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Tidakkah dapat kita nafikan bahawa budaya kita, kepercayaan dan begitu banyak aspek dalam 

kehidupan sangat dipengaruhi oleh media? Mesej media itu sendiri dirangka untuk mempengaruhi 

fikiran, sikap dan tindakan khalayaknya. Hari ini, hampir mustahil kita hidup tanpa media. Berita, 

iklan, filem, muzik malah permainan visual menjadi hidangan setiap hari tidak mengira umur dan 

darjat. 

Namun kini, gahnya organisasi media di era dikenali sebagai “era media lama” tidak lagi 

dilihat prestijnya seperti di “era media baharu”. Hari ini, berita boleh ditulis oleh sesiapa sahaja 

dan dikongsi dalam bentuk atas talian, ‘filem’ boleh dihasilkan oleh sesiapa sahaja dan 

dikongsikan dalam laman sosial dan begitu juga bentuk-bentuk isi kandungan media yang lain. 

Platform media baharu menjadikan era media lama tidak segah dahulu, tidak berpusat seperti 

dahulu, juga tidak lagi memerlukan wartawan terlatih untuk membentuk produk media. Nyata 

perubahan ini drastik dan menimbulkan pelbagai reaksi, namun apakah sebenarnya impaknya 

kepada kita semua? Perbincangan ini berlandaskan pemikiran Marshall McLuhan yang 

mengutarakan konsep tentang ekologi media pada 1942 yang kemudiannya diperkenalkan secara 

rasmi sebagai Teori Ekologi Media oleh Neil Postman pada 1968. Umumnya, teori ini 



mengenalpasti aspek-aspek perubahan landskap media. Ini penting kerana tanpa memahami 

perubahan ekologi media dan hanya setakat membincangkan perubahan media secara umum, kita 

tidak akan dapat menyelesaikan ketidaktentuan yang berlaku kerana perubahan ini dan kesannya 

kepada kehidupan. 

Menurut McLuhan perubahan terpenting yang berlaku dalam media ialah teknologinya, 

dan perubahan ini turut mengubah isi kandungan media. Inilah yang diperkenalkannya melalui 

terma popular “the medium is the message” yang menunjukkan bagaimana mesej disampaikan 

juga sama pentingnya dengan mesej itu sendiri. Ini bermaksud, mediumlah yang membentuk 

sesuatu mesej. Dengan kata lain, teknologi yang digunakan dalam penyampaian sesuatu mesej 

mempengaruhi mesej yang disampaikan dan difahami oleh penerima mesej.  

Sungguhpun hujah ini hebat didebatkan pada zamannya, hari ini, dengan kemunculan 

internet, kita memang tidak dapat menafikan bahawa medium memang mempengaruhi mesej yang 

disampaikan. Contohnya, Twitter yang menghadkan jumlah perkataan hanya sehingga 280 patah 

perkataan dalam satu posting memberi kesan kepada mesej yang disampaikan. Mesej yang 

dikongsikan selalunya adalah mesej yang penting, atau direka sedemikian rupa supaya yang 

penting sahaja dikongsikan dan ini sangat berguna kepada peniaga yang menjual produk, malah 

jurnalis dan organisasi media untuk mempromosi berita yang disiarkan. 

Kedua, perubahan media dalam memperbaiki persepsi dan pandangan kita. Teori Ekologi 

Media melihat media sebagai sesuatu yang mempengaruhi manusia secara terus. Cara manusia 

memberi penilaian, merasa, dan memberi reaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Dalam 

pendapat ini McLuhan menilai bahawa media mempunyai kekuatan tinggi untuk mempengaruhi 

kita dalam memahami dunia. Ekologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara 



organisma dengan persekitarannya. Maka, media akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan 

dan dinamik masyarakat, akan terus berubah seiring dengan keperluan masyarakat. Dalam waktu 

yang sama, masyarakat juga turut berubah mengikuti perubahan media. 

Perubahan terakhir yang dibincangkan oleh sarjana ini adalah, keupayaan media 

menyatukan seluruh dunia. Setiap peristiwa yang dilakukan di bahagian lain dunia ini dapat 

diketahui atau disebarkan ke bahagian dunia lain melalui media. Akibat dari perkara tersebut, 

McLuhan menyebut, manusia kemudian hidup di sebuah desa global (global village). Media 

seolah-olah merubah dunia menjadi sebuah kesatuan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya 

yang besar. Konsep ini bererti tidak akan ada lagi batasan antara bahagian dunia di mana pun untuk 

saling mengetahui kegiatan antara satu sama lain. Apa yang terjadi di bahagian utara Amerika? 

Perperangan, pergaduhan, sambutan pesta kemasyarakatan, hinggakan sekecil-kecil haiwan yang 

berada di sana juga dapat dikenal pasti.  Dengan menggunakan sosial media pula dapat 

memudahkan kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesiapa dan di mana-mana sahaja. 

Namun persoalannya di sini, apakah aspek utama yang sedang mengalami perubahan 

dalam landskap media? Perubahan yang sangat ketara dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 

skeurang-kurangnya dua aspek utama iaitu khalayak media itu sendiri dan jenis media yang 

digunakan.  

Sekitar lebih setengah abad yang lalu, generasi yang menggunakan media dikenali sebagai 

generasi baby boomer. Kelompok generasi ini terdiri dari mereka yang lahir sekitar tahun 1946-

1964 hanyalah menggunakan media seperti radio dan televisyen sebagai medium pengantar 

maklumat atau berita mengenai kemerdekaan dan memperjuangkan hak bangsa. Namun, menurut 

laman sesawang Statistics Canada, Census of Population, generasi yang lahir sekitar tahun 1993-



2011 ini, merupakan generasi Z di mana mereka tidak hanya sekadar menerima maklumat dari 

media, bahkan mereka dapat memberi maklum balas mengenai sesuatu berita itu dengan hanya 

satu klik dihujung jari. Dalam erti kata lain, generasi ini lebih lantang bersuara mengenai sesuatu 

isu yang dilemparkan di dalam media tidak kira isu politik, pendidikan, ekonomi mahupun 

sensitiviti kaum dan agama. Khalayak ini sangat berbeza dengan golongan sebelumnya dan 

dibuktikan bahawa khalayak itu pasif melalui teori awal media seperti teori Jarum Hipodermik 

yang mengandaikan khalayak hanya menerima mesej media tanpa sebarang pertimbangan dan 

kritikan. 

Perubahan landskap perubahan maklumat pula menjurus kepada teknologi yang digunakan 

untuk penyebaran maklumat. Ekologi media secara umum memperlihatkan perubahan yang dasyat 

iaitu daripada tulisan kuno yang ditulis di atas batu dan kayu, sehinggalah ke perkembangan media 

massa seperti akhbar, radio dan televisyen. Hari ini, internet menawarkan media baharu yang 

menawarkan pengalaman yang sangat personal sifatnya dari segi pembacaan kepada khalayak, dan 

pengalaman menggunakan media yang sangat reponsif. Fenomena ini juga adalah bukti global 

village di mana kita dapat lihat sendiri bagaimana berita dari kejauhan dapat sampai kepada 

khayalak dengan pantas, berkesan dan personal sifatnya, melalui platform media sosial. 

Jelas kita lihat, media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram menjadi wahana 

baharu yang menjangkau fikiran. Menurut data yang dikeluarkan oleh We Are Social & Hootsuite 

pada Januari 2018, daripada 31.83 juta populasi di Malaysia, 25.08 juta adalah pengguna internet 

dan 24 juta daripadanya adalah pengguna media sosial. Angka ini memberi isyarat bahawa begitu 

tingginya penggunaan media sosial di Malaysia, maka perubahan landskap yang disebut McLuhan 

berpuluh tahun lepas nyata relevan.  



Dalam masa yang sama, industri media tradisional yang semakin mengecil, 

membayangkan perkembangan global village. Ini sekaligus menunjukkan betapa kuatnya 

keupayaan internet mengubah landskap media hanya melalui teknologi. Maka benarlah kata 

McLuhan, perubahan terhebat media ialah teknologi atau mediumnya, dan ini mempengaruhi isi 

kandungannya. Dalam masa yang sama, perubahan landskap media hari ini sangat mempengaruhi 

bagaimana manusia menerima mesej dan berfikir, serta tindakan mereka. Dengan itu, sungguhpun 

kuasa media tradisional dianggap kian merosot, kuasa media baharu dijangka akan terus mengukuh, 

mempengaruhi fikiran, dan “mengecilkan dunia” secara maya. Begitulah hebatnya perubahan 

landskap media hari ini, satu perubahan yang tidak dijangka dan ini memerlukan kesediaan kita 

yang tinggi untuk menghadapinya. 

 


