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TEKNOLOGI BARU MEDIA
Penemuan media komunikasi sejalan dengan

perkembangan sosial budaya

Consistency helps viewer see connections in the story –
use same layout and design for individual sections and 

give your audience a mental check-point.

!
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Khalayak tidak sekadar pasif menerima terpaan media, tidak pula aktif dalam
menggunakan media, melainkan telah menjadi produser/konsumer sekaligus

media

INDIVIDU
MASYARAKAT



audience in terms of people who have 
chosen voluntarily to attend to a 
certain content or medium

defined by the sender

defined by the audience 
members

defined by 
media use



LOGIKA INTERNET/MEDIA SIBER
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MEDIUM
dalam pandangan Meyrowitz

(1997a:5-7, 1999)

1 2 3

Kangarul | www.dosengalau.com



MEDIUM

Koran, radio, dan televisi pada dasarnya dalam konteks ini adalah saluran atau 
medium teknologi karena bentuk dari medium ini oleh McLuhan yang merujuk 
pada perkembangan teknologi Mc Luhan di atas. Dicontohkan sebagai sebuah 
saluran air, pipa merupakan media yang membawa air yang dalam makna ini 

dikatakan sebagai konten atau pesan. Begitu juga dengan koran, kertas 
merupakan media sementara teks dan foto yang ada di dalamnya merupakan 

konten yang disampaikan.
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“

Berita yang dimuat di koran bisa membuat orang bahagia, tertawa, menangis, atau marah, tetapi 
perasaan-perasaan yang muncul itu bukan karena medianya atau kertasnya, melainkan pada konten 
(berita) yang di bawa oleh kertas (suratkabar) itu. Meski media yang menyampaikan berbeda seperti 
melalui surat elektronik (e-mail), pesan singkat (SMS), surat, lukisan, atau apapun bentuknya, reaksi 

yang muncul tertuju pada konten itu sendiri. 

konten haruslah dimaknai secara berbeda dari 
bentuk kemunculan konten itu sendiri melalui 

berbagai medium. 



MEDIUM

medium-as-languange bahwa medium adalah bahasa itu sendiri. Ini bermakna 
bahwa media memiliki sesuatu yang unik yang bisa mewakili ekspresi atau 

mengandung suatu pesan (Meyrowitz, 1999:46). Meski pada dasarnya kita lebih 
tertuju pada konten dibandingkan saluran atau media yang membawanya, namun 
media bisa memunculkan reaksi yang berbeda baik dari pembuat pesan maupun 

kepada penerima pesan. 
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Ambillah contoh bagaimana tipe pengambilan kamera dekat (close-up) dalam sebuah sinetron lebih 
menampilkan ekspresi pemain sinetron dibandingkan pengambilan kamera yang jauh (long-shot). 
Atau, bagaimana warna pakaian antara hitam dan merah jambu (pink) memiliki secara gramatikal 

makna yang berbeda tergantung situasi; pakaian hitam yang dikenakan dalam peristiwa duka tentu 
menunjukkan yang memakainya turut berbela sungkawa dan tidak mungkin seseorang memakain 

pakaian pink untuk maksud itu.

Secara gramatikal pesan bisa dibentuk sedemikian 
rupa sehingga menghasilkan emosi, persepsi, 

bahkan respon kebiasaan yang berbeda. 



MEDIUM

medium-as-environment yang bermakna medium sebagai lingkungan atau dilihat
dalam segi konteks itu sendiri. Dalam perspektif ini Meyrowitz sampai pada

pertanyaan bagaimana pemilihan konten dan gramatikal itu membuat
karakteristik medium yang berbeda antara satu dengan medium lainnya baik

secara penampilan, psikologis maupun sosiologis?
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Pada level mikro merujuk pada bagaimana pemilihan medium yang dilakukan
khalayak dalam melakukan interaksi atau dalam situasi tertentu.

Sementara pada level makro, bagaimana medium  baru itu memberikan
pengaruh pada interaksi dan struktur sosial pada umumnya

Karena itu, perspektif terakhir ini bisa dilihat dari
level mikro maupun level makro (Meyrowitz, 

1999:49). 



Perspektif medium 
sebagai lingkungan ini 
memuat beberapa 
kondisi, yakni:
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