
 

 

Modul  Media 
Komunikasi 
 
 

2018 

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim  

Bendunganjati  - Pacet - Mojokerto 



 

BAB I : Media komunikasi dan Komunikasi Massa 

Komunikasi bermedai adalah komunikasi yang berlangsung ketika 

dimediasi oleh sebuah media yang berupa alat-alat antar sumber pesan dan 

penerima pesan. Komunikasi bermedia ini memperluas kapasitas dasar 

komunikasi manusia dalam artian positif. Tapi, komunikasi bermedia 

memiliki sisi negatif karena membatasi pengalaman manusia dalam 

komunikasi tatap muka. 

Media komunikasi sebagai jalan termediasinya komunikasi 

masyarakat modern yang selalu mengandalkan alat (komputer dan 

handphone) sebagai peningkatan produksi dan distribusi serta penerimaan 

pesan pribadi maupun komunikasi massa. Semakin canggihnya alat dalam 

komunikasi membuat media sebagai jalan tercepat untuk mendapatkan 

pesan atau informasi. Berdasarkan teknologi atau media yang digunakan di 

bagi menjadi 4 generasi :  

 Generasi Pertama : Meliputi peta, tulisan-tulisan, gambar,  

dan media lain yang tidak dihubungkan dengan listrik. 

 Generasi Kedua : Media yang muncul setelah ditemukannya 

mesin pencetak oleh Johann Guttenberg. 

 Generasi Ketiga : Media yang dikenal setelah ditemukan 

teknologi audio visual seperti film, radio dan televisi. 

 Generasi Keempat : Proses komunikasinya bergantung pada 

komunikasi antar manusia dengan ketergantungan komputer 

dan handphone. 

Peranan media sebagai tangan panjang atau perluasan indra manusia 

karena kemampuanya untuk mengelola pesan-pesan yang tersampaikan 

oleh manusia bisa secara cepat di terima oleh semua lapisan masyarakat 

tanpa mengenal jarak dan waktu. Media hari ini menjadi peranan 

meningkatan pesan dalam produksi dan distribusikan, penerimaan, 

penyimpanan, dan pemanggilan kembali pesan yang tersampaikan. 

 Produksi dan distribusi : Produksi melibatkan pembuatan 

pesan-pesan oleh menggunakan media komunikasi. 

Sedangkan distribusi meliputi transmisi yaitu memindahkan 

pesan-pesan, reproduksi dan penguatan pesan untuk bisa 

tersampikan kepada komunikator. 

 Penerimaan, penyimpanan dan pemanggilan : Produksi 

melibatkan pembuatan pesan menggunakan sebuah media 



sebagai jalan komunikasi. Sedangkan distribusi meliputi 

transmisi yaitu memindahkan pesan, reproduksi dan 

penguatan untuk menggandakan pesan yang 

mempertunjukkan secara fisik sampai di tujuan. 

Komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi yang tergolong 

dimediasi oleh media massa dimana produk-produk informasi diciptakan 

dan didistribusikan oleh suatu organisasi komunikasi massa untuk 

dikonsumsi khalayak. Menurut Wright, khalayak yang dituju itu bersifat 

luas, heterogen dan anonim. Luas mencakup wilayah geografis dan 

sejumlah besar populasi. Komunikasi massa mempunyai 4 fungsi :  

 Fungsi pengawasan : sebagai pengingat akan fungsi sosial 

dalam berkomunikasi sesuai dengan karakteristik tempat. 

 Korelasi : menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah 

ke dalam suatu pola umum yang dapat menandai suatu 

perubahan kompleks dalam masyarakat. 

 Transmisi budaya : mensosialisasikan individu-individu untuk 

berpartisipasi dalam masyarakat. Transmisi  budaya berfokus 

pada komunikasi pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma 

sosial dari generasi ke generasi. 

 Hiburan  

Tahapan komunikasi massa : produksi-infomasi-komsumsi 

 

BAB II : Teori Media  

 Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers) : Teori ini menggambarkan 

bagaimana, mengapa, dan pada tingkatan apa teknologi baru 

berkembang dan diadopsi ke dalam berbagai konteks. Teori ini 

menggarisbawahi adanya 4 (empat) elemen utama yang mempengaruhi 

berkembangnya media baru.  

Elemen Teori Difusi inovasi Inovasi  saluran komunikasi waktu  

sistem sosial. Rogers mendefinisikan karakteristik inovasi yang dapat 

mempengaruhi keputusan seorang individu untuk mengadopsi atau 

menolak suatu inovasi.  Pendekatan ini menyatakan bahwa tidak hanya 

pemimpin yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku 

khalayak masyarakat melalui kontak personal, namun terdapat agen-

agen perubahan lain dan penjaga pintu gerbang atau gatekeeper yang 

turut terlibat dalam proses difusi. Pendekatan ini menawarkan kerangka 

untuk mempertimbangkan bagaimana informasi mengalir melalui suatu 



jaringan dan faktor-faktor yang membentuk opini melalui pengambilan 

keputusan penggunaan teknologi. 

 Teori Social construction of technology (juga disebut sebagai SCOT) 

adalah teori dalam bidang Sains dan Teknologi Studi. Teori ini 

berpendapat bahwa teknologi tidak menentukan tindakan manusia, akan 

tetapi tindakan manusialah yang  akan membentuk teknologi. SCOT 

juga berpendapat bahwa cara teknologi yang digunakan tidak dapat 

dipahami secara utuh tanpa memahami bagaimana teknologi yang 

tertanam dalam konteks sosial dan penerapanya. SCOT merupakan 

respon terhadap determinisme teknologi dan kadang-kadang dikenal 

sebagai konstruktivisme teknologi. Pinch dan Bijker pada kajian 

teknologi membagi menjadi dua bagian : 

 Innnovation studies & history of technology : melihat 

perkembangan teknologi secara linier atau mengalir memalui 

empirik terhadap teknologi yang berhasil saja 

 Sociology of technology : menawarakn suatu perseoktif dari 

sudut pandang yang berbeda, dari keberhasilan dan kegagalan 

merupakan hasil dari sebuah interaksi sosial dimana teknologi 

itu berkembang. Perkebangan inilah yang melahirkan dan 

memunculkan konsep teori SCOT. 

 Computer Mediated Communication menurut A.F Wood dan M.J Smith 

adalah segala bentuk komunikasi antar individu, individu dengan 

kelompok yang saling berinterkasi melalui Jalur computer dalam suatu 

jaringan internet. CMC mempelajari bagaimana perilaku manusia 

dibentuk atau diubah melalui pertukaran sebuah  informasi 

menggunakan media computer.  Dalam perkembangannya komunikasi 

lewat media computer terjadi peleburan antara komunikasi secara 

perantara dan langsung. Mediation (perantara) mengacu pada suatu 

proses pertukaran pesan aau informasi dimana pesan disampaikan 

melalui perantaraan sebuah media dalam bentuk teknologi dari yang 

paling sederhana sampai teknologi canggih seperti komputer internet. 

Immediate merupakan sebuah proses komunikasi tatap muka secara 

langsung tanpa adanya media perantara apapun. Jadi disini masalah 

pilihan dan efektifitas tidak lagi menjadi perdebatan yang signifikan. 

Perkembangan teori tidak menutup terhadap sebuah computer sebagai 

jalan komunikasi semata, akan tetapi terus berkambang beriringan 

dengan beriringannya sebuah teknologi yang tidak terpaku pada 

computer akan tetapi juga pada sebuah handphone. 

 



 

BAB II : Analisis New Media 

 Gagasan era media kedua (new media) yang dicetuskan oleh Mark 

Poster adalah embrio bagi terwujudnya sebuah masyarakat informasi yang 

dapat dipermudah antara masyarakat dan media. Kajian media menjadi 

ambigu karena obyek studi yang telah dibuat lebih banyak didominasi oleh 

transformasi dan terminologi media sendiri secara tradisional mengacu pada 

media massa yang di dasarkan pada sebuah studi komunikasi massa di 

Amerika Serikat. Namun kajian media dan kajian media komunikasi massa 

tidak lagi merujuk pada dinamika media penyiaran, namu telah memberikan 

pembatasan atau pembedaan terhadap era media pertama dan era media 

kedua.  

1. Era media pertama : Marshall McLuhan dalam Electronic Revolution 

Effects of New Media yang mencestuskan istilah media. McLuhan 

berpendapat bahwa revolusi elektronik yang terjadi pada dekade 

1950an di Amerika Serikat telah memberikan dampak yang sangat 

besar. McLuhan menggunakan istilah global village untuk merujuk 

bentuk baru organisasi sosial yang tidak dapat dihindari sebagai 

sebuah media elektronik instan yang menyatukan seluruh dunia ke 

dalam sebuah sistem masyarakat sosial, politik, serta budaya yang 

besar. McLuhan lebih menekanakan pandangannya tentang berbagai 

permasalahan mikroskopik dengan dampak media terhadap indera 

kita dan dimana pengaruh itu mungkin terjadi. Pemikiran McLuhan 

itu dapat diterima oleh mayoritas industri media namun juga 

mendapat kritikan dari berbagai pihak media. Namun, Everett M. 

Rogers sebagai pencetus teori difusi inovasi memiliki pendapat lain 

bahwa perspektif McLuhan layak memperoleh perhatian lebih oleh 

para peneliti komunikasi massa khususnya mereka yang tertarik 

mempelajari media baru. Dalam era media pertama ini ada ciri khas 

tersendiri (produksi terpusat dari 1 orang ke semua orang, 

komunikasi satu arah, produksi sebagian besar di kelola oleh negara, 

mempengarui kesadaran publik) 

2. Era media kedua (second media age) Mark Poster mempublikasikan 

sebuah buku yang berjudul The Second Media Age yang 

menggambarkan dimulainya periode baru dalam teknologi interaktif 

dan komunikasi jaringan, khususnya internet, yang berkontribusi 



dalam membentuk masyarakat baru (masyarakat maya). Gagasan era 

media kedua yang telah dikembangkan pada tahun 1980an 

menandakan adanya perubahan penting dalam teori media. Salah 

satunya adalah hilangnya konsep media dari komunikasi massa ke 

dalam berbagai bentuk media yang memiliki ruang lingkup sangat 

luas namun lebih personal. era media kedua atau disebut juga dengan 

era media interaktif memiliki ciri-ciri (komunikasi dua arah, 

menghindari kontrol dari negara, mempengaruhi pengalaman 

individu tentang ruang dan waktu). 

 

BAB III : Kontruksi Media 

Iklan di media adalah publik dalam ruang sosiologis yang telah 

menghidupkan diskusi tanpa henti di kalangan lapisan semua masyarakat. 

Sekilas wacana iklan di media ini menunjukkan adanya kekuatan media 

(khususnya new media) di dalam mengkonstruksi realitas sosial, dimana 

melalui kekuatan itu, media memindahkan realitas sosial ke dalam pesan 

media, dengan atau setelah diubah citranya. Kemudian media 

memindahkannya lagi melalui sebuah citra ke dalam realitas sosial yang 

baru di masyarakat, seakan-akan realitas itu sedang hidup kembali di 

masyarakat. 

Dalam kontruksi media yang akan di sampiakan kepada semua 

lapisan masyarakat mempunyai tahapan-tahapan tersendiri.  

1. Tahap persiapan kontruksi iklan : menentukan ide, tema dan 

konsep agar pesan bisa menjiwai dalam sebuah iklan untuk 

mengontruksi masyarakat. Karna tak jarang komunikasi iklan 

belum masuk pada rasa psikologi penonton  

2. Tahap sebaran : informasi harus tersebut harus tersebar secara 

khalayak berdasarkan agenda dan sasaran audiens iklan. 

Konsep sebaran harus terus berulang-ulang dan tidak boleh 

dalam satu tempat. 

3. Pembentukan kontruksi realitas & citra : kontruksi 

pembenaran dalam iklan akan terbentuk di dalam masyarakat, 

dan akan cenderung membenarkan apa yang ada di dalam 

iklan tersebut. Membentuk pengetahun dan iklan tersebut 



membawa ranah psikologis tentang realita dan apa yang 

sedang dirasakan oleh masyarakat.   

4. Tahap konfirmasi. : tahapan diamana masyarakat memberikan 

argumentasi dan tanggapan memalui pembicaraanya setiap 

hari. 

 

BAB IV : Media Komunikasi Politik 

Setiap media komuniaksi mempunayi gramatika tersendiri bagi 

Mcluhan, gramatika adalah aturan kerja ynag erat kaitanya dengan 

gabungan indra (penglihatan, sentuhan, suaradan penciuman dsb). Setiap 

gramatika media dibiasakan untuk kepentingan indra tertentu (bukan untuk 

kepentingan waktu dan ruang dalam pandangan innis). Karna orang media 

lebih mengunggulan indra yang berkaitan dengan media terebut. Maka, 

sampai tahap ini media meruapakan perpanjangan dari indra manusia : 

bicara sebagai perpanjangan indera utuk suara, cetakan merupakan 

perpanjangan dari indra untuk penglihatan media dan elektronik. Khusunya 

sebauh media baru (new media) adlah perpanjanga indra peraba (perasaaan, 

sentuahn dan sistem saraf). 

 Akibat sosoipolitik, media bukanlah bertambahnya sebuah 

indivisulaisme, setidaknya begitulah pandagan dari Mcluhan. Sebaliknya 

media mengkolektif akibat-akibat karena orang menemukan makna 

komunal bersama dengan pesan, makna yang lebih penting dari kehidupan 

individual meraka.  

Proses media komunikasi politik memliki serangkaian proses dan 

tahapan yang dilalui oleh komunikator kepada komunikan serta 

mendapatkan sebuah respon komunikasi dari khalayak pemilih  

1. Ide dan pesan : ide dan pesan yang disampaikan oleh 

komunikator politik tidak sama dengan komunikator 

pada umumnya, karena pesan harus bisa membaut para 

komunikan bisa berubah pikiran dan mempertimbangkan 

pilihan dalam kegiatan kampanye. Pesan-pesan yang 

akan di lontarkan bersifat persuasif falam ranah kognitif 

dan psikologi 



2. Media yang digunakan : medi dalam komunikasi politik 

haru sesuai sengan sasaran para penerimanya. Ketika 

sasaran komunikasi khalayak pemilih kita adalah kaum 

millenial, maka kita harus memeliha medi sosial seperti 

facbbok dan instgram sebagai aplikasi yang di gandrungi 

oleh kaum millenial pada tahun 2018.  

3. Penerjemahan pesan komunikasi di media : komunikasi 

politik memiliki misi yang sangat komplek, mulai dari 

ekonomi, keamanan dan keutuhan negara. Penerjamahan 

komunikasi secara ringan dan lugas di kalangan 

masyarakat sangat diperlukan untuk memberi 

pemahaman dalam efektifitas komunikasi dalam 

mencapai keinginan komunikator. Visi misi yang sulit di 

cernah oleh kelompok bawah harus di sampaikan atau 

diterjemahlan dngan komunikasi dan pesan yang ringan 

dan mudah di pahami.   

4. Penerima pesan politik : penerimaan pesan politik harus 

kita pilih sesuai dengan sasaran yang akan kita rubah 

dalam cara berfikir dan memilihnya. Ketika penerima 

pesan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan maka 

pesan komunikasi hanya menjadi angi lewat semata saja. 

Penerima pesan harus ada unsur kedekatan dengan para 

komunikator agar komunikasi lebih cepat efektif, ketika 

komunikan masih belum mengerti dan jauh dalam 

hubungan komuniaksi dengan komunikator maka kita 

harus membangun komunikasi drngan rasa pendekatan 

yang baik.  

5. Timba balik dan respon dari khalayak pemilih : timbal 

balik atau respon dari khalayak pemilih merupakan 

sebuah inti dari tujuan pesan itu disampaikan. Timbal 

balik ini bisa kita ketahui melalui survey dan komuniaksi 

yang secara kesetaraan dan pedekatan kepada masyarakat 

sebelum pemilihan itu dilakukan. Pendektan dan 

bangunan emosial itu jauh lebih baik kita lihat sebelum 

pemilh dimulai.  

 



 

BAB V : Aliran komunikasi dalam media Organisasi 

 Tantangan terbesar di era teknologi dalam organisasi adalah 

penyampaian pesan atau informasi kepada semua lapisan jajaran organisasi 

secara serentak maupun tidak serentak yang tetap menjaga rahasia sebuah 

organisasi. Sebagaina besar komunikasi organisasi berlangsung secara 

formal maupun informal, disinilah komunikasi yang sering kadi menjadi 

ujian terbesar sebuah organisasi. Banyak seorang manajer meng inginkan 

sebuah informasi yang tidak bersumber dari satu orang saja, bisa jadi 

menginginakan sebuah agenda yang dapat di percaya melalui diskusi 

kelompok dalam sebuah forum. 

 Pemilihan teknik informasi atau komunikasi melalui sebuah media 

harus di baut terencana dan dan menggunakan strategi dalam waktu (tiba 

secara serentak) atau tidak serentak. Karena organisasi formal amat sanagt 

mengandalkan sebuah proses berurutan umum untuk menghinpun dan 

menyebarkan informasi. Penyampaian informasi dari atasan kepada 

bawahan tidak boleh hanya sekedar menginformasikan dalam sebuah 

stateemnt yang tidak ada penguat dalam sebauh media organisasi tersebut, 

akan tetapi komunikasi melalui media harus di sampaikan kepada bidang 

komunikasi di dalam sebauh organisasi yang telah di percaya untuk 

mengelola informasi dan komunikasi kepada semua lapisan organisasi. 

Agar tidak menjadikan kerancuan dalam sebauh media yang hanya sebatas 

informasi yang tidak bisa di pertanggung jawab kan. 

 Analisis eksprimental pola komunikasi di media organisasi 

menatakan bahwa peraturan tertentu mengenai “siapa berbicara kepada 

siapa” mempunyai konsekuensi besar terhadap berjalanya organisasi. Ini 

dilihat dlam dua perbandingan sebuah pola liran komunikasi di organsasi. 

Pola roda adalah mengarahkan seluruh informasi atau mengkomunikasikan 

kepada semua indiidu yang mempunyai jabatan startegis atau sentral. Pola 

komunikasi lingkaran memungkinkan sebauh anggita bisa berkomunikasi 

satu dengan lainya hanya melalui sejenis sistem pengulangan pesan. 

 

 

  Pola Roda   Pola lingkaran 



 

BAB V : Konvergensi Era Media 

 Media baru dan konvergensi media merupakan ciri khasnya dalam 

perkembangan komunikasi pada periode ini. Tentu saja yang paling kentara 

dalam media baru ini adalah era media sosial yang tidak bisa lepas dari 

lahirnya sebauh internet yang masuk pada 1994 di indonesia. Informasi dan 

penyimpanan, pengiriman serta sistem yang di pakai tidak lepas dari 

komputer dan handphone.  Dalam era media sosial ini merupakan bentuk 

teknologi yang menjadi hasratnya yang memungkinkan sumber dan 

penerima melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dulunya sulit untuk 

di lakukan. Pada era sebelumya teknologi hanya memiliki fungsi tertentu, 

namun. Era media sosial ini kita bisa memprodukasi, mendistribusi dan 

redestribusi sesuai apa yang kita inginkan. Media sosial bukan hanya 

medium utuk dipergunakan secara massal, akan tetapi sebagai alat yang 

dapat digunakan bersama-sama pada semua lapisan masyarakat. Pada era 

media mainstream dulu media hanya bersifat massal dan hanya di kuasai 

oleh segilintir orang yang mempu dan memiliki uang untuk mengelola dan 

menjalankan semua media yang akan dinikamati oleh masyarakat secara 

massal.  

 “era informasi” menghasilakan media baru dan bastar, yang akan 

memperluas konsep komunikasi dan informasi, merubah realitas sosial dan 

ekonomi yang meningkatkan pekerjaan baru di bidang komunikasi dan 

infromasi. Salama belakangan ini pandangan kita dalam komunikasi dan 

informasi masih menjadi sebuah kentuhan sekunder, akan tetapi dengan 

berjalanya sebuah waktu dan teknologi yang begitu cepat membuat 

kebtuhan ini menjadi kebutuhan primer. Era informasi meningkatkan 

dengan sangat perhatian kita terhadap peran teknologi meresap ke dalam 

hidup kita dan dampaknya terhadap perilaku manusia. Dari berbagai 

kalanagan dan umur hari in tidak akan bisa lepas dari namanya era 

teknologi dan informasi yang selalu di berada di tangan. Akses yang begitu 

mudah kita capai dengan berbagai alamat yang terdapat di sevuah website 

menjadi percepatan komunikasi dan informasi menjadi media favorit dari 

pada media mainstream. 

Era sosial media meruapakan era sebuah keepatan komunikasi dan 

informasi, diamana semua para penggunakan tidak pandang kecil besar, tua 

muda akan selalu dengan sosial media. Isi sosial media tidak bisa di 



bendung oleh sebuah informasia atau komunikasi yang selalu berjalan lurus 

dan baik, akan tetapi dengan banyak nyaorang dan perbedaaan yang 

berkumpul menjadi satu di dalam suatu tempat dunia maya akan 

menjadikan pola fikir  dan perilaku masyarakat yang akan membawa 

kepada dunia nyata. Persoalan-persolaan dalam kehidupan masyarakat hari 

ini banyak faktor di dasari oleh perbedaan dan kesenangan yanh panajang di 

sosial media menjadikan dan membawa permaslahan baru di dunia nyata.  

Dalam kajian ilmu komunikasi era sosial media menjadi pergeseran 

besar perilaku masyarakat yang dulunya bertemu dalam suatu tempat yang 

sama untuk saling mengenal dan membaut sebuah komunikasi baru, akan 

tetapi hari ini sudah menjadi hal yang tidak lagi dilakukan oleh masyarakat 

kita ketika bertemu denga orang lain yang belum kita kenal. Fenomena 

perilaku masyarakat seperti ini menajdikan cara bicara (retorika) atau public 

speaking masyakat ita rendah, karena dalam berkomunikasi lebih banyak 

mengnandalkan media sebagai jalan komunikasi dengan orang lain.  

 

BAB V : Masyarakat Cyber 

 Masyarakat adalah kolompok orang yang menempati sebauh wilayah 

atau teritorial yang menghidupi tempatnya tersebut secara lama, 

membangun komunikasi dan simbol-simbol yang disepkati bersama dalam 

anggota masyarakat. Ketika sebuah peemuan teknologi informasi seperti 

sekarang yang terus berkembang secara cepat dan dalam skala massal, 

maka teknologi informasi telah merubah bentuk komunikasi masyarakat, 

sebuah komunikasi dan informasi yang sangat teraparan terhadap 

perkembangan informasi semakin memperngaruhi peradaban manusia, 

sehingga dunia juga dijuliki sebagai the global village. 

   Masyarakat global juga disebut sebagai sebuah kehidupan yang 

memunginkan komunikasi manusia menghasilkan sebuah budaya-budaya 

baru yang disepakati bersama. Perkembngan masyarakat dunai global yang 

meembangkan runag gerak kehidupan baru bagi masyrakat sehingga tanpa 

disadari sebuha komunitas masyarakat telah hidup dalam dua dunia, yaitu 

kehiudupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya 

(cybercommunity). Kemajuan teknologi manusia khusunya teknologi 

informasi  secara tidak langusng telah membuka runag kehiudoan baru 

manusia sebagai penguasa informasi di dunia maya. Kemajuan teknologi ini 

pula yang telah mengubah dunia maya yang terdiri dari berbagai macam 



gelombang magnetik dan gelombang radio yang membawa kehidupan 

masyrakat kita semakin cepat dalam melakukan interkasi dan komunikasi 

antar manusia tanpa terbatas oleh ruang dan waktu sebuah negara. 

 Masyarakat maya membangun dirinya dengan sepenuhnya 

mengandalkan interkasi sosial da proses sosial dalam kehidupan kelompok-

kelompok yang terbarangun dalam jaringan antar anggota masyarakat yang 

lain di dunia maya. Kontruksi masyarakat maya  pada mulanya berkembang 

dari sistem intar dan antar jaringan yang terus berkembang menggunakan 

sistem laba-laba sehingga membentuk sebuah jaringan masyarakat yang 

besar. Proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya ada yang 

hanyabersifat sementara dan ada juga bersifat menetap dalam melakukan 

komunikasi, sifat komunikasi  tergantung pada kepentingan pribadi masing-

masing. Interaksi sosial dan kehidpan kelompok di dunia maya yang 

berlangsung ckukp lama diantara sesama masyarakat lainya, mereka 

bergaul, menyapa kawan sampai bercinta, belajar dan berbisnis dalam 

masyarakat mayan namun tidak menetap dalam saru runag dan waktu 

karena tida memilki runah tinggal dalam masyarakt maya 

 Kelompok sosoial maya memiliki kehidupan yang rumit. Kelompok-

kelompk in biasanya dibangun melalui kelompok berdasarkan hubungan 

sekunder yang di dassari oleh kelompok kememaran. Pada dasarnya 

kelomok sososila maya dalam kenaggotaan memiliki kelompok intra dan 

inter. Kelompkm intra adalah kelompok seseorang dalam unit-unit 

kelompok yang terpusat dalam satu tempat di dunia maya yang saru 

serumpun yang biasanya disebut intranet.  

 

BAB V : Media dan Kualitas Hidup 

 Sepanjang sejarah kehidupan manusia, bentuk media komunikasi 

masyarakat telah berubah secara kompleksitas cara penyampaian pesan da 

komunikasi. Awal mulanya jembatan komunikasi yang dulu dipakai oleh 

masyarakat menggunakan alat yang sangat sederhana seperti api, batu dan 

tongkat.  Muncilnya internet menhadirkan kemungkinan besar informasi 

kita secara luar biasa, terhadap pergeseran informasi dan komunikasi di 

masyarakat, dari berbgai situs yang hadir membuat para konsumen lebih 

lega dalam memilih infrormasi dalam kehidupanya. Berbgai macam yang di 

sajikan di dalam di dalam duani maya kita juga bisa memiih program atau 

situs sesuai dengan kelas kehidupan dalam pendidikan kita. 



 Teknologi hari ini terus berkemabng dalam kehidupan masyarakat 

indonesia mudai dari para orang metropolitan - desa, besar – kecil, tua – 

muda semua tidak lepas tidak bisa lepas dari teknologi informasi di era 4.0. 

pergeseran kehidupan informasi di masyarakat juga menjadi kehidupan 

teknologi di dalam rumah, hanysaja ada sedikit keraguan bahwa ini adalah 

awal dari terwujudnya rumah menjadi pusat komunikasi dan informasi. 

 Nicholas Negroponte membuat daftar perubahan-peruahan yang 

akan terjasi dari sebauh perkembangan media abad informasi, dianatarnya 

sudah menjadi nyata : 

 Tempat tanpa ruang : terbatas demografi sedang dimusnahkan, 

hidup akan memliki ketergantungan yang rendah terhadap tempat 

dan waktu. E-mail anda misalnya, adalah portable, dan bukakn 

lokasi fisik seperti halnya alamt pos. 

 Bersifat tidak serentak : dengan adanya media tidak singkron, 

kemmapuan manajemen waktu kita sangat meningkat. Kita 

merspon pesan suara da e-mail dan emnonton rekaman video 

program televisi dapat dilakukan pada saat nyaman bagi kita 

ketimbang pada saat nyaman bagi orang lain. 

 Menuntut permintaan : dengan danya media akan semakin 

mungkin untuk menjadikan perubahan dari “ menyiarkan secara 

luas” menjadi “menangkap secara luas” dari menerima siran 

program terstandarisasi yang disirakan ke khalayak luas menjadi 

memilih, menyoroti, maupun mengorganisasi program sesuai 

kebutuhan kita masing-masing. Sebagaimana catatan negrophonte 

tentang hal ini, informasi berdasarkan permintaan akan menjadi 

strandart yang diterima dalam dunia media baru. 

 

Perubahan bentuk komunikasi yang terjadi selama bertahun-tahun, 

penting untuk mempertanyakan seluas apa fungsi media yang telah 

berubah. Tidak dapat diragunak kembali bahkan kekuatan media 

komunikasi saat ini lebih cepat dan lebih fleksibel dari sbelumnya. 

Perubahan cepat komunikasi dan informasi ini telah membawakan dalam 

kualitas hidup manusia, dair berbagai aplikasi yang selalu terus 

bermunculan dengan keunggulanya dan kelebihanya membaut semakin 

tidak bisa meningglkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apkah 

hubungan kita menjadi lebih baik? Apakah orang-orang semakin baik 

dalam memmahami kehidupan?. 

Pertnayaan-pertanyaan seperti ini mengingatkan kita bahwa medi 

akomunikasi hanyalah peruluasan indra dari kemampuan dan kewajiban 



komunikasi ki sendiri. Mereka hanya melakukan sedikit lebih banyak 

daripada mengirimkan, menyimpan, menduplikasi dari pesanpesan yang 

sudah ada di dalsm media sosial oleh para penghuninya di dunai maya, kita 

akan bergantung kepada kita dan bahkan kepada media kita.  


