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• Proses komunikasi yang 
berlangsung dimana
pesannyadikirim dari
sumber yang 
melembaga kepada
khalayak yang sifatnya
massal melalui alat-alat
yang bersifat mekanis
seperti radio, TV, surat
kabar dan film. maratus-iklan-20112006...
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• Unsur who (sumber atau 
komunikator). Sumber utama 
dalam komunikasi massa 
adalah lembaga atau 
organisasi atau orang yang 
bekerja dengan fasilitas 
lembaga atau organisasi 
(institutionalized person).

interviewforit.com

• Komunikator dalam proses komunikasi massa 
selain merupakan sumber pesan, mereka juga 
berperan sebagai gate keeper (lihat McQuail, 
1987; Nurudin, 2003). Yaitu berperan untuk 
menambah, mengurangi, menyederhanakan, 
mengemas agar semua informasi yang 
disebarkan lebih mudah dipahami oleh 
audience-nya.

sodahead.com
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• Unsur says what (pesan). 
Pesan-pesan komunikasi
massa dapat diproduksi
dalam jumlah yang sangat
besar dan dapat
menjangkau audience yang 
sangat banyak. Pesan-
pesan itu berupa berita, 
pendapat, lagu, iklan, dan
sebagainya rexwordpuzzle.blogspot...

• Unsur in which channel (saluran atau media). 
Unsur ini menyangkut semua peralatan yang 
digunakan untuk menyebarluaskan pesan-
pesan komunikasi massa. Media yang 
mempunyai kemampuan tersebut adalah 
surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, 
dan sebagainya.

indonusaku.blogspot.com
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• Unsur to whom
(penerima atau 
mass audience). 
Penerima pesan-
pesan komunikasi 
massa biasa disebut 
audience atau 
khalayak. izabova.blogspot.com

1. Large (Massa berjumlah 
byk)

2. Heterogen (berbagai 
lapisan masyarakat)

3. Anonim (tidak mengenal 
secara pribadi dengan 
komunikatornya)

kalipaksi.wordpress.com
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• Unsur with what effect
(dampak). Dampak
dalam hal ini adalah
perubahan-perubahan
yang terjadi di dalam diri
audience sebagai akibat
dari keterpaan pesan-
pesan media. David 
Berlo (dalam Wiryanto, 
2005). 

• Dampak 
/Perubahan 
?????

blogs.msdn.com
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• Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui 
media teknis;

• Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi 
antara peserta-peserta komunikasi;

• Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik 
yang tidak terbatas dan anonim;

• Mempunyai publik yang secara tersebar.

nicksinblossom.blogspot.com
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• Budaya berkenaan 
dengan cara manusia 
hidup.

• Manusia belajar berpikir, 
merasa, mempercayai 
dan mengusahakan apa 
yg patut menurut 
budayanya.

tembi.net

• Budaya  tatanan 
pengetahuan, 
pengalaman, 
kepercayaan, nilai, 
sikap, makna, hierarki, 
religi yg diperoleh sklpk 
bsr org dari generasi ke 
generasi melalui usaha 
individu dan kelompok.

anneahira.com
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• Komunikasi antarbudaya
adalah komunikasi yang 
terjadi di antara orang-
orang yang memiliki 
kebudayaan yang berbeda 
(bisa beda ras, etnik, atau 
sosioekonomi, atau 
gabungan dari semua 
perbedaan ini

christianindrawan.word...

Fungsi Pribadi

1. Menyatakan identitas 
sosial

2. Menyatakan integrasi 
sosial

3. Menambah pengetahuan

4. Menciptakan hubungan yg 
komplementer testeranda.blogspot.com
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• Fungsi Sosial

1. Pengawasan (bermanfaat untuk 
menginformasikan "perkembangan" tentang 
lingkungan)

2. Menjembatani (jembatan atas perbedaan  
antar budaya)

3. Sosialisasi 

4. Menghibur 

1. Enkulturasi

Proses budaya ditransmisikan dari satu
generasi ke generasi berikutnya. 

2.  Akulturasi

Mengacu pada proses dimana kultur
seseorang dimodifikasi melalui kontak atau
pemaparan langsung dengan kultur lain
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• Hubungan antara budaya dan 
komunikasi bersifat timbal balik.

• Keduanya saling 
mempengaruhi.

• Apa yg kita bicarakan, 
bagaimana kita 
membicarakannya, bagaimana 
kita berpikir, dan apa yg kita 
pikirkan dipengaruhi budaya.

• Budaya takkan 
hidup tanpa 
komunikasi, dan 
komunikasi pun 
takkan hidup tanpa 
budaya.
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