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KATA PENGANTAR 

Terdapat bukti bahwa kekeliruan dalam menerjemahkan pesan yang 

dikirimkan pemerintah Jepang menjelang akhir Perang Dunia II boleh jadi telah 

memicu pengeboman Hiroshima. Kta makusatsu yang digunakan Jepang dalam 

merespons ultimatum AS untuk menyerah diterjemahkan oleh Domei sebagai 

―mwngabaikan‖, alih-alih maknanya yang benar, ―Jangan memberi komentar 

sampai keputusan diambil.‖ Versi lain mengatakan, Jenderal MacArthur 

memerintah stafnya untuk mencari makna kata itu. Semua kamus bahasa Jepang-

bahasa Inggris diperiksa yang memberi padanan kata no comment. MacArthur 

kemudian melapor kepada Presiden Truman yang memutuskan untuk 

menjatuhkan bom atom. Padahal, makna kata mokusatsu adalah ―Kami akan 

menaati ultimatum Tuan tanpa komentar.‖ 

Gara-gara membalas yel-yel pendukung Persib dengan mengacungkan jari 

kelingkingnya, Deny (19) –sebut saja begitu— dikeroyok para suporter. Peristiwa 

terjadi Minggu (7/11) sore, beberapa saat setelah Persib dipecundangi 0-1 oleh 

Persikota Kodya Tangerang. Kejadian itu bermula ketika para bobotoh (suporter) 

Persib meledek wasit Muslihat (Bekasi) yang dianggap berat sebelah ke tim tamu. 

Lalu dengan berombongan mereka keluar stadion mengiringi mobil yang 

ditumpangi wasit. ―Wasit goblok ! Wasit goblok !‖ begitu sorak-sorai mereka 

Deny remaja asal Jakarta yang sedang menikmati bakso di Jaklan Aceh 

mengacungkan jari kelingkingnya tinggi-tinggi. Sontak, anak yang menjejali 

gerbang masuk stadion mengaligkan amarahnya ke Deny. Deny berupawa 

berdalih bahwa maksud acungan jari kelingking sebetulnya dimaksud kepada 

wasit yang tidak becus. ―Jadi saya ini sependapat dengan anda.‖ Katanya. 

*** 

Cerita-cerita di atas menunjukkan bahwa ternyata komunikasi tidak 

semudah yang kita duga. Kegagalan memahami pesan verbal dalam ilustrasi 

pertama bahkan mengakibatkan bencana. Memang banyak orang menganggap 

komunikasi itu mudah dilakukan, semudah bernapas, karena kita biasa 



iii 
 

melakukannya sejak lahir. Karena ada kesan enteng itu, tidak mengherankan bila 

sebagian orang enggan memperlajari bidang ini. Benarkah komunikais itu mudah? 

Beberapa kekeliruan tentang komunikasi adalah sebagai berikut ini: 

1. Tidak ada yang sukar dalam komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan 

alamiah; setiap orang mengetahui apa komunikasi itu dan mampu 

melakukannya. 

2. Keterampilan berkomunikasi adalah bakat, sifat bawaan, bukan diperoleh 

karena usaha atau pendidikan. 

3. Saya berbicara, karena itu dengan sendirinya saya berkomunikasi. 

(Mengatakan sesuatu baru langkah pertama berkomunikasi yang ditafsirkan 

orang berdasarkan pengalaman orang tersebut) 

4. Komunikasi terjadi hanya jika saya menghendakinya. 

5. Komunikasi adalah proses verbal. (Padahal komunikasi juga proses 

nonverbal yang mempengaruhi orang lain.) 

6. Makna terdapat pada kata-kata. (Padahal oranglah yang memberi makna.) 

7. Komunikasi adalah panasea universal. (Komunikasi bukan obat ajaib untuk 

mengatasi semua persoalan masyarakat. Komunikasi sekedar alat untuk 

mencapai tujuan mulia ataupun tujuan jahat.) 

 

Menurut Porter dan Samovar, memahami komunikasi manusia berarti 

memahami apa yang terjadi selama komunikasi berlangsung, mengapa itu terjadi, 

akibat-akibat apa yang terjadi dan akhirnya apa yang dapat kita perbuat untuk 

mempengaruhi dan memaksimumkan hasil dari kejadian tersebut. 

Dimanapun kita tinggal dan apapun pekerjaan kita, kita seolalu 

membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Jadi bukan hanya dosen, politikus, 

pengacara, penjual atau pendakwah yang harus terampil berkomunikasi, namun 

hampir semua jabatan. Banyak orang gagal karena mereka tidak terampil 

berkomunikasi. Sebagian pengamat politik menilai bahwa kegagalan Megawati 

Soekarnoputri untuk menjadi presiden RI adalah karena ia kurang 
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mengkomunikasikan gagasan-gagasannya, meskipun PDI-Perjuangan meraih 

jumlah suara tertinggi dari rakyat pemilih dalam pemilu 1999. Sebaliknya, Amien 

Rais tampil sebagai ketua MPR karena keterampilannya berkomunikasi, meskipun 

perolehan suara partainya (PAN) kecil. Dalam pemilu 2004, karena masalah 

serupa, Megawati gagal terpilih kembali sebagai presiden RI setelah ia 

menggantikan Gus Dur yang dilengserkan DPR di tengah jalan. 

Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak kegagalan dalam pekerjaan yang 

disebabkan karena gagal berkomunikasi. Misalnya, wakil rakyat gagal dipilih 

kembali karena ia gagal berkomunikasi dengan konsistennya. Seorang diplomat 

gagal menyakinkan negeri tempat ia ditugaskan karena ia bukan hanya tidak 

persuasif tetapi bahkan tidak menguasai bahasa setempat secara optimal. Ada 

kalanya orang gagal berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga. Ibu yang 

tidak dapat berkomunikasi dengan anak-anak nya, atau anak-anak tidak dapat 

berkomunikasi dengan ayahnya. Bahkan dalam dunia lawak pun, para pelawak 

yang gagal berkomunikasi memiliki resiko ditinggalkan penonton, dicemooh 

untuk kemudian dilupakan. Dalam konteks inilah kita harus menegaskan kembali 

persepsi bahwa komunikasi itu bukan hanya sesuatu yang mudah. Karena itu, 

berbagai upaya terus menerus harus kita lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan komunikasi dan keterampilan dalam berkomunikasi. Mestonya tidak 

ada kata berhenti dalam belajar, karena pengetahuan dan keterampilan yang kita 

butuhkan harus selalu diasah, agar senantiasa up-to-date dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan wacana mereka. 

*** 
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BAB I  

 ILMU DAN TEORI KOMUNIKASI  

 

Selama orang-orang masih bertanya tentang dunia, mereka telah ditipu oleh 

misteri-misteri sifat kemanusiaan. Kegiatan yang paling biasa dalam kehidupan 

kita bisa sangat membingungkan ketika kita mencoba memahaminya secara 

sistematis. Komunikasi adalah salah satu dari kegiatan sehari-hari yang benar-

benar terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan, sehingga terkadang kita 

mengabaikan penyebaran, kepentingan dan kerumitannya. Dalam buku ini, kita 

memperlakukan komunikasi sebagai pusat kehidupan kemanusiaan. Setiap aspek 

kehidupan dipengaruhi oleh komunikasi dengan orang lain, seperti pesan dari 

orang yang tidak kita kenal. Buku ini disusun untuk membantu anda memahami 

komunikasi dalam segala aspeknya dengan lebih baik.  

Kita bisa melanjutkan penjelasan dalam buku ini dalam beberapa cara. Kita 

dapat menyusun serangkaian metode untuk meningkatkan komunikasi, tetapi 

pendekatan seperti itu akan mengabaikan kerumitan dan ambiguitas proses 

komunikasi. Kita dapat menggunakan beberapa model dasar, tetapi hal ini juga 

memberikan pandangan tentang komunikasi yang terbatas. Sebagai gantinya, kita 

akan berfokus pada teori-teori komunikasi karena teori memberikan penjelasan 

yang membantu kita untuk memahami fenomena yang disebut komunikasi. 

Pertanyaan pemandu kita adalah bagaimana para akademisi dari beragam tradisi 

menggambarkan dan menjelaskan pengalaman kemanusiaan yang paling universal 

ini. Dengan mengembangkan sebuah pemahaman mengenai keragaman teori-teori 

komunikasi. Anda akan lebih dapat membuat perbedaan dalam interpretasi 

mengenai komunikasi, bisa mendapatkan alat bantu untuk meningkatkan 

komunikasi dan bisa memahami ilmu komunikasi dengan lebih baik. 

Mempelajari teori komunikasi akan membantu untuk melihat hal-hal yang 

belum pernah anda lihat sebelumnya, melihat yang tidak terlihat dalam kehidupan 

sehari-hari. Pelebaran persepsi ini akan memungkinkan untuk keluar dari cara 
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berpikir yang biasa serta dapat menyesuaikan diri, fleksibel dan canggih dalam 

pendekatan anda terhadap komunikasi. Filsuf Thomas Kuhn menjelaskan cara 

yang berbeda dalam melihat sebuah pengetahuan dalam suatu bidang yang 

memberikan: ―Melihat pada peta kontur, akademisi melihat garis-garis pada 

kertas, pembuat peta menggambarkan sebuah tanah lapang. Melihat pada foto 

ruangan gelembung, akdemisi melihat garis-garis yang membingungkan dan 

patah, ahli fisika mencatat kejadian subnuklir yang biasa‖. Oleh karena itu teori-

teori memberikan seperangkat alat-alat bantu yang berguna untuk melihat proses 

dan pengalaman sehari-hari dari komunikasi melalui lensa-lensa yang baru. 

 

1. MENDEFINISIKAN KOMUNIKASI 

Untuk memulai pembelajaran tentang teori komunikasi, kita beralih sejenak 

untuk mendefinisikan komunikasi. Theodore Clevenger mencatat bahwa masalah 

yang selalu ada dalam mendefinisikan komunikasi untuk tujuan penelitian atau 

ilmiah berasal dari fakta bahwa kata kerja ‗berkomunikasi‘ memiliki posisi yang 

kuat dalam kosakata umum dan karenanya tidak mudah mendefinisikan untuk 

tujuan ilmiah. Sebenarnya, kata kerja ini merupakan salah satu istilah dalam 

bahasa Inggris yang sering digunakan. Para akademisi telah mencoba segala usaha 

untuk mendefinisikan komunikasi, tetapi menentukan sebuah definisi tunggal 

telah terbukti tidak mungkin dilakukan dan tidak akan berhasil.  

Frank Dance mengambil sebuah langkah besar dalam mengklarifikasi 

konsep kasar dengan menggarisbawahi sejumlah elemen yang digunakan untuk 

membedakan komunikasi. Ia mendapat tiga poin dari ―perbedaan konseptual yang 

penting‖ yang membentuk dimensi dasar komunikasi. Dimensi yang pertama 

adalah tingkat pengamatan atau keringkasan. Beberapa definisi termasuk luas dan 

bebas; yang lainnya terbatas. Sebagai contoh definisi komunikasi sebagai ―proses 

yang meghubungkan semua bagian-bagian yang terputus‖ merupakan definisi 

yang umum. Definisi lain, komunikasi sebagai ‖sebuah sistem untuk 

menyampaikan informasi dan perintah‖, bersifat membatasi. 
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Perbedaan kedua adalah tujuan. Beberapa definisi hanya memasukkan 

pengiriman dan penerimaan pesan dengan maksud tertentu; yang lainnya tidak 

memaksakan pembatasan ini. Berikut adalah sebuah contoh definisi yang 

menyebutkan maksud: ―situasi-situasi tersebut merupakan sebuah sumber yang 

mengirimkan sebuah pesan kepada penerima dengan tujuan tertentu untuk 

memengaruhi perilaku penerima. Sebuah definisi yang tidak memerlukan tujuan 

adalah sebagai berikut: ―Komunikasi merupakan sebuah proses menyamakan dua 

atau beberapa hal mengenai kekuasaan terhadap seseorang atau beberapa orang.‖ 

Dimensi ketiga yang digunakan untuk membedakan difinisi komunikasi 

adalah penilaian normatif. Beberapa definisi meyertakan pernyataan tentang 

keberhasilan, keefektifan atau ketepatan; definisi yang lain tidak berisi penilaian 

yang lengkap seperti itu. Sebagai contoh, definisi berikut menganggap bahwa 

komunikasi dikatakan berhasil jika: ―Komunikasi merupakan pertukaran sebuah 

pemikiran atau gagasan‖. Asumsi dalam definisi ini adalah bahwa sebuah 

pemirian atau gagasan berhasil ditukarkan. Di sisi lain, sebuah definisi yang tidak 

menilai apakah hasilnya berhasil atau tidak: ―Komunikasi [adalah] penyampaian 

informasi.‖ Disini, informasi disampaikan, tetapi tidak penting apakah informasi 

tersebut diterima dan dipahami atau tidak.  

Perdebatan mengenai komunikasi dan dimensi yang membentuknya pasti 

akan terus berlanjut. Kesimpulan Dance menjadi tepat bahwa: ―Kita mencoba 

untuk menentukan konsep tentang ‗komunikasi‘ yang mencakup banyak hal.‖ Ia 

lebih memilih sekumpulan konsep daripada teori atau gagasan tunggal, yang 

mendefinisikan komunikasi secara kolektif. Masalah definisi ini penting seperti 

yang coba diingatkan oleh Peter Andersen: ―Selama tidak ada pandangan yang 

benar atau salah, pilihan-pilihan mengenai [definisi-definisi] hanyalah masalah 

sepele. Pandangan-pandangan ini mendorong para akademisi untuk masuk ke 

dalam lintasan teoretikal yang berbeda, memengaruhi mereka untuk memberikan 

pertanyaan yang berbeda dan mendorong mereka untuk melakukan berbagai 

macan penelitian komunikasi yang berbeda-beda.‖ Definisi yang berbeda 
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memiliki fungsi yang berbeda dan memungkinkan para ahli teori untuk 

melakukan hal-hal yang berbeda pula.  

Sebuah definisi haruslah dinilai berdasarkan seberapa baik definisi tersebut 

membantu akademisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang 

mereka hadapi. Jenis penelitian yang berbeda-beda memelukan definisi 

komunikasi yang terpisah, bahkan bertentangan. Jadi, pendefinisian merupakan 

alat yang harus digunakan secara fleksibel. Dalam buku ini, kami tidak 

memberikan definisi tunggal tentang komunikasi, tetapi kami melihat pada 

cakupan teori-teori yang mendefinisikan komunikasi dengan cara yang berbeda. 

Kami berharap cakupan definisi ini akan membantu anda untuk menentukan arti 

komunikasi saat anda mulai menjelajahi area-area dalam teori komunikasi. 

 

2. PENELITIAN AKADEMIS TENTANG KOMUNIKASI 

Komunikasi telah diteliti secara sistematis sejak zaman dahulu. Tetapi hal 

ini menjadi sebuah topik yang sangat penting pada abad ke-20, W. Barnett Pearce 

menggambarkan perkembangan ini sebagai sebuah ―penemuan revolusioner.‖ 

Yang sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya teknologi- teknologi 

komunikasi (seperti radio, televisi, telepon, satelit dan jaringan komputer), yang 

sejalan dengan meningkatnya industrialisasi, bisnis besar dan politik global. 

Sangat jelas bahwa komunikasi telah mengambil posisi penting dalam kehidupan 

kita.  

Ketertarikan yang kuat dalam penelitian akademis tentang komunikasi 

dimulai setelah Perang Dunia I ketika kemajuan dalam teknologi dan karya tulis 

menjadikan komunikasi sebuah topik yang selalu dibicarakan. Subjek ini 

selanjutnya diangkat oleh filosofi populer abad ke-20 tentang kemajuan dan 

pragmatisme yang merangsang keinginan untuk memajukan masyarakat melalui 

perubahan sosial yang luas. Kecenderungan ini penting karena mendasari 

komunikasi dengan kuat dalam sejarah intelektual Amerika Serikat selama abad 

ke-20. Selama periode ini, Amerika sedang ―bergerak‖, dalam artian berusaha 
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untuk memajukan teknologi, masyarakat, memerangi tirani dan mengembangkan 

penyebaran kapitalisme. Komunikasi digambarkan secara mencolok dalam 

pergerakan ini dan menjadi pusat perhatian bagi propaganda dan opini publik; 

serta peranan media dalam hal komersial, pemasaran dan periklanan. 

Setelah Perang Dunia II ilmu pengetahuan sosial semakin dikenal sebagai 

ilmu yag sah, serta minat terhadap proses-proses psikologis dan sosial menjadi 

semakin kuat. Persuasi dan pengambilan keputusan dalam kelompok merupakan 

perhatian utama, bukan hanya di antara para peneliti, tetapi dalam masyarakat 

secara umum karena penggunaan propaganda yang luas selama masa perang 

untuk menyebarkan ideologi rezim-rezim yang menindas. Penelitian komunikasi 

berkembang dengan pesat pada pertengahan kedua abad ke-20 karena minat 

pragmatis dalam apa yang dapat diraih oleh komunikasi dan hasil yang 

diperlihatkannya. 

Awalnya, mata kuliah yang berhubungan dengan komunikasi terdapat 

banyak jurusan. Sebenarnya, komunikasi masih diteliti dalam kurikulum 

universitas, sebagai contoh, para psikolog meneliti komunikasi sebagai jenis 

perilaku tertentu yang didorong oleh proses-proses psikologi yang berbeda. Para 

sosiolog memfokuskan pada masyarakat dan proses sosial serta melihat pula 

komuniksai sebagai salah satu faktor sosial yang penting dalam masyarakat.  

Namun, secara perlahan-lahan jurusan dengan kemampuan berbicara, 

komunikasi bahasa, komunikasi dan komunikasi massa secara terpisah mulai 

berkembang. Saat ini, sebagian besar menyebutkan jurusan komunikasi atau 

pendidikan komunikasi tetapi apapun labelnya semua memfokuskan pada 

komunikasi sebagai pusat pengalaman kemanusiaan. Sebaliknya, bagi para 

peneliti yang bergerak di bidang-bidang lain seperti psikologi, sosiologi, 

antropologi atau bisnis cenderung memandang komunikasi sebagai sebuah proses 

sekunder sedangkan para akademisi ilmu komunikasi memandang komunikasi 

sebagai elemen yang menyusun kehidupan kemanusiaan. 
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Ketika komunikasi menjadi sebuah ilmu tersendiri, organisasi seperti 

National Communication Association dan International Communication 

Association seperti juga halnya dengan banyak asosiasi regional dan khusus 

berkembang untuk membantu dalam mengartikulasikan sifat-sifat ilmu 

pengetahuan. Jurnal-jurnal yang mempublikasikan karya tulis para akademisi juga 

memberikan banyak hasil dan juga membantu mendefinisikan apa yang 

sebenarnya bidang komunikasi itu. Di samping asal mula interdisipliner dan ciri 

interdisiplinernya yang terus berlanjut, komunikasi menghasilkan teori-teorinya 

sendiri serta tidak bergantung pada cabang ilmu sebagai titik awal teoritikal 

seperti pada awal bidang ini dimulai. Sebenarnya, perkembangan buku ini 

memberikan bukti pergeseran dari ketergantungan pada ilmu-ilmu pengetahuan 

lain untuk otonomi disipiner.  

Perkembangan ilmu komunikasi mengambil bentuk-bentuk dan arahan yang 

berbeda di belahan dunia yang berbeda-beda. Sebagai contoh, teori komunikasi 

memeiliki sejarah yang berbeda di Eropa, Asia dan Afrika daripada di Amerika 

Serikat. Di Amerika Serikat, para peneliti memulai dengan meneliti komunikasi 

secara kuantitatif dan mencoba untuk menetapkan komunikasi sebagai ilmu 

pengetahuan sosial. Walaupun para peneliti ini tidak pernah benar-benar 

menyetujui sasaran idealnya, metode kuantitatif merupakan metode standar yang 

digunakan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, penelitian komunikasi Eropa lebih 

dipengaruhi oleh sudut pandang marxis dan bergantung pada metode kritikan atau 

kultural. Namun, dalam ilmu komunikasi kontemporer ada cukup interaksi dalam 

kedua cara tersebut yaitu dengan mengembangkan acuan prosedur ilmiah di Eropa 

serta sudut pandang kritikal dan kualitatif lainnya yang berkembang di Amerika 

Utara. 

Teori-teori Timur cenderung berfokus pada keutuhan dan persatuan 

sedangkan pandangan Barat kadang-kadang mengukur bagian tanpa harus 

memperhatikan integrasi dasar atau penggabungan bagian-bagian tersebut. 

Disamping itu, banyak teori Barat yang didominasi oleh pandangan 

individualisme; semua orang dianggap berhati-hati dan aktif untuk mencapai 
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tujuan-tujuan pribadi. Sebaliknya, sebagian besar teori Timur cenderung 

memandang komunikasi sebagai hasil rangkaian kejadian yag tidak direncanakan 

dan terjadi secara alami. Bahkan, banyak teori barat yang menyebabkan 

kecenderungan orang Asia pada kejadian yang bersifat individualistis dan sangat 

kognitif, sedangkan sebagian besar tradisi Timur menekankan pemusatan 

emosional dan spiritual sebagai hasil-hasil komunikasi. 

Beberapa akademisi mencoba untuk mengembangkan teori-teori yang lebih 

besar yang khusus untuk budaya atau agama tertentu. Sebagai contoh, karya 

Molenti Asante pada Afrocentricity dan usaha Yoshitaka Miike untuk 

menjelaskan teori komunikasi Asiacenrtric. Dengan menggarisbawahi konsep dan 

susunan teoritisnya, bahan penelitian, serta metodologi dari sudut pandang 

tersebut. 

Namun, seperti layaknya semua perbedaan, perbedaan kultural, rasial, atau 

regional di antara teori-teori komunikasi harus benar-benar diperhatikan. 

Walaupun perbedaan yang umum dapat dicatat, yang penting untuk diingat adalah 

kesamaanm yang melimpah. Kita dapat mengambil setiap karakteristik yang telah 

disebutkan sebelumnya dari pola pemikiran Timur dan menunjukkan bagaimana 

setiap karakteristik muncul dalam pola pemikiran Barat dan sebaliknya. 

Komunikasi sangatlah luas, sehingga tidak dapat diikat atau dibatasi dalam sebuah 

paradigma tunggal. 

Dalam buku ini kami memfokuskan pada teori-teori komunikasi yang ketika 

muncul dalam ilmu barat, disebut komunikasi atau ilmu komunikasi. Kami 

tertarik untuk menghadirkan (1) teori-teori yang berkembang dalam ilmu; dan (2) 

perkembangan perkembangan sementara dari teori tersebut. Kami tidak bermasuk 

mengatakan bahwa pendangan yang berkembang di wilayah lain tidak penting; 

kami hanya tidak mampu untuk mencakup semua tradisi dalam buku. 

Dalam sebuah artikel panduan, Robert T. Craig mengemukakan sebuah visi 

teori komunikasi yang mengambil sebuah langkah maju yang besar untuk 

mempersatukan bidang yang agak sedikit berbeda ini dan menunjukkan 
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kerumitannya. Craig menyatakan bahwa komunikasi tidak akan pernah menyatu 

dengan sebuah teori tunggal atau kelompok teori. Teori-teori akan selalu 

mencerminkan perbedaan gagasan praktis mengenai komunikasi dalam kehidupan 

yang umum, sehingga kita akan selalu dihadapkan pada keragaman pilihan. 

Tujuan kita tidak tercapai dan bukan untuk mencari sebuah model standar yang 

berlaku secara universal bagi situasi komunikasi apapun. Jika topik yang tidak 

mungkin ini terjadi, maka komunikasi akan menjadi ―sebuah bidang statis, sebuah 

bidang yang mati‖ 

Sebaliknya, Craig menyatakan bahwa kita harus mencari jenis hubungan 

yang berbeda berdasarkan pada (1) pemahaman umum mengenai kesamaan dan 

perbedaan, atau titik-titik tekanan di antara teori-teori; dan (2) sebuah komitmen 

untuk mengatur tekanan-tekanan ini melalui dialog. Craig menulis, ―Tujuannya 

bukanlah sebuah keadaan ketika kita tidak memiliki sesuatu untuk dibahas, tetapi 

suatu keadaan saat kita memahami dengan lebih baik bahwa kita semua memiliki 

sesuatu yang sangat penting untuk dibahas.‖ 

Menurut Craig, persyaratan pertama untuk bidang ini adalah sebuah 

pemahaman umum tentang kesamaan dan perbedaan teori-teori. Bukan sekedar 

sederet kesamaan dan perbedaan biasa, kita memiliki gagasan umum tentang di 

mana serta bagaimana teori bersatu dan bertentangan. Kita memerlukan sebuah 

metamodel. Istilah meta berarti ―lebih tinggi‖ atau ―di atas‖ sehingga sebuah 

metamodel adalah sebuah ―model dari semua model.‖ Persyaratan yang kedua 

untuk hubungan dalam bidang ini adalah sebuah definisi teori. Teori harus 

dipandang sebagai sebuah pendekatannya daripada hanya melihatnya sebagai 

sebuah penjelasan dari sebuah proses. Dengan kata lain, teori-teori merupakan 

sebuah bentuk dari wacana. Lebih tepatnya, teori-teori merupakan wacana tentang 

wacana atau metawacana. 

Sebagai seorang siswa teori komunikasi, anda akan mengetahui bahwa 

konsep kembar ini berguna dalam menentukan apa sebenarnya usaha pembuatan 

teori ini. Jika anda dapat menemukan sebuah metamodel yang berguna, maka 

anda akan dapat menentukan hubungan antara teori dan jika anda memandang 
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teori komunikasi sebagai metawacana, anda akan mulai memahami pandangan-

pandangan yang beragam di bidang ini. Dengan kata lain, teori komunikasi akan 

terlihat seperti sekumpulan batu yang diletakkan di atas meja dalam sebuah 

laboratorium geologi dan lebih terlihat seperti sebuah model komputer dinamis 

dari cara bumi terbentuk. 

Sebagai sebuah pemikiran dasar untuk sebuah metamodel, Craig 

mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses utama dimana kehidupan 

manusia dijalani; komunikasi mendasari kenyataan. Craig menggambarkan 

pentingnya pemikiran ini terhadap komunikasi sebagai sebuah bidang: 

―Komunikasi . . . bukanlah fenomena sekunder yang dapat dijelaskan oleh faktor-

faktor psikologis, sosiologis, kultural atau ekonomi; tetapi komunikasi itu sendiri 

merupakan proses sosial yang utama dan mendasar yang menjelaskan semua 

faktor lain.‖ 

Craig menyatakan bahwa kita menggerakan prinsip yang sama ke tingkat 

yang lain. Teori-teori merupakan bentuk khusus komunikasi, sehingga teori 

mendasari atau menyusun pengalaman komunikasi. Teori-teori 

mengomunikasikan komunikasi, yang dimaksud oleh Craig dengan metawacana. 

Teori-teori yang berbeda merupakan cara yang berbeda dari ―membicarakan‖ 

komunikasi, yang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kita 

harus mengakui kekuatan yang mendasari teori-teori dan menemukan sebuah cara 

yang sama untuk memahami apa yang mereka coba sampaikan serta bagaimana 

mereka berbeda dalam cara penyampaiannya. Karena setiap teori komunikasi 

pada dasarnya merupakan sebuah respons terhadap aspek komunikasi yang 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dialog dalam bidang ini memfokuskan pada 

apa dan bagaimana teori yang berbeda menyebut dunia sosial tempat tinggal kita. 

Craig menjelaskan tujuh dasar tradisional yang memberikan cara-cara yang 

berbeda dalam membicarakan komunikasi: (1) retorika; (2) semiotika; (3) 

fenomenologis; (4) sibernetika; (5) sosiopsikologi; (6) sosiokultural; dan (7) 

kritikal. 
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3. PROSES PENELITIAN DALAM KOMUNIKASI 

A. Sebuah Model Dasar Penelitian 

Sebuah titik awal untuk memahami komunikasi sebagai sebuah bidang dan 

teori-teorinya, merupakan proses dasar dalam penelitian itu sendiri. Penelitian 

adalah penyelidikan sistematis dari pengalaman yang merujuk pada pemahaman, 

pengetahuan, dam teori. Orang terlibat dalam penelitian ketika mereka mencoba 

untuk mengetahui sesuatu dengan cara yang sistematis menggunakan tiga tahapan. 

Tahapan pertama adalah menanyakan pertanyaan. Gerard Miller dan Henry 

Nicholson percaya bahwa penelitian adalah ―tidak lebih . . . daripada proses 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan signifikan yang menarik . . . serta 

memberikan jawaban-jawaban yang sistematik dan rapi bagi mereka.‖ 

Pertanyaan-pertanyaannya pun dapat beragam. Pertanyaan-pertanyaannya tentang 

definisi membutuhkan pengertian sebagai jawabannya, mencoba untuk 

menjelaskan apa yang diamati atau disimpulkan: Apakah ini? Kita akan 

menyebutkan apa? Apa yang terkandung di dalamnya? Bagaimana hal ini 

berhubungan dengan hal-hal yang lainnya? Pertanyaan-pertanyaan tentang nilai 

menggali estetika, pragmatis dan kualitas etis dari yang diamati: Apakah ini 

indah? Apakah ini efektif? Apakah ini baik? 

Tahapan kedua dalam penelitian adalah pengamatan. Di sini, akademisi 

mencari jawaban dengam mengamati fenomena. Metode-metode penelitian 

berbeda-beda dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Beberapa akademisi 

mengamatinya dengan memeriksa catatan dan artefak, yang lainnya dengan 

keterlibatan pribadi, yang lainnya menggunakan alat-alat bantu dan percobaan 

yang teratur, serta yang lainnya lagi dengan mewawancarai orang-orang. Apapun 

metode yang digunakan, penyelidik menggunakan beberapa metode yang telah 

direncanakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tenyang 

komunikasi.  

Tahapan ketiga dalam penelitian adalah menyusun jawaban. Pada tahap ini, 

kaum akademisi mencoba untuk mendefinisikan, menggambarkan dan 
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menjelaskan. Tahap ini biasanya dikenal dengan teori dan tahap ini merupakan 

fokus pembahasan dalam buku ini. 

Orang-orang sering berpikir tentang tahapan-tahapan penelitian sebagai 

sesuatu yang lurus, hanya ada satu langkah pada setiap tahapan. Akan tetapi 

penelitian tidak memperoleh hasil dengan cara seperti ini. Setiap tahapan 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh tahapan-tahapan yang lain. Pengamatan sering 

kali menghadirkan pertanyaan-pertanyaan baru dan teori-teori ditantang, baik oleh 

pengamatan maupn oleh pertanyaan baru dan sebagian pengamatan ditentukan 

oleh teori-teori menghasilkan pertanyaan baru dan sebagian pengamatan 

ditentukan oleh teori-teori. Jadi, penelitian lebih seperti memutari sebuah 

lingkaran dan berputar- putar antara poin-poin yang berbeda di dalamnya dan 

bukan menjalani sebuah garis lurus. Gambar 1.1 menggambarkan interaksi di 

antara tahapan-tahapan penelitian. 

 

B. Jenis-jenis Ilmu Pengetahuan 

Bagian yang terdahulu menggarisbawahi elemen-elemen dasar penelitian, 

tetapi mengabaikan perbedaan-perbedaan yang penting. Jenis penelitian yang 

berbeda mengajukan pertanyaan yang berbeda, menggunakan metode pengamatan 

yang berbeda dan menghasilkan jenis teori yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tahapan Penyelidikan 
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Teori        Pengamatan 
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metode-metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk ilmu 

pengetahuan yang luas. Walaupun bentuk-bentuk ilmu pengetahuan ini berbagi 

elemen yang sama yang dibicarakan dalam bagian sebelumnya, bentuk ilmu 

pengetahuan ini juga memiliki perbedaan-perbedaan yang pentin.  

Ilmu Pengetahuan Ilmiah. Ilmu pengetahuan sering kali dihubungkan 

dengan objektivitas, standarisasi dan generalisasi. Para ilmuan mencoba untuk 

melihat dunia dengan cara yang sama seperti pengamat-pengamat lain, berlatih 

dengan cara yang sama, sehingga akan melihat hal yang sama pula. Replikasi 

sebuah penelitian akan memberikan hasil yang identik. Standarisasi dan replikasi 

hal yang penting dalam ilmu pengetahuan karena para ilmuan menganggap bahwa 

dunia memiliki bentuk yang dapat diamati dan gambaran tugas mereka adalah 

ketika menemukan keadaan dunia seperti saat ini. Dunia menunggu penemuan 

dan tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mengamati serta menjelaskan dunia 

seakurat mungkin.  

Karena tidak ada cara yang mutlak untuk mengetahui seberapa akurat 

pengamatan tersebut, para ilmuan harus bergantung pada persetujuan diantara 

para pengamat. Jika semua pengamat yang terlatih menggunakan metode yang 

sama dan memberikan hasil yang sama, maka objeknya dianggap telah benar-

benar diamati. Karena tekanan pada penemuan dunia yang dapat dikenal, metode-

metode ilmiah biasanya sangat susuai dengan masalah-masalah keadaan alam. 

Dalam fokusnya pada standarisasi dan objektivitas, ilmu pengetahuan 

kadang terlihat bebas dari nilai. Namun, apa yang terlihat ini dapat saja menipu 

realitas karena ilmu pengetahuan didasarkan pada banyak nilai-nilai implisit. Ilmu 

humanis merupakan sebuah tradisi yang mengakui posisi nilai-nilai dalam 

penelitian dengan lebih bebas. 

Ilmu Pengetahuan Humanis, Ilmu pengetahuan dihubungkan dengan 

objektivitas, sebaliknya kemanusiaan dihubungkan dengan subjekivitas. Ilmu 

pengetahuan bertujuan untuk membuah standarisasi pengamatan; kemanusiaan 

mencari interpretasi kreatif. Jika tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk 
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mengurangi perbedaan-perbedaan kemanusiaan terhadap apa yang diamati, maka 

kemanusiaan memiliki tujuan untuk memahami respons subjektif individu. 

Sebagian besar penganut paham humanisme lebih tertarik pada kasus-kasus 

individu daripada teori-teori yang dihasilkan. 

Ilmu pengetahuan berfokus pada dunia yang telah ditamukan, sedangkan 

kemanusiaan berfokus dalam menemukan seseorang. Ilmu pengetahuan mencari 

persetujuan umum, sedangkan kemanusiaan mencari interpretasi-interpretasi 

pengganti. Penganut paham humanisme sering kali curiga pada pernyataan bahwa 

ada dunia yang abadi yang harus ditemukan, mereka cenderung tidak memisahkan 

seseorang dari pengetahuannya. Posisi humanis yang klasikal adalah bahwa apa 

yang dilihat seseorang itu. Oleh karena tekanannya pada respons subjektif, ilmu 

pengetahuan humanis lebih sesuai untuk masalah-masalah seni, pengalaman 

pribadi dan nilai-nilai.  

Ilmu pengetahuan dan kemanusiaan tidak terpisah jauh, sehingga keduanya 

tidak pernah seiring sejalan, sehingga keduanya tidak pernah seiring sejalan. 

Hampir semua program penelitian dan pembentukan teori menyertakan beberapa 

aspek ilmu pengetahuan dan ilmu humanis. Kadang-kadang, seorang ilmuwan 

adalah seorang humanis yang menggunakan intuisi, kreativitas, interpretasi dan 

pemahaman untuk memahami data yang dikumpulkan atau melakukan penelitian 

dengan arah yang benar-benar baru. Banyak penemuan besar ilmu pengetahuan 

yang sebenarnya merupakan hasil dari pemahaman kreatif. Archimedes 

menemukan bagaimaa menukur volume benda cair menggunakan pemindahan 

ketika ia masuk ke dalam bak mandinya; Alexander Fleming menggunakan 

cetakan dalam piring Petri daripada membuangnya. Ironisnya, ilmuwan harus 

subjektif dalam menciptakan metode-metode yang akhirnya akan menghasilkan 

pengamatan objektid dan membuat rancangan penelitian menjadi sebuah proses 

penciptaan. Sebaliknya, terkadang humanis harus ilmiah, mencari fakta-fakta yang 

memungkinkan adanya pemahaman terhadap pengalaman. Seperti yang akan kita 

lihat pada bagian selanjutnya, poin ketika ilmu pengetahuan menjadi maju dan 

titik awal kemanusiaan tidak selalu jelas. 
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Ilmu Pengetahuan Ilmiah-Sosial. Sepertiga dari ilmu pengetahuan adalah 

ilmu pengetahuan sosial. Walaupun banyak ilmuwan sosial yang melihat 

penelitian ini sebagai sebuah perluasan ilmu pengetahuan alam dalam penggunaan 

metode-metode yang dipinjam dari ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sosial 

sebenarnya sebuah penelitian yang sangat berbeda. Secara bertentangan, hal ini 

memasukkan elemen-elemen ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, tetapi berbeda 

dari keduanya. 

Dalam mengamati dan mengartikan pola-pola prilaku manusia, para 

akademisi ilmu pengetahuan sosial menjadikan manusia sebagai objek penelitian. 

Sebenarnya, jika pola perilaku manusia benar-benar ada, maka pengamatan harus 

seobjektif mungkin. Dengan kata lain, ilmuwan sosial seperti ilmuwan alam harus 

menentukan persetujuan dengan dasar apa yang diamati. Ketika fenomena 

behavioral diamati dengan seksama, mereka harus dijelaskan atau 

diinterpretasikan. Kegiatan menginterpretasikan itu cukup rumit karena fakta 

bahwa objek pengamatan merupakan objek yang aktif dan seperti diketahui, tidak 

seperti objek-objek lain di dunia. Pertanyaannyam bisakah penjelasan ―ilmiah‖ 

tentang prilaku manusia menjadi tanpa perimbangan tentang pengetahuan 

―humasnis‖ dari orang yang diamati? Pertanyaan ini merupakan masalah filosofi 

yang penting dari ilmu pengetahuan dan telah memicu perhatian yang besar serta 

dalam debat-debat antardisiplin ilmu. Di masa lalu, para ilmuwan sosial percaya 

bahwa metode-metode ilmiah sendiri akan cukup untuk mengungkap misteri-

misteri pengalaman manusia, tetapi saai ini banyak yang menyadari bahwa 

diperlukan juga sebuah elemen humanis yang kuat.  

Komunikasi melibatkan pemahaman tentang bagaimana orang-orang 

bersikap dalam menciptakank, menukar dan mengartikan pesan-pesan. Oleh 

karena itu, penelitian komunikasi menggunakan cakupan-cakupan metode ilmiah 

hingga humanis. Teori-teori yang tercakup dalam buku ini sangar berada menurut 

tingkatan penggunaan elemen-elemen ilmiah, ilmu pengetahuan sosial dan 

humanis. (Stephen Littlejohn, 2011:3-13) 
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BAB II  

HAKIKAT DEFINISI DAN KONTEKS KOMUNIKASI 

 

Apakah yang Anda pkirkan bila mendengar kata komunikasi? Jawaban atas 

pertanyaan ini amat beraneka ragam, mulai dari berdoa (yang merupakan 

komunikasi dengan Tuhan), bersenda gurau, berpidato, hingga menggunakan alat-

alat elektronik yang canggih. Komunikasi adalah topik yang amat sering 

diperbincangkan, bukan hanya dikalangan ilmuwan komunikasi, melainkanjuga 

dikalangan awam, sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak 

arti yang berlainan. Dalam wacana publik, kita sering mendengar kalimat atau 

frase yang mengandung kata komunikasi atau turunannya, seperti ―Hewan pun 

berkomunikasi dengan cara mereka masing-masing,‖ ―Kita harus 

mengkomunikasikan masalah ini kepada mahasiswa pada saat kuliah nanti,‖ 

―Komputer adalah sarana komunikasi tercanggih‖ ―Kami belum menerima 

komunikasi dari perusahaan itu,‖ ―Orangnya tidak komunikatif,‖ dan sebagainya. 

Pendeknya, istilah komunikasi sedemikian lazim di kalangan kita semua, 

meskipun masing-masing orang mengartikan istilah itu secara berlainan. Oleh 

karena itu, kesepakatan dalam mendefinisikan istilah komunikasi merupakan 

langkah awal untuk memperbaiki pemahaman atas fenomena yang rumit ini. 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata 

Latin communis yang berarti ―sama,‖
 

communico,
 

communicatio, atau 

communicare
 
yang berarti ―membuat sama‖ (to make common). Istilah pertama 

(communis) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan 

akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa 

suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi 

definisi-definisi kontemporer menyaraankan bahwa komunikasi merujuk pada 

cara berbagai hal tersebut, seperti dalam kalimat ―Kita berbagi pikiran,‖ ―Kita 

mendiskusikan makna,‖ dan ―Kita mengirimkan pesan.‖ 
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 Kata lain yang mirip komunikasi adalah komunitas (community) yang juga 

menekankan kesamaan atau kebersamaan. Komunitas adalah sekelompok orang 

yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu , dan mereka 

berbagi makna dan sikap. Tanpa komunikasi tidak akan ada komunitas. 

Komunitas bergantung pada pengalaman dan emosi bersama, dan komunikasi 

berperan dan menjelaskan kebersamaan itu. Oleh karena itu, komunitas juga 

berbagi bentuk-bentuk komunikasi yang berkaitan dengan seni, agama dan 

bahasa, dan masing-masing bentuk tersebut mengandung dan menyampaikan 

gagasan, sikap, perspektif, pandangan yang mengakar kuat dalam sejarah 

komunitas tersebut. 

 Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar 

ataupun yang salah. Seperti juga model atau teori, definisi harus dilihat dari 

kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan 

mengevaluasinya. Beberapa definisi mungkin terlalu sempit, misalnya 

―Komuikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik,‖ atau terlalu 

luas, misalnya ―Komunikasi adalah interaksi antara dua makluk hidup atau lebih,‖ 

sehingga para peserta komunikasi ini mungkin termasuk hewan, tanaman, dan 

bahkan jin. 

 Komunikai didefinisikan secara luas sebagai ―berbagai pengalaman.‖ 

Sampai batas tertentu, setiap makluk dapat dikatakan melakukan komunikasi 

dalam pengertian berbagi pengalaman. Namundalam buku ini yang dimaksud 

komunikasi adalah komunikasi manusia yang dalam bahasa inggrisnya adalah 

human communication. Sebelum kita membahas komunikasi manusia lebih jauh, 

terlebih dahulu kita akan membahas ―komunikasi‖ hewan, dan selintas 

membandingkannya dengan komunikasi manusia. 

 Sebagian manusia biasa yang bukan Nabi konon dapat berkomunikasi 

dengan jin. Buku Dialog dan Jin Muslim karangan Muhammad Isa Dawud 

merupakan contoh terbaik mengenai kemampuan dan intensitas komunikasi 

manusia dengan makluk halus ini, meskipun kebenaran buku ini diragukan 

sebagian orang. Inilah antara lain petikan dialog antara penulis buku tersebut 



17 
 

dengan Jin Muslim sahabatnya yang tidak dia lihat dalam sosoknya yang sejati 

melainkan menyusup ke dalam diri sesosok manusia. 

+ ―Apakah kalian punya kelamin?‖ 

-―Persis seperti manusia. Hanya saja terbilang kecil bila dibandingkan dengan 

yang ada pada kalian, dan dalam bandingannya dengan tubuh kami. Kaum laki-

laki kami seperti kaum laki-laki kalian. Mereka punya dorongan birahi dan 

kemampuan untuk bersenggama, dan mengeluarkan sperma. Wanitanya pun 

seperti kaum wanita kalian. Mereka punya selaput dara yang pecah ketika terjadi 

hubungan seksual. Suatu bentuk kehidupan yang, wahai saudaraku, betul-betul 

kehidupan biasa. ―Wallahu a’lam.‖ (Deddy Mulyana, 2010:45-46) 

 

1. KERAGAMAN DAN KONTROVERSI DEFINISI KOMUNIKASI 

Pernahkah Anda terlibat dalam percakapan ala mahasiswa berikut ini? 

+ ―Wah, aku menyaksikan komunikasi yang efektif hari ini! Kemaren Pak Deddy 

mengenakan dasi ketika memberi kuliah. Hari ini ketiga asistenya juga 

mengenakan dasi. Itulah yang namanya persuasi.‖ 

-―Mungkin persuasi, mungkin juga bukan. Yang pasti itu bukan komunikasi.‖ 

+ ―Apa maksudmu, bukan komunikasi? Dasi yang dikenakan Pak Deddy itu 

mengkomunikasikan sesuatu kepada para asistennya dan menimbulkan perubahan 

yang jelas pada cara mereka berpakaian hari ini.‖ 

-―Aku ragu apakah Pak Deddy sengaja membujuk asisten-asistennya untuk 

mengenakan dasi. Kamu tidak mendengar Pak Deddy meminta mereka 

mengenakan dasi, kan?‖ 

+ ―Tidak, sih. Tetapi aku rasa hal ini tidak relevan. Orang dapat ‗berkomunikasi‘ 

tanpa sengaja, dan mereka pun tidak perlu menggunakan kata-kata.‖ 
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_‖Konsep kamu ngawur tentang komunikasi. Aku membaca buku Miller dan 

Steinberg tempo hari. Mereka bilang ‗komunikasi adalah suatu proses sengaja, 

transaksional, simbolik.‖‘ 

+ ―Mereka keliru! Waltzlawick, Beavin, dan Jackson, yang lebih memahami 

komunikasi daripada Miller dan Steinberg, mengatakan ‗You cannot not 

communicate,‘ yang artinya ‗Anda tidak dapat tidak berkomunikasi.‘‖ 

-―Omong kosong! Masak, sih...‖ 

 

 Lewat komunikasi orang berusaha mendefinisikan sesuatu, termasuk 

istilah komunikasi itu sendiri. Apakah komunikasi itu suatu tindakan sesaat, suatu 

peristiwa, atau suatu proses yang terus berkesinambungan? Tidak ada suatu 

definisi pun yang dapat menggambarkan fonomena ini secara utuh? Apakah 

komunikaasi berlangsung hanya bila kita menyengajanya? Dapatkah komunikasi 

berlangsung tanpa disengaja? Lalu, apakah kesengajaan itu?  Hingga kini, terdapat 

ratusan defenisi komunikasi yang telah dikemukakan para ahli. Sering kali suatu 

defenisi lainnya. Tahun 1976 saja Frank Dance dan Carl Larson telah 

mengumpulkan 126 defenisi komunikasi yang berlainan. Sekarang jumlah 

defenisi yang telah dikemukakan para ahli tentu jauh lebih banyak lagi. Akan 

tetapi, bukan tempatnya di sini untuk mendiskusikan defenisi itu satu persatu dan 

secara rinci. 

 Dance menemukan tiga dimensi konseptual penting yang mendasari 

definisi-defenisi komunikasi. Dimensi pertama adalah tingkat observasi (level of 

observation), atau derajat keabstrakannya. Misalnya, defenisi komunikasi sebagai 

―proses yang menghubungkan satu sama lain bagian-bagian terpisah dunia 

kehidupan‖ adalah terlalu umum, sementara komunikasi sebagai ―alat untuk 

mengirim pesan militer, perintah, dan sebagainya lewat telepon, telegraf, radio, 

kurir, dan sebagainya‖ terlalu sempit. 

 Dimensi kedua adalah kesengajaan (intentionality). Sebagian defenisi 

mencakup hanya pengiriman dan penerimaan pesan yang disengaja, sedangkan 



19 
 

sebagian defenisi lainnya tidak menuntut syarat ini. Contoh defenisi yang 

mensyaratkan kesengajaan ini dikemukakan Gerald R. Miller, yakni komunikasi 

sebagai ―situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu 

pesan kepada seseorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku 

penerima. ―Sedangkan defenisi komunikasi yang mengabaikan kesengajaan 

adalah definisi yang dinyatakan Alex Gode, yakni ―suatu proses yang membuat 

sama bagi dua orang atau lebih apa yang tadinya merupakan monopoli seseorang 

atau sejumlah orang.‖ 

 Dimensi ketiga adalah penilaian normatif. Sebagian definisi, meskipun 

secara implisit, menyertakan keberhasilan atau kecermatan; sebagian lainnya tidak 

seperti itu. Defenisi komunikasi dari John B. Hoben, misalnya mengasumsikan 

bahwa komunikasi itu (harus) berhasil: ―Komunikasi adalah pertukaran verbal 

pikiran atau gagasan.‖ Asumsi dibalik definsi tersebut adalah bahwa suatu pikiran 

atau gagasan secara berhasil dipertukarkan. Sebagian definsi lainnya tidak 

otomatis mensyaratkan keberhasilan ini, seperti defenisi komunikasi dari Bernard 

Berelson dan Gary Steiner: ―Komunikasi  adalah transmisi informasi. ―Jadi 

defenisi tersebut tidak mensyaratkan bahwa informasi harus diterima atau 

dimengerti. 

Seperti dikemukakan Littlejohn, perdebatan mengenai definisi komunikasi 

pada awal tahun 1990-an diantara beberapa teoretikus komunikasi, telah 

menyarankan beberapa kemungkinan untuk mendefenisikan komunikasi. 

Perdebatan tersebut menyoroti sembilan jenis perilaku yang dapat dianggap 

komunikasi. Kesembilan jenis perilaku ini ditentukan oleh sumber dan persepsi 

penerima. Pertanyaan-pertanyaan kuncinya adalah : Pertama, apakah komunikasi 

harus disengaja? Kedua, apakah komunikasi harus diterima? Kolom-kolom dalam 

Figur 2.1 terdiri dari perilaku sumber yang disengaja dan perilaku sumber yang 

tidak disengaja, sedangkan lajur-lajurnya berkaitan dengan apakah perilaku 

sumber diterima atau tidak. 
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PERILAKU 

PENERIMA 

PERILAKU SUMBER 

Perilaku tidak 

disengaja 
Perilaku disengaja 

Simtom Nonverbal Verbal 

Tidak diterima 

1A 

Perilaku 

simtomatik tidak 

dipersepsi 

2A  

Pesan  

nonverbal tidak 

dioerseosi 

3A 

Pesan 

verbal 

tidak dipersepsi 

Diterima secara 

insidental 

1B 

Simtom  

dipersepsi secara 

insidental 

2B 

Pesan 

Nonverbal 

insidental 

3B 

Pesan 

Verbal 

insidental 

Diperhatikan  

1C 

Simtom  

diperhatikan 

2C 

Pesan nonverbal 

diperhatikan 

3C 

Pesan verbal  

diperhatikan 

Figur 2.1 Perilaku-perilaku yang berhubungan dengan komunikasi. 

Sumber : Stephen W. Littlejohn. Theories of Human Communication, Edisi ke-5 

Belmont: Wadsworth, 1996, hal.6. 

 Dalam Figur 2.1, kolom pertama terdiri dari perilaku-perilaku sumber 

yang tidak disengaja. Perilaku-perilaku ini simtomatik karena dapat ditafsirkan 

sebagai suatu keadaan sumber seperti kelelahan, kegugupan, atau kemarahan. 

Kolom kedua terdiri dari perilaku-perilaku nonverbal yang secara sengaja 

dikirimkan kepada orang lain, seperti melambaikan tangan kepada seseorang 

kawan atau mengangkat bahu bila Anda tidak mengetahui jawaban atas suatu 

pertanyaan. Kolom ketiga meliputi tindakan verbal, atau berorientasi-bahasa, 

seperti menulis surat, bercakap-cakap, atau menyampaikan pidato. 

 Ketiga lajur dalam Figur 2.1 merepresentasikan tiga keadaan penerima 

yang berbeda. Lajur Pertama ―tidak diterima,‖ artinya tidak seorang pun 

memperhatikan tindakan sumber atau mendengar perkataan Anda. Lajur kedua 
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adalah ―penerimaan insidental,‖ yang menyarankan bahwa seseorang menangkap 

suatu pesan, namun tidak disadarinya. Anda boleh jadi berkata,‖ Saya lelah,‖ 

kepada seorang kawan, dan kawan Anda kemudian menyadari bahwa Anda 

tampak lelah, meskipun ia tidak memperhatikan hal itu tadil Lajur ketiga adalah 

perhatian penuh atau sadar kepada perilaku sumber. 

 Jadi, meminjam pandangan Little John, sekarang kita mempunyai 

sembilan jenis perilaku yang mungkin dianggap komunikasi. 

1A. Perilaku simtomatik yang tidak dipersepsi-Anda menguap, namun tak seorang 

pun melihat hal itu. (Kebanyakan orang setuju itu bukan komunikasi antarpribadi, 

namun sebagian orang menyebutnya komunikasi intrapribadi). 

1B. Simtom yang dipersepsi secara insidental-Anda menguap, namun kawan anda 

menyadari kemudian bahwa Anda lelah meskipun ia tidak memperhatikan tadi. 

1C. Simtom yang diperhatikan-Anda menguap, dan kawan Anda berkata, 

―Apakah saya begitu membosankan?‖ 

2A. Pesan nonverbal yang tidak diterima-Anda melambaikan tangan, namun ia 

tidak melihat anda. 

2B. Pesan nonverbal insidental-Kawan Anda kemudian berkata, ―Maafkan saya 

tidak membalas lambaian tangan Anda, tetapi saya sedang memikirkan hal lain 

dan tidak menyadari bahwa Anda melambaikan tangan sampai saya berbelok.‖ 

2C. Pesan nonverbal yang diperhatikan-Anda melambaikan tangan kepada 

seorang kawan, dan ia membalas lambaian tangan Anda. 

3A. Pesan verbal yang tidak diterima-Anda mengirimkan sepucuk surat kepada 

seorang kawan, namun surat itu hilang dalam perjalanan. 

3B. Pesan verbal insidental-Anda mengoceh kepada putri Anda karena kamarnya 

berantakan, dan meskipun ia tahu Anda sedang berbicara kepadanya, ia tidak 

begitu memperhatikan Anda. 
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3C. Pesan verbal yang diperhatikan-Anda menyampaikan pidato kepada 

sekelompok orang yang sedang mendengarkan apa yang Anda katakan. 

 Manakah dari perilaku-perilaku di atas yang termasuk komunikasi, dan 

mana yang bukan? Littlejohn menyebutkan, setidaknya terdapat 3 pandangan 

yang dapat dipertahankan. Pertama, komunikasi harus terbatas pada pesan yang 

secara sengaja diarahkan kepada orang lain dan diterima oleh mereka. Kedua, 

komunikasi harus mencakup semua perilaku yang bermakna bagi penerima, 

apakah disengaja ataupun tidak. Ketiga, komunikasi harus mencakup pesan-pesan 

yang dikirimkan secara sengaja, namun sengaja ini sulit ditentukan. 

 Buku yang anda baca ini menganut kedua dan ketiga sekaligus. Semua 

pakar komunikasi sepakat bahwa komunikasi mencakup perilaku sengaja yang 

diterima, namun mereka tidak sepakat perilaku lainnya yang dianggap sebagai 

komunikasi. Dalam kenyataan, sebenarnya kesembilan perilaku yang dirinci 

Littlejohn dalam daftar tersebut sulit dipisahkan. Yang pasti pandangan seseorang 

mengenai perilaku apa yang dapat disebut komunikasi atau bukan mempunyai 

implikasi serius terhadap jenis-jenis pertanyaan yang dikemukakan untuk meneliti 

fenomena komunikasi, juga untuk memilih metode dan teknik penelitian yang 

akan digunakan untuk meneliti fenomena komunikasi tersebut. 

 Banyak definisi komunikasi bersifat khas, mencerminkan paradigma atau 

perspektif yang digunakan ahli-ahli komunikasi tersebut dalam mendekati 

fenomena komunikasi. Paradigma ilmiah (objektif, mekanistik, positivistik) yang 

penelaahannya berorientasi pada efek komunikasi tampak dominan, 

mengasumsikan komunikasi sebagai suatu proses linier atau proses sebab akibat, 

yang mencerminkan pengirim pesan atau yang biasa disrbut 

komuikator/sumber/pengirim/enkoder (yang aktif) untuk mengubah pengetahuan, 

sikap atau perilaku komunikate/penerima pesan/sasaran/khalayak/dekoder (atau 

yang dalam wacana komunikasi di Indonesia sering disebut komunikan) yang 

pasif. 
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 Kontras dengan definisi-definisi dan model-model komunikasi bersifat 

linier atau mekanistik, dalam pendekatan terhadap komunikasi yang transaksional 

atau lebih humanistik, definisi-definisi dan model-model komunikasinya pun 

berbeda. Bila dalam pendekatan saintifik orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi dikategorikan sebagai pengirim pesan(sumber,komunikator) dan 

penerima pesan(saran, Komunikate), dalam pendekatan yang lebih humanistik, 

mereka disebut peserta-peserta komunikasi(commucation participants) atau 

keduanya disebut komunikator(communicator) atau istilah-istilah lain yang setara, 

misalnya dalam karya Donald Byker dan Loren J. Anderson, Saundra Hybels dan 

Richard L. Weaver II, Cassandra L. Book, Willian Gudykunst, dan Young Yun 

Kim, dan Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss. Beberapa ahli menggunakan istilah 

komunikasi(communicant) untuk menurujuk pada pihak-pihak yang 

berkomunikasi atau peserta komunikasi, jadi identik dengan komunikator, bukan 

sebagai penerima pesan. Dalam Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, salah 

satu arti communicant adalah one that communicates  (seseorang yang 

berkomunikasi). 

 Tubbs dan Moss mendefinisikan komunikasi sebagai ―proses penciptaan 

makna antara dua orang (komunikator 1 dan komunikator 2) atau lebih,‖ 

sedangkan Guddykunst dan Kim mendefinisikan komunikasi (antar budaya) 

sebagai ―proses transaksional, simbolik yang melibatkan pemberian makna antara 

orang-orang (dari budaya yang berbeda).‖ Dalam mempelajari komunikasi antar 

budaya khususnya, kita lebih baik mendekatinya secara lebih humanistik, tanpa 

harus mempertentangkannya dengan pendekatan mekanistik. Dengan kata lain, 

kita harus menganggap orang-orang berbeda budaya yang terlibat dalam 

komunikasi dengan kita sebagai orang-orang yang aktif, punya jiwa, nilai, 

perasaan, harapan, minat, kebutuhan, dan lain-lain, seperti juga diri kita. Seperti 

diisyaratkan oleh istilah komunikasi antar budaya (antara budaya-budaya yang 

berbeda), kita harus menerapkan asas berbedaan dibandingkan asas persamaan. 

Dalam berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya, kita harus selalu 

melakukan penundaan penilaian atau keputusan. Apa yang kita anggap baik, 
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sopan, indah, atau etis dalam budaya kita, belum tentu berarti demikian dalam 

budaya lain. Jadi bukan tanpa alasan bila Gudykunst dan Kim menggunakan 

istilah Orang A (Person A) dan Orang B (Person B) dalam model komunikasi 

antar budaya, mencerminkan dua posisi yang setara dan sama-sama aktif 

(komunikasi sebagai transaksi), ketimbang dua posisi yang berbeda: satu aktif dan 

lainnya pasif. Meskipun komunikasi menyangkut perilaku manusiia, tidak semua 

perilaku manusia itu komunikasi. Menurut Pace dan Faules, perbedaaan tersebut 

sederhana, namun rumit. Sebagai contoh, apakah bernyanyi sendiri di kamar 

mandi merupakan komunikasi? Apakah memancing ikan di kolam, memasukan 

sepucuk surat ke kotak surat, mengetik makalah seminar di layar komputer, atau 

menulis memo merupakan bentuk komunikasi? Jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan tersebut bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan komunikasi. 

Suatu definisi yang cermat, misalnya, dikemukakan oleh Pace dan Faules, yang 

selaras dengan definisi Tubbs dan Moss tadi. Menurut mereka, terdapat dua 

bentuk umum tindakan yang dilakukan orang yang terlibat dalam komunikasi, 

yaitu penciptaan pesan dan penafsiran pesan. Pesan di sini tidak harus berupa 

kata-kata, namun bisa juga merupakan pertunjukan (display), termaksud pakaian, 

perhiasan, dan hiasan wajah (make up atau jenggot), atau yang lazimnya disebut 

pesan nonverbal. 

 Menggunakan definisi Tubbs dan Moss, atau definisi Pace dan Faules, 

jelas bahwa tindakan-tindakan di atas bukanlah komunikasi. Komunikasi terjadi 

bila ada orang lain yang mendengarkan orang yang bernyanyi di kamar mandi. 

Secara tidak sengaja, wanita yang menyanyikan lagu--lagu gembira misalnya—di 

kamar mandi tersebut menyampaikan pesan bahwa ia sedang gembira. Mengetik 

makalah saja bukanlah komunikasi. Komunikasi terjadi bila terdapat orang lain 

yang membaca makalah tersebut, baik ketika masih ada di layar, ataupun setelah 

dicetak dan dibagikan kepada orang lain. Jadi inti dari komunikasi adalah 

penafsiran (interpretasi) atas pesan tersebut, baik disengaja ataupun tidak 

disengaja. 
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Ada sebuah teka-teki lama yang berbunyi, ―Nila sebuah pohon 

tumbang di hutan yang terpencil, apakah suaranya terdengar?‖ 

Dengan kata lain, bila tidak ada seorang pun di sekitar tempat itu 

yang mendengar peristiwa tersebut, bolehkah kita berasumsi bahwa 

suara pohon yang tumbang tersebut tidak ada sama sekali?‖ Tidak 

akan ada komunikasi, baik verbal ataupun nonverbal, bila tidak ada 

orang yang menerima sinyal komunikasi. 

 Anda mungkin berkilah, bernyanyi di kamar mandi atau mengetik makalah 

itu adalah komunikasi, yakni komunikasi dengan diri sendiri. Anda benar! Akan 

tetapi, ingat bahwa komunikasi yang dibahas oleh para pakar adalah komunikasi 

manusia, yang melibatkan setidaknya dua orang, seperti yagn diperlihatkan 

definisi-definisi atau model-model komunikasi yang dikemukakan para pakar, 

meskipun kedua orang pakar itu tidak bertatap-muka atau bahkan tidak sezaman. 

Dengan demikian ketika anda sedang membaca buku berjudul Sarinah atau  Di 

Bawah Bendera Revolusi yang ditulis oleh Soekarno misalnya, komunikasi telah 

terjadi Soekarno adalah pengirim pesannya, sedangkan Anda adalah penerima dan 

penafsir pesan Soekarno tersebut. Jadi komunikatornya tidak perluhadir, atau 

bahkan masih hidup. Para pengarang dan artis yang sudah mati juga 

berkomunikasi, lewat karya-karya mereka yagng mereka tinggalkan untuk orang-

orang yang masih hidup. 

 Komunikasi dengan diri-sendiri (biasanya disebut komunikasi 

intrapribadi) memang dikenal juga, tetapi hal itu tidak dibahas luas dalam ilmu 

komunikasi, dan lebih dikenal dalam disiplin psikologi dengan istilah konsep-diri. 

Komunikasi intrapribadi ini sering juga diklasifikasikan sebagai salah satu tingkat 

komunikasi dari beberapa tingkat komunikasi yang dikemukakan para ahli, seperti 

yang akan kita bahas nanti. Dalam praktiknya komunikasi intrapribadi takkan 

pernah terjadi bila manusia tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain. 

Konsep-diri seseorang  khususnya hanya akan tumbuh lewat komunikasi dengan 

orang lain, seperti telah kita bahas dalam bab pertama buku ini. 



26 
 

2. TIGA KONSEPTUALISASI KOMUNIKASI 

Sebagaimana dikemukakan John R. Wenburg dan William W. Wilmot juga 

Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, setidaknya ada tiga kerangka 

pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu-arah, 

komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. 

A. Komunikasi Sebagai Tindakan Satu-Arah 

Suatu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi 

yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang (atau suatu 

lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung 

(tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, 

majalah, radio, atau televisi. Misalnya, seseorang itu mempunyai informasi 

mengenai suatu masalah, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, orang lain 

mendengarkan, dan mungkin berperilaku sebagai hasil mendengarkan pesan 

tersebut, lalu komunikasi dianggap telah terjadi. Jadi, komunikasi dianggap suatu 

proses linier yang dimulai dengan sumber atau pengirim dan berakhir pada 

penerima, sasaran atau tujuannya. 

 Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang sesuai 

bila diterapkan pada komunikasi tatap-muka, namun mungkin tidak terlalu keliru 

bila diterapkan pada komunikasi publik (pidato) yang tidak melibatkan tanya-

jawab dan komunikasi massa (cetak dan elektronik). Akan tetapi, komunikasi 

massa melalui radio dan televisi pun sekarang ini juga cenderung dua-arah 

(interaktif). Suatu acara di radio, ataupun televisi, sering mengadakan acara yang 

melibatkan jawab secara langsung dengan pendengar atau pemirsa. 

 Pemahaman komunikasi sebagai proses searah ini oleh Michael Burgoon 

disebut ―desinisi berorientasi-sumber‖ (source-oriented dedinition). Definisi ini 

menginyaratkan komunikasi sebagai semua kegiatan yang secara sengaja 

dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan 

respons orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi dianggap tindakan yang 
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sengaja (intentional act) untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan 

komunikator, seperti menjelaskan sesuatu kepada orang lain atau membujuknya 

untuk melakukan sesuatu. Definisi-definisi komunikasi demikian mengabaikan 

komuniksi yang tidakdisengaja, seperti pesan tidak direncanakan yang terkandung 

dalam nada suara atau ekspresi wajah, atau isyarat lain yang spontan. Definisi-

definisi berorientasi-sumber ini juga mengabaikan sifat pprosessual interaksi-

memberi dan menerima-yang menimbulkan pengaruh timbal balik antara 

pembicara dan pendengar. Pendek kata, konseptualisasikomunikasi sebagi 

tindakan satu-arah menyoroti penyampaian pesan yang efektif dan 

mengisyaratkan bahwa semua kegiatan komunikasi bersifat instrumental dan 

persuasif. Beberapa definisi yang sesuai dengan konsep ini adalah sebagai berikut. 

Bernald Berelson dan Gary A. Steiner 

―Komunikasi: transmisi informasi, gagasan, emosi, ketrampilan, dan 

sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol−kata-kata, gambar, 

figur, grafik, dan sebaginya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang 

biasanya disebut komunikasi.‖ 

Theodore M. Newcomb: 

―Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, 

terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima.‖ 

Carl I. Hovland:  

―Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) 

menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk 

mengubah perilaku orang lain (komunikate).‖ 

Gerald R. Miller: 
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―Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan 

kepada penerima denagn niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku 

penerima.‖ 

Everett M. Rogers:  

―Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 

tingkah laku mereka.‖ 

Raymond S. Ross: 

―komunikasi (intensional) adalah suatu proses menyetir, memilih, dan 

mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu 

pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang 

serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.‖ 

Mary B. Cassara dan Malefi K. Asante:  

―(Komunikasi adalah) transmisi informasi dengan tujuan mempengaruhi 

khalayak.‖ 

Harold Lasswell: 

―(Cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) Who Says What In Which 

Channel To Whom With What Effect?‖ Atau Siapa Mengatakan Apa 

Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana? 

 

 Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur komunikasi 

yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: Pertama, sumber (source), sering 

disebut juga oengirim (sender), penyandi (encoder), komunikator 

(communicator), pembicara (speaker) atau originator. Sumber adalah pihak yang 
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berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi 

seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau bahkan suatu negara. 

Kebutuhannya bervariasi, mulai dari sekedar mengucapkan ‖selamat pagi‖ untuk 

memelihara hubungan yang sudah dibangun, menyampaikan informasi, 

mneghibur, hingga kebutuhan untuk mengubah ideologi, keyakinan agama dan 

perilaku pihak lain. Untuk menyampaikan apa yang ada dalam hatinya (perasaan) 

atau dalam kepalanya (pikiran), sumber harus mengubah perasaan atau pikiran 

tersebut idealnya dipahami oleh penerima pesan. Proses inilah yang disebut 

penyandian(encoding). Pengalaman masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan, 

persepsi, pola piokir, dan operasaan sumber mempengaruhi sumber dalam 

merumuskan pesan. Setiap orang dapat saja merasa bahwa ia mencintai seseorang, 

namun komunikasi tidak terjadi hingga orang yang Anda cintai itu menafsirkan 

rasa cinta Anda berdasarkan perilaku verbal dan atau nonverbal Anda. 

 Kedua, pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan ileh sumber kepada 

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Pesan mempunyai 

tiga komponen: makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan 

bentuk atau organisasi pesan. Simbol terpenting adalah kata-kata (bahasa), yang 

dapat merepresentasikan objek (benda), gagasan, dan perasaan, baik ucapan 

(percakapan, wawancara, diskusi, ceramah) ataupun tulisan (surat, esai, artikel, 

novel, puisi, famflet). Kata-kata memungkinkan kita berbagi pikiran dengan orang 

lain. Pesan juga dapat dirumuskan secara nonverbal, seperti melalui tindakan atu 

isyarat anggota tubuh (acungan jempol, anggukan kepala, senyuman, tatapan 

mata, dan sebagainya), juga melalui musik, lukisan, patung, tarian, dan 

sebagainya. 

 Ketiga, saluran atau media, yakni alat atau wahana yang digunakan 

sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima.saluiran boleh jadi 

merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran 

verbal atau saluran nonverbal. Pada dasarnya komunikasi manusia menggunakan 

dua saluran, yakni cahaya dan suara, meskipun kita juga menggunakan kelima 
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indra kita untuk menerima pesan dari orang lain. Anda dapat mencium wangi 

parfum yang merangsang fantasi Anda yang liar ketika Anda berdekatan dengan 

seorang wanita yang tidak Anda kenal di sebuah kafe, mencicipi ketupat lebaran 

yang disuguhkan tuan rumah, atau menjabat tangan sahabat yang baru lulus ujian 

sarhana. Jabatan tangan erat (sentuhan) sapat juga menyampaikan lebih bayak 

pesan dari pada kata-kata. 

 Saluran juga merujuk pada cara penyajian pesan: apakah langsung (tatap-

muka) atau lewat media cetak (surat kabar, majalah) atau media elektronik (radio, 

televisi). Surat pribadi, telepon, selebaran, Overhead Projector (OHP), sistem 

suara (sound system) multimedia, semua itu dapat dikategorikan sebagai (bagian 

dari) saluran komunikasi. Pengirim oesan akan memilih saluran-saluran itu, 

bergantung pada situasi , tujuan yang hendak dicapai dan jumlah penerima pesan 

yang dihadapi. Kita mungkin membaca artikel ilmiah di surat kabar, 

mendnegarkan ceramah agama lewat radio atau menonton siaran olahraha lewat 

televisi.  

 Dalam suatu peristiwa komunikasi, sebenarnya banyak saluran yang kita 

gunakan, meskipun ada aslah satu yang dominan. Misalnya, dalam komunikasi 

lagsung, bahasa (verbal dan nonverbal) adalah saluran yang menonjol meskipun 

pancaindra dan udara yang mengantarkan gelombang suara juga adalah saluran 

komunikasi tatap-muka tersebut. Dalam komunikasi massa, katakanlah melalui 

surat kabar, saluran yang paling menonjol adalah surat kabar yang kita baca, 

meskipun terdapat juga saluran lain yang berperan seperti telepon, faksimil, 

komputer, mesin cetak, dan kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan surat 

kabar tersebut kepada pembaca, dan sebagainya. 

 Keempat, penerima (receive), sering juga disebut sasaran/tujuan 

(destination), komunikate (communicatee), penyandi-balik (decoder) atau 

khalayak (audience), pendengar (listener), penafsir (interpreter), yakni orang 

yang menerima pesan dari sumber. Berdasarkan oengalaman dari masa lalu, 

rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir dan perasaannya, penerima pesan 
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ini menerjemahkan atau menafsirkan seperangkat simbol verbal dan atau 

nonverbal yang ia terima menjadi gagasan yang dapat ia pahami. Proses ini 

disebut penyandi-balik (decoding). 

 Kelima, efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima 

pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), 

terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan keyakinan, 

perubahan perilaku (dari tidak bersedia membeli barang yang ditawarkan menjadi 

bersedia memelinya, atau tidak bersedia memilih partai politik tertentu menjadi 

bersedia memilihnya dalam pemilu), dan sebagainya. 

 Kelima unsur di atas sebenernya belum lengkap, bila kita bandingkan 

dengan unsur-unsur komunikasi yang terdapat dalam model-model lebih baru. 

Unsur-unsur lain yang sering ditambahkan adalah, umpan balik (feed back), 

gangguan/kendala komunikasi (noise/barriers), dan konteks atau situasi 

komunikasi. Sebenarnya, dalam peristiwa komunikasi begitu banyak unsur yang 

terlibat. Kesemua unsur itu saling bergantung dan atau tumoang tindih, namun 

diasumsikan terdapat unsur-unsur utama yang dapat diidentifikasi dan 

dimasukkan ke dalam suatu model.  

 Pemahaman komunikasi berorientasi-sumber yang baru diuraikan di atas 

menekankan variabel-variabel tertentu seperti isi pesan (pembicaraan, cara pesan 

dosampaikan, dan daya bujuknya. Pemahaman ini menimbulkan pertanyaan-

pertanyaan seperti: ―Persiapan bagaimana yang harus dilakukan oleh pembicara 

untuk membuat presentasinya efektif?‖ ―Bagaimanakah susunan oesan yang tepat 

untuk mempengaruhi khalayak pendengar?‖ Iklan televisi bagaimana yang paling 

efektif terhadap sejumlah besar pemirsa?‖ Pendek kata, pandangan ini lazimnya 

menyoroti efek (pesan) komunikasi. Menggunakan ungkapan Hopper dan 

Whitehead, Jr., penganut pandangan ini menganggap komunikasi sebagi 

transportasi pesan: ketika seorang pengirim pesan sebagai transportasi pesan: 

ketika seseorang pengirim pesan berbicara kepada seorang penerima, perjalanan 

pesan ke penerima itu duubaratkan perjalanan Anda dari ruangan Anda ke 



32 
 

ruangan kuliah. Menurut kedua penulis ini, analogi transportasi secara luas 

digunakan dalam teori-teori komunikasi. Televisi, misalnya, menggunakan sejenis 

transit massal bagi pesan; televisi memungkinkan pesan ditransportasikan kepada 

jutaan rumah dari suaru lokasi sentral. Penulis lain seperti Fred E. Jandt menyebut 

model ini ―model transmisi,‖ seperti mesin atau bersifat mekanistik. Model 

transmisi menekankan fungsi instrumental komunikasi, yakni yang mengukur 

efek berdasarkan keberhasilan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

B. Komunikasi Sebagai Interaksi 

Konseptualisasikedua yang sering diterapkan pada komunikasi adalah interaksi. 

Dalam arti sempit interaksi berarti saling mempengaruhi (mutual influence). 

Dengan kata-kata Rosengren, beberapa proses A (termasuk perilaku) berubah 

sebagai hasil beberapa proses B (termasuk perilaku), dan sebaliknya, dalam 

setidaknya satu –dan sering lebih dari satu− putaran penuh. Sebenarnya seperti 

dikatakan Rosengren, inilah cara tumbuhan berinteraksi denga tumbuhan, 

tumbuhan dengan hewan, dan hewa dengan hewan. Komunikasi manusia tentu 

tidak sepasif itu, karena manusia memiliki kesadaran. 

  Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi 

dengan proses sebab-akibat atau aksi reaksi, yang arahnya bergantian. Seseorang 

menyampaikan pesan, baik verbal atau nonverbal, seseorang penerima bereaksi 

dengan memberi jawaban verbal atau menganggukan kepala, kemudian orang 

pertama bereaksi lagi setelah menerima respons atau umpan balik dari orang 

kedua, dan begitu seterusnya. Pokoknya masing-masing dari kedua pihak 

berfungsi secara berbeda, bila yang satu sebagai pengirim, maka yang satunya lagi 

sebagai penerima. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini selangkah lebih maju 

dari pandangan pertama tadi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu-arah, 

namun pemahaman ini juga kurang memadai untuk menguraikan dinamika proses 

komunikasi karena mengabaikan kemungkinan bahwa orang-orang dapat 

mengirim dan menerima pesan pada saat yang sama. 
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 Komunikasi sebagai interaksi dipandang sedikit lebih dinamis daripada 

komunikasi sebagai tindakan satu-aeah. Namun pandangan kedua ini masih 

membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan, karena itu masih 

tetap berorientasi sumber, meskipun kedua peran tersebut dianggap bergantian. 

Jadi, pada dasarnya proses interaksi yang berlangsung juga masih bersifat 

mekanis dan statis. 

 Salah satu unsur yang dapat sitambahkan dalam konseptualisasi kedua ini 

adalah umpan balik (feed back), yakni apa yang disampaikan penerima pesan 

kepada sumber pesan, yang sekaligus digunakan sumber pesan sebagai petunjuk 

mengenai aktivitas pesan yang ia sampaian sebelumnya: apakah dapat dimengerti, 

sapat diterima, menghadapi kendala dan sebagainya, sehingga berdasarkan umpan 

balik itu, sember dapat mengubah pesan selanjutnya agar sesuai dengan 

tujuannya. Tidak semua respons penerima adalah umpan balik. Suatu pesan 

disebut umpan balik bila hal itu merupakan respons terhadap pesan pengirim dan 

bila memengaruhi perilaku selanjutnya pengirim. Umpan balik juga tidak harus 

disengaja. Misalnya dakta bahwa seseorang anggota DPR yang duduk di barisan 

belakang tampak tertidur merupakan umpan balik tak disengaja bagi Anda yang 

sedang menyampaikan pidato saat itu. Anda dapat menggunakan umpan balik itu 

dengan mengeraskan suara Anda secara tiba-tiba sehingga membangunkan orang 

yang sedang tidur itu. Umpan balik itu sendiri sebenarnya bisa saja berasal dari 

saluran komunikasi atau dari lingkungan, sejauh digunakan oleh komunikator 

sebagai petunjuk mengenai efektivitas pesan yang dissampaikannya. 

 Konsep umpan balik dari penerima (pertama) ini sebenarnya sekaligus 

merupakan pesan penerima (yang berganti peran menjadi pengirim kedua) yang 

disampaikan kepada pengirim pertama (yang saat itu berganti peran menjadi 

penerima kedua). Jawaban pengirim pertama (penerima kedua) ini pada gilirannya 

merupakan umpan balik bagi penerima pertama (pengirim kedua). Begitu 

seterusnya. 
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C. Komunikasi Sebagai Transaksi 

Ketika Anda mendengarkan seseorang yang berbicara, sebenarnya pada saat itu 

Anda pun bisa mengirimkan pesan secara nonverbal (isyarat tangan, ekspresi 

wajah, nada suara, dan sebagainya) kepada pembicara tadi. Anda menafsirkan 

bukan hanya kata-kata pembicara tadi, juga perilaku nonverbalnya. Dua orang 

atau beberapa orang yang berkomunikasi saling bertanya, berkomentar, menyela, 

mengangguk, menggeleng, mendehem, mengangkat bahu, memberi isyarat 

tangan, tersenyum, tertawa, menatap, dan sebagainya, sehingga proses penyandian 

(encoding) dan penyandian-balik (decoding) bersifat spontan dan simultan di 

antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Semakin banyak orang yang 

berkomunikasi, semakin rumit transaksi komunikasi yang terjadi. Bila empat 

orang peserta terlibat dalam komunikasi, akan terdapat lebih banyak peran, 

hubungan yang lebih rumit, dan lebih banyak pesan verbal dan nonverbal. 

 Dalam konteks ini komunikasi adalah proses personal karena makna atau 

pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Hingga derajat 

tertentu para pelakunya sadar akan kehadiran orang lain di dekatnya dan bahwa 

komunikasi sedang berlangsung, meskipun pelaku tidak dapat mengontrol 

sepenuhnya bagaimana orang lain menafsirkan perilaku verbal dan nonverbalnya. 

Lebih dari itu kita tahu bahwa mitra komunikasi kita tahu. Kita tahu bahwa 

mereka tahu bahwa kita tahu, dan seterusnya. Komunikasi sebagai transaksi 

bersifat intersubjektif, yang dalam bahasa Rosengren disebut komunikasi penuh 

manusia. Penafsiran Anda atas perilaku verbal dan nonverbal orang lain yang 

Anda kemukakan kepadanya juga mengubah penafsiran orang lain tersebut atas 

pesan-pesan Anda, dan pada gilirannya, mengubah penafsiran Anda atas pesan-

pesannya, begitu seterusnya. Menggunakan pandangan ini, tampak bahwa 

komunikasi bersifat dinamis. Pandangan inilah yang disebut komunikasi sebagai 

transaksi, yang lebih sesuai untuk komunikasi tatap-muka yang memungkinkan 

pesan atau respons verbal dan nonverbal bisa diketahui secara langsung. 
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 Kelebihan konseptualisasi komunikasi sebagai transaksi adalah bahwa 

komunikasi tersebut tidak membatasi kita pada komunikasi yang disengaja atau 

respons yang dapat diamati. Artinya, komunikasi terjadi apakah para pelakunya 

mengajanya atau tidak, dan bahkan meskipun menghasikan respons yang tidak 

dapat diamati. Berdiam diri, mengabaikan orang lain di sekitar, bahkan 

meninggalkan ruangan−semuanya bentuk-bentuk komunikasi, semuanya 

mengirimkan sejenis pesan. Gaya pakaian dan rambut Anda, ekspresi wajah 

Anda, jarak fisik antara Anda dengan orang lain, nada suara Anda, kata-kata yang 

Anda gunakan−semua itu mengkomunikasikan sikap, kebutuhan, perasaan dan 

penilaian Anda. 

 Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung 

bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal ataupun 

perilaku nonverbalnya. Pemahaman ini mirip dengan ―definisi berorientasi-

penerima‖ (receive-oriented definition) seperti yang dikemukakan Burgoon, yang 

menekankan variabel-variabel yang berbeda, yakni penerima dan makna pesan 

bagi penerima, hanya saja penerima pesan itu juga berlangsung dua-arah, bukan 

satu-arah. Maka ketika seorang dosen memberikan kuliah di depan sejumlah 

mahasiswa, komunikasi terjadi bukan saja berdasarkan fakta bahwa mahasiswa 

menafsirkan isi kuliah dosen, tetapi juga dosen menafsirkan perilaku anak 

didiknya, misalnya mahasiswi yang menggigit kuku jarinya (mungkin ia sedang 

stres), mengangguk-anggukkan kepala (tampaknya ia mengerti atau setuju), 

mengerutkan kening (agaknya ia belum memahami topik yang dibicarakan atau 

bingung), atau tersenyum menggoda (mungkin naksir Pak Dosen). Dan itu 

berlangsung simultan dan spontan. 

 Dari ketiga pandangan tadi, buku ini menganut terutama pandangan yang 

ketiga, yakni bahwa komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses dinamis yang 

secara sinambung mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Berdasarkan 

pandangan ini, orang-orang yang berkomunikasi adalah komunikator-

komunikator yang aktif mengirim dan menafsirkan pesan. Setiap pihak dianggap 

sumber dan sekaligus juga penerima pesan. Setiap saat mereka bertukar pesan 
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verbal dan pesan nonverbal. Oleh karena itu, istilah komunikator yang saya 

gunakan dalam buku ini hendaknya Anda pahami dalam konteks ini, yakni 

sebagai peserta komunikasi, alih-alih sebagai pengirim pesan yang dikontraskan 

dnegan istilah penerima pesan. 

 Dalam komunikasi transaksional, pengamatan atas aspek tertentu saja, 

misalnya pesan verbal saja atau pesan nonverbal saja, tidak menunjukkan 

gambaran komunikasi yang utuh. Istilah transaksi mengisyaratkan bahwa pihak-

pihak yang berkomunikasi berada dalam keadaan interdependensi atau timbal 

nalik; eksistensi satu pihak ditentukan oleh eksistensi pihak lainnya. Pendekatan 

transaksional menyarankan bahwa semua unsur dalam proses komunikasi saling 

berhubungan. Persepsi seorang peserta komunikasi atas orang lain bergantung 

pada persepsi orang lain tersebut terhadapnya, dan bahkan bergantung pula pada 

persepsinya terhadap lingkungan di sekitarnya. 

 Beberapa definisi yang sesuai dengan pemahaman ini adalah, antara lain: 

John R. Wenburg dan William W. Wilmot: 

―Komunikasi adalah usaha untuk memperoleh makna‖ 

Donald Byker dan Loren J. Anderson: 

―Komunikasi (manusia) adalah berbagi informasi antara sua orang atau 

lebih‖ 

William I. Gorden: 

―Komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai transaksi dinamis 

yang melibatkan gagasan dan perasaan.‖ 

Juddy C. Pearson dan Paul E. Nelson: 

―Komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna.‖ 

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss: 
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―Komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau 

lebih‖ 

Diana K. Ivy dan Phil Back;und: 

―Komunikasi adalah proses yang terus berlangsung dan dinamis menerima 

dan mengirim pesan dengan tujuan berbagi makna.‖ 

Karl Erik Rosengren: 

―Komunikasi adalah interaksi subjektif purposif melalui bahasa manusia 

yang berartikulasi ganda berdasarkan simbol.‖ 

 Para pakar tersebut mendefinisikan komunikasi sebagai proses karena 

komunikasi merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan, 

pertukaran, dan perpindahan. Terdapat kontinuitas dari setiap unsurnya. 

Pemahaman Anda atas dunia dimulai ketika Anda lahir dan terus berlangsung 

hingga Anda meninggal dunia. Sepanjang hidup Anda berkomunikasi dengan 

orang lain, dan mereka berkomunikasi dengan Anda. Bahkan ketika Anda 

mengemukakan gagasan tersebut terus berkembang, sebagai pengaruh dari 

respons mereka terhadap gagasan tersebut dan sebagai reaksi Anda terhadap 

respons mereka. Lebih jauh lagi, komunikasi terus berlangsung setelah Anda dan 

mereka berpisah, karena setiap pihak terus memikirkan dan merespons apa yang 

dikatakan pihak lain. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai 

akhir. Meskipun kematian menghentikan peran Anda sebagai penerima, kematian 

tidak menghentikan peran Anda sebagai sumber. Pendeknya, kita tidak dapat 

menyetop komunikasi. Kapan komunikasi mulai atau berakhir sulit dipastikan.  

 

3. KONTEKS-KONTEKS KOMUNIKASI 

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruangan hampa-sosial, melainkan dalam 

konteks atau situasi tertentu. Secara luas konteks di sini berarti semua daktor di 
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luar orang-orang yang berkomunikasi, yang tersiri dari: pertama, aspek bersifat 

fisik seperti iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, warna dinding, penataan 

tempatduduk, jumlah peserta komunikasi, dan alat yang tersedia untuk 

menyampaikan pesan; kedua, aspek psikologis, seperti: sikap, kecenderungan, 

prasangka, dan emosi pata peserta komunikasi; ketiga, aspek sosial, seperti: 

norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya; dan keempat, aspek 

waktu, yakni kapan berkomunikasi (hari apa, jam berapa, pagi, siang, sore, 

malam). 

 Banyak pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya. Sebagaimana juga definisi komunikasi, konteks komunikasi ini 

diuraikan secara berlainan. Istilah-istilah lain juga digunakan untuk merujuk pada 

konteks ini. Selain istilah konteks (context) yang lazim, juga digunakan istilah 

tingkat (level), bentuk (type), situasi (situation), keadaan (setting), arena, jenis 

(kind), cara (mode), pertemuan (encounter), dan kategori. Menurut Verderber 

misalnya, konteks komunikasi terdiri dari: konteks fisik, konteks sosial, konteks 

historis, konteks psikologis, dan konteks kultural. 

 Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. 

Maka dikenallah: komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik, komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok (kecil), komunikasi publik, komunikasi 

organisasi, dan komunikasi massa. Salah satu pendekatan untuk membedakan 

konteks-konteks komunikasi adalah pendekatan situasional (situational approach) 

yang dikemukakan G.R. miller. Ketika melihat acara bincang-bincang yang kerap 

kita saksikan di layar televisi, kita menyaksikan dua tingkat komunikasi: 

komunikasi antarpribadi, dan komunikasi massa. Ketika pewawancara TV 

mewawancarai narasumber misalnya, ia telibat dalam komunikasi antarpribadi. 

Namun penayangan acara televisi itu sendiri adalah komunikasi massa. Alih-alih 

bersama pewawancara di sebuah studio TV atau sebuah kafe di Jakarta, Anda 

mungkin berada di rumah Anda di Bandung, menyaksikan televisi. Anda hanya 

salah satu dari jutaan orang yang menyaksikan acara TV tersebut. Oleh karena 
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Anda berada jauh dari Jakarta, hanya ada dua saluran indrawi yang tersedia: 

pendengaran dan penglihatan. Penerimaan dari saluran-saluran indrawi ini terbatas 

karena kamera mundur dan maju, iklan mengganggu, atau kualitas gambar televisi 

Anda yang buruk. 

 Komunikasi massa melibatkan banyak komunikator, berlangsung melalui 

sistem bermedia dengan jarak fisik yang rendah (artinya jauh), memungkinkan 

penggunaan satu atau dua saluran indrawi (pengelihatan, pendengaran), dan 

biasanya tidak memungkinkan umpan balik segera. Sebaliknya, komunikasi 

antarpribadi melibatkan sejumlah komunikator yang relatif kecil, berlangsung 

dengan jarak fisik yang dekat, bertatap-muka, memungkinkan jumlah maksimum 

saluran indrawi, dan memungkinkan umpan balik segera. Komunikasi kelompok-

kecil, publik, dan organisasi berada di antara kedua kategori komunikasi 

organisasi lazimnya melibatkan lebih banyak komunikator daripada komunikasi 

publik namun lebih sedikit komunikaor daripada komunikasi massa. Tentu saja 

pandangan situsional terhadap konteks-konteks komunikasi tersebut adalah 

penyederhanaan dan tekesan statis. Dalam kenyataannya, komunikasi begitu 

dinamis; begitu banyak variasi komunikasi yang dapat kita temukan dengan 

nuansa yang berlainan. 

Terdapat beberapa perbedaan lain antara komunikasi massa dengan 

tingkat-tingkat komunikasi sebelumnya, khususnya komunikasi antarpribadi. Bila 

dalam komunikasi antarpribadi, para pesertanya dapat mengontrol topik 

pembicaraan, dalam komunikasi massa: komunikator (produser pesan) 

mengontrol topik; pelanggan yang menginginkan topik lain harus mengubah 

sumber informasi, dengan melanggani korban, mendengarkan siaran radio, atau 

memilih siaran televisi lain, yang sesuai dengan seleranya. Dalam komunikasi 

antarpribadi, para peserta dapat menekankan pesan dengan mengulang pesan, atau 

dengan tekanan verbal atau nonverbal tertentu, atau saling bertanya, namun dalam 

komunikasi massa keluwesan tersebut sangat terbatas kalaupun bukan berarti 

tidak ada sama sekali. Pembaca surat kabar atau majalah memang dapat membaca 

ulang. Televisi juga adakalanya menayangkan ulang suatu acara atau suata adegan 
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(seperti acara olah raga). Namun pembaca, pendengar atau pemirsa tidak bebas 

memperoleh informasi lain yang mereka inginkan pada saat itu juga. Dalam 

beberapa kasus, pembaca surat kabar, pendengar radio atau pemirsa televisi bisa 

saja menyampaikan umpan balik secara langsung, namun tetap saja tidak lengkap, 

karena umpan balik nonverbal (seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya) dari 

si pemberi umpan balik sering tidak tertangkap oleh sumber pesan. 

Kategorisasi berdasarkan tingkat (level) paling lazim digunakan untuk 

melihat konteks komunikasi, dimulai dari komunikasi yang melibatkan jumlah 

peserta komunikasi paling sedikit hingga komunikasi yang melibatkan jumlah 

peserta paling banyak. Terdapat empat tingkat komunikasi yang disepakati banyak 

pakar, yaitu: komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi 

organisasi, dan  komunikasi massa. Beberapa pakar lain menambahkan 

komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik (komunikasi dua-orang) dan  

komunikasi publik (pidato di depan khalayak). 

A. Komunikasi Intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) adalah komunikasi 

dengan diri-sendiri. Contohnya berfikir. Komunikasi ini merupakan landasan 

komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, 

meskipun dalam disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dengan tuntas. 

Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini melekat pada komunikasi dua-

orang, tiga-orang, dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi dengan orang 

lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri-sendiri (mempersepsi dan 

memastikan makna pesan orang lain), hanya saja caranya sering tidak disadari. 

Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan 

komunikasi kita dengan diri-sendiri. 

B. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi 

antara orang-orangsecara tatap-muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 
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menangkap reaksi orang lain secara langsung,baik secara verbal ataupun 

nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi 

diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami-

istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya. Ciri-ciri 

komunikasi diadik adalah: pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak 

yang dekat; pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan 

secara simultan dan spontan, baik secara verbal ataupun nonverbal. Keberhasilan 

komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Kedekatan 

hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan 

atau respons nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan 

jarak fisik yang sangat dekat. Meskipun setiap orang dalam komunikasi 

antarpribadi bebas mengubah topik pembicaraan, kenyataannya komunikasi 

antarpribadi bisa saja didominasi oleh suatu pihak. Misalnya, komunikasi suami-

istri didominasi oelh suami, komunikasi dosen-mahasiswa oleh dosen, dan 

komunikasi atasan-bahawan oleh atasan. 

 Kita biasanya menganggap pendengaran dan pengelihatan sebagai indra 

primer, padahal sentuhan dan penciuman juga sama pentingnya dalam 

menyampaikan pesan-pesan bersifat intim. Jelas sekali, bahwa komunikasi 

antarpribadi sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, 

karena kita dapat menggunakan kelima alat indra tadi untuk mempertinggi daya 

bujuk pesan kita. Sebaimana komunikasi yang paling lengkap dan paling 

sempurna, komunikasi antarpribadi berperan penting hingga kapan pun, selama 

manusia masih mempunyai emosi. kenyataannya komunikasi tatap-muka ini 

membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan 

komunikasi lewat media massa seperti surat kabar dan televisi atau lewat 

teknologi komunikasi tercanggih sekalipun seperti telepon genggam, E-mail, atau 

telekonferensi, yang membuat manusia merasa terasing. 
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C. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang 

berinteraksi satu sama lain untuk mencpai tujuan bersama (adanya saling 

kebergantungan), mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai 

bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran 

berbeda. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan 

terdekat; kelompok diskusi; kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang 

tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, komunikasi 

kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil 

(small-group communication), jadi bersifat tatap-muka. Umpan balik dari seorang 

peserta dalam komunikasi kelompok masih bisa diidentidikasi dan ditanggapi 

langsung oleh peserta lainnya. Komunikasi kelompok dengan sendirinya 

melibatkan juga komunikasi antarpribadi, karena itu kebanyakan teori komunikasi 

antarpribadu berlaku juga bagi komunikasi kelompok. 

D. Komuniksi Publik 

Komunikasi publik (public communication) adalah komunikasi antara 

seorang pembicara dengan sejumlah bersar orang (khalayak), yang tidak bisa 

dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, 

atau kuliah (umum). Tabligh akbar yang sering disampaikan pendakwah kondang 

K.H. Zainuddin MZ atau Aa Gym adalah contoh komunikasi publik yang paling 

kena. Beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah komunikasi kelompok-

besar (large-group communication) untuk komunikasi ini. 

 Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit 

daripada komunikasi antarpribadi atau komunikasi kelompok, karena komunikasi 

publik menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian dan kemampuan 

menghadapi sejumlah besar orang. Daya tarif fisik pembicara bahkan sering 

merupakan daktor penting yang menentukan efektivitas pesan, selain keahlian dan 

kejujuran pembicara. Tidak seperti komunikasi antarpribadi yang melibatkan 

pihak-pihak yang sama-sama aktif, satu pihak (pendengar) dalam komunikasi 
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publik cenderung pasif. Umpan balik yang mereka berikan terbatas, terutama 

umpan balik bersifat verbal. Umpan balik nonverbal lebih jelas diberikan orang-

orang yang duduk di jajaran depan, karena merekalah yang paling jelas terlihat. 

Sesekali pembicara menerima umpan balik bersifat serempak, seperti tertawa atau 

tepuk tangan. Ciri-ciri komunikasi publik adalah: terjadi di tempat umum (publik), 

misalnya di auditorium, kelas, tempat ibadah (masjid, gereja) atau tempat lainnya 

yang dihadiri sejumlah besar orang; merupakan peristiwa sosial yang biasanya 

telah direncanakan alih-alih peristiwa relatif informal yang tidak terstruktur; 

terdapat agenda; beberapa orang ditunjuk untuk menjalankan fungsi-fungsi 

khusus, seperti memperkenalkan pembicara, dan sebagainya; acara-acara lain 

mungkin direncanakan sebelum atau sesudah ceramah disampaikan pembicara. 

Komunikasi publik sering bertujuan memberikan penerangan, menghibur, 

memberikan penghormatan, atau membujuk. 

E. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi (otganizational communication) terjadi dalam suatu 

organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan 

yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat 

diartika sebagai kelompok dari kelompok-kelompok. Komunikasi organisasi 

sering kali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi dan ada 

kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut 

struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan 

komunikasi horizonta, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada 

struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk selentingan 

dan gosip. 

F. Komunikasi Massa 

Komunikasa massa (mass communication) adalah komunikasi yang menggunakan 

media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), 

berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang 

dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di 



44 
 

banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, 

disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya media elektronik). 

Meskipun khalayak ada kalanya menyampaikan pesan kepada lembaga (dalam 

bentuk saran-saran yang sering tertunda), proses komunikasi didominasi oleh 

lembaga, karena lembagalah yang menentukan agendanya. Komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik dan komunikasi 

organisasi berlangsung juga dalam proses untuk  mempersiapkan pesan yang 

disampaikan media massa ini. 

G. Konteks-konteks komunikasi lainnya 

Konteks-konteks komunikasi lain dapat dirancang berdasarkan kriteria tertentu, 

misalnya berdasarkan derajat keterlibatan teknologi dalam komunikasi. Mary B. 

Vassata dan Molefi K. Asante membandingkan tiga cara (mode) komunikasi 

antara komunikasi antarpribadi, komunikasi medio, dan komunikasi massa seperti 

terlihat pada Figur 2.2 

Menurut Blake dan Haroldsen, telepon dapat diklasifikasikan sebagai komunikasi 

medio (medio dari bahasa latin yang berarti‖pertengahan‖) yang terletak diantara 

komunikasi tatap-muka dan komunikasi massa, yang ditandai dengan 

menggunakan teknologi dan berlangsung dalam kondisi khusus dan melibatkan 

peserta yang dapat diidentifikasi. Jadi penerima pesannya relatif sedikit dan 

diketahui oleh komunikator. 

 Antarpribadi Massa Media 

Komunikator Independen 
Organisasi 

Kompleks 

Individu atau 

organisasi  

Pesan 
Pribadi atau 

terbatas 
Umum  

Pribadi atau 

terbatas 

Saluran Vokal  Elektronik dan Vokal dan 
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cetak elektronik 

Khalayak 
Individu atau 

kelompok kecil 
Massa  

Individu, kelompok 

kecil atau massa 

Umpan Balik Segera Tertunda 
Segera atau 

tertunda 

Kontak Primer Sekunder  
Primer atau 

sekunder 

Contoh Diskusi keluarga Berita TV Telepon 

Figur 2.2 Perbedaan-perbedaan penting dalam Cara (Mode) Komunikasi 

Sumber: Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante. Mass Communication: 

Principles and Practices. New York: Macmillan, 1979, hal. 10. 

Selain itu, pesannya juga tidak bersifat umum. Contoh komunikasi medio, selain 

telepon, adalah komunikasi lewat faksimil, radio CB, televisi sirkuit, daln surat 

elektronik (E-mail). Onong Uchjana Effendy memasukkan surat, telepon, pamflet, 

poster, spanduk dan lain-lain ke dalam komunikasi medio ini. 

 Last but no least, konteks komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan 

bidang, kejujuran atau kekhususan, sehingga menjadi komunikasi politik, 

komunikasi kesehatan, komunikasi pertanian, komunikasi bisnis, komunikasi 

instruksional, komunikasi pembangunan, komunikasi antarbudaya, komunikasi 

internasional, dan bahkan komunikasi antargalaksi. Bidang komunikasi yang 

disebutterakhir memang belum masuk ke dalam disiplin ilmu komunikasi, namun 

boleh jadi kita akan melakukan komunikasi tersebut dengan makhluk-mahkluk 

luar angkasa kelak, seperti yang dilukiskan dalam film-film fiksi ilmiah seperti 

Star Trek, Star Wars, The Empire Strikes Back, ET, Independence Day, dan 

sebagainya. Kenyataannya, pada tanggal 8 April 1960, upaya pertama  dibuat 

untuk berkomunikasi dengan makhluk  ekstraterestrial sebagi bagian dari Proyek 



46 
 

Ozma yang dikelola oleh Frank Drake dari National Radio Astronomy 

Observatory di Green Bank, West Virginia. Pioneer 10−diluncukan tanggal 3 

Maret 1972−dilengkapi  dengan plakat alumunium berlapis emas dengan 

berukuran enam kali sembilan inci yang memuat pesan bagi makhluk luar angkasa 

yang mendekati pesawat luar angkasa tersebut. Plakat itu dirancang astronom Carl 

Sagan. Sisi kirinya melukiskan tata surya yang menjadi adal pesawat tersebut, 

dengan planet ketiga sebagai asal Pioneer 10. Di sisi kanan plakat itu terdapat 

gambar manusia, lelaki dan perempuan yang telanjang. Si lelaki melambaikan 

tangan kanannya sebagai tanda keramahan. (Deddy Mulyana, 2010:59-85) 
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BAB III  

MODEL-MODEL KOMUNIKASI 

 

Untuk lebih memahami fenomena komunikasi, kita akan menggunakan 

model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata 

ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. 

Model jelas bukan fenomena itu sendiri. Akan tetapi, peminat komunikasi 

termasuk mahasiswa sering mencampuradukkan model komunikasi dengan 

fenomena komunikasi. Sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi, 

model mempermudah penjelasan tersebut. Hanya saja model tersebut sekaligus 

mereduksi fenomena komunikasi; artinya, ada nuansa komunikasi lainnya yang 

mungkin terabaikan dan tidak terjelaskan oleh model tersebut. Akibatnya, jika kita 

kurang hati-hati menggunakan model, model dapat menyesatkan kita. Inilah sisi 

negatif dari model. Kalau kita melihat peta dunia yang datar, sebagai model 

permukaan bumi yang kita huni, kita mengira bahwa arah kiblat ke tenggara 

ketika kita berada di New York. Padahal arah kiblat yang sebenarnya dari kota 

dunia itu adalah ke arah timur laut, karena itulah arah yang terdekat dari New 

York ke Ka‘bah di Mekkah. 

Menurut Sereno dan Mortensen, model komunikasi merupakan deskripsi 

ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model 

komunikasi merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan 

rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Sedangkan B.Aubrey 

Fisher mengatakan model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih 

bagian dari keseluruhan, unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena 

yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau 

menerapkan teori. Dengan kata lain, model adalah teori yang lebih 

disederhanakan. Atau, seperti dikatakan Werner J. Severin dan James W. Tankard, 

Jr., model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena 

hubungan antara model dengan teori begitu erat, model sering dicampuradukkan 
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dengan teori. Oleh karena kita memilih unsur-unsur tertentu yang kita masukkan 

dalam model, suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi dan ini pada 

gilirannya mengimplikasikan teori mengenai fenomena yang diteorikan. Model 

dapat berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat untuk 

menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep.  

Kita dapat menggunakan kata-kata, angka, simbol dan gambar untuk 

melukiskan model suatu objek, teori atau proses. Dalam geometri misalnya kita 

menerima teorema Pythagoras berikut ini: Kuadrat sisi miring (hipotenusa) suatu 

segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat kedua kaki (sisi siku-siku)-nya. Atau, 

kalau di modelkan : 

   A 

 

 

 

 

 

 

   B    C 

                          

Figur 3.1 Teorema Pythagoras 

Para pakar lazim merancang model-model komunikasi dengan 

menggunakan serangkai blok, segiempat, lingkaran, panah, garis, spiral dan 

sebagainya untuk mengidentifikasi komponen-komponen, variabel-variabel atau 

kekuatan-kekuatan yang membentuk komunikasi dan menyarankan atau 

melukiskan hubungan di antara komponen-komponen tersebut. Kata-kata, huruf 
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dan angka sering pula digunakan untuk melengkapi model-model komunikasi 

tersebut. 

 

1. FUNGSI DAN MANFAAT MODEL 

Apa fungsi suatu model? Model memberikan teoretikus suatu struktur untuk 

menguji temuan mereka dalam ―dunia nyata‖. Meskipun demikian, model, seperti 

juga definisi atau teori, pada umumnya tidak pernah sempurna dan final. 

Sehubungan dengan model komunikasi, Gordon Wiseman dan Larry Barker 

mengemukakan bahwa model komunikasi mempunyai tiga fungsi: pertama, 

melukiskan proses komunikasi; kedua, menunjukkan hubungan visual; dan ketiga, 

membantu dalam menemukan dan mempebaiki kemacetan komunikasi. 

Deutsch menyebutkan bahwa model mempunyai empat fungsi: 

mengorganisasikan (kemiripan data dan hubungan) yang tadinya tidak teramati; 

heuristik (menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui); 

prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga yang 

kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan beberapa banyak; pengukuran, 

mengukur fenomena yang diprediksi. 

Fungsi-fungsi tersebut pada gilirannya merupakan basis untuk menilai suatu 

model: 

1. Seberapa umum (general) model tersebut? Seberapa banyak bahan yang 

diorganisasikannya dan seberapa efektif? 

2. Seberapa heuristik model tersebut? Apakah ia membantu menemukan 

hubungan-hubungan baru, fakta atau metode? 

3. Seberapa penting prediksi yang dibuat dari model tersebut bagi bidang 

penelitian? Seberapa strategis prediksi itu pada tahap perkembangan bidang 

tersebut? 

4. Seberapa akurat pengukuran yang dapat dikembangkan dengan model 

tersebut? 
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Deutsch juga menambahkan kriteria berikut untuk menilai model: 

1. Seberapa orisinil model tersebut? Seberapa banyak pandangan baru yang 

ditawarkan? 

2. Bagaimana kesederhanaan dan kehematan (parsimoni) model tersebut? (ini 

menyangkut efisiensi model atau pencapaiannya akan tujuan yang 

dimaksudkan. Suatu contoh terbaik adalah teori Einstein bahwa energi dan 

materi dapat dipertukaran, yang dinyatakan sebagai E = mc
2
). 

3. Seberapa nyata model tersebut? Seberapa jauh kita bergantung padanya 

sebagai representasi realitas fisik? 

 

Pembuatan model jelas memberikan manfaat kepada para ilmuwan. Irwin 

D.J.Bross menyebutkan beberapa keuntungan model. Model menyediakan 

kerangka rujukan untuk memikirkan masalah, bila model awal tidak berhasil 

memprediksi. Model mungkin menyarankan kesenjangan informasional yang 

tidak segera tampak dan konsekuensinya dapat menyarankan tindakan yang 

berhasil. Ketika suatu model diuji, karakter kegagalan kadang-kadang dapat 

memberikan petunjuk mengenai kekurangan model tersebut. Sebagian kemajuan 

ilmu pengetahuan justru dihasilkan oleh kegagalan sebuah model. Karya Einstein 

adalah perkembangan dari eksperimen Michelson-Morley yang menunjukkan 

moder eter menimbulkan prediksi yang gagal. 

Keuntungan lain pembuatan model, menurut Bross adalah terbukanya 

problem abstraksi. Dunia nyara adalah lingkungan yang sangat rumit. Sebuah 

apel, misalnya mempunyai banyak sifat. Dalam memutuskan apakah apel tersebut 

akan dimakan atau tidak, hanya sebagian sifat apel yang dipertumbangkan. Suatu 

tingkat abstraksi dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, 

pembuat model juga harus memutuskan ciri-ciri apa dari dunia nyata, misalnya 

dari fenomena komunikasi, yang akan dimasukkan ke dalam sebuah model. 

Kembali ke contoh apel, Bross menyarankan pembuat model dapat 

memutuskan ukuran apel alih-alih bentuknya yang penting untuk pengambilan 

keputusan. Bila ia akan melakukan inspeksi, ia dapat memperhitungkan jumlah 

lubang ulat. Bila ia tertarik pada kecepatan jatuhnya apel, ia mungkin 
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memasukkan hanya berat apel dalam modelnya. Denan membuat proses abstraksi 

ini, penggunaan model dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Lebih jauh, 

hal itu dapat menyarankan eksperimen awal untuk memastikan karakteristik mana 

yang relevan untuk pengambilan keputusan. 

Menggunakan pendapat Raymond S. Ross, model memberi anda 

pengelihatan yang lain, berbeda dan lebih dekat; model menyediakan kerangka 

rujukan, menyarankan kesenjangan informasional, menyoroti problem abstraksi 

dan menyatakan suatu problem dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk 

menggunakan gambar atau simbol. 

 

2. TIPOLOGI MODEL 

Kita dapat menggolongkan model dengan berbagai cara. Gerharf J. 

Hanneman dan William J. McEwen, menggambarkan taksonomi model yang 

mudah dipahami, dalam suatu grafik, yang melukiskan derajat abstraksi yang 

berlainan. Dari kiri ke kanan, tampak bahwa derajat abstraksi model tersebut 

menurun. Model mental merepresentasikan proses mental internal, yang 

tampaknya tidak begitu relevan buat kita. Model yang mungkin lebih penting 

adalah model simbolik yang terdiri dari model matematik (misalnya E=mc
2
) dan 

model verbal; lalu model fisik yang terdiri dari model ikonik dan model analog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 

Sumber: Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante. Mass Communication: 

Principles and Practices. New York: Macmillan, 1979, hal. 64 

Semua model 

Model simbolik Model fisik 

Model mental Model matematik Model verbal Model ikonik Model ikonik 
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Model verbal adalah model atau teori yang dinyatakan dengan kata-kata, 

meskipun bentuknya sangat sederhana. Definisi-definisi komunikasi yang 

dirumuskan dalam kalimat-kalimat, seperti definisi Lasswell, definisi Pearson dan 

Nelson, definisi Tubbs dan Moss dan lain-lainnya yang termasuk dalam model 

verbal ini, juga termasuk model verbal George Gerbner dan model SMCR David 

Berlo yang akan dibahas dalam bab ini. Model verbal sangat berguna, terutama 

untuk menyatakan hipotesis atau menyajikan hasil penelitian. 

Model verbal ini sering dibantu dengan grafik, diagram atau gambar. 

Raymond S. Ross menyebut model demikian sebagai model verbal-piktorial. 

Model grafik atau model diagramatik secara skematis menampilkan apa yang 

dapat disajikan dengan sekedar kata-kata. Contoh model ini adalah model struktur 

organisasi yang sering kita lihat, yang dilihat dari prespektif komunikasi 

organisasi, menunjukkan jabatan-jabatan suatu organisasi, tingkat-tingkat jabatan 

dan hubungan kerja (komunikasi formal) berbagai jabatan tersebut. Contoh lain 

model ini adalah peta yang menggambarkan jarak oada oermukaan bumi dan 

kalender yang merepresenrasikan waktu. Dalam bab ini model diagramatik, model 

grafik atau model verbal-piktorial proses komunikasi terutama akan disajikan 

melalui berbagai model umum (general model) yang melukiskan fenomena 

komunikasi dari berbagai pakar komunikasi. 

Model fisik secara garis besar terbagi dua, yakni model ikonik yang 

penampilan umumnya (rupa, bentuk, tanda-tanda) menyerupai objek yang 

dimodelkan, seperti model pesawat terbang, boneka, mannequin, maket sebuah 

gedung atau sebuah kompleks perumahan dan sebagainya. Untuk melihat 

kegunaan model yang melukiskan suatu fenomena sosial, seperti komunikasi ada 

baiknya kita memulainya dengan mengkaji model ikonik ini seperti yang dibahas 

Irwin D.J. Broos berikut ini. 

Sebagian model ikonik, selain menyerupai objek aslinya, juga menunjukkan 

sebagian fungsi penting objek yang dimodelkan tersebut. Contoh terbaik model 

ikonik adalah model kendaraan seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api dan 

mobil yang meskipun tampak rumit sebenarnya merupakan versi sederhana dari 
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kendaraan-kendaraan tersebut yang cara beroperasinya jauh lebih rumit. Perangkat 

yang ditunjukkan model pesawat terbang misalnya boleh jadi meliputi mesin 

pesawat, interior pesawat, kendali yang dapat dioperasikan dan bahkan 

mekanisme radionya. Kita dapat mempelajari masalah pesawat terbang lewat 

konstruksi dan operasi model fisik tersebut, sebagaimana ilmuwan dapat 

mempelajari fenomena alam lewat model yang merepresentasikannya.  

Model pesawat terbang jauh lebih mudah dipelajari daripada pesawat 

terbang yang sebenarnya karena berbagai alasan. Model lebih menyenangkan 

fitangani dan dimanipulasi. Model juga lebih sederhana daripada pesawat terbang 

yang sebenarnya dan prinsip-prinsip bekerjanya mungkin juga lebih jelas. Namun 

tentu saja ada bahaya oversimplifikasi. Sebagian ciri pesawat terbang yang 

sebenarnya mungkin terabaikan bila kita terlalu memperhatikan modelnya. Inilah 

resiko mempelajari fenomena lewat model. 

Sebenarnya para ilmuwan menggunakan model pesawat terbang untuk 

mempelajari kinerja pesawat terbang yang asli. Mereka membangun replika 

berdasarkan skala dan menguji model ini dalam terowongan angin (wind-tunnel). 

Ini merupakan proses yang jauh lebih efisien daripada membangun pesawat 

terbang berukuran-penuh dan kemudian mengujinya dalam terowongan angin. 

Namun itu tidak berarti para insinyur pesawat terbang itu mempercayai model 

tersebut sepenuhnya, sehingga mereka juga menguji pesawat terbang berukutan 

penuh selain menguji modelnya. Jadi model sebenarnya tidak dimaksudkan 

sebagai alat yang memberi informasi lengkap dan berguna mengenai objek atau 

fenomena yang dimodelkan. Apakah suatu model itu bermanfaat atau tidak akan 

dikaji lewat pengalaman, dengan membandingkan kinerja objek yang sebenarnya 

dengan kinerja replikanya. 

Menurut Bross, model menyajikan suatu proses abstraksi. Pesawat terbang 

yang sebenarnya mempunyai banyak atribut seperti bentuk, berat, wara, cara kerja 

dan sebagainya. Hanya sebagian saja dari sekian banyak atribut yang ditiru dalam 

model tersebut. Model terowongan angin misalnya, hanya meniru bentuk. Akan 

tetapi, kinerja aerodinamika bergantung terutama pada satu ciri ini; ciri-ciri 
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lainnya kurang atau tidak relevan. Inilah contoh proses abstraksi yang efektif. Hal 

itu memungkinkan kita memfokuskan perhatian pada suatu fenomena yang jauh 

lebih sederhana tanpa kehilangan fakta bahwa rincian telah di abaikan. Bentuk 

abstraksi ini, konstruksi suatu model fisik, digunakan dalam berbagai cabang 

ilmu, teknik dan industri. Model digunakan untuk merancang gatis pantai, 

jembatan, sistem persediaan air dan semua jenis produk dari boneka hingga 

pesawat terbang. 

Dalam dunia ilmu, model fisik kadang-kadang digunakan untuk tujuan 

pengaharan. Dalam ilmu kedokteran misalnya, digunakan model manusia yang 

dilengkapi dengan organ-organ tubuh bagian dalam seperti otak, jantung, paru-

paru, empedu, otot dan sebagainya. Model bumi (globe) ada kalanya juga 

digunakan dalam pelajaran geografi untuk menunjukkan permukaan bumi, baik 

daratan maupun lautan atau letak suatu tempat di permukaan bumi. Model tata 

surya yang dapat kita lihat di planetarium adalah model yang berguna juga bagi 

para peminat astronomi. Dilukiskan, misalnya matahari adalah pusat tata-surya 

dan planet beredar dalam orbitnya masing-masing mengelilingi matahari. Dulu, 

menurut aastronom pengikut Ptolemeus, bumilah yang dianggap sebagaipusat tata 

surya. Model tata surya jelas menunjukkan perubahan model yang dilandasi oleh 

penelitian mengenai penomena yang sebenarnya. 

Anda perhatikan, tata surya sebenarnya dapat dijelaskan baik dengan model 

fisik ataupun dengan model verbal. Bola-bola kecil yang disebut planet dapat 

digantikan dengan symbol yang mepresentasikan Merkurius, Venus, Bumi, Mars 

dan sebagainya. Meskipun tanpa sadar atau setengah sadar, kita sebenarnya sering 

menggunakan model verbal dalam pemikiran kita. Bross, menyatakan model 

verbal punya peran penting dalam mengembangkan ilmu pengtahuan, terutama 

dalam tahap penjalajahan awal suatu topic atau presentasi hasil. Model verbal 

menghadapi banyak kesulitan, karena keterbatasan bahasa dank arena itu model 

verbal sering diganti atau dilengkapi dengan model tematik yang menjelaskan 

fenomena secara lebih sederhana. Penggunaan model tematik untuk menghitung 

kapan akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan dan wilayah  mana saja di 
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bumi yang akan ―tertutupi‖ gerhana selanjutnya. Bila ramalan itu terjadi, model 

tersebut dapat digunakan untuk meramalkan peristiwa serupa yang akan datang. 

Bila model tersebut gagal meramalkan peristiwa itu, sang ilmuwan harus mencari 

model lain. Ini terjadi misalnya pada model yang dirancang para astronom 

pengikut Ptolemeus yang disinggung di muka. Selain mengganggap bumi sebagai 

pusat tata-surya, mereka mengira planet bergerak dalam suatu lingkaran. Ketika 

ramalan itu tidak terbukti mereka harus memperbaiki model-model yang mereka 

rancang. Ada perbaikan pada model yang dihasilkan, namun tetap saja kurang 

memuaskan, karena asumsi mereka keliru: menganggap bumi sebagai pusat tata-

surya. Dibutuhkan waktu sedemikian lama sehingga akhirnya suatu model yang 

lebih sederhana dengan matahari sebagai pusat tata-surya diterima secara luas. 

Sejauh ini kita telah membahas terutama model-model yang 

merepresentasikan ilmu alam. Bagaimana dengan model-model sosial, seperti 

ilmu komunikasi? Pada dasarnya model komunikasi juga punya sifat dan fungsi 

yang mirip dengan model lainnya yang sudah dibahas. Hanya saja, oleh karena 

dalam ilmu sosial, termasuk komunikasi, sering terdapat berbagai perspektif, 

maka lazimnya terdapat berbagai model untuk menjelaskan fenomena yang 

diamati. Oleh karena sifat fenomena sosial yang sangat cair, dinamis dan berubah 

ubah yang membedakan perilaku manusia dengan perilaku objek alam yang 

dianggap statis, pembuatan model fenomena sosial menjadi lebih sulit. Bukanlah 

hal yang aneh bila terdapat dua model komunikasi yang tampak bertentangan, 

seperti model stimulus respons (S-R) dan motel interaksional. 

Berdasarkan paradigma berbeda, ilmuwan sosial yang objektif, yang 

menganggap bahwa ada keteraturan dalam perilaku manusia, seperti prilaku alam, 

tidak jarang menggunakan model matematik, misalnya dalam bentik hipotesis 

yang harus diuji lewat perhitungan statistik. Sedangkan ilmuwan sosial 

berbandangan subjektif, yang menganggap bahwa manusia aktif biasanya lebih 

banyak menggunakan model verbal. Akan tetapi, untuk menjelaskan fenomena 

komunikasi secara umum atau mendasar, kedua kubu tersebut sama-sama sering 

menggunakan model diagramatik, sebagai salah satu versi dari model simbolik. 
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Hanya saja penggunaan model diagramatik juga memang lebih lazim dikalangan 

ilmuwan positif daripada di kalangan ilmuwan fenomenologis, seperti model-

model komunikasi bersifat linerar (mekanistik), yang dibahas dalam buku ini. 

Tidak dapat disangkat, model komuniikasi linear ini hingga sekarang masih 

populer di kalangan ilmuwan komunikasi. 

 

3. MODEL-MODEL KOMUNIKASI SUATU PERKENALAN 

Seperti model pesawat terbang, odel komunikasi kurang lebih adalah replika 

–kebanyakan sebagai model diagramatik– dari dunia nyata. Oleh karena 

komunikasi bersifat dinamis, sebenarnya komunikasi sulit dimodelkan. Akan 

tetapi, seperti disarankan di muka, penggunaan model berguna untuk 

mengidentifikasi unsur komunikasi dan bagaimana unsur tersebut berhubung. 

Sejauh ini terdapat ratusan model komunikasi yang telah dibuat oleh para 

pakar. Kekhasan suatu model komunikasi juga dipengaruhi oleh latar belakang 

keilmuan model tersebut, paradigma yang digunakan, kondisi teknologis dan 

semangat zaman yang melingkunginya. Kita akan membahas sebagian kecil dari 

sekian banyak model komunikasi tersebut, khususnya model-model yang populer. 

A. Model S-R 

Model stimulus-respons (S-R) adalah model komunikasi paling dasar. 

Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran 

behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus-respons. 

 

Stimulus    Respons 

Figur 3.3 Model S-R 

Sumber: John C. Zacharis dan Coleman C. Bender, Speech Communication A 

Rational Approach. New York: John Wiley & Sons, 1976, hal. 35. 
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Model ini menunjukkan komunikasisebagai proses aksi-reaksi yang sangat 

sederhana. Bila seorang lelaki berkedip kepada perempuan, dan perempuan itu 

kemudian tersipu malu atau bila saya tersenyum dan kemudian anda membalas 

senyum saya, itulah proses S – R. Jadi model S – R mengasumsikan bahwa kata-

kata verbal (lisan-tulisan), isyarat nonverbal, gambar-gambar dan tindakan 

tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara 

tertentu. Oleh karena itu anda dapat menganggap proses ini sebagai pertukaran 

atau pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat timbal-balik 

dan mempunyai banyak efek. Setiap efeknya dapat mengubah tindakan 

komunikasi (communication act) berikutnya.  

Sebagai contoh ketika seseorang yang anda kagumi atau menarik perhatian 

anda tersenyum kepada anda ketika berpapasan dijalan, boleh jadi anda akan 

membalas senyumannya karena anda merasa senang. (lihat figur 3.4) 

 

Figur 3.4 Model S – R (Positif-Positif) 

Sumber: John C. Zacharis dan Coleman C. Bender, Speech Communication A 

Rational Approach. New York: John Wiley & Sons, 1976, hal. 35. 

 

Pola S – R ini dapat [ula berlangsung negatif, misalnya orang pertama 

menatap orang kedua dengan tajam dan orang kedua balik menatap, menunduk 
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malu, memalingkan wajah, atau membentak ―Apa lihat-lihat? Nantang, ya?‖ Atau 

orang pertama melotot dan orang kedua ketakutan (lihat figur 3.5) 

 

Figur 3.5 Model S – R (Negatif-Negatif) 

Sumber: John C. Zacharis dan Coleman C. Bender, Speech Communication A 

Rational Approach. New York: John Wiley & Sons, 1976, hal. 35. 

 

Model S – R mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, khususnya 

yang berkenaan dengan fakto manusia. Secara implisit ada asumsi dalam model S 

– R ini bahwa perilaku (respons) manusia dapat diramalkan. Ringkasnya, 

komunikasi dianggap statis; manusia dianggap berprilaku karena kekuatan dari 

luar, bukan berdasarkan kehendak, keinginan atau kemauan bebasnya. Model ini 

lebih sesuai bila diterapkan pada sistem pengendalian suhu udara alih-alih pada 

perilaku manusia. 

 

B. Model Aristoteles 

Model Aristoteles adalah model komunikasi yang paling klasik, yang sering 

disebut model retoris. Filosof Yunani Aristoteles adalah tokok paling dini yang 

mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan 

model komunikasi verbal pertama. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara 
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menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap 

mereka. Tepatnya, ia mengemukakan tiga unsur dasar proses komunikasi yaitu 

pembicara, pesan dan pendengar.  

 

 

Figur 3.6 Model Aristoteles 

Sumber: Michael Burgoon. Approaching Speech/Communication. New York: 

Holt, Rinehart & Winston, 1974, hal 10. 

 

Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retoris, yang 

kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (public speaking) atau pidato. Pada 

masa itu, seni berpidato memang merupakan keterampilan penting yang 

digunakan di pengadilan dan di majelis legislatur dan pertemuan-pertemuan 

masyarakat. Oleh karena semua bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi, 

Aristoteles tertarik menelaah sarana persuasi yang paling efektif dalam pidato. 

Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda (etos—

kepercayaan Anda), argumen Anda (logos—logika dalam pendapat Anda) dan 

dengan memainkan emosi khalayak (pathos—emosi khalayak). Dengan kata lain, 

faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif suatu 

pidato meliputi isi pidato, susunannya dan cara penyampaiannya. Aristoteles juga 

menyadari peran khalayak pendengar. Persuasi berlangsung melalui khalayak 

ketika mereka diarahkan oleh pidato itu ke suatu keadaan emosi tertentu. 

Seperti model S – R, model komunikasi Aristoteles jelas sangat sederhana, 

malah terlalu sederhana dipandang dari perspektif sekarang, karena tidak memuat 



60 
 

unsur-unsur lainnya yang dikenal dalam model komunikasi, seperti saluran, 

umpan balik, efek dan kendala atau gangguan komunikasi.  

Salah satu kelemahan model ini adalah komunikasi dianggap fenomena 

yang statis. Seseorang berbicara, pesannya berjalan kepada khalayak dan khalayak 

mendengarkan. Tahap-tahap dalam peristiwa itu berurutan ketimbang terjadi 

secara simultan. Disamping itu, model ini juga berfokus pada komunikasi yang 

bertujuan (disengaja) yang terjadi ketika seseorang berusaha membujuk orang lain 

untuk menerima pendapatnya. 

Kelemahan lain model retoris adalah tidak dibahasnya aspek-aspek 

nonverbal dalam persuasi. Meskipun demikian, kita harus bersikap adil untuk 

tidak menilai suatu model komunikasi dengan perspektif kekinian. Jelas bahwa 

model Aristoteles telah mengilhami para pakar komunikasi lainnya untuk 

merancang model-model komunikasi yang lebih baru. Kebanyakan model 

komunikasi lebih baru yang dikembangkan para akhli sejak zaman Aristoteles 

tetap mengandung tiga unsur yang sama; sumber yang mengirimkan pesan, pesan 

yang dikirimkan dan penerima pesan. 

 

C. Model Lasswell 

Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal, yakni 

Who 

Says What 

In Which Channel 

To Whom 

With What Effect? 

 

Model ini dikemukakan Harold Lasswell tahun 1948 yang menggambarkan 

proses komunikasi dan fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Lasswell 

mengemukakan tiga fungsi komunikasi, yaitu: pertama, penagwasan lingkungan; 
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kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon 

lingkungan; dan ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi 

lainnya. 

Model Lasswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model tersebut 

mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Unsur 

sumber (who) merangsang pertanyaan mengnai pengendalian pesan, sedangkan 

unsur (says what) merupakan bahan untuk analisis isi. Saluran komunikasi (in 

which channel) dikaji dalam analisis media. Unsur penerima (to whom) 

dikaitkandengan analisis khalayak, sementara unsur pengaruh (with what effect) 

jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang ditimbulkan pesan 

komunikasi massa pada khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa. 

Model Lasswell di kritik karena model itu tampaknya mengisyaratkan 

kehadiran komunikator dan pesan yang bertujuan. Model itu juga dianggap terlalu 

menyederhanakan masalah. Tetapi, seperti setiap model yang baik, model 

Lasswell memfokuskan kepada perhatian aspek penting komunikasi. 

 

D. Model Shannon dan Weaver 

Salah satu model awal komunikasi dikemukakan Claude Shannon dan 

Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical Theory of 

Communication. Model yang sering disebut model matematis atau model teori 

informasi itu mungkin adalah model yang pengaruhnya paling kuat atas model 

dan teori komunikasi lainnya. Shannon adalah seorang insinyur pada Bell 

Telephone` dan dia berkepentingan dengan penyampaian pesan yang cermat 

melalui telepon. Weaver mengembangkan konsep Shannon untuk menerapkan 

pada semua bentuk komunikasi. Untuk menjawab pertanyaan ―apa yang terjadi 

pada informasi sejak saat dikirimkan hingga diterima?‖ mereka menawarkan 

model komunikasi berikut ini: (lihat Figur 3.7) 

Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan 

berdasarkan tingkat kecermatan. Model itu melukiskan suatu sumber yang 
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mensandi atau menciptakan pesan menyampaikannya melalui suatu saluran 

kepada seorang penerima yang menyandi ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, 

model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi 

menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang 

dimungkinkan. 

 

Figur 3.7 Model Shannon Dan Weaver 

Sumber: Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. Communication Theories: 

Origins, Methods, and Uses inthe Mass Media. New York: Longman, 1992, 

hal. 39. 

 

Pemancar mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang 

digunakan. Saluran (channel) adalah medium yang mengirim sinyal dari 

transmitter ke penerima (receiver). Dalam percakapan, sumber informasi adalah 

otak, transmitter-nya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal (kata—

kata terucap), yang ditransmisikan lewat udara (sebagai saluran). Penerima 

(receiver), yakni mekanisme pendengaran melakukan operasi sebaliknya yang 

dilakukan transmitter dengan merekontruksi pesan dari sinyal. Sasaran 

(destination) adalah (otak) orang yang menjadi tujuan pesan itu. Meskipun model 

ini sangat terkenal dalam penelitian komunikasi selama bertahun-tahun, tulisan-

tulisan Shannon dan Weaver sulit dipahami. 
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E. Model Schramm 

Wilbur Schramm membuat serangkaian model komunikasi, dimulai dari 

model komunikasi manusia yang sederhana (1954), lalu model yang lebiih rumit 

yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba derkomunikasi 

hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Model 

pertama mirip dengan model Shannon dan Weaver. Dalam modelnya yang kedua 

Schramm memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman 

sumber dan sasaran-lah yang sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal 

itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. Model ketika Schramm 

menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi. 

Di sini kita melihat umpan balik dan lingkungan yang berkelanjutan untuk berbagi 

informasi. 

Manurut Wilbur Schramm, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 

tiga unsur: sumber (source), pesan (message) dan sasaran (destination). Sumber 

boleh jadi seorang individu atau suatu organisasi komunikasi. Pesan dapat 

berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dalam arus listrik, 

atau setiap tanda yang dapat ditafsirkan. Sasarannya seorang individu yang 

mendengarkan, menonton atau membaca; atau anggota suatu kelompok. 

Sumber dapat menyandi dan sasaran dapat menyandi-balik pesan, 

berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Bila kedua lingkaran memiliki 

wilayah bersama yang besar, maka komunikasi mudah dilakukan. Semakin besar 

wilayah tersebut, semakin miriplah bidang pengalaman (field of experience) yang 

dimiliki kedua pihak yang berkomunikasi. Bila kedua lingkaran itu tidak bertemu 

maka komunikasi tidak mungkin berlangsung. Bila wilayah yang berimpit itu 

kecil maka sangat sulit untuk menyampaikan makna dari seseorang kepada orang 

lainnya.  

Menurut Schramm, seperti ditunjukkan model ketiganya, jelas bahwa setiap orang 

dalam proses komunikasi adalah sekaligus sebagai enkoder dan dekoder. Kita 

secara konstan menyandi-balik tanda-tanda dari lingkungan kita, menafsirkan 



64 
 

tanda tersebut dan menyandi sesuatu sebagai hasilnya. Proses kembali dalam 

model di atas disebut umpan balik (feddback), yang memainkan peran sangat 

penting dalam komunikasi karena hal itu memberi tahu kita bagaimana pesan kita 

ditafsirkan, baik dalam bentuk kata-kata sebagai jawaban, anggukan kepala, 

gelengan kepala, kening berkerut dan sebagainya. 

 

 

Figur 3.8 Model Schramm 

Sumber: Wilbur Schramm. ―How Communication Works.‖ Dalam Jean M. 

Civikly, ed. Messages: A Reader in Human Communication. New York: 

Random House, 1974, hal. 7, 8, 11. 

 



65 
 

Namun menurut Schramm, umpan balik juga dapat berasal dari pesan kita 

sendiri, misalnya kesalahan ucapan atau kesalahan tulisan yang kemudian kita 

perbaiki. 

F. Model Newcomb 

Theodore Newcomb 91953) memandang komunikasi dari perspektif psikologi-

sosial. Dalam model komunikasi tersebut—yang sering juga disebut model ABX 

atau model simetri—Newcomb mengambarkan bahwa seseorang, A, 

menyampaikan informasi kepada seorang lainnya, B, mengenai sesuatu, X. Model 

tersebut mengasumsikan bahwa orientasi A (sikap) terhadap B dan terhadap X 

saling bergantung dan ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat 

orientasi. 

1) Orientasi A terhadap X, yang meliputi sikap terhadap X sebagai objek 

yang harus didekati atau dihindari dan atribut kognitif. 

2) Orientasi A terhadap B, dalam pengertian yang sama 

3) Orientasi B terhadap X 

4) Orientasi B terhadap A 

 

X 

 

 

 

 

 A               B 

Figur 3.9 Model Abx Newcomb 

Sumber: Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. Communication Theories: 

Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. New York: Longman, 1992, 

hal. 48. 
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Simetri dimungkinkan karena seseorang (A) yang siap memperhitungkan 

perilaku seorang lainnya (B). Simetri juga mengesahkan orientasi seseorang 

terhadap X. Ini merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa kita memperoleh 

dukungan sosial dan psikologis bagi orientasi yang kita lakukan. Jika B yang kita 

hargai menilai X dengan cara yang sama seperti kita, kita cenderung lebih 

meyakini orientasi kita. Maka kita pun berkomunikasi dengan orang-orang yang 

kita hargai mengenai objek, peristiwa, orang dan gagasan (semua termasuk X) 

yang penting bagi kita untuk mencapai kesepakatan atau koorientasi. Asimetri 

merupakan bagian dari model Newcomb ketika orang ―setuju untuk tidak setuju‖ 

 

G. Model Westly dan Maclean 

Tahun 1957, Bruce Westley dan Malcolm MacLean, keduanya teoretikus 

komunikasi, merumuskan suatu model yang mencakup komunikasi antarpribadi 

dan komunikasi massa serta memasukkan unpan balik sebagai integral dari proses 

komunikasi. Model ini dipengaruhi oleh model Newcomb, selain juga oleh model 

Lasswell dan model Shannon dan Weaver. Mereka menambahkan jumlah 

peristiwa, gagasan, objek dan orang yang tidak terbatas (dari X1 hingga X00) yang 

kesemuanya merupakan ―objek orientasi,‖ menempatkan suatu peran C diantara A 

dan B dan menyediakan umpan balik. 

Menurut kedua pakar ini, perbedaan dalam umpan balik yang membedakan 

komunikasi antarpribadi dengan komunikasi massa. Umpan balik dari penerima 

bersifat segera dalam komunikasi antarpribadi, sementara dalam komunikasi 

massa bersifat minimal dan atau tertunda. Sumber dalam komunikasi antarpribadi 

lebih beruntung daripada dalam komunikasi massa dalam arti bahwa dalam 

komunikasi antarpribadi sumber dapat langsung memanfaatkan umpan balik dari 

penerima untuk mengetahui apakah pesannya mencapai sasaran dan sesuai dengan 

tujuan komunikasinya atau tidak. Dalam komunikasi massa, sumber tidak dapat 

secara langsung mengetahui bagaimana penerimaan pesannya oleh khalayak 



67 
 

penerima. Umpan balik dapat saja diterima pengirim pesan, namun mungkin 

beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. 

Dalam model Westley dan MacLean ini terdapat lima unsur yaitu: objek 

orientasi, pesan, sumber, penerima, dan umpan balik. Sumber (A) menyoroti suatu 

objek atau peristiwa tertentu dalam lingkungannya (X) dan menciptakan pesan 

mengenai hal itu (X‘) yang ia kirimkan kepada penerima (B). Pada gilirannya, 

penerima mengirimkan umpan balik (fBA) mengenai pesan kepada sumber seperti 

tampak dalam Figur 3.11 

Westley dan MacLean menambahkan suatu unsur lain (C). C adalah 

―penjaga gerbang‖ (gatekeeper) atau pemimpin pendapat (opinion leader) yang 

menerima pesan (X‘) dari sumber media massa (A) atau menyoroti objek orientasi 

(X3, X4) dalam lingkungannya. Menggunakan informasi ini, penjaga gerbang 

kemudian menciptakan pesannya sendiri (X‖) yang ia kirimkan kepada penerima 

(B). Maka terbentuklah suatu sistem penyaringan, karena penerima tidak 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya, malinkan dari orang yang 

memilih informasi dari berbagai sumber. 

 
Figur 3.11 Model Westley Dan Maclean 

Sumber : Michael Burgoon, Approaching Speech/Communication. New York: 

Holt, Rinehart & Winston, 1974, hal. 14.  
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Dalam komunikasi massa, umpan balik dapat mengalir dengan tiga arah: 

dari penerima ke penjaga gerbang, dari penerima ke sumber media massa dan dari 

pemimpin pendapat ke sumber media massa, seperti tampak dalan Figur 3.12 

Westley dan Maclean tidak membatasi model mereka pada tingkat individu. 

Bahkan, mereka menekankan bahwa penerima mungkin suatu kelompok atau 

suatu lembaga sosial. Menurut mereka setiap individu, kelompok atau sistem 

memiliki kebutuhan untuk mengirim dan menerima pesan sebagai sarana orientasi 

terhadap lingkungan. 

 

Figur 3.12 Model Westley Dan Maclean 

Sumber : Michael Burgoon, Approaching Speech/Communication.  New York: 

Holt, Rinehart & Winston, 1974, hal. 14.  

 

Model Westley dan MacLean mencakup beberapa konsep penting: umpan 

balik, perbedaan dan kemiripan komunikasi antarpribadi dengan komunikasi 

massa dan pemimpin pendapat yang penting sebagai unsur tambahan dalam 

komunikasi massa. Model ini juga membedakan pesan yang bertujuan (purposif) 

dengan pesan yang tidak bertujuan (nonpurposif). Pesan yang bertujuan adalah 

pesan yang dikirimjan sumber untuk mengubah citra penerima mengenai sesuatu 

dalam lingkungan. Pesan nonpurposif adalah pesan yang dikirimkan sumber 
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kepada penerima secara langsung atau melalui penjaga gerbang namun tidak 

dimaksudkan untuk mempengaruhi penerima.  

 

H. Model Gerbner 

Model Gerbner (1956) merupakan perluasan dari model Lasswell. Model ini 

terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal Gerbner adalah : 

1) Seseorang (sumber, komunikator) 

2) Mempersepsi suatu kejadian 

3) Dan bereaksi 

4) Dalam suatu situasi 

5) Melalui suatu alat (saluran; media; rekayasa fisik; fasilitas 

administratif dan kelembagaan untuk distribusi dan kontrol) 

6) Untuk menyediakan materi 

7) Dalam suatu bentuk 

8) Konteks 

9) Mengandung isi 

10) Mempunyai suatu konsekuensi 

 

Gerbner juga menyediakan suatu model piktoraial yang tampak di bawah 

ini. (lihat figur 3.13) 
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Figur 3.13 Model Piktorian Gerbner 

 

Sumber: Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. Communication 

Theories:Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. New York: 

Longman, 1992, hal.51. 

 

Sementara itu model diagramatik Gerbner adalah seperti yang tampak 

berikut ini: 
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Figur 3.14 Model Diagramatik Gerbner 

 

Sumber: Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. Communication 

Theories:Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. New York: 

Longman, 1992, hal.52 

a. Seseorang diperlihatkan sebagai M yang berarti manusia (man) atau 

sebagai M bila urutan komunikasinya melibatkan alat mekanis. M 

mungkin pengirim atau peneria pesan—perannya dimaknai berdasarkan 

letaknya dalam urutan komunikasi 

b. E‘ adalah kejadian (event) sebagaimana dipersepsi oleh M 

c. S/E adalah pernyataan mengenai peristiwa 

d. SSE adalah sinyal mengenai pernyataan tentang kejadian 

e. SSSE adalah hasil yang dikomunikasikan. 

Jadi, model Gerbner menunjukkan bahwa seseorang mempersepsi suatu 

kejadian dan mengirimkan pesan kepada suatu transmitter yang pada gilirannya 

mengirimkan sinyal kepada penerima; dalam transmisi itu sinyal menghadapi 

gangguan dan muncul sebagai SSSE bagi sasaran. 
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I. Model Berlo 

Model yang dikemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan 

model SMCR, kepanjangan dari Source (sumber), Message (pesan), Channel 

(saluran) dan Receiver (penerima). Sebagaimana dikemukakan Berlo, sumber 

adalah pihak yang menciptakan pesan baik seseorang ataupun kelompok. Pesan 

adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat; 

saluran adalah medium yang membawa pesan; dan penerima adalah orang yang 

membawa pesan; dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi 

(lihat Figur 3.15). 

Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyandi (encoder) dan penyandi-

balik (decoder) dalam proses komunikasi. Enkoder bertanggungjawab 

mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan. Dalam situasi tatap-muka, 

fungsi penyandian dilakukan lewat mekanisme vokal dan sistem otot sumber yang 

menghasilkan pesan verbal dan nonverbal. Akan tetapi, mungkin juga terdapat 

seorang lain yang menyandi pesan.  

Dalam situasi tatap-muka, kelompok kecil dan komunikasi publik (pidato), 

saluran komunikasinya adalah udara yang menyalurkan gelombang suara. Dalam 

komunikasi massa, terdapat banyak saluran: televisi, radio, surat kabar, buku dan 

majalah. Model Barlo juga melukiskan beberapa faktor pribadi yang 

mempengaruhi proses komunikasi: keterampilan berkomunikasi, pengetahuan, 

sistem sosial dan lingkungan budaya sumber dan penerima. 

Menurut model Berlo, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh faktor-

faktor: keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya. 

Pesan dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan dan kode. 

Salurannya berhubungan dengan panca indra: melihat, mendengar, menyentuh, 

membaui dan merasai (mencicipi). Model ini lebih bersifat organisasional 

daripada mendeskripsikan proses karena tidak menjelaskan umpan balik. 

Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model ini tidak terbatas 

pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namunjuga komunikasi 

antarpribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model Berlo juga bersifat 

heuristik (merangsang penelitian). 
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Figur 3.15 Model Berlo 

Sumber : Michael Burgoon, Approaching Speech/Communication. New York: 

Holt, Rinehart & Winston, 1974, hal. 16.  

 

Model Berlo juga memiliki keterbatasan, model ini seperti model 

Aristoteles, menyajikan komunikasi sebagai denomena yang statis ketimbang 

fenomena yang dinamis dan terus berubah. Lebih jauh lagi, umpan balik yang 

diterima pembicara dari khalayak tidak dimasukkan dalam model grafiknya dan 

komunikasi non-verbal tidak dianggap penting dalam mempengaruhi orang lain. 

Dibandingkan dengan model Shannondan Weaver, jelas terdapat perbedaan 

definisi terhadap apa yang dimaksud dengan penerima terutama bila diterapkan 

pada komunikasi tidak lengsung, seperti komunikasi lewat telepon atau televisi.  
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J. Model DeFleur 

Model Melvin L. DeFleur, seperti model Westley dan Maclean, 

menggambarkan model komunikasi massa ketimbang komunikasi antarpribadi. 

Seperti diakui DeFleur, modelnya merupakan perluasan dari model-model yang 

dikemukakan para ahli lainnya, khususnya Shannon dan Weaver, dengan 

memasukkan perangkat media massa (mass mediun device) dan perangkat umpan 

balik (feedback device). Ia menggambarkan sumber (source), pemancar 

(transmitter), penerima (receiver) dan sasaran (destination) sebagai fase-fase 

terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang 

digambarkan Schramm (source, encoder, signal, decoder, destination) dalam 

proses komunikasi massa.  

Transmitter dan receiver dalam model DeFelur, seperti juga transmitter dan 

receiver dalam model Shannon dan Weaver, paralel dengan encoder dan decoder 

dalam model Schramm. Source dan transmitter adalah dua fase atau dua fungsi 

berbeda yang dilakukan seseorang. Ketika seseorang berbicara, ia memilih 

simbol-simbol untuk menyatakan makna denotatif dan konotatid dan kemudian 

mengucapkannya secara verbal atau menuliskan simbol ini sedemikian rupa 

sehingga berubah menjadi peristiwa yang dapat didengarkan atau dilihat yang 

dapat dipersepsi sebagai rangsangan oleh khalayaknya. 

Fungsi receiver dalam model DeFleur adalah menerima informasi dan 

menyandi—baliknya—mengubah peristiwa fisik informasi menjadi pesan. Dalam 

percakapan biasa, receiver ini merujuk kepada alat pendengaran manusia, yang 

menerima getaran udara dan mengubahnya menjadi impuls saraf, sehingga 

menjadi simbol verbal yang dapat mempunyai fungsi yang sejajar. (lihat Figur 

3.16) 

Menurut DeFleus, komunikasi bukanlah pemindahan makna. Alih-alih, 

komunikasi terjadi lewat operasi seperangkat komponen dalam suatu sistem 

teoritis, yang konsekuensinya adalah isomorfisme di antara respons internal 

(makna) terhadap seperangkat simbol tertentu pada pihak pengirim dan penerima. 
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Figur 3.16 Model DeFleur 

Sumber: Melvin DeFleur. Theories of Mass Communication. Edisi ke-2. New 

York: David McKay, 1970, hal. 92 

 

K. Model Tubbs 

Model ini dikembangkan oleh Stewart L. Tubbs. Model yang 

menggambarkan komunikasi paling mendasar, yaitu komunikasi dua-orang 

(diadik). Model komunikasi Tubbs sesuai dengan konsep komunikasi transaksi, 

yang mengasumsikan kedua peserta komunikasi sebagai pengirim dan sekaligus 

juga penerima pesan. Ketika kita berbicara (mengirimkan pesan), sebenarnya kita 

juga mengamati perilaku mitra bicara kita dan kita bereaksi terhadap perilakunya 

yang kita lihat tersebut. Prosesnya bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi. 

Proses komunikasi juga berlangsung spontan dan serentak. Karena itu, kita 

melihat bahwa kedua peserta komunikasi disebut komunikator 1 dan komunikator 

2. Penggunaan nomor 1 atau 2 sebenarnya bersifat sembarang saja, tidak otomatis 
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berarti bahwa komunikator 1 sebagai orang yang punya inisiatif pertama untuk 

mengirim pesan pertama kalinya dan komunikator 2 sebagai penerima pesan 

untuk pertama kalinya, emskipun untuk memudahkan pemahaman, kita dapat saja 

mengkonseptualidsasikan komunikasi seperti itu. 

Komunikasi dapat saja ―dimulai‖ oleh komunikator 1 ataupun komunikator 

2. Akan tetapi dalam kenyataannya, kedua orang itu mengirim dan menerima 

pesan sepanjang waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu suatu proses 

yang sinambung, tanpa awal dan tanpa akhir. Artinya apa yang kita anggap awal 

komunikasi sebenarnya merupakan kelanjutan dari fenomena komunikasi yang 

terjadi sebelumnya, baik dengan orang bersangkutan atatpun dengan pihal lain 

dan apa yang kita anggap akhir komunikasi juga akan berlanjut dengan peristiwa 

komunikasi berikutnya, baik dengan diri kita lagi ataupun dengan pihak lain. 

Pendek kata, komunikasi kita sehari-hari sebenarnya nyaris tanpa struktus 

sehingga kedua peran tersebut hampir tumpang tindih. 

 

Figur 3.17 Model Tubbs 

Sumber: Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss. Human Communication. Edisi ke-7. 

New York: McGraw-Hill, 1994, hal.7. 
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Dengan kata lain, sebenarnya tidak mudah untuk menentukan siapa yang 

memulai komunikasi, karena hal itu menyangkut peluang semata. Lingkaran-

lingkaran mirip spiral yang berada di belakang lingkaran pertama (paling depan) 

menunjukkan unsur waktu yang terus berjalan, yang secara implisit menandakan 

komunikasi sebagai proses dinamis yang menimbulkan perubahan pada para 

peserta komunikasi.  

Pesan dalam model Tubbs dapat berupa pesan verbal, juga nonverbal, bisa 

disengaja ataupun tidak disengaja. Salurannya adalah alat indra terutama 

pendengaran, penglihatan dan perabaan. Gangguan dalam model Tubbs terbagi 

dua, gangguan teknis dan gangguan semantik. Gangguan teknis adalah faktor 

yang menyebabkan si penerima merasakan perubahan dalam informasi atau 

rangsangan yang tiba, misalnya kegaduhan. Gangguan ini dapat juga berasal dari 

pengirim pesan, misalnya orang yang mengalami kesulitan bicara atau yang 

berbicara terlalu pelan hingga nyaris tidak terdengar. Gangguan semantik adalah 

pemberian makna yang berbeda atas lambang yang disampaikan pengirim.  

Ringkas kata, meskipun dalam model iru komunikator 1 dan komunikator 2 

memiliki unsur-unsur yang sama yang juga didefinisikan sama; masukan, 

penyaring, pesan, saluran, gangguan, unsur-unsur tersebut tetap berbeda dalam 

muatannya. 

 

L. Model Gudykunst dan Kim 

Model William B. GudyKunst dan Young Yun Kim sebenarnya merupakan 

model komunikasi antarbudaya. Model komunikasi ini pada dasarnya sesuai untuk 

komunikasi tatap-muka, khususnya antara dua orang. Meskipun disebut model 

komunikasi antarbudaya atau model komunikasi dengan orang asing, model 

komunikasi tersebut dapat merepresentasikan komunikasi antara siapa saja, 

karena pada dasarnya tidak ada dua orang yang mempunyai budaya, sosiobudaya 

dan psikobudaya yang persis sama. 
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Seperti model Tubbs, model ini mengasumsikan dua orang yang setara 

dalam berkomunikasi, masing-masing sebagai pengirim dan sekaligus sebagai 

penerima atau keduanya sekaligus melakukan penyandian (encoding) dan 

penyandian-balik (decoding) 

 

Figur 3.18 Model Gudykunst Dan Kim 

Sumber: William B. Gudykunst dan Young Yun Kim. Communicating with 

Strangers: An Approach to Intercultural Communication. Edisi ke-2, New 

York: McGraw-Hill, 1992, hal.33. 

 

Karena itu, tampak pula bahwa pesan suatu pihak sekaligus juga adalah umpan 

balik bagi pihak lainnya. Pesan/umpan balik antara kedua peserta komunikasi 

direpresentasikan oleh garis dari penyandian seseorang ke penyandian-balik orang 

lain dan dari penyandian orang kedua ke penyandian-balik orang pertama. Kedua 

garis pesan/umpan balik menunjukkan bahwa setiap kita berkomunikasi, secara 

serentak kita menyandi-balik pesan. Dengan kata lain, komunikasi tidak statis. 
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Alih-alih kita memproses rangsangan yang datang pada saat kita juga menyandi 

pesan. 

Gudykunst dan Kim berpendapat, pengaruh budaya dalam model meliputi 

faktor-faktor yang menjelaskan kemiripan dan perbedaan budaya, misalnya 

pandangan dunia (agama), bahasa, juga sikap kita terhadap manusia. Faktor-faktor 

tersebut mempengaruhi nilai, norma dan aturan yang mempengaruhi perilaku 

komunikasi kita. Salah satu unsur yang melengkapi model GudyKunst dan Kim 

adalah lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kita dalam menyandi dan 

menyandi-balik pesan. Lokasi geografis, iklim, situasi arsitektural dan persepsi 

kita atas lingkungan tersebut mempengaruhi cara kita menafsirkan rangsangan 

yang datang dan prediksi yang kita buat mengenai perilaku orang lain. Oleh 

karena itu orang lain mungkin mempunyai persepsi dan orientasi yang berbeda 

terhadap lingkungan, mereka mungkin menafsirkan perilaku dengan cara yang 

berbeda dalam situasi yang sama. 

 

M. Model Interaksional 

Model interaksional berlawanan dengan model Stimulus – Respons ( S – R ) 

dan beberapa model linier lainnya yang kita bahas dalam bab ini. Sementara 

model-model tersebut mengasumsikan manusia sebagai pasif, model interaksional 

menganggap manusia jauh lebih aktif. Kualitas simbolik secara implisit 

terkandung dalam istilah ―interaksional,‖ sehingga model interaksional jauh 

berbeda dengan interaksi biasa yang ditandai dengan pertukaran stimulus-respons. 

Model interaksional sebenarnya sangat sulit untuk digambarkan dalam 

model diagramatik, karena karakternya yang kualitatif, nonsistematik dan 

nonlinier. Model transaksional tidak mengklasifikasikan fenomena komunikasi 

menjadi berbagai unsur atau fase seperti dijelaskan dalan model komunikasi linier 

atau mekanistik. 

Menurut model ineraksi simbolik, orang-orang sebagai peserta komunikasi 

bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan prilaku yang rumit dan sulit 
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diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif, 

yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan atau struktur di luar dirinya. Dalam 

konteks ini, Blumer mengemukakan tiga premis yang menjadi dasar model ini. 

Pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap 

lingkungan sosialnya. Kedua, makna berhubungan langsung dengan interaksi 

sosial yang dilakukan ondovodu dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, makna 

diciptakan, dipertahankan dan diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan oleh 

individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu 

individu terus berubah. Jadi interaksi-lah yang dianggap variabel penting yang 

menentukan perilaku manusia bukan struktur masyarakat. Struktur itu sendiri 

tercipta dan berubah karena interaksi manusia. Untuk melengkapi penjelasan ini, 

Fisher menggambarkan suatu model diagramatik seperti tampak pada Figur 3.19

 

Figur 3.19 Model Interaksional 

Sumber: B. Aubrey Fisher. Teori-teori Komunikasi. Penerj. Soejono Trimo. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, hal. 242. 

Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang 

yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya 
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melalui pengambilan peran orang lain. Diri berkembang lewat interaksi dengan 

orang lain, dimulai dengan lingkungan terdekatnya seperti keluarga (significant 

others) dalam suatu tahap yang disebutkan tahap permainan (play stage) dan terus 

berlanjut hingga ke lingkungan luas (generalized others) dalam suatu tahap yang 

disebut tahap pertandingan (game stage). Dalam interaksi itu, individu selalu 

melihat dirinya melalui perspektif (peran) orang lain. Maka konsep-diri pun 

tumbuh berdasarkan bagaimana orang lain memandang diri individu tersebut. 

Melihat unsur komunikasi dalam model-model yang diuraikan dalam bab 

ini, terutama yang bersifat satu-arah, sebenarnya ada tumpang tindih antara unsur 

pesan dengan saluran terutama bila diterapkan pada komunikasi tatap-muka. 

Perbedaan antara pesan dan saluran semakin samar bila kita melukiskan 

komunikasi yang menggunakan alat-alat canggih yang kaya dengan nuasnsa, 

gerakan, bentuk, warna dan teknik manipulasi lainnya. Sebagian pengamat 

mengatakan bahwa melihat kemajuan teknologi komunikasi yang pesat 

belakangan ini, model komunikasi lama dianggap tidak memadai lagi dan perlu 

dibuat model baru. Beberapa fenimena sosial, seperti teror atau kerusuhan yang 

dipicu oleh ―dalang kerusuhan‖ atau ―provokator‖ seperti yang terjadi di 

Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, dapat juga digunakan sebagai 

ilustrasi bahwa model komunikasi yang ada tidak sesuai lahi karena sumber 

sebagai unsur komunikasi yang penting bahkan tidak dapat diidentifikasi. 

Dalam ilmu komunikasi sebenarnya terdapat raatusan model dan tidak 

mungkin membahas model tersebut satu persatu. Setiap model memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Anda dapat mengkaji model lain yang tidak kita bahas disini 

melalui buku-buku lain yang tersedia. Sekali lagi, tidak ada model yang benar 

atau salah. Setiap model hanya dapat diukur berdasarkan kemanfaatannya ketika 

dihadapkan dengan dunia nyata, khususnya ketika digunakan untuk menjaring 

data dalam penelitian. Selain itu, model yang dirancang, bergantung pada 

perspektif yang digunakan si pembuat model.  

Sebagaimana gajah yang menurut pribahasa, menampilkan realitas yang 

berlainan ketika diperiksa oleh enam orang buta, maka komunikasi pun dapat 
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dikaji dari berbagai sudut pandang. Pandangan dari suatu perspektif akan 

menampilkan dimensi-dimensi tertentu, sementara pengamatan dari sudut 

pandang berbeda akan menyoroyi aspek komunikasi yang berbeda pula. Anda 

sendiri dapat saja membuat model komunikasi yang telah dikembangkan para 

pakar terdahulu dan berdasarkan perspektif anda sendiri. Berani mencoba? 

(Deddy Mulyana, 2010:131-175) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

BAB IV  

GAGASAN TEORI 

 

Teori-teori menyusun dan menyatukan pengetahuan yang sudah ada, 

sehingga kita tidak perlu memulai semua penelitian dari awal. Teori-teori atau 

pengetahuan yang terorganisir dari suatu bidang yang dikembangkan oleh hasil-

hasil dari akademisi sebelumnya memberikan sebuah titik awal untuk memahami 

bidang apa pun. Istilah teori komunikasi dapat mengacu pada senuah teori tunggal 

atau dapat digunakan untuk menAndakan kearifan kolektif yang ditemukan dalam 

seluruh kesatuan teori-teori yang berhubungan dengan komunikasi.  

Ada banyak perdebatan tentang apa yang mendasari sebuah teori yang 

memadai mengenai komunikasi. Teori-teori yang memadai mengenai komunikasi. 

Teori-teori yang disetakan di sini, berbeda dalam cara bagaimana mereka 

dihasilkan, jenis penelitian yang digunakan, cara mereka dipresentasikan dan 

aspek komunikasi yang ingin disampaikan. Perbedaan ini hadir sebagai sebuah 

sumber yang kaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih menyeluruh 

dan mendalam mengenai pengalaman komunikasi. Setiap teori terlihat pada 

sebuah proses dari sudut yang berbeda, mengajak untuk memikirkan apa yang 

dimaksudkan oleh komunikasi dan bagaimana komunikasi bekerja dari titik 

tersebut. Selanjutmya kami mendukung Anda untuk menilai orientasi 

multiteoretis yang merupakan sifat dari teori komunikasi. 

Apa itu teori? Kita telah membicarakan istilah tanpa mendefinisikannya. 

Penggunaan istilah berawal dari teori Farmer Jones tentang ketika ia mulai 

menjawab teori reletivitas Einstein. Bahkan, ilmuwan Bahkan ilmuwan, penulis 

dan filsuf menggunakan istilah dengan cara-cara yang berbeda. Tujuan buku ini 

adalah untuk merepresentasikan sebuah cakupan pemikiran yang luas mengenai 

proses komunikasi. Oleh karena itu kami menggunakan istilah teori dengan 

pengertian yang paling luas dan ilmu-ilmu dari beberapa aspek pengalaman 

manusia. 
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Semua teori merupakan abstraksi. Mereka selalu mengurangi pengalaman 

menjadi sebuah bentuk kategori-kategori dan sebagai hasilnya selalu 

meninggalkan sesuatu. Sebuah teori memfokuskan perhatian kita pada sesuatu dan 

mengabaikan yang lainnya. Kebenaran mutlak ini penting karena mengungkapkan 

kekurangan dasar dari teori apapun. Tidak ada teori yang akan mengungkapkan 

semua ―kebenaran‖ atau mampu untuk benar-benar menyampaikan subjek atau 

penelitiannya. Teori-teori berfungsi sebagai panduan yang membantu kita 

memahami, menjelaskan, mengartikan, menilai dan menyampaikan. 

Teori-teori juga merupakan susunan. Teori-teori diciptakan oleh manusia, 

bukan diturunkan oleh tuhan ketika para akademisi menguji sesuatu yang ada di 

dunia. Mereka membuat pilihan bagaimana menyebut konsep yang mereka 

fokuskan, seberapa luas atau sempitnya fokus mereka dan sebagainya; Jadi, teori-

teori merepresentasikan beragam cara para pengamat melihat lingkungan sekitar 

mereka lebih dari kenyataan daripada catatan konseptualisasi para akademisi 

mengenai kenyataan tersebut. Abraham Kaplan menulis, ―Bentuk sebuah teori 

bukan hanya dari sebuah fakta tersembunyi; teori adalah sebuah cara untuk 

melihat fakta, menyusun dan menunjukkannya. Stanley Deetz menambahkan 

bahwa ―sebuah teori adalah senuah cara untuk melihat dan memikirkan dunia. 

Oleh karena itu, hal tersebut lebih baik juka dilihat sebagai ‗kacamata‘ yang 

digunakan seseprang dalam pengamatan daripada sebuah ‗cerminan‘ alam. 

Dua orang pengamat yang menggunakan mikroskop mungkin melihat hal 

yang berbeda pada amuba, bergatung pada sudut pAndang teoretis setiap peneliti. 

Salah seorang peneliti melihat seekor binatang satu-sel. Pengamat pertama 

menekankan pada sifat amuba yang dapat menyerupai semua sel lain. Peneliti 

yang kedua membandingkan aktivitas amuba dengan aktivitas binatang lain, 

termasuk proses pencernaan, pembuangan, reproduksi dan mobilitas. Kedua 

peneliti tersebut tidak salah. Kerangka teori penelitian mereka hanya menekankan 

aspek yang berbeda dari objek yang diamati. 

Teori merupakan tafsiran, sehingga mempertanyakan kegunaan sebuah teori 

lebih bijaksana daripada mempertanyakan kebenarannya. Kebenaran seperti 
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apapun dapat diperlihatkan melalui beragam cara, tergantung pada orientasi ahli 

teorinya. Sebuah teori menawarkan satu cara untuk menangkap ―kebenaran‖ dari 

sebuah fenomena; tetapi bukanlah satu-satunya cara untuk memAndang fenomena 

tersebut. 

Akhirnya, teori-teori terikat dengan tindakan secara intim. Bagaimana kita 

berpikir menunjukkan bagaimana kita bertindak; dan bagaimana kita bertindak 

menunjukkan bagaimana kita berpikir. Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori-teori 

formal dan praktik intelektual tidak terpisahkan. James Anderson mengatakan 

bahwa, ―Teori . . . berisi seperangkat pelajaran untuk membaca dunia dan 

bertindak di dalamnya.‖ Sebuah teori mengatur bagaimana cara kita melakukan 

pendekatan terhadap dunia kita. 

 

1. DIMENSI-DIMENSI TEORI 

Dalam bagian ini, kami menjelaskan empat dimensi teori; (1) asumsi 

filosofis atau kepercayaan dasar yang mendasari teori; (2) konsep atau susunan-

susunan pembentukan; (3) penjelasan atau hubungan dinamis yang dihasilkan 

oleh teori; dan (4) prinsip atau panduan untuk tindakan. Walaupun beberapa teori 

hanya menyertakan dua dimensi pertama, sebagian besar akademisi percaya 

bahwa sebuah teori sedikitnya hatus memiliki tiga dimensi pertama. Namun, tidak 

semua teori memasukkan potongan terakhir dan sebenarnya, seperti yang akan 

kita lihat, penyertaan prinsip merupakan sesuatu yang kontroversional. 

 

A. Asumsi Filosofis 

Titik awal semua teori adalah asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi-

asumsi yang dipakai seorang ahli teori menentukan bagaimana sebuah teori akan 

digunakan. Oleh karena itu, dengan mengetahui asumsi-asumsi dibalik sebuah 

teori merupakan langkah pertama untuk memahami teori tersebuh. Asumsi-asumsi 

filosofis sering dibagi menjadi tiga jenis utama: asumsi mengenai epistemology 
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atau pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan; asumsi mengenai ontology atau 

pertanyaan tentang keberadaan; dan asumsi tentang akiologi atau pertanyaan 

tentang nilai. Setiap teori , baik secara eksplisit maupun implisit memasukkan 

asumsi-asumsi mengenai sifat pengetahuan dan bagaimana hal tersebut diperoleh, 

apa yang mendasari keberadaan dan apa yang berharga. Melihat asumsi ini, 

memberikan sebuah dasar untuk memahami bagaimana sebuah teori 

menempatkan diri dalam hubungannya dengan teori lain. 

Epistemologi. Merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan 

atau bagaimana orang –orang mengetahui apa yang mereka ketahui. Setiap diskusi 

tentang teori pasti akan kembali ke isu-isu epistemology. Pertanyaan berikut 

merupakan pertanyaan paling umum mengenai epistemologis yang berhubungan 

dengan akademisi komunikasi. 

Pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? 

Banyak yang percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Kita 

mengamati dunia sehingga kita mengetahui tentang dunia. Akan tetapi, mungkin 

masih ada sesuatu dalam sifat dasar yang memberikan sejenis pengetahuan, 

bahkan sebelum kita mengalaminya. Kemampuan untuk berfikir dan merasakan, 

sering kali disebut sebagai bukti untuk mekanisme yang melekat tersebut. Sebagai 

contoh, ada bukti yang kuat bahwa anak-anak tidak belajar bagasa sepennuhnya 

dari apa yang didengarkannya. Akan tetapi, mereka mendapatkan bahasa dengan 

menggunakan contoh-contoh bawahan untuk menguji apa yang mereka dengar. 

Dengan kata lain, sebuah kapasitas atau struktur untuk bahasa ada dalam otak 

apriori, bahkan sebelum seorang anak mulai mengtahui dunia dengan 

mengalaminya.  

Pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? 

Apakah pengetahuan ada di dunia sebagai sesuatu yang mutlak, sehingga dapat 

diambill oleh siapa saja yang mengemukakannya? Perdebatan mengenai masalah 

ini terjadi di antara para filsuf selama ratusan tahun dan ahli-ahli teori komunikasi 

menempatkan dirinya dalam tempat-tempat yang berbeda pada rangkaian 

kesatuan ini juga. Mereka yang mengambil sebuah peendirian universal –yang 
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percaya bahwa mereka mencari pengetahuan yang mutlak dan tidak berubah –

akan mengalami kesalahan dalam teori-teorinya, tetapi mereka percaya bahwa 

kesalahan ini hanyalah sebuah hasil dari belum ditemukannya kebenaran yang 

utuh. Para penganut paham relativitas percaya bahwa pengetahuan tidak akan 

pernah menjadi sesuatu yang mutlak karena kenyataan yang universal tidak 

pernah ada. Bahkan, apa yang dapat kita ketahui disaring melalui pengalaman dan 

persepsi kita serta berdasarkan hal ini, teori-teiru yang dibangun juga berkembang 

dan berubah.  

Dengan proses apa pengetahuan muncul? Pertanyaan ini merupakan 

jantung epistemologi  karena jenis proses yang dipilih untuk menemukan 

pengetahuan menentukan penis pengtahuan yang dapat berkembang dari proses 

tersebut. Setidaknya ada empat posisi pada masalah ini. Rasionalisme menyatakan 

bahwa pengetahuan muncul dari kekuatan pikiran manusia yang curam untuk 

mengtahui kebenarannya. Posi ini menmpatkan kepercayaan yang mendasar 

dalam pemikiran manusia untuk mengetahui kebenaran. Empirisme menyatakan 

bahwa pengetahuan muncul dalam persepsi. Kita mengalami dunia dan secara 

harfiah ‖melihat‖ apa yang terjadi. Konstruktivisme percaya bahwa orang yang 

menciptakan pengetahuan agar dapat berjalan secara pragmatis di dunia dan 

bahwa pengetahuan adalah apa yang telah dihasilkan oleh seseorang dari dunia. 

Akhirnya membawa konstruktivisme selangkah lebih auh, konstuktivisme sosial 

mengajarkan bahwa pengetahuan merupakan produk interaksi simbolis dalam 

kelompok sosial. Dengan kata lain, kenyataan terbentuk secara sosial, sebuah 

hasil kehidupan kultural dan kelompok. 

Apakah pengetahuan sebaiknya dipahami sebagian atau keseluruhan? 

Mereka yang mengambil pendekatan holistik percaya bahwa fenomena sangat 

berhubungan dan bekerja sebagai sebuah sistem. Dengan kata lain, pengetahuan 

yang benar tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian, tetapi terdiri atas 

pemahaman yang umum, tidak dapat dibagi dan gestalt. Sebaliknya, para analis 

percaya bahwa pengetahuan terdiri atas pemahaman tentang bagaimana bagian-

bagian tersebut bekerja secara terpisah. Mereka tertarik dalam memisahkan, 
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mengategorikan, dan menganalisa komponen-komponen yang berbeda yang 

bersama-sama membentuk apa yang disebut pengetahuan. 

Pada tingkatan apa pengetahuan menjadi eksplisit? Banyak filsuf dan 

akademisi yang percaya bahwa Anda tidak dapat mengetahui sesuatu kecuali 

Anda dapat menetapkannya. Dalam pAndangan ini, pengetahuan adalah sesuatu 

yang dapat diartikulasikan dengan eksplisit. PAndangan lain menyatakan bahwa 

banyak pengetahuan yang tersembunyi—bahwa orang-orang berkerja berdasarkan 

perasaan yang tidak sadar dan mungkin tidak dapat mereka ungkapkan. 

Pengetahuan tersebut disebut pengetahuan bawah sadar (tacit). 

Cara akademisi melakukan penelitian dan penyusunan teori-teori sangat 

bergantung pada asumsi-asumsi epistemologis mereka karena apa yang mereka 

pikirkan tentang pengetahuan dan bagaimana mereka memikirkan pengetahuan itu 

didapatkan, menentukan apa yang mereka temukan. Hal yang sama berlaku untuk 

jenis filosofi selanjutnya—asumsi ontologi. 

Ontologi. Ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan 

sifat makluk hidup. Epistemologi dan ontologi berjalan beriringan karena 

gagasan-gagasan kita tenang pengetahuan sebagian besar bergantung pada 

pemikiran kita mengenai siapa mengetahui. Dalam ilmu sosial, ontologi sebagian 

besar berhadapan dengan sifat keberadaan manusia; dalam komunikasi, ontologi 

berpusat pada sifat interaksi sosial manusia karena cara seorang ahli teori 

mengonseptualisasi interaksi sebagian besar bergantung pada bagaimana 

penghubung tersebut dipAndang. Sedikitnya ada empat masalah yang penting. 

Pertama, pada tingkatan apa manusia bembuat pilihan-pilihan yang nyata? 

Walaupun semua penelitian nampaknya setuju bahwa orang-orang merasakan 

pilihan, ada perdebatan filosofis yang telah berlangsung lama tentang apakah ada 

pilihan yang nyata. Pada salah satu sisi dari masalah tersebut berdiri kaum 

determinis yang menyatakan bahwa perilaku disebabkan oleh banyak kondisi 

sebelumnya yang sebagian besar menentukan perilaku manusia. Menurut 

pAndangan ini, manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pada sisi lain 
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perdebatan, berdiri kaum pragmatis yang menyatakan bahwa manusia 

merencanakan perilaku untuk mencaoai tujuan masa depan. Kelompok ini 

memandang manusia sebagai makluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan 

yang dapat memengaruhi nasib mereka sendiri. Ada juga yang berdiri di posisi 

tengah, yang menyatakan bahwa orang-orang membuat pilihan dalam jangkauan 

yang terbatas atau bahwa beberapa perilaku telah ditentukan, sedangkan perilaku 

yang lain dilakukan dengan bebas. 

Masalah otologis yang kedua adalah apakah perilaku manusia sebaiknya 

dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Pertanyaan ini berhubungan dengan 

apakah ada dimensi yang cukup stabil—sifat-sifat—atau kondisi-kondisi 

sementara yang lebuh memengaruhi manusia, yang disebut dengan keadaan. 

PAndangan keadaan menyatakan bahwa manusia bersifat dinamis dan mengalami 

banyak keadaan dalam satu hari, satu tahun, dan seumur hidup. PAndangan sifat 

menyatakan bahwa manusia sebagian besar dapat diperkirakan karena mereka 

menunjukkan karakteristik yang kurang lebih konsisten sepanjang waktu. Oleh 

karena itu, sifat-sifat tidak berubah dengan mudah dan menurut pAndangan ini, 

manusia pada dasarnya dipAndang statis. Tentunya, ada posisi tengah-tengah dan 

banyak ahli teori yang percaya bahwa baik sifat maupun keadaan dapat 

mengarakterisasi perilaku manusia. 

Apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? 

Pertanyaan otologis ini berhubungan dengan apakah individu atau kelompok 

membawa banyak beban untuk menentukan tindakan manusia. Akademisi-

akademisi yang memberi perhatian pada individu memahami perilaku mereka 

dalam istilah individualistis dan satuan analisis mereka adalah jiwa manusia 

sebadai individu. Namun, ilmuan sosial yang lain lebih memfokuskan pada 

kehidupan sosial sebagai satuan analisis utama. Para akademis ini percaya bahwa 

manusia tidak dapat dipahami secara terpisah dari hubungannya dengan orang lain 

dalam kelompok dan kebudayaan. Pertanyaan ontologis ini sangat penting bagi 

akademisi komunikasi karena fokus merekapada interaksi. 
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Pada tingkatan apakah komunikasi menjadi konstekstual? Fokus pertanyaan 

ini adalah apakah perilaku diatur oleh prinsip-prinsip universal atau apakah hal ini 

bergantung pada faktor-faktor situasional. Beberapa filsuf percaya bahwa 

kehidupan dan tindakan manusia sebaiknya dipahami dengan melihat pada faktor-

faktor universal; yang lainnnya percaya bahwa perilaku bersifat kontekstual dan 

tidak dapat dihasilkan di luar situasi yang ada. Dalam komunikasi, lebih banyak 

orang yang mendukung posisi tengah dengan para akademisi yang percaya bahwa 

perilaku dipengaruhi baik oleh faktor-faktor umum maupun situasional.  

Aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan 

penilaian tentang nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang memandu penelitian dan apa 

implikasi nilai-nilai tersebut bagi hasil proses penelitian? Bagi akademisi 

komunikasi, masalah-masalah aksiologi ini sangat penting. 

 Bisakah teori bebas dari nilai? Ilmu pengetahuan klasik menjawab 

kegelisahan ini dengan jawaban setuju—bahwa teori dan penelitian bebas dari 

nilai, bahwa ilmu bersifat netral, dan apa yang coba dilakukan oleh akademisi 

adalah untuk mengungkapkan fakta sebagaimana adanya. Menurut pAndangan 

ini, ketika nilai-nilai ilmuwan menimpa karya mereka, maka hasilnya adalah ilmu 

pengetahuan yang buruk. Akan tetapi, ada posisi yang berbeda dalam masalah ini: 

bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas dari nilai karena penelitian selalu dipandu 

oleh pilihan apa yang diteliti, bagaimana melakukan penelitian, dan sebagainya. 

Selanjutnya, pilihan-pilihan ilmuwan dipengaruhi oleh pribadi sebagai nilai-nilai 

institusional. Nilai-nilai pemerintahan dan perusahaan swasta menentukan 

penelitian apa yang akan didanai; ideologi-ideologi politik dan ekonomi sama-

sama memberikan serta diberikan dengan cara tertentu untuk memAndang dunia, 

diwujudkan oleh bentuk-bentuk teori dan penelitian yang berbeda. Oleh karena 

itu, dari posisi ini, setiap pAndangan kebutuhan atau warna yang dilihat, membuat 

penelitian bebas dari nilai menjadi sesuatu yang tidak mungkin.  

 Masalah nilai yang kedua berfokus pada pertanyaan apakah akademisi 

mengganggu, sehingga memengaruhi proses yang sedang dipelajari. Sengan kata 

lain, pada tingkatan apa proses penelitian itu sendiri memengaruhi apa yang 
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sedang diamati? Pada tingkatan apakah peneliti menjadi bagian dari sistem yang 

sedang diteliti dan juga memengaruhi sistemnya? Sudut pAndang ilmiah 

tradisional adalah pada apa-apa yang harus diamati baik-baik oleh para ilmuwan 

tanpa adanya campur tangan, sehingga dapat diperoleh keakurasian. Banyak kritik 

yang meragukan kemungkinan ini, percaya bahwa tidak ada metode pengamatan 

yang benar-benar bebas atau distorsi. Bahkan, ketika Anda melihat planet-planet 

melalui teleskop, Anda secara otomatis membelokan jaraknya karena sifa-sifat 

lensanya. Ketika seorang dokter meletakkan sebuah teleskop di dada Anda, sistem 

syaraf Anda bekerja, dan kadang-kadang denyut jantung Anda juga terpengaruh. 

Jika Anda membawa seorang partisipan ke dalam sebuah laboratorium untuk 

berbicara sebagai bagian percobaan,−karena para peneliti komunikasi sering 

melakukannya−maka mereka tidak merespons dengan cara yang benar-benar 

sama dengan ketika mereka berada di luar laboratorium. 

 Bukan hanya penelitian yang memengaruhi apa yang diamati, tetapi hal 

tersebut juga dapat memengaruhi kehidupan di luar penelitian itu sendiri. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peneliti dengan sifat karya ilmiah, menjadi seorang agen 

perubahan karena meneliti kehidupan manusia mengubah kehidupan tersebut. 

Sebagai contoh, jika Anda mewawancarai sepasang suami istri tentang hubungan 

mereka, maka wawancara itu sendiri akan memengaruhi beberapa aspek 

hubungan tersebut. Hal ini merupakan sebuah peranan yang harus dipahami dan 

dipertimbangkan dengan aktif oleh para peneliti, setidaknya mempertimbangkan 

masalah-masalah etis yang dihasilkan oleh penelitian mereka. 

 Masalah ketiga dalam aksiologi berhubungan dengan akhir penelitian yang 

dolakukan. Haruskah penelitian dirancang untuk mencapai perubahan atau 

apakah fungsinya hanya untuk menghasilkan pengetahuan? Para ilmuwan 

tradisional menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap cara-

cara penggunaan pengetahuan ilmiah−dapat digunakan untuk hal yang baik atau 

buruk. Penemuan pembelahan nuklir merupakan sebuah penemuan ilmiah yang 

penting; bahwa hal tersebut digunakan untuk membuat bom atom bukanlah 

tanggung jawab ilmuwan. Banyak kritik yang mengatakan bahwa pengetahuan 
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ilmiah sangat bersifat instrumentalis. Pengetahuan ini dapat dikendalikan dan 

menguatkan penyusun kekuatan tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, para 

akademisi memiliki sebuah tanggung jawab untuk melakukan usaha-usaha yang 

membantu masyarakat berubah dalam cara yang positif. 

 Oleh karena itu, secara keseluruhan, ada dua posisi yang terletak dalam 

masalah-masalah aksiologi ini. Pada satu sisi, beberapa akademisi mencari 

objektivitas dan pengetahuan yang mereka percaya sangat bebas-nilai. Di sisi 

yang lain adalah ilmu yang sadar-nilai, di mana para peneliti mengenali 

pentingnya nilai-nilai bagi para peneliti dan teori, berhati-hati untuk menghargai 

pendirian mereka, serta menjadikan usaha yang dilakukan untuk mengarahkan 

nilai-nilai tersebut dalam cara yang positif. 

 

B. Konsep 

Dimensi pertama sebuah teori adalah konsep-konsep atau kategori-kategorinya. 

Materi-materi dikelompokkan ke dalam kategori-kategori konseptual menurut 

kualitas-kualitas yang diamati. Dalam dunia kita sehari-hari, beberapa hal 

dianggap sebagai pepohonan, rumah, atau mobil. Sifat-sifat manusia adalah 

konseptual. Thomas Kuhn menulis bahwa kita tidak ―belajar untuk melihat dunia 

sedikit demi sedikit atau satu per satu‖; kita ―menyatukan semua area dari 

perubahan dalam pengalaman.‖ 

Konsep−istilah dan definisinya−memberitahukan kita apa yang dilihat oleh 

ahli teori dan apa yang dianggap penting. Untuk menentukan konsep, ahli teori 

komunikasi mengamati banyak variabel dalam interaksi manusia dan 

menggolongkannya serta menAndainya menurut pola-pola yang diterima. 

Hasilnya−dan tujuan teori−adalah untuk merumuskan dan mengartikulasikan 

konsep-konsep yang telah ditAndai. Istilah-istilah konseptual yang telah 

diidentifikasi menjadi sebuah bagian penting dari teori dan sering kali istilah-

istilah ini khusus dipergunakan untuk teori tersebut. Apa yang berfungsi sebagai 
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istilah-istilah konseptual bagi salah satu teori belum tentu dapat digunakan untuk 

yang lain. 

Teori-teori yang berhenti pada tingkatan konseptual—teori-teori yang 

tujuannya adalah untuk memberikan sebuah susunan kategori untuk sesuatu tanpa 

menjelaskan bagaimana mereka saling terhubung—dikenal dengan sebutan 

taksonomi. Banyak ahli teori yang bahkan enggan untuk menyebutkan teori 

karena taksonomi tidak memberikan sebuah pemahaman mengenai bagaimana 

sesuatu bekerja. Selanjutnya, teori-teori terbaik melampaui taksonomi dalam 

memberikan penjelasan—pernyataan-pernyataan mengenai bagaimana variabel-

variabel saling berhubungan—untuk menunjukkan konsep-konsep yang saling 

terhubung. 

C. Penjelasan 

Sebuah penjelasan merupakan dimensi selanjutnya dari teori dan di sini para ahli 

teori mengidentifikasi keteraturan atau pola dalam hubungan antarvariabel. 

Misalkan, penjelasan menjawab pertanyaan: Kenapa? Sebuah penjelasan 

mengidentifikasi sebuah ―kekuatan logis‖ antarvariabel yang menghubungkan 

mereka. Sebagai contoh, seorang ahli teori dapat membuat hipotesis bahwa jika 

anak-anak melihat banyak kekerasan dalam acara TV, maka mereka akam 

mengembangkan kecenderungan dalam melakukan kekerasan. Dalam ilmu 

pengetahuan sosial, hubungannya jarang dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. 

Bahkan, kita dapat mengatakan bahwa sesuatu sering kali atau biasanya 

sihubungkan dengan yang lain dan bahwa ada hubungan yang mungkin: jika 

anak-anak melihat banyak kekerasan di TV, mereka mungkin akan 

mengembangkan kecenderungan pada kekerasan. 

 Ada banyak jenis penjelasan, tetapi dua penjelasan paling umum adalah 

kausal dan praktis. Dalam penjelasan kausal, kejadian-kejadian dihubungkan 

sebagai hubungan sebab akibat, dengan salah satu variabel yang dianggap sebagai 

hasil atau akibat variabel lainnya. Sebaliknya, penjelasan praktis menjelaskan 

tindakan-tindakan sebagai tujuan yang terhubung dengan tindakan yang dirancang 
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untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Dalam penjelasan kausal, 

kejadian berikutnya ditentukan oleh beberapa kejadian yang mendahuluinya. 

Dalam penjelasan praktis, akibat-akibat terjadi karena tindakan-tindakan yang 

dipilih. Untuk menjelaskan perbedaan ini, pikirkan bagaimana Anda mungkin 

menjelaskan kepada seseorang teman kenapa Anda gagal dalam sebuah ujian. Jika 

Anda mengatakan bahwa Anda tidak terlalu baik dalam mata pelajaran ini dan 

memiliki pengajar yang kurang baik di sekolah, maka Anda akan menggunakan 

penjelasan kausal: ―nilai buruk saya disebabkan oleh hal-hal di luar kendali saya.‖ 

Sebaliknya, jika Anda berhasil dalam ujian, maka Anda mungkin akan 

menggunakan penjelasan praktis: ―Saya harus meningkatkan rata-rata nilai saya, 

sehingga saya harus belajar dengan giat.‖ 

 Perbedaan antara penjelasan kausal dan praktis merupakan hal yang 

penting dalam perdebatan mengenai apa yang harus dilakukan sebuah teori. 

Banyak ahli teori tradisional yang mengatakan bahwa teori-teori menggambarkan 

hal-hal sebagaimana adanya, dengan mengidentifikasi dan menjelaskan 

mekanisme kausal kejadian tersebut. Akademisi lain mempertahankan bahwa 

teori-teori harus menembus penggambaran dan harus memberikan panduan 

tindakan praktis, sebuah pendekatan yang membuat penjelasan praktis menjadi 

pentign. Bagi para ahli teori ini, penjelasan praktis mempengaruhi ketiga elemen 

dari sebuah teori—elemen prinsip. 

 

D. Prinsip 

Prinsip-prinsip merupakan dimensi terakhir dari teori. Sebuah prinsip merupakan 

sebuah acuan yang memungkinkan Anda untuk mengartikan sebuah kejadian, 

membuat penilaian mengenai apa yang terjadi dan selanjutnya memutuskan 

bagaimana bertindak dalam situasi tersebut. Sebuah prinsip memiliki tiga bagian 

(1) mengidentifikasi sebuah situasi atau kejadian, (2) menyertakan seperangkat 

norma atau nilai; (3) menegaskan sebuah hubungan antara susunan tindakan dan 

akibat yang mungkin. 
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Dimensi teori yang beragam hanya mengambarkan –asumsi, konsep, 

penjelasan dan prinsip –tergabung dalam cara-cara yang berbeda untuk menyusun 

teori-teori yang berbeda. Untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana kombinasi 

elemen-elemen teoritis yang beragam menghasilkan jenis-jenis teori yang 

berbeda, kita akan menggunakan dua teori paradigma. Dua teori ini memberikan 

ujung sebuah teori dan rangkaian penelitian yang tidak serapi dalam kenyataan, 

seperti yang akan dihadirkan di sini, menunjukkan bagaimana dimensi-dimensi 

teori yang berbeda membantu dalam menyusun sudut pAndang dan pendekatan 

penelitian yang berbeda. 

 

2. TEORI NOMOTETIK 

Teori nomotetik didefinisikan sebagai suatu yang melihat hukum universal atau 

umum. Pendekatan ini berpengaruh dalam ilmu pengetahuan alam percobaan dan 

merupakan contoh bagi banyak penelitian di bidang sosial. Tujuan teori ini adalah 

untuk menggambarkan dengan tepat cara kehidupan sosial berjalan. Teori dalam 

tradisi nomotetik tidak membuat penilaian atau menawarkan nasihat mengenai 

masalah ini. Para ilmuwan hanya berharap untuk menggambarkan bagaimana 

sesuatu itu dan menyerahkan kepada yang lainnya untuk memutuskan cara 

menggunakan pengetahuan tersebut. 

 Ilmu pengetahuan tradisional didasarkan atas empat proses: (1) 

mengembangkan pertanyaan pertanyaan; (2) menyusun hipotesis; (3) menguji 

hipotesisnya; (4) merumuskan teori. Pendekatan ini dikenal dengan metode 

hypothetico-deductive dan didasarkan pada anggapan bahwa kita dapat benar-

benar memahami hal-hal yang rumit dengan menganalisis bagian atau elemen-

elemen yang berbeda yang membentuknya. Jadi, pendekatan ini kadang-kadang 

disebut juga tradisi analisis-variabel.  

 Proses penelitian dalam tradisi ini tersusun dengan baik. Pertama, peneliti 

menyusun sebuah hipotesis atau dugaan yang tersusun rapi mengenai sebuah 

hubungan antar variabel. Idealnya, hipotesis muncul dari penelitian sebelumnya. 
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Peneliti melakukan sebuah proses generalisasi induktif dari banyak pengamatan. 

Sebuah hipotesis harus bisa disusun dalam suatu susunan sehingga tidak 

memungkinkan adanya penolakan –hipotesisnya harus dapat dipalsukan. Jika 

tidak, maka pengujian apapun akan menghasilkan entah hasil yang positif atau 

samar-samar dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah hipotesisnya salah. 

Oleh karena itu, pengujian hipotesis benar-benar merupakan sebuah proses 

pencarian penolakan. Pengujian hipotesis merupakan sebuah prosedur lambat 

yang susah dengan kondisi di mana teori-teori disetel dengan berbagai pengujian. 

Empat langkahnya –mempertanyakan, menghipotesiskan, menguji, dan menyusun 

teori –diulangi dengan susunan yang makin meningkat. Gambar 4.1 menunjukan 

metode hipotesis-deduktif. 

 

3. GAMBAR 

 Sebagai contoh, anggaplah Anda berfikir bahwa orang-orang melakukan 

hal-hal yang menurut mereka menyenangkan, menyarankan hipotesis berikut: 

orang-orang lebih suka melakukan hal yang menurut mereka menyenangkan 

daripada menurut mereka tidak menyenangkan. Ketika Anda sudah pasti sudah 

dapat menemukan contoh dari orang-orang yang melakukan sesuatu karena 

mereka menyukainya. Anda juga dapat menemukan contoh dari orang yang 

melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Bahkan, sebagian orang melakukan 

sesuatu dengan cara yang berbeda karena menurut mereka hukuman itu sendiri 

menyenangkan. Pada hakikatnya, hampir semua hal dapat diberikan kepada 

seseorang, sehingga tidak ada tindakan yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, 

hipotesis ini dibuat dengan buruk karena Anda tidak pernah dapat menyangkalnya 

–hipotesis ini tidak dapat ditolak. 

 Hanya melalui kendali dan manipulasi dalam penelitian, kausalitas dapat 

diuji. Jika susunan variabel ditetapkan (dikendalikan) dan susunan yang lainnya 

berbeda secara sistematis (dimanupulasi), maka peneliti dapat merasakan 

pengaruh variabel-variabel yang dimanipulasi tanpa khawatir mengenai apakah 



97 
 

variabel yang lain memiliki pengaruh-pengaruh tersembunyi. Kendali dan 

manipulasi dapat diuji secara langsung, seperti dalam percobaan atau melalui 

jenis-jenis statistika tertentu. 

 Mari kita kembali kepada hipotesis hakikat-penghargaan. Anggaplah Anda 

telah memperbaiki skala kemenangan Anda dan mendapatkannya secara sah dan 

dapat diAndalkan. Bagaimana Anda selanjutnya akan menguji hipotesis Anda? 

Apakah Anda akan melakukan daftar sebuah kegiatan kepada kelompok subjek 

dan meminta mereka untuk menilai dalam artian hakikat kemenangan? Hal 

tersebut akan memberitahu Anda betapa senangnya subjek menemukan setiap 

kegiatan, tetapi hal tersebut tidak akan memberitahu Anda apakah mereka akan 

benar-benar melakukan hal-hal yang menurut mereka menyenangkan. Anda 

mungkin berfikir setelah setiap subjek menilai setiap nomor sebanyak dua kali –

sekali pada nilai kesenangan dan sekali lagi pada seberapa sering mereka benar-

benar melakukannya. Hal itu akan memberi Anda sebuah gagasan mengenai 

keterkaitan antara kesenangan dan kegiatan, tetapi tidak akan cukup mengatakan 

bahwa hal yang satu menyebabkan hal yang lain.  

 Untuk benar-benar menguji hipotesis Anda, Anda harus melakukan sebuah 

percobaan pada kondisi dimana Anda benar-benar menguji kegiatan-kegiatan 

yang menyenangkan terhadap kegiatan yang tidak menyenangkan untuk melihat 

apakah kegiatan yang menyenangkan diulangi dan yang tidak menyenangkan 

tidak diulangi. Anda dapat melakukan pengujian ini terhadap sekelompok orang 

yang melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti menonton film dan yang 

lain melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan, seperti belajar untuk 

menghadapi ujian, untuk melihat apakah orang-orang dalam kelompok pertama 

menghasilkan lebih banyak waktu pada kegiatan mereka daripada orang-orang 

dalam kelompok kedua.  

 Ketika kita melihat pada teoretis ini dalam kaitan nya dengan teori ilmiah 

kita akan fokus pada asumsi filososfis, konsep dan penjelasan. Ingatlah bahwa 

kita tidak menyertakan aspek keempat –prinsip-prinsip –dalam pembahasan kita 
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mengenai teori ilmiah seperti yang akan kita lihat, memiliki prinsip merupakan 

salah satu perbedaan penting antara teori nomotetik dan teori praktis.  

 

A. Asumsi Filosofis 

Teori-teori nomotetik mengambil sebuah posisi tertentu dalam pertanyaan tentang 

epistemologi, ontologi dan aksiologi. Dalam epistemologi, teori ini mendukung 

gagasan para ahli empiris dan rasionalis yang menganggap bahwa kenyataan 

berbeda dari manusia. Dengan kata lain, kenyataan merupakan sesuatu yang 

ditemukan oleh manusia diluar diri mereka sendiri. Para peneliti dalam kondisi ini 

menganggap kenyataan fisik dan yang dapat diketahui, merupakan bukti nyata 

bagi pengamat yang berpengalaman. Penemuan penting dalam posisi ini; dunia 

menanti ilmuwan untuk menemukannya. Pengetahuan dipAndang sebagai sesuatu 

yang diperoleh dari luar seseorang, sehingga teori-teori nomotetik mencoba 

menemukan yang disebut ―pAndangan yang diterima.‖ Objektifitas juga sangat 

penting dengan para peneliti yang harus mendefinisikan tindakan yang tepat untuk 

digunakan dalam mengamati kejadian. Dalam aksiologi, teori-teori tersebut 

mengambil pendirian nilai-netral, yaitu menganggap bahwa ilmu pengetahuan 

berada di atas masalah-masalah nilai, mereka tidak memainkan sebuah peranan 

dalam ilmu pengetahuan. Dalam ontologi, teori-teori ilmiah cenderung 

beranggapan bahwa perilaku pada dasarnya ditentukan oleh bertangung jawab 

kepada biologi dan lingkungan. 

 Selanjutnya, teori-teori nomotetik bertujuan untuk membuat pernyataan 

yang kuat mengenai fenomena serta mengembangkan generalisasi yang tetap 

benar di berbagai situasi dan sepanjang waktu. Para akademisi dalam tradisi ini 

mencoba untuk mengungkapkan bagaimana sesuatu terlihat dan berjalan. Dalam 

hal ini, peneliti sangat analitis serta mencoba untuk mendefinisikan setiap bagian 

dan sub-bagian objek yang diteliti. 
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B. Konsep 

Konsep-konsep biasanya di operasikan dalam tradisi nomotetik karena penelitian 

ilmiah memiliki keharusan untuk tepat dalam pengamatan. Dan hal ini berarti 

bahwa sebuah varibel dalam sebuah hipotesis, harus dinyatakan dalam cara-cara 

yang menjelaskan dengan tepat bagaimana cara mengamatinya. Sebagai contoh, 

salah satu contoh definisi operasional dari kecerdasan adalah tes kecerdasan 

Stanford-Binet. Sebuah definisi operasional dari kekuasaan bisa jadi merupakan 

sebuah susunan nilai pengamat pada pesan dominan versus patuh. 

 Mari kita ambil contoh lagi dari hipotesis hakikat-penghargaan. Anda 

dapat meningkatkan hipotesis ini dengan menentukan dengan tepat apa yang Anda 

maksud dengan sangat menyenangkan dan apa yang Anda maksud dengan sebuah 

kesenangan hakiki. Jadi, Anda dapat membuah hipotesis bahwa seseorang akan 

mengulangi tindakan yang sangat menyenangkan pada sebuah tes haikat-

penghargaan. Di sini, kesenangan yang hakiki secara operasional didefinisikan 

sebagai sebuah penelitian dalam skala hakikat-penghargaan. Ingatlah bahwa 

susunan kata ini membuat hipotesisnya dapat dipalsukan. 

 Seperti yang dapat Anda lihat dari contoh ini, perspektif operasi 

bergantung pada pengukuran atau penggunaan indikasi yang tepat, biasanya 

menurut angka. Pengukuran memungkinkan deteksi perbedaan yang mungkin 

sulit ditentukan. Sebagai contoh, Anda mungkin telah meminta beberapa orang 

untuk menilai kegiatan-kegiatan mereka menurut skala tujuh poin, dari yang 

sangat tidak menyenangkan hingga yang sangat menyenangkan. Dengan skala ini, 

Anda dapat mengukur perbedaan antara sebuah kegiatan yang cukup 

menyenangkan dan salah satunya yang sedikit menyenangkan. Anda juga dapat 

mengukur perbedaan antara seorang yang menemukan sebuah kegiatan tertentu 

yang sangat menyenangkan dan orang lain yang menemukan kegiatan yang sama, 

tetapi tidak menyenangkan. 

 Pengukuran dinilai berdasarkan dua kriteria—validitas dan rehabilitas. 

Validitas  adalah tingkatan dimana sebuah pengamatan mengukur apa yang harus 
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diukur. Sebagai contoh, bagaimana kita tahu bahwa penilaian subjek benar-benar 

mengukur kesenangan? Mungkin penilaian dipengaruhi oleh beberapa faktor 

tersembunyi atau mungkin penilaian tersebut tidak menggambarkan apa pun. Para 

peneliti memiliki metode untuk memperkirakan apakah pengukuran meraka sah. 

 Reliabilitas adalah tingkatan yang mengukur tingkat susunan dengan 

akurat dan sering kali diperkirakan dengan konsistensi. Jika skala kamar mandi 

Anda memberikan bobot yang berbeda setiap harinya, bahkan jika Anda tidak 

bertambah atau kehilangan berat, maka skalanya tidak dapat dipercaya, hanya 

seperti tes kecerdasan yang memberikan hasil yang berbeda pada kesempatan 

yang berbeda juga tidak bisa diAndalkan. Jika semua item dalam sebuah tes 

dirancang untuk mengukur hal yang sama—kecerdasan—dan terbukti sangat tidak 

konsisten satu sama lain, maka tes tersebut dapat dikatakan idak bisa diAndalkan. 

 Kembali pada penelitian hakiki-penghargaan, Anda sekarang harus dapat 

menentukan apakah skala Anda benar-benar mengukur kesenangan—apakah skala 

tersebut sah. Sebagai contoh, Anda mungkin melakukan hal ini dengan 

memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan pengukuran kesenangan lain. Jika 

Anda dapat menunjukkannya, maka Anda bisa mengatakan bahwa skala yang 

telah Anda temukan untuk mengukur kesenangan adalah skala yang sah. Akan 

tetapi, Anda tetap harus menentukan reliabilitasnya. Anda mungkin melakukan 

hal ini dengan melakukan tes pada kelompok orang yang sama pada dua 

kesempatan untuk melihat jika responsnya hampir sama. 

 Konsep-konsep dalam teori-teori di dalam tradisi nomotetik 

dioperasionalkan, sangat tepat dan dapat diukur. Konsep-konsep yang 

digambarkan dengan cara ini menghasikan jenis penjelasan tertentu. 

 

C. Penjelasan 

Penjelasan bersifat kausal dalam teori-teori nomotetik. Dengan kata lain, mereka 

mengusulkan dan dengan hati-hati menguji hubungan linear antara sebab dan 
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akibat. Penjelasan kausal menghasilkan hukum yang melindungi—pernyataan-

pernyataan teoretis mengenai sebab dan akibat yang relevan dengan susunan 

variabel tertentu dalam berbagai situasi. Pernyataan, ―Perilaku yang 

menyenangkan pasti diulang,‖ merupakan sebuah contoh dari hukum yang 

melindungi. Dalam tradisi nomotetik, hukum yang melindungi diyakini sangat 

signifikan karena kekuatannya dalam menjelaskan kejadia-kejadian. 

 Hukum pelindung juga memungkinkan peneliti membuat prediksi 

mengenai kejadia-kejadian di masa depan—untuk menentukan apa yang akan 

terjadi ketika variabel kausal memainkan perannya. Sebagai contoh, dalam teori 

gratifikasi, kita dapat memperkirakan bahwa sebuah benda yang tidak dapat 

dipegang dengan benar pasti akan jatuh. Perkiraan merupakan sebuah hasil 

penting penelitian karena memberikan kekuasaan pada manusia terhadap 

lingkungannya. Sebagai contoh, jika saya dapat memperkirakan bahwa perilaku-

perilaku tersebut menyenangkan, maka saya mungkin dapat mengendalikan 

perilaku orang-orang dengan memanipulasi nilai kesenangan dari tindakan-

tindakan yang akan dilakukan. 

 Tradisi penelitian nomotetik hampir sama dengan apa yang disebut oleh 

Charles Pavitt saat ini dengan realisme ilmiah, yaitu filosofi yang meyakini dunia 

yang nyata dengan hal-hal yang nyata dengan karakteristik yang benar dan 

pengaruh-pengaruh kausal. Teori-teori dapat saja tidak benar-benar dan tidak 

dengan akurat mencerminkan susunan yang ada di dunia, tetapi teori-teori yang 

disusunan yang  ada di dunia, tetapi teori-teori yang disusun dengan baik dapat 

memperkirakan kenyataan ini dan konsep teori bisa dan harus merepresentasikan 

serta menjelaskan objek-objek di dunia dengan tepat. Seenarnya, sebagaian 

besarpeneliti yang bekerja salam tradisi ini sekarang mencari hubungan statistik 

antarvariabel dan ―hukum‖ mereka adalah probabilistik. Anda lebih baik 

mengatakan bahwa kesenangan biasanya memicu tindakan daripada mengatakan 

bahwa kesenangan memicu tindakan. 

 Menurut Pavitt, jika ahli teori komunikasi berniat menggunakan realisme 

ilmiah, maka mereka harus memasukkan kepentingan konsep-konsep mereka dan 
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menguranginya hingga menjadi sebuah susunan kategori yang akurat. Ahli-ahli 

teori tidak boleh menambahkan konsep-konsep yang baru dan tidak perlu. 

Selanjutnya, ahli-ahli teori harus menggunakan penjelasan kausal dan mencoba 

menangkap hubungan kausal yang sah antar variabel di dunia nyata,. Akhirnya, 

ahli-ahli teori harus memasukkan arti dari rehabilitas dan percaya bahwa pembaca 

akan cukup memahami istilah-istilahnya agar terjadi komunikasi yang akurat. 

Seperti yang akan kita lihat pada bagian berikut, para akademisi dalam tradisi 

yang lain sering kali menolak pendekatan ini daripada yang lain, yang mereka 

percaya akan menghasilkan jenis-jenis penyusun teori yang lebih bernilai. 

 Bagi peneliti dan teori, pendekatan ini tertanam dengan kuat dalam tradisi 

ilmiah dari ―pengetahuan sebagai penemuan,‖ tetapi para akademisi dari tradisi 

lain sering menolak metode ini dan lebih memilih bentuk penyusunan teori yang 

lainnya. 

 

3. TEORI PRAKTIS 

Teori praktis memberikan ujung yang berbeda pada penelitian dan rangkaian 

kesatuan teori dari nomotetik. Teori praktis dirancang untuk mengumpulkan 

banyak perbedaan antar situasi dan untuk memberikan sebuah susunan 

pemahaman yang memungkinkan peneliti mempertimbangkan rangkaian alternatif 

tindakan untuk mencapai tujuan. Jika Anda kembali pada penelitian mengenai 

kesenangan, maka Anda dapat mulai memahami kenapa sebagian akademisi lebih 

memilih teori praktis dari pada teori nomotetik. Ahli-ahli teori praktis tidak akan 

terlalu menghargai hipotesis hakikat-penghargaan Anda. Mereka mungkin 

mendapati gagasan mereka menarik dan bahkan berguna, tetapi mereka akan 

mengatakan bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak cara untuk memahami 

hubungan antara tindakan dan kesenangan. Selanjutntya, mereka akan mengurangi 

kesenangan sebanyak satu-satuan skala yang merupakan sebuah cara yang sangat 

terbatas untuk mendekati masalah ini. Mereka juga mungkin mengatakan bahwa 

pernyataan Anda bahwa kesenangan yang menyebabkan perilaku adalah 
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sembarang dan hubungan dinyatakan dengan sah dalam cara yang berbeda: 

tindakan diambil dengan sengaja untuk menghasilkan kesenangan.  

 Robyn Penman telah menggarisbawahi lima prinsip pendekatan tindakan 

praktis yang menyatakan betapa berbedanya penyusunan teori tersebut dari ilmu 

pengetahuan tradisional. Pertama, tindakan bersifat sukarela. Manusia sebagaian 

besar memotivasi dirinya sendiri dan memperkirakan perilaku berdasarkan pada 

faktor-faktor eksternal adalah suatu yang tidak mungkin. Jiak hal ini benar, maka 

akan sulit, dalam kaitannya dengan penelitian Anda, untuk memperkirakan 

bagaimana orang akan berperilaku berdasarkan kesenangan. Sebagi contoh, 

beberapa orang lebih suka menonton film daripada belajar, tetapi mereka tetap 

akan belajar karena bermanfaat akan akibat jangka panjangnya. Oleh karena itu, 

Anda tidak pernah dapat memisahkan sebuah motivator universal tunggal yang 

akan berguna bagi semua individu. 

 Kedua, menurut Penman dan tradisi tindakan praktis, pengetahuan 

dihasilkan secara sosial. Hal ini berarti bahwa teori-teori komunikasi itu sendiri 

diciptakan oleh proses  komunikasi atau interaksi—proses yang mereka susun 

sendiri untuk mereka jelaskan. Tidak ada hubungan satu per satu antara gagasan-

gagasan dalam sebuah teori dan kenyataan objektif. Jadi, hipotesis hakikat-

penghargaan Anda merupakan sebuah hasil ciptaan ahli teori; hal ini merupakan 

salah satu dari banyak cara untuk memahami perilaku, bukan sebuah cermin dari 

alasan ―nyata‖ atau ―benar‖ orang-orang melakukan sesuatu. 

 Ketiga, semua teori berhubungan dengan sejarah. Mereka mencerminkan 

keadaan serta waktu ketika mereka diciptakan dan ketika waktu berubah, 

demikian juga dengan teori-teori. Stanley Deetz menulis: 

Semua teori yang ada saat ini akan berlalu seiring waktu. Ini bukanlah seolah-

olah mereka mengalami kesalahan, setidaknya ada beberapa yang demikian 

daripada yang ada pada masa lalu. Mereka sangat berguna dalam menangani 

berbagai masalah manusia, masalah-masalah yang mungkin kita temukan dalam 

bentuk yang buruk dan bahkan bodoh, seperti orang lain juga. Apa yang tersisa 

adalah percobaan manusia untuk menghasilkan teori-teori yang berguna dalam 
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menanggapi masalah kita sendiri. Kita berjuang untuk menemukan cara-cara 

berfikir yang menarik dan berguna serta membicarakan keadaan kita sekarang 

dan menolong kita memangun masa depan yang kita inginkan. 

Jadi, ketika sebuah hipotesis hakikat-penghargaan mungkin terlihat logis bagi 

Anda saat ini, pada masa atau dalam kebudayaan yang lain, gagasan tersebut 

bahkan tidak akan terlihat sebagai sebuah penjelasan yang masuk akal dari sebuah 

perilaku.  

 Elemen keempat yang diidentifikasi sebagai bagian paradigma teoritis 

tindakan-praktis adalah bahwa teori-teori memengaruhi kenyataan yang mereka 

tutupi. Ahli-ahli teori tidak terpisah dari dunia-dunia yang mereka ciptakan, tetapi 

merupakan bagian dari dunia-dunia tersebut. Jika hipotesis hakikat-penghargaan 

Anda dipercaya, maka orang-orang akan mulai memperlakukan orang lain karena 

digerakan oleh kesenangan. Mereka akan menawarkan kesenangan ketika mereka 

menginginkan sesuatu untuk dilakukan dan menahannya ketika mereka tidak mau 

melakukannya, nanti, orang-orang akan bekerja dalam sebuah lingkungan yang 

diciptakan oleh gagasan-gagasan ahli teori, dan akan ada ramalan tentang 

pemenuhan-diri. 

 Akhirnya, teori-teori dibebani dengan nilai, tidak pernah netral dari titik 

teoritis yang menguntungkan ini. Menurut pendirian ini, hipotesis Anda penuh 

dengan nilai-nilai yang harus dinyatakan dalam penelitian Anda. Anda memilih 

untuk melihat pada kesenangan karena perhatian Anda ditarik kepada faktor ini 

lebih dari yang lain—mungkin karena beberapa pengalaman yang Anda miliki 

dengan kesenangan. Anda memilih untuk melihat pada perilaku individual karena 

Anda menghargai nilai manusia daripada satuan analisis lainnya seperti kelompok 

atau kebudayaan. Prioritas ini tidak sepenuhnya buruk, tetapi mereka 

menunjukkan seberapa banyak penelitian Anda bergantung pada nilai-nilai. Para 

peneliti dalam paradigma praktis mengingingkan agar nilai-nilai yang menjadi 

dasar diakui. 
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A. Asumsi Filosofis 

Dalam epistemologi, teori-teori praktis cenderung menganggap bahwa manusia 

mengambil sebuah peran aktif dalam menciptakan pengetahuan. Sebuah dunia 

yang berisi banyak hal bisa ada di luar orang tersebut, tetapi para pengamat dapat 

mengonseptualisasikan hal ini dalam beragam cara yang berguna. Oleh karena itu, 

pengetahuan muncul bukan dari penemuan, tetapi dari interaksi antara siapa dan 

pengetahuannya. Untuk alasan ini, proses-proses perseptual dan interpretif 

individu penting dalam metode peneliti. Selanjutnya, teori-teori ini tidak mencoba 

untuk mencari hukum pelindung atau universal, tetapi bertujuan untuk 

menggambarkan kekayaan konteks saat individu bekerja. 

 Dalam ontologi, teori-teori praktis cenderung beranggapan bahwa 

individu-individu merupakan agen-agen yang diarahkan oleh tujuan yang 

menciptakan pengertian, memiliki maksud, membuat pilihan-pilihan yangnyata, 

dan bertindak dalam berbagai situasi dengan cara-cara yang disengaja. Ahli-ahli 

teori ini enggan mencari hukum universal karena mereka beranggapan bahwa 

perilaku individu tidak sepenuhnya diatur oleh kejadian-kejadian sebelumnya. 

Malahan, mereka beranggapan bahwa orang-orang berperilaku berbeda dalam 

situasi yang berbeda karena perubahan aturan dan tujuan. 

 Secara aksiologi, sebagian besar teori-teori praktis cenderung sadar akan 

nilai, walaupun disinilah titik pembagi diantara mereka. Banyak dari teori ini yang 

cenderung deskriptif, yaitu menunjukkan bagaimana orang-orang mengartikan 

dan bertindak berdasarkan pengalaman mereka dalam berbagai situasi sosial dan 

kultural, sedangkan yang lainnya lebih evaluatif, yaitu membuat penilaian yang 

keras tentang pemahaman dan tindakan kultural yang umum. Umumnya, teori 

yang menentang atau mengkritik bentuk kehidupan normal disebut teori-teori 

kritikal.  
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B. Konsep 

Konsep-konsep dalam sebagian besar pendekatan praktis terhadap teori, 

cenderung tidak disajikan secara universal. Malahan, teori-teori tersebut 

mengetahui bahwa orang-orang merespon dengan cara yang berbeda dalam situasi 

yang berbeda dan bahwa kata-kata serta tindakan yang digunakan untuk 

mengungkap pemahamannya akan berubah seiring jalannya waktu. Jadi, konsep-

konsep yang penting tidak bisa diukur secara operasional. Oleh karena itu, konsep 

teoretis digunakan sebagai sebuah kerangka pengatur untuk mengelompokkan 

penafsiran-penafsiran dan tindakan dinamis manusia dalam situasi yang 

sebenarnya. 

 

B. Penjelasan 

Teori praktis cenderung menggunakan kebutuhan praktis sebagai sebuah dasar 

untuk penjelasan. Dengan kata lain, penghubung dibantu untuk mencapai tujuan 

dimasa yang akan datang dengan mengikuti aturan atau norma sosial tertentu yang 

memungkinkan mereka untuk berfikir dalam sebuah situasi dan memilih dari 

susunan pilihan. Aturan ini praktis karena mereka memberikan kuasa kepada 

penghubung untuk memahami apa yang sedang terjadi serta untuk membuat 

pilihan strategis dalam menghadapi masalah dan kebimbangan.  

 

C. Prinsip 

Sebelumnya, kami menulis dalam bab ini bahwa teori terdiri atas empat aspek –

asumsi, konsep, penjelasan dan prinsip –tetapi tidak semua jenis teori memiliki 

keempat aspek tersebut. Sebenarnya teori praktis berbeda dengan nomotetik 

dalam menonjolkan dimensi keempat dari prinsip. Prinsip-prinsip merupakan 

panduan untuk refleksi dan tindakan. Ketika sebuah teori menyertakan prinsip, 

kita dapat mengatakan bahwa teori ini adalah teori praktis.  
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Robert Craig dan Karen Tracy menulis bahwa teori praktis memberikan 

seperangkat prinsip yang memungkinkan penghubung untuk ―menyusun sebuah 

model normatif yang bersifat sementara, dapat diperbaharui, tetapi masih 

sebenarnya secara rasional dan relevan dengan cakupan teori praktis yang luas.‖ 

Teori tersebut dapat menyampaikan kombinasi apapun dari tiga tingkatan: 

tingkatan pertama adalah tindakan teknis, dinama strategi atau tindakan tertentu 

tersedia bagi penghubung; tingkatan kedua adalah tingkatan masalah –masalah 

dan hambatan yang mungkin ditemui semuanya disampaikan; dan tingkatan 

ketiga adalah tingkatan filosofis, terdiri atas cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-

prinsip umum yang dapat digunakan oleh penghubung. Teori praktis sangat kuat 

ketika teori tersebut memungkinkan penghubung untuk melewati sebuah situasi 

yang sulit (tingkatan kedua) dengan menggunakan prinsip-prinsip umum 

(tingkatan ketiga) untuk merefleksikan praktis sebenarnya (tingkatan pertama). 

Ketika Anda meneliti prilaku pencapaian-pencapaian tujuan, Anda akan 

menyadari bahwa meraih tujuan sering kali merupakan sesuatu yang rumit. 

Kadang-kadang, salah satu tujuan berlawanan dengan tujuan yang lain dan orang-

orang mulai bingung mengenai bagaimana berkomunikasi dalam situasi seperti 

itu, yang juga terdapat tujuan-tujuan yang salaing bertentangan. Sebagai contoh, 

Anda mengetahui bahwa terkadang orang ingin membangun sebuah hubungan, 

tetapi dengan demikian akan menghalangi mereka dari pencapaian tujuan-tujuan 

pribadi dan mereka benar-benar harus memikirkan bagaimana cara melakukan 

keduanya. Usaha Anda untuk berfikir dalam situasi ini akan membawa Anda 

untuk menciptakan sebuah prinsip: sebuah hubungan yang berarti dalam 

kebudayaan Eropa-Amerika mengharuskan pihak-pihak yang bersangkutan 

menggabungkan ketertarikan respektif dan keinginan pribadi mereka. Mungkin 

hal ini akan berbeda dala kebudayaan lain, sebagai prinsip Anda mengenai 

penggabungan tujuan mungkin akan menentukan sebuah konteks kultural.  

Menurut Craig dan Tracy, sekarang Anda memiliki tiga bagian dari teori 

praktis. Pada tingkat pertama, Anda memiliki sebuah gagasan mengenai jeis 

tujuan yang dapat dicari oleh orang-orang dan bagaimana mereka meraihnya. 
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Pada tingkatan kedua, Anda mengenali sedikitnya satu jenis kebimbangan yang 

mungkin dihadapi oleh pelaku komunikasi dalam mencapai tujuan mereka dan 

pada tingkatan ketiga, Anda memiliki sebuah prinsip bahwa pelaku komunikasi 

dapat menggunakannya untuk merefleksikan serta mengambil keputusan 

mengenai caranya untuk terus maju.  

Contoh teori pencapaian tujuan sejalan dengan gagasan Vernon Cronen 

bahwa teori praktis ―menawarkan prinssip yang disampaikan melalui keterlibatan 

dalam seluk beluk pengalaman hidup yang membantu untuk bergabung dengan 

orang lain untuk menghasilkan perubahan.‖ Bagi Cronen, teori praktis merupakan 

sebuah sistem gagasan yang terhubung dan memungkinkan individu untuk 

memikirkan cara mereka melalui situasi aktual dan memberikan keputusan 

tentang apa yang harus dilakukan,. Sebuah teori praktis tidak menentukan 

tindakan yang harus Anda ambil, tetapi memungkinkan Anda untuk bertindak 

dalam cara yang masuk akal yang membawa Anda pada pemahaman mengenai 

bagaimana Anda meningkatkan situasi. Sebuah teori praktis yang baik 

memungkinkan Anda untuk (1) fokus pada situasi sebenarnya yang Anda hadapi; 

(2) menjelajahi apa yang istimewa dari situasi ini; (3) mempertimbangkan 

kekuatan dan kelemahan setiap tindakan yang Anda ambil; (4) mengambil 

tindakan yang meningkatkan kehidupan Anda dan juga mendapatkan hasil yang 

positif; dan (5) belajar dari pengalaman dalam situasi aktual yang Anda hadapi 

dan mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi yang lainnya.  

Seperti yang Anda lihat, perbedaan antara teori praktis dan nomotetik 

bukanlah hal yang sepele. Masing-masing dimulai dari asumsi filosifi yang 

berbeda, penggunaan beragam konsep dan penjelasan yang berbeda, serta 

memiliki orientasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip. Dalam teori nomotetik, 

perkembangan prinsip terletak diluar usaha ilmiah, sedangkan pada sebagian besar 

sudut pandang praktis, prinsip yang berkembang dari teori yang merupakan 

bagian penting dari teori tersebut. Setiap kelompok mempertahankan sudut 

pandangnya masing-masing dan setiap kelompok memiliki tempatnya sendiri 

dalam tradisi komunikasi. Selanjutnya, Anda akan mengetahui bahwa gagasan 
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teoretis tertentu merupakan hal yang paling menarik untuk Anda—bahwa hal 

tersebut lebih sesuai dengan cara Anda memandang dunia. Orang lain mungkin 

menganggapnya dapat membangkitkan minat dan Anda mungkin mendapati diri 

Anda masuk kedalam tradisi yang berbeda berdasarkan pada subjek masalah teori 

tersebut atau faktor lainnya.  

 

4. MENILAI TEORI KOMUNIKASI 

Ketika Anda menjumpai teori komunikasi, Anda akan memerlukan sebuah dasar 

untuk menilai salah satunya. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang dapat 

membantu anda untuk menilai teori secara sistematis. Semua teori memiliki 

kelemahan,sehingga Anda tidak akan mendapatkan sebuah teori yang memiliki 

semua kriteria ―benar‖ dengan bobot yang sama. Selanjutnya, kriteria tertentu 

akan lebih penting bagi jenis-jenis tori tertentu. Bagaimana pun, daftar ini 

menawarkan sebuah titik awal yang dapat Anda gunakan untuk memulai dalam 

menilai teori yang akan ditemui dalam buku ini. 

 

A. Ruang Lingkup Teori 

Ruang lingkup teori merupakan kelengkapan atau cangkupan dari prinsip utama 

atau gagasan bahwa sebuah penjelasan teori harus cukup umum untuk dapat 

masuk ke dalam pengamatan tunggal. Ketika sebuah penjelasan hanya spekulasi 

mengenai suatu kejadian, hal ini bukan lah sebuah penjelasan teoritis, sebuah 

penjelasan harus melewati contoh tunggal untuk mencapai serangkaian kejadian.  

 Bagaimanapun, sebuah teori tidak perlu mencangkup banyak fenomena 

untuk dinilai baik. Sebenarnya, banyak teori yang baik dengan cangkupan yang 

sempit. Teori tersebut memiliki jenis kedua dari keadaan umum: mereka 

berhadapan dengan cangkupan kejadian yang sempit, tetapi penjelasannya 

mengenai kejadian ini berlaku bagi banyak situasi. Teori tersebut dapat dikatakan 

sebagai teori yang kuat. Teori tertentu mengenai putusnya hubungan 

menggambarkan keadaan umum ini. Mereka hanya mencangkup satu topik, tetapi 
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mereka kukuh karena mereka menjelaskan banyak contoh terputusnya hubungan, 

apakah itu terjadi pada pasangan intim, rekan kerja, orang tua dan anak-anaknya. 

 

B. Ketepatan 

Dalam bagian terakhir, kita membicarakan fakta bahwa tipe teori yang berbeda 

membuat akademisi melakukan hal-hal yang berbeda. Suatu teori dapat dievaluasi 

berdasarkan suatu kriteria apakah kliennya dapat konsisten atau cocok dengan 

asumsinya atau tidak. Jika berasumsi bahwa manusia membuat pilihan dan 

rencana untuk mencapai tujuan, maka prediksi tingkah laku berdasarkan kejadian 

sebab akibat menjadi tidak layak. Jika Anda berasumsi bahwa alam bawah sadar 

adalah faktor utama yang memengaruhi tingkah laku, maka data berdasarkan 

jawaban subjek tentang alasan mereka melakukan suatu tindakan menjadi tidak 

layak. Jika Anda percaya bahwa teori seharusnya bebas nilai, maka berdasarkan 

definisi komunikasi sesuai suatu standar efektivitas atau nilai lainnya menjadi 

tidak layak.  

 Oleh sebab itu, kelayakan dapat didefinisikan sebagai konsistensi logis 

antara teori dan asumsinya. Sebagai contoh, beberapa penulis tradisi kognitif 

menyatakan bahwa manusia lebih aktif memproses informasi dan membuat 

rencana jika untuk mencapai target pribadi. Akan tetapi, teori yang dibuat peneliti-

peneliti ini sering mengandung pernyataan sepeti aturan tentang perilaku 

universal, yang jika benar, akan menyempitkan ruang untuk adanya tindakan yang 

bertujuan jelas. Dengan kata lain, penjelasan kaisal tidak cocok untuk 

menjekaskan tindakan bertujuan jelas. 

 

C. Nilai Heuristik 

Akankah teori tersebut menghasilkan ide-ide baru bagi penelitian dan teori 

lainnya? Apakah teori itu memiliki nilai heuristik? Dalam hal ini, teori dalam 

contoh praktis dan nomotetik sangat berbeda. Keduanya haruslah heuristik,—
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untuk membantu penemuan—tetapi keduanya menyelesaikan nilai ini dalam cara-

cara yang berbeda. Teori-teori nomotetik adalah heuristik dalam menghasilkan 

pernyataan penelitian baru, hipotesis barus, dan konsep atau variabel baru. Teori-

teori praktis adalah heuristik jika semuanya menghasilkan ide-ide yang baru 

dengan terus-menerus mencari situasi-situasi baru. 

 

D. Validitas 

Validitas biasanya dikatakan sebagai kebenaran sebuah teori. ―Kebenaran‖ 

tidaklah dimaksudkan untuk memberi arti kata akan statis yang mutlak; karena 

dimungkinkan adanya beragam ―kebenaran‖ dalam sebuah pengalaman. Validitas 

sebagai sebuah kriteria teori, paling tidak, memiliki tiga arti. 

 Salah satu bentuk dari validitas alah venue atau nilai. Bentuk validitas ini 

mengacu pada kepentingan atau keperlukan akan teori—apakah teori bernilai? 

Inilah bentuk utama dari teori-teori praktis. Stanley Deetz menuliskan: 

―Permasalahan yang berkaitan dengan kebanyakan teori bukan karena salah satu 

kurangnya dalam pengalaman-pengalam valid, tetapi karena obsevasi yang tidak 

sesuai atau salah sasaran, yaitu teori yang tidak sesuai atau salah sasaran, yaitu 

teori yang tidakmembantu observasi penting dalam memenuhi tujuan dan 

kebutuhan penting.  

Bentuk validitas yang kedua adalah corresponsence atau kesesuaian. 

Pertanyaan ini, apakah konsep dan hubungan yang ditentukan oleh teori benar-

benar dapat diobservasi? Teori nomotetik menganggap bahwa satu dan hanya satu 

perwakilanlah yang sesuai, sedangkan para teoritis ptaktis percaya bakwa 

sejumlah teori dapat sesuai secara berkelanjutan. 

Bentuk validitas ketiga adalah generalizability, yang persis sama dengan 

ruang lingkup teori yang telah dibahas sebelumnya. Inilah definisi klasik validitas 

dan semata-mata berlaku pada hampir semua teori tradissional yang berorientasi 

pada penemuan dan yang mirip hukum. 
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E. Parsimony 

Uji parsimony melibatkan kesederhanaan logis (logic simplicity). Jika kedua teori 

tersebut sama-sama sah, maka teori dengan penjelasan logis yang paling 

sederhanalah yang dikatakan paling baik. Bagaimanapun juga kita harus berhati-

hati dengan parsimony karena penjelasan yang sangat mengesampingkan faktor-

daktor penting yang memperluas pemahaman kita terhadap apa saja yang terjadi. 

Parsimony hanya selalu diimbangi oleh kriteria lainnya. 

 

F. Keterbukaan 

Akhirnya, teori-teori dapat dinilai berdasarkan keterbukaannya. Kriteria ini sangat 

penting dalam paradigma praktis. Artinya, teori terbuka terhadap kemungkinan-

kemungkinan lain yang bersifat tentatif (bersifat sementara), kontekstuan, dan 

bermutu. Para pakar menganggap konstrukasi sebagai cara untuk meihat daripada 

sebagai reproduksi sebuah realitas. Konstruksi mengakui perbedaan dan mengajak 

dialog dengan prespektif lainnya. Konstruksi mengakui ketidaksempurnaannya.  

 

G. Jadi, apa yang membuat teori bagus? 

Teori yang memperlihatkan kriteria yang dibahas di buku ini cenderung memiliki 

akibat yang signifikan pada bidang kajian komunikasi dalam beberapa cara. Satu, 

teori itu memberikan pemahaman yang tidak akan kita miliki. Ketika Anda 

membaca sebuah teori yang benar-benar bagus, Anda mempunyai reaksi ―aha‖. 

Anda menyadari teori itu masuk akal, bahkan merupakan sesuatu yang Anda 

sendiri tentunya tidak akan Anda temukan atau sadari. Dengan lain, teori 

memperkenalkan Anda pada ide-ide baru dan membantu Anda melihat sesuatu 

dengan cara yang baru. 
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 Teori yang sesuai dengan kriteria evaluasi juga menarik secara konseptual; 

tidak mengkaji secara berulang atau mengulangi apa yang sudah kita semua 

ketahui dari apa yang kita alami dalam kehidupan. Teori tersebut sangat menarik 

karena konsepnya yang membantu dan membangkitkan minat. Pada saat yang 

sama, teori itu berkembang secara konstans. Semuanya berubah dalam bentuk 

yang baru. Teori utama yang ada saat ini merupakan evolusi ide teoretis terdahulu 

yang tumbuh, bersatu dan meluas melalui pendidikan yang seksama. Salah satu 

hal yang menunjukkan bahwa teori tersebut penting dan signifikan adalah 

sejarahnya. Teori tersebut diawali dari sesuatu yang kecil, kemudian semakin 

berkembang sepanjang waktu bersama dengan kontribusi para akademisi terhadap 

teori tersebut. 

 Teori utama merupakan produk dari kolaborasi, ekstensi, atau elaborasi. 

Jarang yang berupa tanggung jawab individu untuk teori utama. Meskipun sebuah 

teori dapat diasosiasikan dengan akademisi tertentu, tapi Anda dapat melihat 

dalam daftar kepustakaan banyaknya orang yang berkontribusi dalam teori 

tersebut. Hal ini merupakan pertanda yang penting karena mengindikasikan 

sebuah teori telah menarik sejumlah akademisi yang ingin tahu, bahwa para 

akademisi tersebut telah memperkenalkan siswa mereka pada kegiatan membuat 

teori dan tim utama para peneliti yang sekarang merupakan generasi pendahulu, 

bahkan menjadi perintis bagi para akadimisi yang membuat teori.  

Teori-teori yang telah melewati uji evaluasi juga memiliki kekuatan dasar. 

Semuanya dapat berubah, tapi memerlukan proses untuk sementara waktu. Teori 

itu juga bermanfaat, penuh dengan pengertian, atau menarik sehingga sulit untuk 

diabaikan. Teori tertentu dilihat sebagai induk karena mereka telah lama diketahui 

dalam satu atau bentuk lainnya dalam beberapa tahun. Teori yang selalu diajarkan 

bukanlah teori yang sering digunakan saat ini, tetapi karena pengaruhnya bagi 

para akademisi terdahulu, sehingga teori ini dianggap klasik. Semua teori penting 

bagi bidang keilmuan karena perkembangannya sinergis dengan perkembangan 

bidang keilmuan. (Stephen Littlejohn, 2011:21-43) 
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BAB V 

TRADISI-TRADISI TEORI KOMUNIKASI 

 

Jenis musik apa yang anda sukai? Mungkin anda menyukai beberapa jenis 

musik yang berbeda, tetapi anda idak dapat menjawab pertanyaan itu tanpa 

memiliki beberapa oengetahuan tentang perbedaan-perbedaan di antara sejumlah 

jenis musik yang berbeda. Musik bukan hanya berupa sebongkah suara dan lirik, 

tetapi musik dibentuk dengan beragam kekayaan aliran, mulai dari musik klasik 

sampai hip-hop. Kita akan dibingungkan oleh musik jika tidak memiliki beberapa 

pengertian akan persamaan dan perbedaan musik. 

Hal tersebut serupa dengan dunia teori. Ketika kita mencoba 

mengeksplorasi teori-teori, kita perlu berpikir juga tentang grup dan aliran. Perlu 

dibentuk beberapa skema pengorganisasian. Akhirnya, dalam bab ini kami 

memberikan kerangka kerja untuk digunakan sebagai petunjuk dan alat dalam 

memperhatikan berbagaiasumsi, dan perbedaannya. Faktanya, kerangka kerja ini 

menyediakan metode yang berguna dalam memahami kajian komunikasi sebagai 

keseleuruhan  dan beberapa tradisi yang para ahli telah berkarya di dalamnya. 

 

1. MENYUSUN TEORI KOMUNIKASI 

Pikirkan tentang dunia komunikasi yang anda salami. Bagaimana anda 

mengelompokkannya? Aspek-aspek apa yang segera menarik minat anda? 

Akankah anda melihat terlebih dahulu symbol-simbol yang ada disekeliling anda 

dan cara-cara dari symbol-simbol tersebut menunjukkan hal-hal penting bagianda 

dan orang lain? Akankah anda berkonsentrasi pada persepsi dan perasaan anda 

tentang symbol-simbol itu serta apa yang mereka berikan pada kehidupan 

anda?mungkin anda akan memperhatikan di luar objek, kata, dan tindakan sebagai 

simbil untuk memperhatikan kompleksitas dunia yang ada disekitar anda dan 

bagaimana segala sesuatu tampak mempengaruhi sesuatu lainnya. Atau mungkin 
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anda tidak akan berpikir terlalu banyak tentang semua kekuatan yang ada di luar, 

tetapi terpikat oleh perbedaan-perbedaan individu dan bertanya-tanya tentang 

bagaimana pikiran anda bekerja, bagaimana membujuk orang lain dan 

mempengaruhi pikiran mereka, serta bagaimana media mempengaruhi setiap 

individu yang menjadi pemirsanya. 

Jalan lain adalah jalan yang di dalammnya terdapat sejumlah kelompok dan 

budaya yang datan secara bersamaan; bagaimana mereka mengembangkan kode-

kode dan arti-arti milik mereka; dan bagaimana identitas anda dalam sebuah 

kelompok dibentuk oleh jenis kelamin, budaya, keluarga, dan haringan kerja anda. 

Mungkin anda akhirnya akan berkonsentrasi pada bagaimana masyarakat dan 

institusi-institusi mereka dibentuk oleh susunan sosial yang 

menyudutkanbeberapa kelompok dan mengistimewakan yang laiinya. Akhirnya, 

sebagai mahasiswa komunikasi, anda akan sangat tertarik pada praktik atau 

bagaimana berinteraksi dengan pemirsa dengan cara yang tentunya mengakhiri 

perubahan masyarakat. 

Anda tidak menemukan setiap pertanyaan tersebut layak atau berguna. 

Beberapa pertimbangan ini akan lebih terbuka lebar bagi anda, sementara yang 

lainnya akan menarik anda tepat didalamnya. Apa yang anda perhatikan dan 

bagaimana anda mempelajari komunikasi akan memiliki karakter khusus 

berdasarkan pada apa yang anda anggap penting, bagaimana menurut anda 

komunikasi itu harus dipelajari, dan apa pendapat anda tentang bagaimana 

seharusnya teori dusempurnakan. Hal inilah yang seharusnya terjadi dalam kajian 

komunikasi: para ajli yang berbeda melakukan pendekatan terhadap topic dalam 

cara-cara yang sangat berbeda dan tugas anda sebagai pembelajar teori 

komunikasi adalah memahami keragaman pendekatan yang memengaruhi 

pengetahuan kita tentang komunikasi. 

Sementara itu, keragaman tipologi komunikasi telah dikembangkan, kita 

tentunya menyukai meodel Robert Craig karena menawarkan caramelihat dan 

merefleksikan kajian komunikasi dalam cara yang holistic. Metamodel ini atau 

model dari model-model memberikan bentuk yang seuai yang dapat membantuk 
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kita mendefinisikan permasalahan-permasalahan dan pembahasan tentang asumsi 

yang menentukan pendekatan-pendekatan kita terhadap teori. Metamodel milik 

Craig memberikan system yang andal untul menyusun teori komunikasi dan kami 

gunakan untuk membantu menyusun buku ini. 

Craig membagi dunia komunikasi ke dalam tujuh tradisi pemikiran: (1) 

semiotic (2) fenomenologis (3) sibernetika (4) sosiopsikologis (5) sosiokultural 

(6) kritis (7) retoris. Kami ingin memikirkan tradisi-tradisi tersebut sebagai 

kesepakatan bersama para ahli komunikasi, berdasarkan kesamaan asumsi tentang 

komunikasi, keingina, dan cara bekerja. Beberapa tradisi komunikasi ini 

bertentangan dengan yang lainnya, sementara yang lainnya saling melengkapi. 

Sebagai sebuah kelompok, tradisi-tradisi tersebut memberikan hubungan yang 

cukup untuk memperkenankankita melihat teori-teori secara bersamaan serta 

memahami persamaan dan perbedaan mendasar mereka. Pada bab ini, kami akan 

memberikan tinjauan pada masing-masing  ketujuh tradisi tersebut. 

 

2. TRADISI SEMIOTIK 

Lihatlah disekeliling ruangan anda dan pilih empat atau lima benda yang 

berarti bagi anda. Mengapa semuanya penting bagi anda? Kemunginannyaadalah 

bawa benda-benda yang anda pilih bukanlah benda dalam wujud 

aslinya,melainkankarena semuanyamembawa sesuatu yang lain pada pikiran 

anda- sebuah hubungan, masa hidup anda, prestasi, perjalanan, tempat, atau 

sejumlah pengalaman lainnya. Dengan kata lain, benda-benda yang telah anda 

pilih adalah symbol. 

Sekarang lihat kembali benda-benda yang telah anda pilih dan perhatikan 

apakah terdapat kata di atas atau di dalam benda-benda tersebut. Sebagai contoh, 

jika anda berpikir tentang sebuah kaos, mungkin kata-kata yang ada pada kaos itu 

sendiri. Bahkan, mungkin anda memilih buku atau CD yang penuh dengan kata-

kata atau lirik yang tertera. Baik itu kata-kata, benda, atau tindakan, symbol 

kehidupan anda mengorganisasi simbol-simbol lain dan bagaimana anda 
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mengorganisasi simbol-simbol  tersebut untuk membentuk sesuatu yang lebih 

besar yang dapat membantu anda memahami siapa diri anda, apa yang penting 

bagi anda, dan bagaimana bertindak untuk kehidupan anda. 

Semiotik atau penyelidikan symbol-simbol, membentuk tradisi pemikiran 

yang penting dalam teori komunikasi. Tradisi semiotic terdiri atas sekumpulan 

teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikanbenda, ide, keadaan, 

situasi, perasaan, dan kondisi diluar tanda-tanda itu sendiri. Penyelidikan tanda-

tanda tidak hanya memberikan cara untuk melihat komunikasi, melainkan 

memiliki pengaruh yang kuat padahampir semua prespektif yang sekarang 

diterapkan pada teori komunikasi. 

 

A. Gagasan Utama dari Tradisi Semiotik 

Konsep dasar yang menyatukan tradisi ini adalah tanda yang didefinisikan 

sebaga stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain- 

seperti ketika asap menandakan adanya api. Konsep dasar kedua adalah simbol  

yang biasanya menandakan tanda yang kompleksdengan banyak arti, termasuk 

arti yang sangat khusus. Beberapa ahli memberikan perbedaan yangkuat antara 

tanda dan simbol-tanda dalam realitasnya memiliki referensi yang jelas terhadap 

sesuatu, sedangkan simbol tidak. Para ahli lainnya melihatnya sebagai tingkat-

tingkat istilah yang berbeda dalam katagori yang sama. dengan perhatian pada 

tanda dan simbol, semotik menyatukan kumpulan teori-teori yang sangat luas 

yang berkaitan dengan bahasa,wacana, dan tindakan-tindakan nonverbal. Pada 

Bab 5, kita akan mengamati beberapa arti istilah tersebut ketika membahas tradisi 

ini secara mendalam. 

Kebanyakan pemikiran semiotik melibatkan ide dasar triad of meaning yang 

menegaskan bahwa arti muncul dari hubungan di antara tiga hak benda (atau yang 

dituju), manusia (penafsir), dan tanda. Charles Saunders Pierce, ahli semiotik 

modern pertama, dapat dikatakan pula sebagai pelopor ide ini. Pierce 

mendefinisikan semiosis sebagai hubungan diantara tanda,benda, dan arti. tanda 
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tersebut merepresentasikan benda atau yang ditunjuk di dalam pikiran si penafsir. 

sebagai contoh, kata anjing diasosiasikan dalam pikiran anda dengan binatang 

tertentu. kata itu bukanlah binatang, tetapi sebagai ganti dari pemikiran, asosisasi, 

atau interpretasi yang menghubungkan kata dengan benda yang nyata menurut 

anda. Seseorang yang mencintai anjing dan memilikinya sebagai binatang 

peliharaannyaakan mendapatkan pengalaman yahng berbeda tentang tanda anjing 

dengan orang yang digigit oleh anjing ketika kecil. ketiga elemen itu membentuk 

segitiga semiotik, seperti yang telah diberi nama oleh C.K. Ogden dan J.A. 

Richards. 

Penyelidikan tentang kata ganti perorangan (personal pronoun) oleh Wendy 

Martyna memberikan ide yang lebih baik tentang bagaimana proses tiga bagian 

ini menghubungkan benda, tanda, dan arti, benar-benar berfungsi. dalam Bahasa 

inggris, kata he  biasanya digunakan untuk menunjukkan laki-laki atau perempuan 

ketika kata diganti tunggal (singular pronoun) diperlukan, seperti dalam kalimat 

"when a teacher returns tests, he usually discusses them with the class,". Martyna 

tertarik untuk menemukan kata gati umum (generik pronoun) apa yang 

kebanyakan orang akan digunakan pada situasi tersebut dan arti yangmereka 

miliki untuk kata ganti (pronoun) yang mereka gunakan. empat puluh siswa di 

Stanford telah melengkapi sejumlah kalimat yang memerlukan penggunaan kata 

ganti umum, beberapa kalimat menunjukkan pada orang yang umumnya dianggap 

sebagai laki-laki ("before a judge can give final ruling be must weigh the 

evidence".) beberapa di antara menujukkan pada orang yang umum di anggap 

sebagai perempuan ("after a she has completed training, she goes to work") dan 

beberapa lainnya netral ("when a person have money, he apt to feel bad") 

Martyna menemukan bahwa para partisipasi biasanya menggunakan kata 

ganti kosakata dengan stereotip jenis kelamin. dalam kalimat-kalimat netral, 

subjek penelitian hampir selalu menggunakan kata ganti maskulin, meskipun 

beberapa partisipan dengan sengaja memberikan pembalikan peran dengan 

menukar kata pasti sedangkan yang lainnya mencoba menghubungkan seksisme 

dengan menggunakan kombinasi pada he atau she. perempuan sepertinya jadi 



119 
 

menggunakan istilah maskulin dibandingkan laki-laki. setelah partisipan 

menyelesaikan kalimat, Martyna bertanya kepada mereka apa yang mereka 

peroleh setelah menyelsesaikan kalimat. kebanyakan mereka selalu 

menggambarkan laki-laki dalam kalimat stereotip-laki-laki dan perempuan dalam 

kalimat stereotip-perempuan. dalam kalimat netral, gambaran yang ada 

kebanyakan adalah laki-laki. penelitian ini menunjukkan bahwa tanda seperti kata 

ganti perorangan dihubungkan kepada yang ditunjuknya melalui pikiran atau 

interprestasi si pengguna. dalam kata lain, arti bergantungan pada gambaran atau 

pikiran seseorang dalam kaitannya dengan tanda dan benda yang 

direpresentasikan oleh tanda. 

 

B. Variasi dalam Tradisi Semiotik 

Semiotik selalu dibagi ke dalam tiga wilayah kajian-semantik., sentaktik, 

dan pragmatik. Semantik berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan 

dengan yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Semiotik 

menggambarkan dua dunia-dunia benda dan dunia tanda-dan mencerahkan 

hubungan di antara kedua dunia tersebut. kapan pun kita mmberikan sebuah 

pertanyaan "Apa yang direpresentasikan oleh tanda?" maka kita berada dalam 

ranah semantik. sebagai contoh, kamus merupakan buku referensi semantik; ia 

mengatakan apa arti kata atau apa yang mereka representasikan. sebagai prinsip 

dasar semiotik, represntasi selalu dimediasi oleh intrepretasi sadar seseorang dan 

interpretasi atau arti apa pun bagi sebuah tanda akan mengubah satu situasi ke 

situasi lainnya. oleh karena itu, pertanyaan semantik yang lebih halus, "arti-arti 

apa saja yang dibawa oleh tanda ke dalam pikiran seseorang dalam suatu situasi?" 

penelitian Martyna tentang kata ganti yang telah dijelaskan sebelumnya 

ditanamkan dengan kuat dalam cabang semantik pada smeiotik. 

Wilayah kajian kedua dalam semiotik adalah sintaktik atau kajian hubungan 

diantara tanda-tanda. tanda-tanda sebetulnya tidak pernah berdiri dengan 

sendirinya. hampir semuannya selalu menjadi bagian dari sistem tanda atau 
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kelompok tanda yang lebih besar yang diatur dalam cara-cara tertentu. oleh karena 

itu, sintaktik mengacu pada aturan-aturan yang dengannya orang mengobinasikan 

tanda-tanda ke dalam sistem makna yang kompleks. semiotik tetap mengacu pada 

prinsip bahwa tanda-tanda selalu dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda 

selalu dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda lain. tentunya, kamus bukan 

sekadar katalog hubungan antara satu tanda dengan tanda lainnya ( satu kata 

didefinisikan oleh kata-kata lainnya). ketika kita bergerak dari satu kata (dog) 

menuju sebuah kalimat (the cute dog licked my hand), kita berhubungan dengan 

sintaksis atau struktur bahasa. isyarat-isyarat selalu dikombinasikan dengan 

isyarat-isyarat lainnya untuk membentuk sistem kompleks tanda-tanda nonverbal 

dan tanda-tanda nonverbal dipasagkan dengan bahasa untuk mengekspresikan 

arti-arti yang halus dan kompleks. perarturan sintaktik memudahkan manusia 

untuk menggunakan kombinasi tanda-tanda yang tidak terbatas untuk 

mengekspresikan kekayaan makna. 

Pragmatik, kajian utama semiotik yang ketiga, memperlihatkan bagaimana 

tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia atau penggunaan 

praktis serta berbagai akibat dan pengaruh tanda pada kehidupan sosial. cabang ini 

memiliki pengaruh yang paling penting dalam teori komunikasi karena tanda-

tanda dan sistem tanda dilihat sebagai alat komunikasi manusia. oleh karena itu, 

pragmatik saling melengkapi dengan tradisi sosial budaya. dari prespektif 

semiotik, kita harus memiliki pemahaman bersama bukan hanya pada kata-kata, 

tetapi juga pada struktur bahasa, masyarakat, dan budaya agar komunikasi dapat 

mengammbil perannya. sistem hubungan di antara tanda-tanda harus 

memperkenankan pelaku komunikasi untuk mengacu pada sesuatu yang lazim. 

kita harus berbagi rasa keterkaitan dalam pesan-pesan atau kemungkinan tidak 

adanya sejumlah pemahaman dan kita harus berasumsi bahwa ketika kita 

menggunakan peraturan bahasa, sejumlah orang yang mengetahui peraturan itu 

akan mamu memahami makna yang kita maksud. pragmatik tanda-tanda penting 

bagi sejumlah perhatian akan komunikasi yang luas, tetapi tentunya sangata 

berarti dalam melihat pada pemahaman dan kesalahpahaman. 
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Tanda nonliguistik menciptakan permasalahan pragmatik khusus dan 

nonverbal juga telah menarik minat para peneliti komunikasi. sebagai contoh, 

kode-kode visual lebih terbuka dalam makna potensialnya-interpretasinya sangat 

subyektif serta lebih dihubungkan dengan perseptual internal dan proses-proses 

pemikiran penonton daripada dengan representasi konvensional. hal ini tidak 

mesti dikatakan bahwa makna seseorang untuk sebuah gambar benar-benar 

individualis; tentunya makna-makna visual dapat dipengaruhi oleh pembelajaran, 

budaya, dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. akan tetapi, melihat gambaran 

visual tidaklah samadengan memahami bahasa. gambar memerlukan pengenalan 

bentuk, organisasi, dan diskriminasi, bukan hanya hubungan-hubungan 

representatif. oleh karena itu, makna gambaran visual sangat bergantung pada 

presepsi serta pengetahuan individu dan sosial. 

Pembagian semantik, sintaktik, dan pragmatik digunakan secara luas untuk 

mengelola kajian semantik. namun, tidak semua orang setuju bahwa hal ini 

merupakan cara yang paling bermanfaat. sebagai contoh, Donald Ellis 

menegaskan bahwa semantik bukanlah cabang yang terpisah, tetapi lebih tampak 

sebagai batang yang menopang keseluruhan pohon. Bagi Ellis, makna bykan 

sekadar permasalahan Lexical semiotics atau makna kata-kata, melainkan juga 

termasuk structural semantics atau makna struktur-struktur bahasa. 

Paling tidak, boleh dikatakan bahwa ketiga dimensi semiotik ini berkaitan 

satu sama lainnya dan bahwa permisahannya membantu dalam memahami aspek 

makna yang berbeda. kita pahami dari semiotik bahwa tanda (di luar diri kita) 

merepresentasikan benda, tetapi hanya melalui persepsi dan perasaan internal kita. 

bila semiotik cenderung memperhatikan tanda dan fungsinya, fenomenologis 

lebih melihat pada sosok penafsir sebagai komponen utama dalam proses ini. 

 

3. TRADISI FENOMENOLOGIS 

Teori-teori dalam tradisi fenomenologis berasumsi bahwa orang-orang 

secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba 
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memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. tradisi ini memperhatikan pada 

pengalaman sadar seseorang. pernahkan anda terlentang pada malam hari dan 

menatap bintang bintang dari tempat yang benar-benar gelap? Pada masa kanak-

kanak, hampir semua orang mulai bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan 

kosmologis ketika mereka memandang langit dan memikirkan luasnya jagat raya. 

Cahaya, kecepatan, waktu, kejadian, energi, pergerakan, dan jarak, ada untuk kita 

ketahui dengan meliha ke langit malam serta kita dengan sadar memikirkan 

makna semuanya. mungkin kita dapat memperluas pengalaman kita dengan 

menggunakan teleskop, melihat gambar dengan bantuan Hubble Space Telescope, 

serta membandingkan jarak dan waktu berdasarkan astronomi dengan benda-

benda yang lebih dekat dengan rumah. proses mengetahui dengan pengalaman 

langsung merupakan wilayah kajian fenomenologis, tradisi kedua kita dalam 

kajian komunikasi. 

 

A. Gagasan Utama dari Tradisi Fenomenologis 

Istilah Phenomenon mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, 

atau kondisi yang dilihat. oleh karena itu, fenomenologis merupakan cara yang 

digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. anda 

henda mengetahui sesuatu dengan sadar menganalisis serta menguji persepsi dan 

perasaan anda tentangnya. Maurice Meleau-Ponty, pakar dalam tradisi ini, 

menuliskan bahwa "semua pengetahuan akan dunia, bahkan pengetahuan ilmiah 

saya, diperoleh dari beberapa pengalaman akan dunia". dengan demikan, 

fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. 

semua yang dapat anda ketahui adalah apa yang anda alami. "fenomenologi 

berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya." jika anda 

ingin mengetahui apa arti cinta, maka anda ingin mengetahui apa arti cinta, maka 

anda jangan bertanya kepada ahli psikologi; anda harus berpegang pada 

pengalaman anda tentang cinta. 
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Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologi. Pertama, 

pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar-kita akan 

mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya. kedua, makna benda terdiri 

atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. dengan kata lain, bagaimana 

anda berhubungan dengan benda menentukan maknnya bagi anda. Sebagai 

contoh, anda akan mengambil kajian toeri komunikasi dengan serius sebagai 

pengalaman di bidang pendidikan ketika anda mengalaminya sebagai sesuatu 

yang akan memberikan pengaruh positif pada kehjidupan anda. asumsi ketiga 

adalah bahwa bahasa merupakan kendaraan makna. kita mengalami dunia melalui 

bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. kita 

mengetahui kunci karena bahasa yang kita hubungkan dengannya: "menutup," 

"membuka", "besi", dan sebagainya. 

Proses interpretasi penting bagi kebanyakan pemikiran fenomenologis. 

Interpretasi terkadang dikenal dalam istilah bahasa jerman dengan Verstchen 

(Pemahaman), merupakan proses menentukan makna dengan pengalaman. dalam 

tradisi semiotik, interprestasi dianggap terpisah dari realitas, tetapi dalam 

fenomenologi, interpretasi biasanya membentuk apa yang nyata bagi seseorang. 

anda tidak dapat memisahkan realitas dari interpretasi. 

Intrepretasi merupakan proses aktif pemikiran dan tindakan kreatif dalam 

mengklarifikasi pengalaman pribadi. interpretasi melibatkan maju mundur antara 

mengalami suatu kejadian atau situasi dan menentukan maknanya, bergerak dari 

yang khusus ke yang umum dan kembali ke yang khusus, dikenal dengan istilah 

Hermeneutic circle. Kita membuat inrepretasi akan sebuah kejadian atau 

pengalaman serta kemudian menguji interpretasi tersebut dan sekali lagi melihat 

dengan cermat pada detail kejadian- proses berkelanjutan dalam memperbaiki 

makna kita. misalnya seorang wanita yang memiliki hubungan yang cukup kuat 

dengan ayahnya. pengalaman itu membentuk dasar pemahamannya tentang 

hubungan dengan laki-laki. interpretasi ini mungkin akan berlanjut silih berganti 

dalam kehidupan ketika ia terus bolak-balik antara mengalami hubungan da  

menginterpretasikannya secara jelas dengan pengalaman baru. 
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B. Keragaman dalam Tradisi Fenomenologis 

Tiga kajian pemikiran umum membuat beberapa tradisi fenomenologis: (1) 

fenomenologi klasik; (2) fenomenologi persepsi; (3) fenomenologi hermeneutik. 

Fenomenologi klasik biasanya dihubungkan dengan Edmund Husserl, pendiri 

fenomenologi modern. Husserl yang menulis selama pertengahan abad ke-20, 

berusaha mengembangkan metode yang meyakinkan kebenaran melalui kesadaran 

yang terfokus. baginya, kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung 

dengan catatan kita harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu. hanya melalui 

perhatian sadarlah kebenaran dapat diketahui. agar dapat mencapai kebenaran 

melalui perhatian sadar, bagaimanapun juga, kita harus mengesampingkan atau 

mengurungkan kebiasaan kita. kita harus menyingkirkan kategori-kategori 

pemikirandan kebiasaan-kebiasaan dalam melihat segala sesuatu agar dapat 

mengalami sesuatu dengan sebenar-benarnya. dalam hal ini, benda-benda di dunia 

menghadirkan dirinya pada kesadaran kita. pendekatan Husserl dalam 

fenomenologis sangat objektif; dunia dapat dialami tanpa harus membawa 

kategori pribadi seseorang agara dapat terpusat pada proses. 

Bertentangan dengan Hussrel, para ahli fenomenologi saat ini menganut ide 

bahwa pengalaman itu subjektif bukan objektif dan percaya bahwa subjektifitas 

merupakan bentuk penting dalam sebuah pengetahuan. Maurice Merleau Ponty, 

tokoh penting dalam tradisi kedua ini, dihubungkan dengan apa yang disebut 

dengan Fenomenologis persepsi- sebuah reaksi yang menentang objektivitas 

sempit milik Husserl. Baginya, manusia merupakan sosok gabungan antar fisik 

dan mental yang menciptakan makna di dunia. kita mengetahui sesuatu hanya 

melalui hubungan pribadi kita dengan benda tersebut. sebagai manusia, kita 

dipengaruhi oleh dunia, tetapi kita juga memengaruhi dunia dengan bagaimana 

kita mengalaminya. baginya lagi, segala sesuatu tidak ada dengan sendirinya dan 

terpisah dari bagaimana semuanya diketahui. agaknya, manusia memberikan 

makna pada benda-benda di dunia, sehingga pengalaman fenomenologis apa pun 

tentunya subjektif. jadi, terdapat dialogantara manusia sebagai penafsir dan benda 

yang mereka tafsirkan. 
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Cabang yang ketida, Fenomeologi Hermeneutik, agak mirip dengan yang 

kedua, tetapi tradisinya lebih luas dalam bentuk penerapan yang lebih lengkap 

pada komunikasi. Fenomenologi Hermeneutik dihubungkan dengan Martin 

Heidegger, utamanya dikenal karena karyanya dalam Philosphical Hermeneutics 

(nama alternatif bagi pergerakkannya). Filosofinya juga dikenal dengan 

Philosophical Hermeneutic of Dasein yang berarti "interpretasi keberadaan". hal 

yang paling penting bagi Heidegger adalah pengalaman alami yang tidak 

terelakkan terjadi dengan hanya tinggal di dunia. baginya, realitas sesuatu itu 

tidak diketahui dengan analisis yang cermat atau pengurangan, melainkan oleh 

pengalaman alami yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dalam kehidupan 

sehari-hari. sesuatu yang nyata adalah apa yang di alami melalui penggunaan 

bahasa dalam konteksnya: "kata-kata dan bahasa bukanlah bungkusan yang 

didalamnya segala sesuatu dimasukakan demi keuntungan bagi yang menulis dan 

berbicara. akan tetapi, dalam kata dan bahasa, segala sesuatunya ada". komunikasi 

merupakan kendaraan yang menentukan makna berdasarkan pengalaman. ketika 

berkomunikasi, anda mencar cara-cara baru dalam melihat dunia- pidato anda 

memengaruhi pikiran anda dan nantinya makna baru tercipta oleh pikiran itu. 

bahasa dimaksudkan bersama dengan makna dan secara terus-menerus 

memengaruhi pengalaman kita akan kejadia dan situasi. konsekuensinya, tradisi 

fenomenologi ini- yang menyatukan pengalaman dengan interaksi bahasa dan 

sosial-tentunya sesuai dengan kajian komunikasi 

Bagi kebanyakan ahli, tradisi fenomenologis itu naif. bagi mereka, 

kehidupan dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang kompleks dan saling 

berhubungan, hanya beberapa diantaranya saja yang dapat diketahui dengan sadar 

pada satu waktu. anda tidak dapat  menginterpretasi sesuatu dengan sadar bahwa 

hanyadengan melihat dan memikirkannya. pemahaman yang sesungguhnya 

datang dari analisis yang cermat terhadap sistem efek. pada bagian selanjutnya, 

kita akan membahas tradisi umumnya dihubungkan dengan bentuk teori ini. 
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4. TRADISI SIBERNETIKA 

Apa yang memberi ciri pada keluarga anda? dapatkah anda dengan cukup 

menjelaskan keluarga anda dengan menunjukkan foto mereka? bagaiman dengan 

menambahkan gambaran setiap orang? tidak satu pun dari pendekatan tersebut 

yang akan cukup memberikan gambar tentang bagaimana keluarga anda. hal ini 

disebabkan keluarga lebih dari sekadar sekumpulan orang-orang. agar dapat 

memahami kehidupan keluarga dengan sempurna, anda perlu melihat bagaimana 

anggota keluarga berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka saling 

memengaruhi, fungsi-fungsi cara berkomunikasi yang berbeda dalam keluarga, 

dan bagaimana keluarga berubah waktu demi waktu. persepektif sibernetika 

diperlukan dalam memahami kedalaman dan kompleksitas dinamika keluarga. 

Sibernetika merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang didalamnya 

banyak orang salign berinteraksi, memengaruhi satu sama lainnya. Teori-teori 

dalam tradisi sibernetika menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial dan 

perilaku bekerja. dalam sibernetika, komunikasi dipahami sebagai sistem bagian-

bagian atau variabel-variabel yang saling memengaruhi satu sama lainnya, 

membentuk, seta mengontrol karakter keseluruhan sistem, dan layaknya 

organisme, menerima keseimbangan dan perubahan. 

 

A. Gagasan utama dari tradisi Sibernetika 

Ide sistem membentuk inti pemikiran SIbernetika. Sistem merupakan 

seperangkat komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang bersama-sama 

membentuk sesuatu yang lebih dari sekadar sejumlah bagian-bagian. kompleksitas 

keluarga yang telah kita bahas sebelumnya menjadi contoh ideal sistem 

komunikasi. anggota keluarga tidak terpisah satu dengan yang lainnya dan 

hubungan mereka harus diperhitungkan, supaya keluarga dapat dipahami dengan 

baik sebagai sebuah sistem. layaknya keluarga, semua sistem adalah unik, yang 

kesemuanya diberi ciri oleh sebuah bentuk hubungan. bagian apa pun dari sebuah 

sistem selalu dipaksa oleh ketergantungan bagian-bagian lainnya dan bentuk 
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saling ketergantungan inilah yang mengatur sistem itu sendiri. namun, sistem 

tidak akan bertahan tanpa mendatangkan asupan-asupan baru dalam bentuk Input. 

oleh karena itu, sebuah sistem mendapatkan Input dari lingkungan,memproses dan 

menciptakan timbal balik berupa hasil kepada lingkungan. Input dan Output 

terkadang berupa materi-materi nyata; atau dapat pula berupa energi dan 

informasi. 

Karena saling ketergantungan inilah, sistem juga dicirikan dengan regulasi-

diri dan kontrol. dengan kata lain, monitor sistem, mengatur, dan mengontrol 

keluaran mereka agar stabil serta mencapai tujuan. termostat (alat 

pengukur/pengimbang panas) dan alat pemanas (heater) merupakan contoh 

sederhana kontrol sistem. pesawat terbang merupakan contoh sistem yang sangat 

rumit yang mampu menjaga kontrol melalui sistem interaksi yang sangat rumit di 

antara bagian-bagian dalam mengantarkan muatan dan penumpang ke tempat 

yang dituju. sistem tersebut harus dapat beradaptasi dan mampu berubah karena 

sistem ada dalam lingkungan dinamis. 

Oleh karena itu, para pakar sistem tidak tertarik dengan sistem dan fungsi-

fungsinya, tetapi tertarik dengan bagaimana sistem itu mengatur dalam 

menyokong serta mengontrol diri dari waktu ke waktu. bagaimana pesawat 

terbang membuat pengaturan dalam melawan gaya gravitasi, arus angin, dan 

daya-daya lainnya serta mengatur dirinya bersama dengan rute yang telah diatur? 

hal ini hanya dapat terjadi karena sistem di dalam sistem, seakan sistem itu 

merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang membentuk sejumlah 

tingkatan dengan kompleksitas yang terus berkembang. kita dapat melihat dengan 

sangat leluasa ketika mengamati sejumlah sistem yang saling berinteraksi satu 

sama lain nya dalam sistem induk yang besar atau kita dapat mengambil 

pandangan yang leboih sempit dengan mengobservasi subsistem yang lebih kecil. 

Dalam sistem yang kompleks, sejumlah putran timbal balik menghubungkan 

semua bagian. putaran timbal balik ini disebut network (jaringan). Ilustrasi 

sederhana jaringan sibernetika adalah contoh hipotesis seperti pada gambar.3.2. 

dalam gambar 3.2 yang diberi tanda plus (+) merepresentasikan hubungan positif, 
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sedangkan tanda (-) merepresentasikan hubungan negatif. dalam hubungan positif, 

variabel-variabel meningkat dan menurun secara bersamaan. dalam hubungan 

negatif, variabel-variabel berbanding balik, sehingga jika satu meningkat, maka 

yang lainnya akan menurun. sebagai contoh, ketika pendapatan keluarga 

meningkat, maka kebutuhan akan kesehatan juga meningkat, dengan peningkatan 

kebutuhan akan kesehatan, menurunlah tingkat penyakit dalam keluarga, sehingga 

dapat meningkatkan kehadiran di tempat kerja dan di sekolah. perhatikan bahwa 

beberapa putaran dalam jaringan merupakan putaran timbal balik positif dan 

beberapa diantaranya negatif. 

Ide-ide pokok teori sistem sungguh sangat berkaitan dan konsisten, 

semuanya memiliki pengaruh utam pada banyak hal, termasusk komunikasi. 

luasnya penerapan sistem dalam lingkungan nyata, fisik, dan sosial, sehingga 

tradisi sibernetika tidaklah monolitik. disinilah kita akan membuat pembedaan 

diantara keempat variasi teori sistem, yaitu: (1) teori sistem dasar (basic sistem 

theory); (2) sibernetika (Cybernetics); (3) teori sistem umum (General System 

Theory); (4) Sibernetika tingkat kedua (Second-order cybernetics). 

 

B. Keragaman dalam tradisi Sibernetika 

Ide-ide pada bagian terdahulu yang digarisbawahi, daat diasumsikan sebagai 

teori sistem dasar. dari bentuknya yan paling mendasar, pendekatan ini 

menggambarkan sistem-sistem sebagai bentuk-bentuk nyata yang dapat dianalisis 

dan diobservasi dari luar. dengan kata lain, anda dapat melihat bagian-bagian dari 

sistem dan bagaimana semuanya berinteraksi. anda dapat mengobservasi dan 

dengan objektif mengukur kekuatan-kekuatan di antara semua bagian dari sistem 

dan anda dapat mendeteksi input & output sebuah sistem. lebih jauh lagi, anda 

dapat mengoperasikan atau memanipulasi sistem dengan mengubah input sistem 

tersbeut dan mengerjakannya dengan sembarangan dengan mekanisme 

pemprosesannya. 
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Seluruh ikatan pekerjaan, seperti para analisis sistem, konsultan manajemen 

dan desainer sistem, telah berkembang untuk menganalisis sistem serta 

meningkatkannya. 

Istilah Sibernetika dapat membingungkan karena istilah tersebut dapat 

diaplikasikan, baik pada tradisi umum (seperti yang telah dilakukan oleh Craig) 

maupun pada kajian sibernetika yang lebih spesifik, yang merupakan satu diantara 

variasinya. sibernetika dalam kesan yang sempit dipopulerkan oleh Nobert Wiener 

pada tahun 1950-an. sebagai wilayah kajian, sibernetika merupakan cabang dari 

teori sistem yang menfokuskan diri pada putaran timbal balik dan proses-proses 

kontrol. dengan menekankan ada kekuatan-kekuatan yang tidak terbatas, 

sebernetika menantang pendekatan linier yang menyatakan bahwa satu hal dapat 

menyebabkan hal lainnya. sebagai gantinya, konsep ini mengarahkan kita pada 

pertanyaan tentang bagaimana sesuatu saling memengaruhi satu sama liannya 

dalam cara yang tidak berujung, bagaimana sistem mempertahankan kontrol, 

bagaimana mendapatkan keseimbangan, serta bagaimana putaran timbal balik 

dapat mempertahankan keseimbangan dan membuat perbuahan. 

Cabang ketiga dari area kajian dalam teori sistem adalah teori sistem umum 

(General System Theory- GST), yang awalnya diformulasikan oleh ahli biologi 

Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy menggunakan GST sebagai pendekatan 

pengetahuan yang luas dan multidisipliner. Tradisi ini menggunakan prinsip-

prinsip sistem yang menunjukkan bagaimana benda-benda dalam banyak kajian 

yang berbeda serua satu sama lainnya, membentuk kosakata umum bagi 

komunikasi dalam banyak kajian. lebih dari itu, GST menyadari sistem universal 

pada semua bentuk dan berkaitan dengan kejamakan di antara sistem yang 

tampaknya beragam, seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan biologis dan 

pergerakan sosial. 

Dalam dekade terkini, beberapa pakar teori telah menolak ide yang 

menjelaskan bahwa sistem dapat diobservasi secara objektif. SIbernetika tingkat 

kedua (Second-order Cybernetics) dikembangkan sebagai perspektif alternatif dan 

merupakan variasi terakhir dalam sibernetikayang akan kita bahas. Sibernetika 
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tingkat kedua meyakini bahwa para peneliti selalu diikat secara sibernetika 

dengan sistem yang diobservasi. berdasarkan pada perspektif ini, kapanpun anda 

mengobservasi sistem, anda memengaruhi dan dipengaruhi olehnya. cabang ini 

sangat erat dikaitkan dengan Heinz von Foerester, yang juga dikenal dengan ahli 

sibernetika karena menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari 

hubungan timbal balik antara orang yang mengetahui dan yang diketahui. apa 

yang kita observasi dalam sistem, ditentukan secara terpisah oleh kategori-

kategori dan metode-metode observasi yang pada gilirannya dipengaruhi oleh apa 

yang dilihat. 

Tradisi sibernetika menjadi bagian dalam komunikasi yang populer dan 

berpengaruh, sehingga bermanfaat bagi pemahaman komunikasi secara umum, 

sama halnya dengan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. karena 

pengaruh-pengaruh sistem, kosakata umum menjadikan teori-teori tersebut sesuai 

dan berguna sebagai kelompok. Meskipun teori-teori tradisi sibernetika sangat 

bagus untuk pemahaman terhadapt sebuah hubungan, tetapi kurang efektif dalam 

membantu kita memahami perbedaan-perbedaan individu di antara bagian-bagian 

sistem. sebaliknya, tradisi berikut sangat berguna dalam membantu kita 

memahami individu manusia sebagai pelaku komunikasi. 

 

5. TRADISI SOSIOPSIKOLOGIS 

Sudah barang tentu, anda akan memikirkan diri anda terlebih dahulu 

sebagai individu. anda memiliki tubuh, otak, dan kulit yang membedakan antara 

anda dengan dunia di luar anda. anda memiliki penampilan yang unik, bahkan jika 

anda kembar, maka wajah anda tidak akan sama persis seperti yang lainnya. sama 

halnya dengan kepribadian anda; anda berasumsi bahwa anda memiliki kombinasi 

tertentu akan perilaku yang membuat anda berbeda dengan yang lainnya. pada 

saat yang bersamaan, anda sebetulnya menyadari bahwa anda bukanlah sebuah 

kelompok, melainkan bagian dari komunitas manusia yang terikat oleh interaksi 

sosial. 
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Kajian individu sebagai makhluk sosial merupakan tujuan dari tradisi 

sosiopsikologis. berasa dari kajian psikologi sosial, tradisi ini memiliki tradisi 

yang kuat dalam komunikasi. teori-teori tradisi ini berfokus pada perilaku sosial 

individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta 

kognisi. meskipun teori-teori ubu memilki banyak perbedaan, mereka sama-sama 

memperhatikan perilaku dan sifat-sifat pribadi serta proses kognitif yang 

menghasilkan perilaku. 

Pendekatan individualis yang memberi ciri tradisi sosiopsikologis 

merupakan hal yang umum dalam pembahasan komunikasi serta lebih luas dalam 

ilmu pengetahuan sosial dan perilaku. hal ini dapat dipahami dalam lingkungan 

budaya kita. individu telah mendominasi pemikiran barat sejak pencerahan abad 

ke-18 dan orang yang mandiri merupakan unit analisis utama dalam kebanyakan 

pemikiran barat. pandangan psikologis ini melihat manusia sebagai kesatuan 

lahiriah dengan karakteristik yang mengarahkannya kepada perilaku mandiri. 

pandangan ini juga melihat pikiran individu sebagai tempat memproses dan 

memahami informasi serta menghasilkan pesan, tetapi pandangan ini juga 

mengakui kekuatan yang dapat dimiliki oleh individu melebihi individu lain serta 

efek informasi pada pikiran manusia. oleh karena itu, hampir tidak mengejutkan 

jika penjelasan-penjelasan psikologis telah menarik para ahli komunikasi, 

terutama dalam kajian perubahan sikap dan efek-efek interaksi. 

 

A. Gagasan utama dari tradisi Sosiopsikologis 

Penjelasan-penjelasan psikologis penting dalam tradisi sosiopsikologis. 

Mekanisme-mekanisme universal yang menentukan tindakan dianggap dapat 

ditemukan melalui penelitian yang teliti. konsekuensinya, tradisi ini menjadi yang 

ering diasosiasikan dengan "Ilmu Komunikasi". Banyak karya komunikasiterbaru 

dalam tradisi ini yang memperhatikan pada persuasi dan perubahan sikap-

pemrosesan pesan, bagaimana individu merencanakan strategi pesan, bagaimana 

penerima pesan memproses informasi pesan, dan efek pesan pada individu. bagian 
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yang masih populer dalam pendekatan sosiopsikologis adalah teori sifat, yang 

mengidentifikasi variabel kepribadian serta kecenderungan-kecenderungan pelaku 

komunikasi yang memengaruhi bagaimana individu bertindak dan berinteraksi. 

Saat ini, kebanyakan teori komunikasi sosiopsikologis lebih berorientasi 

pada sisi kognitif, yaitu memberikan pemahaman bagaimana manusia memproses 

informasi dalam area inim tradisi sibernetika dan sosiopsikologis bersama-sama 

menjelaskan sistem pemrosesan informasi individu manusia. Input (informasi) 

merupakan bagian dari perhatian khusus, sedangkan Output(rencana dan perilaku) 

merupakan bagian dari sistem kognitif. pertanyaan-pertanyaan penting dalam 

penelitian area ini, termasuk bagaimana persepsi dipersentasikan secara kognitif 

serta bagaimana representasinya diproses melalui mekanisme yang memberikan 

perhatian, ingatan, campur tangan, seleksi, motivasi, perencanaan, dan 

pengorganisasian. 

Banyak dari karya dalam tradisi ini berasumsi bahwa mekanisme-

mekanisme pemrosesan informasi manusia berada di luar kesadaran kita. sebagai 

pelaku komunikasi, kita mungkin disadarkan akan aspek-aspek spesifik dari 

proses, seperti perhatian dan ingatan serta kita akan sangat sadar akan output 

tertentu, seperti rencana dan perilaku, tetapi proses internal itu sendiri berada di 

belakang layar. para ahli komunikasi mencoba untuk mencari dan menjelaskan 

sistem-sistem ini. 

Beberapa tema yang berbeda dalam tradisi sosiopsikologis: (1) bagaimana 

perilaku komunikasi individu dapat diprediksi? (2) Bagaimana individu 

memperhitungkan dan mengakomodasi situasi-situasi komunikasi yang berbeda? 

(3) bagaimana pelaku komunikasi mengadaptasi perilaku mereke? (4) bagaimana 

informasi diasimilasi, diatur, serta digunakan dalam menyusun rencana-rencana 

dan strategi pesan? (5) Dengan logika apa manusia membuat keputusan tentang 

bentuk pesan yang hendak digunakan? (6) bagaimana makna direpresentasikan 

dalam pikiran? (7) bagaimana manusia menghubungkan penyebab-penyebab 

perilaku? (8) bagaimana informasi diintegrasikan untuk membentuk sikap dan 

kepercayaan? (9) bagaimana sikap berubah? (10) bagaimana pesan-pesan 
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diasimilasikan ke dalam bentuk kepercayaan/sikap sistem? (11) bagaimana 

ekspektasi dibentuk dalam interaksi dengan orang lain? (12) apa yang terjadi 

ketika ekspektasi tidak tercapai? variasi-variasi dalam tradisi ini akan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam cara yang berbeda. 

 

B. Keragaman dalam tradisi sosiopsikologis 

Tradisi dalam sosiopsikologis dapat dibagi ke dalam tiga cabang besar: (1) 

perilaku (2) kognitif (3) biologis. dalam sudut pandang perilaku, teori-teori 

berkonsentrasi pada bagaimana manusia berprilaku dalam situasi-situasi 

komunikasi. teori-teori tersebut biasanya melihat hubungan antara perilaku 

komunikasi-apa yang anda katakan dan lakukan- dalam kaitannya dengan 

beberapa variable, seperti sifat pribadi, perbedaan situasi, dan pembelajaran. 

sampai sekitar tahun 1960-an, penekanan dalam psikologi adalah bagaimana kita 

mempelajari perilaku dengan menghubungkan antara stimulus dengan respons. 

ketika perilaku tertentu diberi penghargaan, perilaku tersebut akan diulang. para 

ahli psikologis menyebutnya "pembelajaran (learning)". Ketika respons diberi 

hukuman, perilaku tersebut akan berhenti atau "unlearned. Saat ini, para ahli 

tradisi sosiopsikologiss mempercayai bahwa penggambaran ini merupakan 

penjelasan sederhana bagi perilaku manusia. 

Pendekatan kedua, yaitu teori kognitif yang cukup banyak digandrungi 

saat ini. berpusat pada bentuk pemikiran, cabang ini berkonsentrasi pada 

bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dalam 

cara yang mengarahkan output perilaku. Dengan kata lain, apa yang anda lakukan 

dalam situasi komunikasi bergantung tidak hanya pada bentuk stimulus-respons, 

melainkan pada operasi mental yang digunakan untuk mengelola informasi. 

Variasi umum yang ketiga adalah dari sudut pandang biologis. karena 

kajian genetik diasumsikan menjadi semakin penting, para ahli psikologi dan ahli 

teori perilaku pun tertarik dalam efek-efek fungsi dan struktur otak, 

neurochemistry, dan faktor genetik dalam menjelaskan perilaku manusia. para ahli 
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tersebut percaya bahwa banyak dari sifat, cara berfikir, dan perilaku individu 

diikat secara biologis dan didapat bukan hanya dari pembelajaran atau faktor-

faktor situasi, melainkan dari pengaruh-pengaruh neurobiologis sejak lahir. Teori-

teori ini, yang mulai diakui pada tahun 1990-an, mungkin paling baik dikatakan 

psikobiologis, yang mungkin beruba tradisi yang muncul didalamnya; paling 

tidak, bagi edisi buku ini sekarang, kita akan memasukkannya dalam psikologi 

sosial. Istilah Communibiology mengacu pada kajian komunikasidari perspektif 

biologis. 

Tradisi sosiopsikologis dan sosiokultural berkenaan dengan individu 

dalam interaksinya dengan yang lain. tradisi sosiopsikologis mengedepankan 

individu, sedangkan sosiokultural menekankan persamaan dalam interaksi sosial. 

 

6. TRADISI SOSIOKULTURAL 

Tulislah 20 pernyataan yang menjawab pertanyaan, "Siapa saya?" lihat 

kembali catatan anda dan perhatikan ragam deskripsi yang anda tulis. jika anda 

menulis kata-kata atau frase, seperti "artistik," "pemalu," "siswa yang baik," 

"menyukai kuda," dan "baik kepada orang lain" anda sedang memikirkan tentang 

diri anda dalam hal kualitas, sifat, atau perbedaan individu-yang semua nya 

merupakan kondisi sosiopsikologis. di lain pihak, jika anda menuliskan sesuatu, 

seperti "ayah" "katolik" "siswa" dan "tinggal di Missoula" anda mendefinisikan 

diri anda dalam hal identitas anda sebagai anggota sebuah kelompok, tempat anda 

yang didalamnya terdapat komunitas yang lebih besar, peran anda terhadap orang 

lain, atau hubungan anda. Ide identitas yang kedua ini merupakan tradisi 

sosiokultural. 

Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi menunjukkan cara 

pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan 

secara interaktif dalam komunikasi. Teori-teori tersebut mengeksplorasi dunia 

interaksi yang dihuni oleh manusia, menjelaskan bahwa realitas bukanlah 
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seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam 

kelompok, komunitas, dan budaya. 

 

A. Gagasan utama dari tradisi Sosiokultural 

Tradisi ini memfokuskan diri pada bentuk-bentuk interaksi antarmanusia 

daripada karakterisitik individu aau model mental. interaksi merupakan proses dan 

tempat makna, peran, peraturan, serta nilai budaya yang dijalankan. meskipun 

individu memproses informasi secara kognitif, tradisi ini kurang tertarik pada 

komunikasi tingkat individu. malahan, para peneliti dalam tradisi ini ingin 

memahami cara-cara yang di dalamnya manusia bersama-sama menciptakan 

realitas kelompok sosial mereka, organisasi, dan budaya. tentu saja, kategori yang 

digunakan oleh individu dalam memproses informasi diciptakan secara sosial 

dalam komunikasi, berdasarkan pada tradisi sosiokultural. 

Ada skeptisme baik dalam perkembangan tentang penemuan metode-

metode penelitian. malahanm para peneliti sosiokultural cenderung menganut ide 

bahwa realitas itu di bentuk oleh bahasa, sehingga apa pun yang "ditemukan" 

harus benar-benar dapat diinterpretasi dan dibentuk. teori-teori tersebut cenderung 

berhubungan dengan bagaimana makna diciptakan dalam interaksi sosial dalam 

situasi nyata. makna kata-kata dalam situasi tersebut dianggap sangat penting, 

seperti layaknya bentuk-bentuk perilaku dalam interaksi dalam situasi nyata. para 

peneliti dalam tradisi ini selalu tertarik dengan apa yang dibuat oleh bentuk-

bentuk interaksi tersebut. 

Banyak teori-teori sosiokultural juga memfokuskan pada bagaimana 

identitas-identitas dibangun melalui interaksi dalam kelompok sosial dan budaya. 

identitas menjadi dorongan bagi diri kita sebagai individu dalam peranan sosial, 

sebagai anggota komunitas, dan sebagai makhluk berbudaya. para ahli 

sosiokultural memfokuskan diri pada bagaimana identitas dinegosiasikan dari satu 

situasi ke situasi lainnya. budaya juga dilihat sebagai bagian penting atas apa yang 

dibuat dalam interaksi sosial. pada digilirannya, budaya membentuk konteks bagi 
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tindakan dan interpretasi. komunikasi merupakan sesuatu yang terjadi di antara 

manusia, sehingga komunitas dianggap sangat penting dalam banyak teori 

tersebut. 

Konteks secara eksplisit diidentifikasi dalam tradisi ini karena penting 

bagi bentuk-bentuk komunikasi dan makna yang ada. simbol-simbol yang penting 

dalam interaksi apa pun dianggap memiliki makna yang berbeda ketika pelaku 

komunikasi berpindah dari satu situasi ke situasi lainnya. simbol dan makna yang 

penting bagi kelompok sosial serta buday tertentu sangat menarik bagi para 

peneliti sosiokultural. 

Karena pentingnya budaya dan konteks inilah, karya sosiokultural 

biasanya holistik, meskipun tidak selalu. para peneliti dalam tradisi ini dapat 

memfokuskan diri pada aspek kecil keseluruhan situasi dalam kajian tertentu, 

tetapi mereka sangat menyadari pentingnya keseluruhan situasi atas apa yang 

terjadi pada interaksi dalam level mikro. 

 

B. Keragaman dalam tradisi Sosiokultural 

Layaknya semua tradisi, sosiokultural memiliki beragam sudut pandang 

yang berpengaruh; paham interaksi simbolis (symbolic interactionism), 

konstruksionisme (contructionism), sosiolinguistik, filosofi bahasa, etnografi, dan 

etnometodologi. berdasarkan ide bahwa struktur sosial dan makna diciptakan serta 

dipelihara dalam interaksi sosial, paham interaksi simbolis sangat berpengaruh 

dalam tradisi. paham interaksi simbolis berasal dari kajian sosiologi melalui 

penelitian Herbert Blumer dan George Herbert Mead yang menekankan 

pentingnya observasi partisipan dalam kajian komunikasi sebagai cardalam 

mengeksplorasi hubungan-hubungan sosial. ide pokok dari paham interaksi 

simbolis telah diadopsi dan dielaborasi oleh banyak pakar sosial serta saat ini 

dimasukkan ke dalam kajian kelompok, emosi, diri, politik dan struktur sosial. 

Sudut pandang kedua yang sangat berpengaruh pada pendekatan 

sosiokultural adalah paham konstruktivisme sosial. stelah hasil penelitian Peter 
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Berger dan Thomas Luckmann, paham ini biasanya dikenal dengan istilah the 

social construction of reality, sudut pandang ini telah melakukan penyelidikan 

tentang bagaimana pengetahuna manusia dibentuk melalui interaksi sosial. 

Identitas benda dihasilkan dari bagaimana kita berbicara tentang objek, bahasa 

yang digunakan untuk menangkap konsep kita, dan cara-cara kelompok sosial 

menyesuaikan diri pada pengalaman umum mereka. oleh karena itu, alam dirasa 

kurang penting dibanding bahasa yang digunakan untuk memberi nama, 

membahas, dan medekati dunia. 

Pengaruh ketiga dalam tradisi sosiokultrual teori komunikasi adalaha 

sosiolinguistik atau kajian bahasa dan budaya. hal yang penting dalam tradisi ini 

adalah bahwa manusia menggunakan bahasa secara berbeda dalam kelompok 

budaya dan kelompok sosial yang berbeda. bukan hanya media netral untuk 

menghubungkan manusia, bahasa juga masuk ke dalam bentuk yang menentukan 

jati diri kita sebagai makhluk sosial dan berbudaya. 

Hal yang sangat erat kaitannya dengan sosiolinguistik adalah karya dari 

Philosophyof language (filosofi bahasa), yang utamanya berupa "filosofi bahasa 

biasa". Ludwig Wittgenstein, filsuf asal Australia yang mencetuskan sudut 

pandang  ini, menyarankan bahwa makna bahasa bergantung pada penggunaan 

nyatanya. Bahasa, seperti yang diguakan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan 

permainan bahasa karena manusia mengikuti aturan-aturan dalam mengerjakan 

sesuatu melalui bahasa. Ketika anda memberikan dan mentaati perintah, bertanya 

dan menjawab pertanyaan, serta menjelaskan kejadian, anda terikat oleh 

permainan bahasa. seperti permainan pada umumnya, seperti catur dan poker, 

setiap permainan bahasa memiliki seperangkat aturan yang berbeda. Y.I. Austin 

menunjuk pada pengunaan bahasa praktis sebagai speech act. Ketika anda 

berbicara, anda sebetulnya menampilkan tindakan. Tindakan bisa jadi 

menetapkan,bertanya, memerintah, berjanji, atau sejumlah kemungkinan-

kemungkinan lain. 

Sudut pandang lain yang berpengaruh dalam pendekatan sosiokultural 

adalah etnografi atau observasi tentang bagaimana kelompok sosial membangun 
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makna melalui perilaku linguistik dan nonlinguistik mereka. Etnografi melihat 

bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan dalam kelompok sosial tertentu, kata-

kata yang mereka gunakan, dan apa maknanya bagi mereka, sebagaimana makna-

makna bagi keragaman perilaku, visual, dan respons audio. 

Akhirnya, tradisi sosiokultural telah dipengaruhi oleh etnometodologi 

(ethnomethodologu) atau observasi yang cermat akan perilaku-perilaku kecil 

dalam situasi-situasi nyata. Etnometodologi terutama dihubungkan dengan ahli 

sosiologi Harold Garfinkel. pendekatan ii melihat bagaimana kita mengelola atau 

menghubungkan perilaku dalam interaksi sosial pada waktu ternteu. dalam 

komunikasi, etnometodologi telah memengaruhi dalam bagaimana kita melihat 

percakapan, termasuk  cara-cara pertisipan megelola alur percakapan dengan 

bahasa dan perilaku nonverbal. 

Tradisi-tradisi berikut-tradisi kritik- mengikuti banyak kencenderungan 

dan asumsi sosiokultural, tetapi tradisi ini menambah dimensi penting  yang 

merubah tradisi dekskriptif ke tradisi kritik. 

 

7. TRADISI KRITIK 

Pikirkan sejenak tentang keistimewaan anda. keuntungan dan sumber apa 

yang anda miliki berkenaan dengan keistimewaan yang anda miliki dalam 

kehidupan anda? bagaimana hal-hal tersebut datang kepada anda? apa yang terjadi 

pada masyarakat agar aset-aset khusus tersebut mendapatkan nilai atau menjadi 

sumber yang memudahkan anda maju dalam keadaan sehat dan puas, baik sebagai 

individu maupun bagian dari masyarakat? sekarang, pikirkan sejenak tentang apa 

keistimewaan orang lain yang tidak anda miliki. mengapa anda tidak 

memilikinya? apa yang menghalanginya? sekarang pikirkan tentang seperangkat 

pertanyaan ketiga. aset, kemampuan, atau sumber khusus apa yang anda miliki, 

yang tidak bernilai di masyarakat? mengapa hal-haltersebut tidak penting bagi 

kelompok-kelompok lain? simbol, peraturan, dan makna apa yang telah 

dihasilkandari komunikasi di masyarakat kita yang memberikan kekuatan bagi 
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sebagaian kelompok dan diambil dari orang lain? bagaimana rangkaian kekuatan 

tersebut diperkuat melalui komunikasi? 

Pertanyaan-pertanyaan akan keistimewaan dan kekuatan dianggap penting 

dalam teori komunikasi dan merupakan tema dari tradisi kritik. jika anda memilki 

atau kurang memilki keistimewaan karena warna kulit, kewarganegaraan, bahasa, 

agama, jenis kelamin, orientasi seksual,permasalahan wilayah, tingkat 

pendapatan, dan aspek identitas anda yang lainnya, maka anda menghadapibentuk 

perbedaan sosial yang dianggap sangat penting oleh para ahli kritik. teori-teori 

tersebut menyangkut bagaimana kekuatan, tekanan, dan keistimewaan sebagai 

hasil dari bentuk-bentuk komunikasi tertentu dalam masyarakat, membuat tradisi 

kritik penting dalam kajian teori komunikasi saat ini. 

Tradisi kritik berlawanan dengan banyak asumsi dasar dari tradisi lainnya. 

sangat dipengaruhi oleh karya-karya di Eropa. sangat di pengaruhi oleh karya-

karya di Eropa, feminisme Amerika, dan kajian-kajian post-modernisme dan post-

kolonialisme. tradisi ini berkembang pesat dan berpengaruh pada teori 

komunikasi. 

 

A. Gagasan Utama dari Tradisi Kritik 

Meskipun terdapat banyak keragaman tradisi kritik, semuanya sama-sama 

memilkitiga keistimewaan pokok. pertama, tradisi kritik benar, struktur kekuatan, 

dan keyakinan-atau ideologi- yang mendominasi masyarakat, dengan pandangan 

tertentu dimana minat-minat disajikan oleh struktur-struktur kekuatan  tersebut. 

pertanyaan seperti siapa yang boleh dan yang tidak boleh berbicara, apa yang 

boleh dan tidak boleh dikatakan, siapa yang mengambil keuntungan dari sistem-

sistem tertentu, biasanya ditanyakan oleh para ahli teori kritik. Kedua, para ahli 

teori krtik pada umumnya tertarik dengan membuka kondisi-kondisi sosial yang 

menindas dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan emansipasi aatu 

masyarakat yang lebihbebas dasn lebih berkecukupan. memahami penindasan 
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dalam menghapus ilusi-ilusi ideologi dan bertindak mengatasi kekuatan-kekuatan 

yang menindas. 

Teori kritik yang ketiga, menciptakan kesadaran untuk menggabungkan 

teori dan tindakan. teori-teori tersebut bersifat normatif dan bertindak untuk 

mendapatkan atau mencapai perubahan dalam kondisi-kondisi yang memengaruhi 

masyarakat atau seperti yang dinyatakan Della Pollock dan J. Robert Cox, "untuk 

membaca dunia dengan pandangan yang dapat membentuknya." Penelitian 

bertujuan untuk membuka jalan dimana minat-minat yang saling bersaing tidak 

cocok dan perilaku yang sedang berkonflik teratasi demi kelompok tertentu di 

samping yang lainnya. oleh karena itu, teori-teori kritik sering kali 

menggabungkan diri dengan minat-minat dari kelompok yang terpinggirkan. 

Dalam kajian komunikasi, para ahli kritik umumnya tertarik dengan 

bagaimana pesan memperkuat penekanan dalam masyarakat. meskipun para ahli 

kritik tertarik pada tindakan sosial, mereka juga fokus pada wacana dan teks-teks 

yang mempromosikan ideologi-ideologi tertentu, membentuk dan 

mempertahankan kekuatan, meruntuhkan minat-minat kelompok atau kelas 

tertentu. analisis wacana kritis memperhatikan fitur-fitur aktual dalam teks yang 

memunculkan rangkaian penekanan tersebut, tanpa memisahkan komunikasi dari 

faktor lain pada keseluruhan sistem kekuatan yang bersifat menekan. 

Teori-teori kritik sangat luas, sehingga teori-teori tersebut selalu sulit 

ditempatkan dan dikelompokkan dalam keseluruhan teori komunikasi. kita akan 

membahas cabang-cabang pokok: Marxisme, the Frankfurt School of Critical 

Theory, post-kolonialisme, dan kajian feminis. 

 

B. Keragaman dalam tradisi kritik 

Meskipun tradisi kritik telah muncul sejak karya Marx dan Friedrich 

Engels, marxisme merupakan cabang induk dariteori kritik. Marx mengajarkan 

bahwa cara-cara produksi dalam masyarakat menentukan sifat dari masyarakat. 

oleh karena itu, ekonomi adalah dasar dari semua struktur sosial. dalam sistem 
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kapitalis, keuntungan mendorong produksi, suatu proses yang berakhir dengan 

menekan buruh atau pekerja. Hanya ketika pekerja menentang kelompok-

kelompok dominan, cara-cara produksi dapat diubah dan kebebasan pekerja dapat 

dicapai. kebebasan tersebut memajukan perkembangan sejarah alami. ketika 

kekuatan-kekuatan oposisi bersinggungan dalam dialektik yang menghasilkan 

peringkat sosial yang lebih tinggi. Teori marxis klasik ini dinamakan the critique 

of political economy.  

Saat ini, teori kritik marxis sangat berkembang, meskipun teori ini telah 

bercabang dan multiteoretis. beberapa ahli teori kritik saat ini dengan senang hati 

mengadopsi ide-ide Marx pada ekonomi politik, meskipun perhatian dasar akan 

konflik dialektik, dominasi, dan penindasan tetap penting. teori kritik saat ini 

sering dinamakan "neo marxis" atau "marxis". Berbeda dengan model materialis 

marxisme sederhana, kebanyakan teori-teori kritik kontemporer melihat proses-

proses sosial sebagai overdetermined atau diakibatkan oleh sumber-sumber yang 

banyak. mereka melihat struktur sosial sebagai sistem yang didalamnya terdapat 

banyakfaktor yang berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. 

Minat dalam bahasa menjadi penting bagi para ahli teori kritik. dalam 

marxisme, praktik-praktik komunikasi dilihat sebagai hasil dari tekanan antara 

kreativitas individu dan desakan sosial pada kreativitas itu. hanya ketika individu 

benar-benar bebas mengekspresikan drinya dengan kejelasan dan alasan, 

kebebasan akan terjadi. akan tetapi, bahasa jugamenjadi sebuah desakan 

kepentingan dalam ekspresi individu karena bahasa dari kelas dominan 

membuatnya sulit bagi kelompok kelas pekerja untuk memahami keadaan mereka 

dan menemukan cara untuk mencapai emansipasi. Dengan kata lain, bahasa 

dominan menegaskan dan memperlihatkan penekanan terhadap kelompok 

pinggiran. ini adalah tugas para ahli teori kritik untuk menciptakan bentuk bahasa 

baru yang dapat menyingkap ideologi dominan dan ideologi yang saling bersaing 

agar dapat didengar. 

Frankfurt School adalah cabang kedua dari teori kritik dan faktanya sangat 

bertanggung jawab terhadap kemunculan istilah critical theory; Frankfurt School 
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masih sering digambarkan sebagai persamaan dengan istilah teori kritik (critical 

theory). Frankfurt School mengacu kepada kelompok filsuf Jerman, sosiolog, dan 

ekonom-Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse adalah di 

antara anggota-anggota yang paling terkenal-dihubungkan dengan Institute for 

Social Research yang didirikan di Frankfurt pada tahun 1923. Pengikut aliran ini 

diantara kajian-khususnya filosofi,sosiolog, ekonomi, dan sejarah-untuk 

mempromosikan filosofi sosial yang luas atau teori kritik yang mampu 

menawarkan pengujian yang komprehensif akan kontradiksi dan interkoneksi 

dalam masyarakat. Frankfurt School merupakan Marxis dalam inspirasinya; 

pertama, pengikutnya melihat kapitalisme sebagai tahap evolusi perkembangan 

sosialisme dan kemudia komunisme. bagaimanapun juga, kegagalan pergerakan 

pekerja dan kemunculan Fasisme, mengarahkan banyak pengikut Frankfurt 

School mengabaikan kepercayaannya akan proletar sebagai agen revolusi karena 

alasan dan kepintaran mereka. Sebagai hasilnya, Frankfurt School telah dikritik 

karena paham elitenya, kebencian terhadap buaya pop, dan pembebasan aktivisme 

demi intelektualisme. 

Dengan munculnya Partai Sosialis Nasional (Nazi) di Jerman pada tahun 

1930-an, banyak akademisi  Frankfurt berimigrasi ke Amerika yang membangun 

institusi untuk penelitian sosial di Universitas Kolombia. Sementara di Amerika, 

mereka sangat tertarik dengan komunikasi massa dan media sebagai struktur 

penekan dalam masyarakat kapitalis. Komunikasi mulai menjadi penting bagi 

teori kritik dan kajian komunikasi massa menjadi lebih penting. Akademisi 

frankfurt kontemporer yahng paling terkenal adalah Jurgen Habermas yang teori 

nya meneruskan penilaian terhadap alasan dan meminta untuk mengembalikan 

ide-ide rasional dari periode pencerahan atau modern. 

Teori kritik berada dalam paradigma modernis. entah itu intelektual atau 

pandangan populer, ada sebuah kepercayaan pada alasan yang dibangun melalui 

ilmu pengetahuan, bahwa individu sebagai agen perubahan dan penemuan aspek-

aspek budaya yang cuma-cuma. Keempat cabang tambahan yang dapat 

dikelompokkan dengan cara yang beragam: post-modernisme, post-kolonialisme, 
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post-strukturalisme, dan kajian feminis. apa yang umunya dimiliki dari filosofis 

ini merupakan sebuah desakan pada keragaman dan ketidakstabilan makna, 

ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan, dan keengganan memberikan 

kepercayaan demi cerita yang hebat. 

Post-modernisme dalam pengertian yang paling umum diberi tanda oleh 

perpecahan dengan modernitas dan proyek pencerahan. bertepatan dengan akhir 

dari masyarakat industri dan munculnya sebuah zaman informasi, dengan 

produksi barang-barangyang telah diberi jalan untuk memproduksi dan 

memanipulasi pengetahuan. bermula pada tahun 1970-an, post-modernisme 

menolok "elitisme, puritanisme, dan sterilitas" rasional karena pluralisme, 

relativitas, kebaruan (Novelty), kompleksitas, dan kontradiksi. kontribusiJean-

Francois Lyotard terhadap post-modernitas merupakan penolakan terhadap cerita-

cerita hebat tentang kemajuan- tidak ada lagi kisah-kisah yang diceritakan yang 

masuk akal dalam suatu budaya. kontribusi Jean Baudrillard adalah penekanan 

pada peningkatan pemisahan tanda dari sesuatu yang ditunjuknya. Simulasi telah 

berlalu setelah dilakukan dan tanda-tanda diproduksi ulang pada suatu tingkat 

dimana mereka tidak lagi mengacu pada objek nyata dalam dunia materi. Kedua 

ajaran tersebut memunculkan pertanyaan terhadap penamaan-penamaan 

tradisional akan "realitas" apakah "cerita-cerita tentang budaya tidak dapat 

dipercaya dan konstruksi-konstruksi buatan untuk tanda-tanda selalu dianggap 

lebih nyata dibandingkan tanda itu sendiri, realitas merupakan konstruksi yang 

terus berubah dan cepat berlalu. 

Karya dari tradisi kritik yang dikenal sebagai Cultural Studies selalu 

dihubungan dengan ragam post-modernisme dalam tradisi kritik. Sebagai tradisi 

yang terlepas dari tradisi, kajian-kajian budaya tampak sebagai cabang penting 

post-modernisme pada tradisi kritik. para ahli kajian budaya sama-sama 

membahas ideologi yang mendominasi sebuah budaya, tetapi memfokuskan pada 

perubahan sosial dari hal yang menguntungan di dalam budaya itu sendiri: "untuk 

mempermudah pergerakan budaya seperti yang telah diperlihatkan dalam 
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kehidupan sosial, hubungan kelompok dan kelas, institusi dan politik, serta ide 

dan nilai. 

Penggabungan antar-ilmu dimulai di Centre for Contemporary Cultural 

Studies di Birmingham, Inggris tahun 1964. Dengan berfokus pada budaya 

sebagai penelitian yang umum dan bermanfaat, institusi ini telah menyediakan 

susuna subjek dan subkultural untuk kajian akademis yang biasanya dianggap 

tidak sesuai bagi perhatian akademis. oleh karena itu, kajian-kajian budaya sangat 

dalam pengenalan yang bertolak belakang dengan ketidakjelasan pemahaman 

akan Frankfurt School. 

Kemungkinan mempelajari mempelajari semua bentuk subkultur yang 

biasanya tidak dipelajari dalam lingkungan akademik akan meningkatkan kajian 

budaya yang sangat berpengaruh bagi ilmu pengetahuan kontemporer-kajian-

kajian konsep yang awalnya dipinggirkan, seperti gender, ras, kelas, umur, dan 

yang terbaru, seksualitas. hal ini tidak mesti dikatakan bahwa topik-topik tersebut 

tidak dipelajari sebelum perkembangan teori budaya-faktanya, setiap ilmu melihat 

kemunculan permasalahanini dari keragaman dasar historis dan teoritis. 

Bagaimanapun juga, nilai-nilai kajian budaya yang umum dan dipinggirkan 

menjadi pendorong utama dibalik minat ilmiah yang berkelanjutan pada 

permasalahan tersebut. 

Post-strukturalisme biasanya dikonsepkan sebagai bagian dari proyek post-

modern karena post-strukturalisme mengolah usaha modern dalam menemukan 

kebenaran-kebenaran universal, naratif, metode, dan makna yang digunakan untuk 

mengenal dunia. awalnya mula post-sturkturalisme dikaitkan pada karya tulis 

Jaques Derrida tahun 1966 dan inti post-sturukturalisme adalah penolakan akan 

universalisasi makna yang ditentukan oleh desakan-desakan struktural, kondisi-

kondisi, dan simbol yang tetap. malahan, para ahli di dalam tradisi post-

strukturalisme menghubungkan pendekatan historis dan sosial terhadap sifat dunia 

serta manusia yang masing-masing maknanya di tentukan dalam produksi dinamis 

dan mencair serta pengaruh spesifik dari simbol-simbol untuk  momen bersejarah. 

Penganut post-strukturalisme mengkhawatirkan perbedaan di antara orang-orang 
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dari pada cerita-cerita besar yang biasamereka miliki dan perbedaan-perbedaan ini 

berperan dalam kehidupan setiap individu. Penolakan pada pandangan tetap dan 

tradisional terhadap tanda-tanda, simbol-simbol, dan makna yang dimiliki oleh 

post-strukturalisme menempatkannya dalam bidang teori komunikasi. Sebagai 

tambahan, Jaques Derrida, Jean Baudrillard, Rolland Barthes, dan Richard Rorty 

lebih dikenal dengan penganut post-strukturalisme. beberapa aspek dari karya 

Michael Foucault sangatlah post-strukturalis; yang lainnya sangat bergantung 

pada elemen-elemen strukturalis. untuk alasan ini, beberapa orang 

menganggapnya sebagai post-strukturalis dan yang lainnya tidak. 

Berikut, teori post-kolonialisme mengacu pada kajian "semua kebudayaan 

dipengaruhi oleh proses kekaisaran dari era kolonialisasi sampai hari ini" inti dari 

teori post-kolonialisme adalah gagasan yang dikemukakan oleh Edwad Said 

bahwa proses penjajahan menciptakan "kebedaan" yang bertanggung jawab bagi 

gambaran yang distereotipkan pada populasi bukan kulit putih. Teori Said 

merupakan proyek kritik dan post-modern yang bukan hanya menggambarkan 

proses kolonialisasi dan keberadaannya untuk mengintervensi "emancipatory 

political stance." Post-kolonial juga merupakan sebuah proyek post-modern dalam 

mempertanyakan bahwa hubungan historis, nasional dan geografis,serta 

penghapusan dibuat eksplisit dalam wacana. kemudian, pakar post-kolonial 

mengkaji isu-isu yang sama sebagaimana yang dikaji oleh kajian budaya dan 

kritik,-ras, kelas, gender, seksualitas- tetapi semuanya disituasikan "dalam 

susunan geopolitik dan hubungan negara-negara serta sejarah antarnegara 

mereka.' 

Akhirnya, kajian feminis telah bertahun-tahub berpengaruh dalam tradisi 

kritik. fenimisme definisikan secara beragam, mulai dari pergerakan untuk 

menyelamatkan hak-hak wanita sampai semua bentuk usaha penekanan. Dengan 

demikan, sekarang para ahli lebih suka membahas feminisme secara plural 

daripada secara singular. para ahli feminisme memulainya dengan fokus pada 

gender dan mencari perbedaan antara seks-sebuah kategori biologis- dan gender-

sebuah konstruksi sosial. mereka telah menguj, mengkritik, dan menentang 
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asumsi, serta mengalami maskulinitas dan feminitas yang meliputi semua aspek 

kehidupan, sebagai usaha untuk memperoleh cara-cara yang lebih memberi 

kebebasan pada wanita dan pria supaya diakui di dunia. 

Akan tetapi, penelitian feminis lebih dari sekadar kajian gender. feminis 

berusaha menawarkan teori-teori yang memusatkan pada pengalaman wanita dan 

untuk membicarakan hubungan antara kategori-kategori gender dan sosial 

lainnya, termasuk ras, etnik, kelas, dan seksualitas. hal yang paling terkini, kajian 

tentang bagaimana praktik komunikasi berfungsi menyebarkan idelogi-ideologi 

gender yang dimediasi wacana menjadi mengemuka dan merefleksikan 

variabilitas kajian budaya dalam ilmu komunikasi. Bukti lainnya yang cukup 

signifikan adalah kajian dari contoh-contoh positif gaya komunikasi dan 

praktiknya yang dapat memberikan model untuk bagaimana mencapai perubahan 

yang sesuai dengan nilai-nilai penganut paham feminisme. 

 

8. TRADISI RETORIKA 

Apakah anda senang mempelajai bagaimaa nerkomunikasi secara efektif, 

khususnya di muka umum? maukah anda menjadi pembicara-mungkin seorang 

politisi atau menteri? apakah seni publk sebagai sebuah simbol pernyataan. 

menipu anda? apakah anda suka mempelajari wacana serta memikirkan makna 

dan akibatnya? jika demikan, mungkin anda terseret dalam tradisi retorika pada 

teori komunikasi. 

saat ini, kata retorika sering mengalami penyempitan makna-kosong atau kata-

kata ornamen yang berlawanan dengan tindakan. bagaimanapun, dalam keadaan 

yang sesungguhnya, kajian retorika mempunyai sejarah yang berbeda di belahan 

barat, abad ke-5 sebelum masehi di Yunani. Kajian retorika secara umum 

didefinisikan sebagai simbol yang digunakan manusia. pada awalnya, ilmu ini 

berhubungan dengan persuasi, sehingga retorika adalah senid pidato. Kemudian, 

berkembang sampai meliputi proses "adjusting ideas to people and people to 

ideas" dalam segala jenis pesan. Fokus dari retorika telah diperluas bahkan lebih 
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mencakup segala cara manusiadalam menggunakan simbol untuk memengaruhi 

lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat mereka tinggal. 

 

A. Gagasan utama dari tradisi Retorika 

Pusat dari tradisi retorika adalah kelima karya agung retorika-penemuan, 

penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. semua ini adalah elemen-elemen 

dalam mempersiapkan sebuah pidato, sedangkan pidato orang yunani dan roma 

kuno berhubungan dengan ide-ide penemuan,pengaturan ide, memilihbagaimana 

membingkai ide-ide tesebut dengan bahasa, serta pada akhirnya, penyampaian isu 

dan daya inget. dengan perubahan pada retorika, kelima karya agung ini telah 

mengalami kesamaan perluasaan. penemuaan sekarang mengacu pada 

konseptualisasi- proses saat kita menentukan makna dari simbol melalui 

interprestasi, respon terhadap fakta yang tidak mudah kita temukan pada apa 

yangtelah ada, tetapi menciptakannya melalui penafsiran dari kategori-kategori 

yang kita gunakan. penyusunan adalah pengaturan simbol-simbol, dan konteks 

yang terkait. Gaya berhubungan dengan semua anggapan yang terkait dalam 

penyajian dari simbol tersebut, mulai dari memilih sistem simbol sampai makna 

yang kita berikan pada semua simbol tersebut, mulai dari kata-kata dan tindakan 

sampai pada busana dan perabotan.  Penyampaian menjadi perwujudan dari 

simbol-simbol dalam bentuk fisik, mencangkup pilihan non-verbal untuk 

berbicara, menulis, dan memediasikan pesan.Akhirnya,daya ingat tidak lagi 

mengacu pada penghafalan pidato, tetapi dengan cakupan yang lebih besar dalam 

mengingat budaya sebagaimana dengan proses persepsi yang berpengaruh pada 

bagaimana kita menyimpan dan mengolah informasi.  

 Tanpa mengesampingkan pemilihan simbol dan media. retorika 

melibatkan sebuah rhetor atau pengguna simbol yang menciptakan sebuah teks  

atau arefak khusus untuk audiensi, bermaslah dengan ragam desakan situasional. 

banyak orang memandang retorika sebagai sinonim istilah komunikasi dan 

keputusan untuk menggunakan istilah retorika bergantung pada tradisi filosofis 
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yang paling sesuai dengan yang anda di identifikasi. pada kenyataanya, kita tidak 

terlalu terfokus pada pembahasan retorika karena mempunyai tradisi yang terpisah 

dari teori komunikasi dan kita tidak dapat membahas keduanya. sementara itu, 

retorika sangat penting untuk ilmu komunikasi, sehingga kita memasukannya 

sebagai sebuah tradisi pada bab ini.  

 

B. Keragaman dalam tradisi retorika  

Retorika mempunyai makna yang berbeda dalam periode yang berbeda sehingga 

menyebabkan kekacauan dalam pemaknaan kata. kita akan mengidentifikasi 

beberapa periode tersebut untuk memperlihatkan beragam kemungkinan dari 

tradisi retorika : klasik, pertengahan, Renaissance, Pencerahan, Kontemporer, dan 

post-modern.  

 Asal retorika di zaman klasik, dari abad ke 5 sampai abad ke 1 sebelum 

masehi, di dominasi oleh usaha-usaha untuk mendefinisikan dan menyusun 

peraaturan dari seni retorika. guru - guru pengembara disebut sophist mengajarkan 

seni berdebat di kedua sisi pada sebuah kasus instruksi retorika paling awal di 

Yunani. Plato tidak menyukai pendekatan relativistik Sophist terhadap 

pengetahuan yang meyakini adanya kemungkinan ideal atau kebenarann absolut. 

dialog- dialog plato tentang retorika telah menyelamatkan sebagian besar bidang 

retorika dari nama buruk. Aristoteles, murid Plato, mengambil pendekatan yang 

lebih pragmatis lagi terhadap seni, mengaturnya dalam buku catatan kuliahnya 

yang telah disusun menjadi apa yang kita kenal sebagai Rhetorika.Tulisan tentang 

retorika orang Yunani telah disaring dan di perinci oleh orang romawi, termasuk 

Isocrates, Quintilian, dan Cicero.  

 Zaman pertengahan (400-1400 Masehi) memandang kajian retorika yang 

berfokus pada permasalahan penyusun dan gaya. Retorika zaman pertengahan 

telah merendahkan praktik dan seni  pagan, serta perlawanan dengan Kristen yang 

memandang kebenaran itu sendiri sebagai sebuah keyakinan. Augustine, seorang 

pengajar retorika yang pindah agama menjadi kristen, mengembalikan tradisi 
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retorika dengan bukunya On Christian Doctrine. dalam bukunya, ia berpendapat 

bahwa penceramah harus dapat mengajar, menyenangkan, dan bertindak-konsepsi 

Cicero terhadap kewajiban dari seorang orator. 

Orientasi pragmatis terhadap retorika pertengahan juga bukti lain kegunaan 

dari retorika zaman pertengahan-untuk penulisan surat. penilisansurat menjadi 

sangat penting sebagai sebuah saran pencatatan karena banyak keputusan yang 

dibuat secara pribadi dalam dekrit dan surat. permasalahan tentang gaya 

ditekankan dalam pengajaran mengadaptasi pelapisan, bahasa, dan format untuk 

audiensi khusus. 

Renaissance (sekitar 1300-1600 Masehi) yang disokong oleh zaman 

pertengahan, memandang sebuah kelahiran kembali dari retorika sebagai filosofi 

seni. para penganut Humanisme yang tertarik dan berhubungan dengan semua 

aspek dari manusia, biasa menemukan kembali teks retorika klasik dalam sebuah 

usaha untuk mengenal dunia manusia. 

Rasionalisme telah menjadi tren yang dimulai selama zaman Renaissance, 

tetapi karakteristik secara khususnya pada retorika-periode berikutnya- Zaman 

Pencerahan (1600-1800 Masehi). Selama era ini, para pemikir seperti Rene 

Descartes mencoba untuk menentukan apa yang dapat diketahui secara absolut 

dan objektif oleh pikiran manusia. Francis Bacon, mencari persepsi petunjuk 

dengan penelitian empiris, berpendapat bahwa kewajiban retorika adalah untuk 

"Lebih baik mengaplikasikan alasan dengan imajinasi supaya sesuai dengan 

keinginan." logika atau pengetahuan juga terpisah dari bahasa dan retorika hanya 

menjadi cara untuk menyampaikan kebenaran ketika kebenaran tersebut diketahui. 

Perpecahan ini-memisahkan isi dari perhatian retorika-ditambahkan pada definisi-

definisi negatif retorika yang terjadi saat ini. 

Fokus pada rasional selama zaman pencerahan juga berarti bahwa sekali 

lagi retorika dibatasi karena gayanya, memunculkan pergerakan belles lattres- 

yang arti harfiahnya surat-surat indah atau menarik. belles lettres mengacu pada 

karya sastra dan semua karya seni murni-retorika, puisi, drama, musik, dan 
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bahkan berkebun-dan semua ini dapat diuji menurut kriteria estetika yang sma. 

dengan ketertarikan dalam gaya, selera, dan estetika tidak mengherankan jika 

sebuah gerakan seni deklamasi mengaharkan pelafalan serta sistem gerak tubuh 

dan gerakan untuk pembicara juga muncul ke permukaan. para pendeklamasi 

memiliki dua tujuan utama: untuk memulihkan peraturan-peraturan penyampaian 

yang sebagian besar diabaikan sejak era klasik, untuk meningkatkan gaya 

penyampain yang buruk dari pembicara pada masa tersebut; dan untuk 

berkontribuso secara ilmiah untuk memahami manusia dengan meneliti pengaruh-

pengaruh dari berbagai aspek penyampaian pada pikirian audiensi. 

Abad ke-20-dan retorika kontemporer yang mengiringinya- menunjukkan 

sebuah kenaikan pertumbuhan dalam retorika ketika jumlah, jenis, dan pengaruh 

simbol-simbol meningkat. ketika sebuah abad dimulai dengan sebuah penekanan 

pada nilai berbicara dimuka umum bagi masyarakat yang ideal, penemuan media 

massa menghadikan fokus baru dalam visual dan verbal. Retorika bergerser 

fokusnya dari pidato kesemua jenis penggunaan simbol. selama masa dua perang 

dunia, lembaga-lembaga media massa dibangun untuk meliti propaganda, mulai 

meneliti periklanan, dan pesan-pesan sudut pandang retorika yang disampaikan 

melalui media massa. saat ini, televisi dan film-film, papan iklan dan video 

games, situs-situs internet dan komputer grafis diteliti oleh para ahli retorika, 

sama banyaknya seperti naskah-naskah yang tidak saling berhubungan. secara 

harfiah, tidak ada bentuk penggunaan simbol yang tidak dapat diteliti oleh para 

akademisi retorika. 

Hal yang paling penting, periode kontemporer nampaknya juga telah 

kembali pada sebuah pemahaman mengenai retorika sebagai epistemika-sebagai 

sebuah cara untuk mengetahui dunia, bukan hanya sebuah cara untuk 

menyampaikan sesuatu tentang dunia. sebagian besar ahli teori retorika saat ini 

menganut paham pada beberapa tingkatan dengan gagasan bahwa manusia 

menciptakan dunia-dunia mereka melalui simbol-simbol pada bahwa dunia yang 

kita kenal merupakan salahsatu yang ditawarkan kepada kita oleh bahsa kita. 

bentuk kuat posisi ini menyatakan bahwa kondisi-kondisi material di sekitar kita 
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kurang penting di bandingkan dengan kata-kata yang kita gunakan untuk 

menyebutkan kenyataan dan bahwa mengubah tanda sesuatu atau simbol secara 

harfiah dapat menghasilkan sebuah dunia lain dengan menciptakan sebuah sudut 

pandang yang berbeda atau titik yang menguntungkan pada dunia tersebut. bentuk 

yang lebih lemah hanya menyatakan peran penting yang dimainkan bahasa dalam 

bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap dunia. 

Kecenderungan lain yang muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-

21 telah menjadi jembatan antara retorika dengan post-modernisme, terutama 

pada apresiasi pos-modern dan penilaian pendirian yang berbeda. sebagai contoh, 

ahli-ahli teori retorika post-modern mengistimewakan pendirian akan ras, kelas, 

gender, dan seksualitas ketika mereka masuk kedalam pengalaman kehidupan 

khusus seseorang dari pada mencari teori-teori yang luas dan penjelasan-

penjelasan mengenai retorika. penganut paham feminis dan praktik-praktik 

retorika gender sering kali masuk ke dalam bidang post-modern, sama seperti 

teori queer (ganjil), pada kondisi para akademisi retorika menguji fitur-fitur yang 

berbeda dari penyampaian keganjilan publik dan bentuk-bentuk retorika lain 

untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ditawarkan oleh queer rethor. 

pembuatan semua jenis retorika pengganti-Afrosentri, Asiansentri, Suku asli 

Amerika, suku Aborigin- merupakan bagaian proyek post-modern dan telah 

banyak membantu dalam mengubah karakter kontemporer tradisi retorika. 

Selanjutnya, retorika jauh berbeda dengan tanpa arti, kosong, atau 

pembicaraan ornamental. hal ini merupakan seni dasar dan praktik komunikasi 

komunikasi manusia. ketika retorika berhubungan dengan praktik pidato menurut 

standar tunggal yang dikembangkan di Yunani, saat ini kita mengetahui 

keberadaan banyak ahli pidato yang masing-masing menawarkan sudut pandang 

yang berbeda dalam penggunaan simbol. akan tetapi, karena buku ini berfokus 

pada teori-teori komunikasi dalam bidang ilmu, kita tidak akan memasukkan 

banyak teori yang secara tradisional dianggap retorik. Jadi, kita tidak memiliki 

satu bagian untuk tradisi retorik ketika kita melewati beragam konteks 
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komunikasi; teori-teori retorik tersebut akan dicakup dalam tradisi lain yang 

sesuai. 

 

C. Mengembangkan Konteks untuk komunikasi  

Teori – teori dalam tujuh tradisi yang telah di bahas sebelumnya mencakup 

banyak aspek komunikasi. Untuk menyusun teori, kami telah memutuskan untuk 

melihat pada keterkaitan utama mereka atau point-point pusat. Bayangkanlah 

ketika melihat proses komunikasi melalui sebuah lensa perbesar. Kita dapat 

mempersempit area focus pada individu dan selanjutnya memperlebarnya 

perlahan- lahan untuk melihat pandangan yang cukup lebar. Pada setiap titik, kita 

dapat memutar sedikit lensanya untuk melihat fitur-fitur lain dari pemandangn 

tersebut dalam focus. Ketika kami melakukan hal ini, kami menyadari bahwa 

setiap aspek komunikasi merupakan bagian dari konteks yang lebih besar. Kami 

juga melihat bahwa setiap tingkatan komunikasi memengaruhi dan dipengaruhi 

oleh konteks-konteks yang lebih besar ini. 

Untuk penggunaan dalam organisasi, kami telah menyusun teori-teori komunikas 

ke dalam delapan konteks yang digambarkan pada gambar 3.3. kami mulai dalam 

Bab 4 dengan pembahasan individu, yaitu melihat cara-cara dari tradisi-tradisi 

yang berbeda menjelaskan pelaku komunikasi sebagai orang-orang yang terlibat 

dalam interaksi social. Selanjutnya, dalam bab 5, kami sedikit melebarkan lensa 

untuk melihat pada teori-teori pesan dan dalam bab 6, Percakapan. Ketika orang-

orang menggunakan pesan dalam percakapan dengan orang lain, mereka 

mengembangkan hubungan yang dijelajahi dalam bab 7. Selanjutnya, dalam bab 

8, kami bergerak ke konteks yang lebih besar dari kelompok  dan dalam bab 9, 

organisasi. Selanjutnya, kami membahas teori-teori tentang media (bab 10). 

Akhirnya, dalam bab 11, kami melebarkan lensa kami ketingkatan yang paling 

lebar untuk melihat pada komunikasi dalam kebudayaan dan masyarakat. 

Konteks-konteks komunikasi- dari pelaku komunikasi hingga masyarakat- 

saling memengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, hubungan kita didefinisikan 
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dan diatur melalui pertukaran pesan dalam percakapan. Para pelaku komunikasi 

mengambil keputusan mengenai pesan, tetapi pesan disusun ke dalam percakapan, 

memengaruhi pelaku komunikasi. Kebudayaan dibangun melalui komunikasi, 

tetapi jenis-jenis pesan yang kita kirimkan, bagaimana kita memahami pesan-

pesan tersebut, dan hasil dari hubungan tersebut ditentukan dalam banyak cara 

oleh kebudayaan dan masyarakat tempat kita hidup. 

Dapat saja hal itu mereupakan sebuah kesalahan, memperlakukan konteks 

tersebut sebagai rahasia. Namun, mereka tidak. Ketika kita focus pada teori-teori 

individu dalam konteks tertentu, jangan kehilangan pandangan dalam melihat sifat 

konteks dan melupakan pengaruhnya yang baik. Ketika kita berpindah dari satu 

komteks ke konteks lainnya pada bab yang akan datang, kami mendorong anda 

untuk memperluas atau mempersempit lensa dari waktu ke waktu untuk menjaga 

pandangan dari koneksi tersebut. 

Dalam setiap bab berikutnya, kami mengorganisasi teori-teori dengan 

tradisi, sehingga anda dapat melihat bagaimana tradisi yang berbeda memberikan 

kontribusi pada topic yang dibahas. Kami pernah mencoba untuk mengorganisasi 

bab-bab tersendiri berdasarkan pada susunan teori yang paling logis, sehingga 

tradisi-tradisi tidak selalu dihadirkan dalam susunan yang sama pada setiap 

babnya. Tentu saja, tidak semua tradisi memberikan kontribusi dalam setiap bab, 

sehingga beberapa bab terdiri atas empat tradisi, beberapa ada yang lima, dan 

beberapa bahkan ada yang enam.  

Poin-poin berikut akan menyediakan petunjuk ketika anda melanjutkan 

pembahasan teori-teori dalam kedelapan bab berikutnya. 

1. Perhatikan bahwa tidak ada tradisi yang memberikan kontribusi pada setiap 

aspek komunikasi. Sebagai contoh, tradisi sosiopsikologis sangat berpengaruh 

dalam menentukan banyak aspek komunikasi, tetapi tradisi ini sedikit 

membicarakan tentang masyarakat dan budaya. Tradisi fenomenologis agak 

terbatas dalam kontribusinya pada teori komunikasi, paling tidak secara langsung; 
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bahkan, idenya tentang interpretasi telah lama menjadi faktor utama dalam 

membantu kita menginterpretasi budaya dan memahami berbagai macam teks. 

2. Tradisi-tradisi tidaklah terpisah satu sama lainnya. Tentu saja, tradisi-tradisi 

tersebut telah memengaruhi satu sama lainnya dan saling menutupi dalam cara-

cara yang signifikan. Sebagai contoh, perhatikanlah bahwa tradisi semiotic, 

fenomenologis, sosiokultral, dan tradisi kritik menyatu pada poin-poin yang 

terfokus pada kekuatan simbol, pentingya pengalaman dan interpretasi manusia, 

serta paling tidak dalam teori komunikasi yang merupakan kesamaan mereka 

dalam hubungan social. Bahkan, afinitas yang tidak diperkirakan pun muncul, 

sehingga sebagai contoh, tradisi sosiopsikologis dan sibernetika adakalanya 

muncul. 

3. Setiap tradisi memilki karakter khusu dan dalam beberapa kasus, tradisi-tradisi 

tersebut, bahkan saling menolak satu sama lainnya. Sosiopsikologis dan 

sosiokultural adakalanya bersentuhan, tetapi hal ini merupakan hal yang jarang. 

tradisi-tradisi kritik dan sosiopsikologis tidak pernah datang bersamaan, 

sibernetika dan semiotik pun jarang datang bersamaan. dalam kasus ini, asumsi-

asumsi dasar yang mendorong tradisi sangat bertentangan. 

4. Ketika anda mengganti konteks, tradisi-tradisi yang berbeda menjadi kurang 

berharga. karena komunikasi itu multikontekstual, setiap tradisi memilki nilai 

dalam membantu kita memahami persamaan dan perbedaan dalam konteks. 

misalnya, dapat dipahami mengapa konteks pelaku komunikasi di dominasi oleh 

prespektif psikologis, paling tidak, dalam tradisi barat yang sangat individualistis. 

namunm sosiopsikologis mulai kehilangan kekuatan karena konteks meluas untuk 

memasukan struktur sosial yang lebih luas. 

5. Meskipun tradisi-tradisi tidak menyebarkan dirinya dengan sama untuk semua 

konteks, distribusi-distribusinya itu juga tidak terbatas dalam jangkauan perhatian 

yang sempit. misalnya teori kritik yang sering menegaskan tentang struktur-

struktur sosial yang luas juga berkontribusi pada pemahaman kita akan masing-

masing pelaku komunikasi sebagai topangan identitas politis. bahkan, tradisi 
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sosiopsikologis yang mengaplikasikan dengan sangat jelas pada individu-individu, 

memiliki sesuatu yang harus dikatakan tentang kelompok, organisasi, dan bahkan 

media dalam kaitannya dengan peran psikologi dalam kesatuan sosial. 

Pada akhirnya, kita memikirkannya dengan lebih produktif agar anda 

mampu menghabiskan beberapa saat untuk berpikir tentang bagaimana 

memikirkan komunikasi daripada harus berkontemplasi tentang catatan teori-teori 

dan konsep-konsep yang panjang yang akan anda temui pada bab-bab berikutnya. 

kami ingin anda menyadari bahwa kapan pun anda berpikir tentang komunikasi, 

anda mempunyai perspektif yang akan dipengaruhi, sebagaian oleh raga 

pertanyaan yang anda tanyakan dan tradisi-tradisi yang menyusun pertanyaan-

pertanyaan tersebut, perolehan akademik anda, pengalaman hidup anda, dan 

tujuan-tujuan anda. ketika anda mulai melihat dengan lensa tertentu, anda 

merepresentasikan apa yang anda lihat, memproduksinya, dan mengelaborasinya. 

Inilah persisnya bagaimana tradisi teori komunikasi dikembangkan dan 

diteruskan: kader ahli yang berdedikasi awalnya menemukan cara tertentu dalam 

berpikir yang atraktif menghubungkan pemikiran ini ke dalam cara memahami 

apa yang telah mereka alami. kita mengetahui bahwa ketika anda mengeksplorasi 

teori komunikasi, anda juga akan membuat koneksi dan kontribusi yang anda 

miliki karena anda menavigasi kajian ini, cobalah mengapresiasi beberapa teori, 

dan temukan apakah teori tersebut bekerja untuk anda dalam menjelaskan 

bagaimana anda melihat dunia. melalui proses ini juga, anda akan berkolaborasi 

dengan orang lain dalam membantu meningkatkan kajian komunikasi. 

yang berbeda dalam katagori yang sama. dengan perhatian pada tanda dan 

simbol, semotik menyatukan kumpulan teori-teori yang sangat luas yang berkaitan 

dengan bahasa,wacana, dan tindakan-tindakan nonverbal. Pada Bab 5, kita akan 

mengamati beberapa arti istilah tersebut ketika membahas tradisi ini secara 

mendalam. 

kebanyakan pemikiran semiotik melibatkan ide dasar triad of meaning yang 

menegaskan bahwa arti muncul dari hubungan di antara tiga hak benda (atau yang 
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dituju), manusia(penafsir), dan tanda. Charles Saunders Pierce, ahli semiotik 

modern pertama, dapat dikatakan pula sebagai pelopor ide ini. Pierce 

mendefinisikan semiosis sebagai hubungan diantara tanda,benda, dan arti. tanda 

tersebut merepresentasikan benda atau yang ditunjuk di dalam pikiran si penafsir. 

sebagai contoh, kata anjing diasosiasikan dalam pikiran anda dengan binatang 

tertentu. kata itu bukanlah binatang, tetapi sebagai ganti dari pemikiran, asosisasi, 

atau interpretasi yang menghubungkan kata dengan benda yang nyata menurut 

anda. Seseorang yang mencintai anjing dan memilikinya sebagai binatang 

peliharaannyaakan mendapatkan pengalaman yahng berbeda tentang tanda anjing 

dengan orang yang digigit oleh anjing ketika kecil. ketiga elemen itu membentuk 

segitiga semiotik, seperti yang telah diberi nama oleh C.K. Ogden dan J.A. 

Richards. 

penyelidikan tentang kata ganti perorangan (personal pronoun) oleh Wendy 

Martyna memberikan ide yang lebih baik tentang bagaimana proses tiga bagian 

ini menghubungkan benda, tanda, dan arti, benar-benar berfungsi. dalam Bahasa 

inggris, kata he  biasanya digunakan untuk menunjukkan laki-laki atau perempuan 

ketika kata diganti tunggal (singular pronoun) diperlukan, seperti dalam kalimat 

"when a teacher returns tests, he usually discusses them with the class,". Martyna 

tertarik untuk menemukan kata gati umum (generik pronoun) apa yang 

kebanyakan orang akan digunakan pada situasi tersebut dan arti yangmereka 

miliki untuk kata ganti (pronoun) yang mereka gunakan. empat puluh siswa di 

Stanford telah melengkapi sejumlah kalimat yang memerlukan penggunaan kata 

ganti umum, beberapa kalimat menunjukkan pada orang yang umumnya dianggap 

sebagai laki-laki ("before a judge can give final ruling be must weigh the 

evidence".) beberapa di antara menujukkan pada orang yang umum di anggap 

sebagai perempuan ("after a she has completed training, she goes to work") dan 

beberapa lainnya netral ("when a person have money, he apt to feel bad") 

Martyna menemukan bahwa para partisipasi biasanya menggunakan kata 

ganti kosakata dengan stereotip jenis kelamin. dalam kalimat-kalimat netral, 

subjek penelitian hampir selalu menggunakan kata ganti maskulin, meskipun 
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beberapa partisipan dengan sengaja memberikan pembalikan peran dengan 

menukar kata pasti sedangkan yang lainnya mencoba menghubungkan seksisme 

dengan menggunakan kombinasi pada he atau she. perempuan sepertinya jadi 

menggunakan istilah maskulin dibandingkan laki-laki. setelah partisipan 

menyelesaikan kalimat, Martyna bertanya kepada mereka apa yang mereka 

peroleh setelah menyelsesaikan kalimat. kebanyakan mereka selalu 

menggambarkan laki-laki dalam kalimat stereotip-laki-laki dan perempuan dalam 

kalimat stereotip-perempuan. dalam kalimat netral, gambaran yang ada 

kebanyakan adalah laki-laki. penelitian ini menunjukkan bahwa tanda seperti kata 

ganti perorangan dihubungkan kepada yang ditunjuknya melalui pikiran atau 

interprestasi si pengguna. dalam kata lain, arti bergantungan pada gambaran atau 

pikiran seseorang dalam kaitannya dengan tanda dan benda yang 

direpresentasikan oleh tanda. 

Variasi dalam Tradisi Semiotik 

Semiotik selalu dibagi ke dalam tiga wilayah kajian-semantik., sentaktik, 

dan pragmatik. Semantik berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan 

dengan yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Semiotik 

menggambarkan dua dunia-dunia benda dan dunia tanda-dan mencerahkan 

hubungan di antara kedua dunia tersebut. kapan pun kita mmberikan sebuah 

pertanyaan "Apa yang direpresentasikan oleh tanda?" maka kita berada dalam 

ranah semantik. sebagai contoh, kamus merupakan buku referensi semantik; ia 

mengatakan apa arti kata atau apa yang mereka representasikan. sebagai prinsip 

dasar semiotik, represntasi selalu dimediasi oleh intrepretasi sadar seseorang dan 

interpretasi atau arti apa pun bagi sebuah tanda akan mengubah satu situasi ke 

situasi lainnya. oleh karena itu, pertanyaan semantik yang lebih halus, "arti-arti 

apa saja yang dibawa oleh tanda ke dalam pikiran seseorang dalam suatu situasi?" 

penelitian Martyna tentang kata ganti yang telah dijelaskan sebelumnya 

ditanamkan dengan kuat dalam cabang semantik pada smeiotik. 

wilayah kajian kedua dalam semiotik adalah sintaktik atau kajian hubungan 

diantara tanda-tanda. tanda-tanda sebetulnya tidak pernah berdiri dengan 
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sendirinya. hampir semuannya selalu menjadi bagian dari sistem tanda atau 

kelompok tanda yang lebih besar yang diatur dalam cara-cara tertentu. oleh karena 

itu, sintaktik mengacu pada aturan-aturan yang dengannya orang mengobinasikan 

tanda-tanda ke dalam sistem makna yang kompleks. semiotik tetap mengacu pada 

prinsip bahwa tanda-tanda selalu dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda 

selalu dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda lain. tentunya, kamus bukan 

sekadar katalog hubungan antara satu tanda dengan tanda lainnya ( satu kata 

didefinisikan oleh kata-kata lainnya). ketika kita bergerak dari satu kata (dog) 

menuju sebuah kalimat (the cute dog licked my hand), kita berhubungan dengan 

sintaksis atau struktur bahasa. isyarat-isyarat selalu dikombinasikan dengan 

isyarat-isyarat lainnya untuk membentuk sistem kompleks tanda-tanda nonverbal 

dan tanda-tanda nonverbal dipasagkan dengan bahasa untuk mengekspresikan 

arti-arti yang halus dan kompleks. perarturan sintaktik memudahkan manusia 

untuk menggunakan kombinasi tanda-tanda yang tidak terbatas untuk 

mengekspresikan kekayaan makna. 

Pragmatik, kajian utama semiotik yang ketiga, memperlihatkan bagaimana 

tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia atau penggunaan 

praktis serta berbagai akibat dan pengaruh tanda pada kehidupan sosial. cabang ini 

memiliki pengaruh yang paling penting dalam teori komunikasi karena tanda-

tanda dan sistem tanda dilihat sebagai alat komunikasi manusia. oleh karena itu, 

pragmatik saling melengkapi dengan tradisi sosial budaya. dari prespektif 

semiotik, kita harus memiliki pemahaman bersama bukan hanya pada kata-kata, 

tetapi juga pada struktur bahasa, masyarakat, dan budaya agar komunikasi dapat 

mengammbil perannya. sistem hubungan di antara tanda-tanda harus 

memperkenankan pelaku komunikasi untuk mengacu pada sesuatu yang lazim. 

kita harus berbagi rasa keterkaitan dalam pesan-pesan atau kemungkinan tidak 

adanya sejumlah pemahaman dan kita harus berasumsi bahwa ketika kita 

menggunakan peraturan bahasa, sejumlah orang yang mengetahui peraturan itu 

akan mamu memahami makna yang kita maksud. pragmatik tanda-tanda penting 

bagi sejumlah perhatian akan komunikasi yang luas, tetapi tentunya sangata 

berarti dalam melihat pada pemahaman dan kesalahpahaman. 
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tanda nonliguistik menciptakan permasalahan pragmatik khusus dan 

nonverbal juga telah menarik minat para peneliti komunikasi. sebagai contoh, 

kode-kode visual lebih terbuka dalam makna potensialnya-interpretasinya sangat 

subyektif serta lebih dihubungkan dengan perseptual internal dan proses-proses 

pemikiran penonton daripada dengan representasi konvensional. hal ini tidak 

mesti dikatakan bahwa makna seseorang untuk sebuah gambar benar-benar 

individualis; tentunya makna-makna visual dapat dipengaruhi oleh pembelajaran, 

budaya, dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. akan tetapi, melihat gambaran 

visual tidaklah samadengan memahami bahasa. gambar memerlukan pengenalan 

bentuk, organisasi, dan diskriminasi, bukan hanya hubungan-hubungan 

representatif. oleh karena itu, makna gambaran visual sangat bergantung pada 

presepsi serta pengetahuan individu dan sosial. 

pembagian semantik, sintaktik, dan pragmatik digunakan secara luas untuk 

mengelola kajian semantik. namun, tidak semua orang setuju bahwa hal ini 

merupakan cara yang paling bermanfaat. sebagai contoh, Donald Ellis 

menegaskan bahwa semantik bukanlah cabang yang terpisah, tetapi lebih tampak 

sebagai batang yang menopang keseluruhan pohon. Bagi Ellis, makna bykan 

sekadar permasalahan Lexical semiotics atau makna kata-kata, melainkan juga 

termasuk structural semantics atau makna struktur-struktur bahasa. 

paling tidak, boleh dikatakan bahwa ketiga dimensi semiotik ini berkaitan 

satu sama lainnya dan bhawa permisahannya membantu dalam memahami aspek 

makna yang berbeda. kita pahami dari semiotik bahwa tanda (di luar diri kita) 

merepresentasikan benda, tetapi hanya melalui persepsi dan perasaan internal kita. 

bila semiotik cenderung memperhatikan tanda dan fungsinya, fenomenologis 

lebih melihat pada sosok penafsir sebagai komponen utama dalam proses ini. 

(Stephen Littlejohn, 2011:51-79) 
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BAB VI 

PELAKU KOMUNIKASI 

 

Selama anda menjalani kehidupan dan berhubungan dengan banyak orang 

dalam berbagai situasi, ada satu hal yan tidak pernah berubah: Anda menjadi diri 

sendiri dalam hubungan tersebut. Apakah anda sedang menonton televise, 

berbicara dengan teman, berselisih paham dengan atasan, bekerja pada sebuah 

perusahaan radio, atau merancang kampanye PR, anda sering memandang situasi 

dari sudut pandang anda sendiri sebagai seorang pelaku komunikasi. Pada 

masyarakat barat, setiap individu memikul kepentingan yang besar sebagai 

―pemain kunci‖ dalam kehidupan sosial. Hal ini merupakan sifat alamiah kita 

untuk memulai sebagai seorang individu manakala kita memikirkan teori 

komunikasi. Beberapa pertanyaan intinya adalah: Siapakah saya sebagai seorang 

pelaku komunikasi? Apa yang membuat saya bisa berkomunikasi? Apa yang 

membuat saya berbeda dari pelaku komunikasi yang lain? Bagaimana orang lain 

memandang perilaku saya? Bagaimana komunikasi saya berubah ketika saya 

pindah dari satu situasi ke situasi lainnya? 

Individu sebagai pelaku komunikasi telah merebut perhatian sejumla besar 

peneliti dan ahli teori pada bidang kita. Pada bab ini, kita mengacu pada beberapa 

tradisi teori tentang teori tentang individu sebagai pelaku komunikasi tersebut. 

Tradisi yang paling terkemuka adalah sosiopsikologi, tetapi di samping itu 

sibernetika, social budaya, dan tradisi kritis juga telah memberikan pengetahuan 

yang mendalam.  

Dasar tradisi ini adalah konsistensi perilaku seseorang terhadap situasi. 

Salah satu tujuan dari psikologi adalah untuk mengidentifikasi serta mengukur 

kepribadian dan sifat perilaku individu. Ahli teori komunikasi juga tertarik pada 

perbedaan setiap individu dan telah mengembangkan sejumlah pengujian untuk 

mengetahui bagaimana Anda menilai sifat-sifat komunikasi seperti komunikasi 

yang bersifat kecemasan atau pertentangan. Jika anda terperdaya oleh pertanyaan 
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tentang sifat-sifat komunikasi, apa yang menentukan gaya komunikasi anda, 

situasi komunikasi semacam apa yang anda suka dan mana yang anda hindari, 

serta apakah anda sama dan berbeda dari orang lain dalam hal komunikasi dalam 

hal komunikasi anda- maka dengan sendirinya anda akan terikat dengan teori-teori 

ini pada tradisi sosiopsikologi. 

Sementara itu, para peneliti pada tradisi ini tertarik dalam 

mengelompokkan ciri komunikasi, bahkan yang leih penting lagi adalah 

pemahaman apayang ada dibalik perilaku. Dengan kata lain, pertanyaan-

pertanyaan tentang apa yang mendorong perilaku dan proses mental yang kita 

gunakan untuk mengambil keputusan mengenai apa yang harus dikatakan serta 

bagaimana kita harus bereaksi pada situasi komunikasi yang paling tinggi di sini. 

Salah satu persoalan yang sentral pada tradisi ini adalah bagaimana kita 

mengolah informasi dan menyusunnya ke dalam system kognitif. Kita menerima 

banyak informasi setiap hari. Beberapa dari informasi ini adalah fakta, sedangkan 

beberapa adalah informasi yang bermuatan nilai dan opini, informasi yang 

meminta tindakan, dan sebagaian dengan informasi tersebut? Bagaimana 

informasi tersebut sesuai dengan pola mental anda dan informasi lainnya yang 

telah anda serap selama ini? 

Teori tentang sifatdan pengolahan informasi berakar dengan kuat pada 

psikologi dan berorientasi psikologis, tetapi ketika anda berpikir tentang diri anda, 

anda segera menyadaribahwa sebagian besar dari diri anda dibentuk oleh interaksi 

dalam kelompok sosial dan terdiri dari budaya anda, kisah anda sebagai 

seseorang, dan kesan yang telah anda ciptakan dengan orang lain selama 

berinteraksi seumur hidup. Walaupun banyak masyarakat Barat menggolongkan 

sifat dan perbedaan setiap individu, hal ini hanyalah bagian dari sebuah kisah. 

Sebenarnya, identitas anda banyak bergantung pada apa yang anda bagi dengan 

orang lain. Perbedaan ini- antara konstruksi psikologis dan konstruksi sosial.- 

menciptakan sebuah titik pembagi dalam teori-teori sosiopsikologis dan 

sosiokultural mengenai pelaku komunikasi. Peta berikut akan menguraikan teori-

teori yang akan kita bahas disini. 
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1. TRADISI SOSIOPSIKOLOGIS 

Tradisi sosiopsikologis dalam teori komunikasi mempuunyai pengaruh 

yang sangat kuat pada bagaimana cara kita berpikir tentang pelaku komunikasi 

sebagai individu. Hal ini tentu dapat dimengerti ketika kita menyadari bahwa 

sebagian besar karya ini, baik yang berasal atau dimodelkan pada peneltian 

psikologi merupakan penelitian tentang perilaku manusia. Tujuan dibalik tradisi 

sosiopsikologis adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa setiap individu 

manusia berperilaku seperti yang mereka perbuat, sedangkan dalam komunikasi, 

ilmu pengetahuan dalam tradisi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan, ―Apa 

yang memperkirakan bagaimana pelaku komunikasi akan berpikir dan bertindak 

dalam kondisi seperti ini?‖ kita akan melihat pada dua jenis teori dalam tradisi ini-

teori sifat dan teori kognitif. 

 

2. TEORI SIFAT 

Sifat adalah sebuah kualitas atau karakteristik pembeda; ini merupakan 

cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku yang konsisten terhadap situasi. 

Sifat-sifat tersebut sering kali digunakan untuk memprediksi perilaku. Sehingga 

dapat dipahami jika teori sifat dan perilaku dimasukkan ke dalam bagian yang 

sama pada buku ini. Mungkin yang paling diyakini oleh para psikolog saat ini 

adalah bahwa perilaku ditentukan oleh sebuah gabungan dari faktor sifat dan 

situasi. Bagaimana anda berkomunikasi dalam situasi tertentu bergantung pada 

sifat yang anda perhatikan sebgai seprang individu da situasinya atau lingkungan 

di mana anda dapat menemukan identitas anda sendiri. 

Penelitian dibidang komunikasi telah mempelajari berbagai jenis sifat dan 

kami tidak dapat membahas semuanya disini. Sebagai contoh, kami memunculkan 

dua sifat yang align sering diteliti dalam komunikasi-pertentangan dan kecemasan 

berkomunikasi. Kedua hal tersebut adalah sifat paling mendasar yang diteliti 

dalam tradisi ini da dihadirkan sebgai sebuah bentuk dasar mengenai bagaimana 

penelitian ini dilakukan. Kami membahas pendekatan faktor sifat, dimana 

kelompik sifat tersebut dianggap menyatu, dan kemudian membahas kajian siffat 

yang lebih luas dalam penelitian watak dan biologi. 
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Pertentangan. Pertentangan (argumentativeness) adalah kecenderungan untuk 

ikuk serta dalam percakapan tentang topik-topik kontroversial, untuk mendukung 

sudut pandang anda, dan untuk menolak keyakinan yang berbeda. Dominic 

Infante dan para koleganya yang bertanggung jawab mengembangkan konsep ini 

meyakini bahwa pertentangan dapat meningkatkan pembelajaran, membantu 

seseorang untuk memahami sudut pandang orang lain, mempertinggi kredibilitas, 

dan membangun keterampilan berkomunikasi. Individu yang menyukai 

pertentangan diartikan sebagai seseorang yang sombong, walaupun tidak semua 

orang sombong memiliki sifat argumentative. Secara umum sangat mungkin 

untuk menjadi sombong tanoa mempertentangkan pendapat anda. Untuk 

mengatasi konsep ini, para penulis membedakannya kedalam dua kelompok 

varibel-pertentangan yang merupakan sifat positif serta keagresifan verbal dan 

permusuhan yang merupakan sifat negatif. Sebenarnya, mengetahui cara 

menyanggah yang benar mungkin dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi 

kecenderungan agresif yang sangat menyakitkan, sehingga semua ini memiliki 

kemungkinan untuk saling menyeimbangkan. 

Pada kasus ini, Infante dan kedua orang temanya mempelajari hubungan 

suami istri dengan kekerasan dan menemukan bahwa kekerasan dalam pernikahan 

mereka digolongkan kedalam keagresifan verbal yang lebih tijggi 

danpertentangan yang lebih rendah daripada pernikahan tanpa kekerasan. Hal 

tersebut menujukan bahwa pasangan tanpa kekerasan menghadapi masalah-

masalah mereka dengan memberikan kritik yang membangun dalam sebuah 

perdebatan, dimana pasangan dengan kekerasan mungkin tidak dapat mengatasi 

perbedaan mereka dengan cara ini 

 

Kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi.  Banyak orang yang takut 

atau tidak suka berkomunikasi serta telah banyak penelitian tentang kecemasan 

dan ketakutan berkomunikasi. Dalam bidang komunikasi, karya yang paling 

terkenal adalah Communication Apprehension (CA) oleh James McCroskey dan 

koleganya.
 
Walaupun setiap orang mengalami saat-saat ketakutan, sifat CA 

merupakan kecenderungan untuk mengalami kecemasan saat berkomunikasi 
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dalam berbagai keadaan. Ketakutan yang normal bukanlah suatu masalah, selain 

patologis CA yang merupakan keadaan di mana individu menderita ketakutan 

ekstrim secara terus-menerus dalam berkomunikasi yang menjadi masalah. CA 

yang tinggi secara tidak normal menciptakan masalah- masalah kepribadian, 

termasuk kecemasan ekstrim dan penghindaran terhadap komunikasi dengan 

langsung mencegah partisipasi produktif dan memuaskan dalam masyarakat. 

Ketakutan berkomunikasi adalah bagian dari kelompok konsep yang 

terdiri atas penghindaran sosial, kecemasan sosial, kecemasan berinteraksi, dan 

keseganan. Sebagai sebuah kelompok, hal ini disebut juga dengan kecemasan 

dalam berkomunikasi dan bersosialisasi (social and communicative anxiety). 

Dalam survei dan analisis secara menyeluruh dari literatur ini, Miles Patterson dan 

Vicki Ritts menyebutkan beberapa parameter. Pertama, mereka menemukan 

bahwa kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi memiliki aspek 

fisiologis, seperti detak jantung dan rona merah pipi karena malu, manifestasi 

perilaku seperti penghindaran dan proteksi diri, serta dimensi kognitif seperti 

fokus diri dan pikiran negatif. Menariknya, hubungan kognitif adalah yang paling 

kuat dari ketiga parameter tersebut, yang bisa berarti bahwa kecemasan dalam 

berkomunikasi dan bersosialisasi sangat berhubungan dengan bagaimana kita 

berpikir tentang diri kita sendiri dalam hubungannya dengan situasi komunikasi. 

Pikiran negatif dapat membuat kita merasa gelisah yang mencegah seseorang 

untuk mempertimbangkan semua informasi dan tanda-tanda pada lingkungan 

sekitar, mengacaukan pengolahan informasi secara normal, serta dapat 

memperkuat perilaku seperti penarikan diri dari masyarakat. 

Model Faktor-Sifat. Sementara itu, banyak sifat yang telah diteliti baik dari sisi 

psikologis maupun komunikasi, dalam banyak hal, para peneliti mulai menyadari 

bahwa dengan mencatat sifat seseorang sangat tidak membantu. Psikolog mulai 

mengembangkan berbagai model faktor- sifat, kadang-kadang disebut juga sifat-sifat 

super. Model ini terdiri atas sekelompok kecil sifat secara umum yang dapat 

menjelaskan sifat-sifat lainnya dan perbedaan setiap individu di antara mereka. 
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Salah satu model faktor-sifat yang paling terkenal adalah model faktor-sifat yang 

dipaparkan oleh Digman. Model ini mengidentifikasi lima faktor umum yang 

dalam sebuah kombinasi menentukan sifat setiap individu dengan lebih spesifik. 

Lima faktor tersebut, meliputi (1) neuroticism atau kecenderungan untuk 

merasakan emosi negatif dan kesedihan; (2) extraversion atau kecenderungan 

untuk menikmati berada dalam kelompok, menjadi tegas, dan berpikir optimis; (3) 

openness atau kecenderungan untuk menjadi reflektif, memiliki imajinasi, 

memperhatikan perasaan dari dalam hati, dan menjadi pemikir mandiri; (4) 

agreeableness atau kecenderungan untuk menyukai dan menjadi simpatik kepada 

orang lain, ingin membantu orang lain, serta untuk menghindari permusuhan; dan 

(5) conscientiousness atau kecenderungan menjadi pribadi yang disiplin, melawan 

gerak hati nurani, menjadi teratur, dan memahami penyelesaian tugas. 

Tugas para ahli teori sifat-komunikasi adalah menggunakan model seperti 

ini untuk membantu menjelaskan berbagai macam perilaku komunikasi. Sebagai 

contoh, conversational narcissism atau obrolan narsis mungkin dapat dijelaskan 

sebagai sebuah kombinasi dari sesuatu, seperti neuroticism menengah, 

extraversion tinggi, openness rendah, agreeableness rendah, dan 

conscientiousness rendah. Pendekatan sifat ini menawarkan cara untuk memahami 

perbedaan perilaku manusia, tetapi di sisi lain juga mengakui persamaan. 

Memahami perbedaan manusia dalam hubungannya dengan sekelompok 

kecil dari faktor-faktor ini yang telah membuat para peneliti bertanya-tanya 

mengenai peran faktor biologi dan keturunan dalam menjelaskan perilaku. 

Dengan kata lain, jika kita memunculkan kelima faktor yang sama pada suatu 

tingkatan, mungkin secara biologis mereka sudah ditentukan. Sebenarnya, dalam 

komunikasi, pendekatan faktor-sifat telah menuntun pada penelitian yang serius 

mengenai peran biologis dalam komunikasi. 

 

Sifat, Watak, dan Biologis. Selama bertahun- tahun, psikolog telah meneliti 

perilaku manusia berdasarkan faktor biologis, sedangkan sifat-sifat telah 

dijelaskan berkaitan dengan kecenderungan genetis. Baru-baru ini, Michael Beatty 

dan James McCroskey telah membawa karya ini ke dalam bidang komunikasi. 
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Pada umumnya, karya ini didasarkan pada gagasan bahwa sifat adalah 

kecenderungan dari watak yang berakar pada susunan neurobiologis yang 

ditentukan secara genetis atau aktivitas otak. Menurut Beatty dan 

McCroskey, bagaimana kita merasakan dunia sangat berhubungan dengan 

apa yang terjadi pada otak kita dan sebagai akibatnya, sebagian besar ditentukan 

secara genetis. Menurut teori ini, pengaruh dari lingkungan atau pembelajaran, 

tidaklah terlalu penting, sehingga kita dapat memperkirakan bahwa perbedaan 

setiap individu dalam bagaimana manusia berkomunikasi dapat dijelaskan secara 

biologis. Masih dengan metode faktor-sifat, Beatty dan McCroskey berpendapat 

dengan karyanya dalam psikologi, bahwa semua sifat dapat dikurangi hingga 

menjadi beberapa dimensi saja yang sekitar 80% ditentukan oleh faktor genetis. 

Dengan menggunakan model Tiga Besar karya psikolog H. J. Eysenck—yang 

membagi perilaku manusia ke dalam tiga sifat daripada lima sifat yang 

diidentifikasi oleh Digman—para pakar ini menyatakan bahwa perilaku dalam 

berkomunikasi memunculkan beragam kombinasi dari ketiga faktor tersebut, 

meliputi (1) fokus keluar (extraversion); (2) kecemasan (neuroticism); (3) 

kurangnya pengendalian-diri (psychotocism). 

Beatty dan McCrosky menerapkan paradigma communibiologicalsecara 

spesifik pada karya mereka dalam ketakutan berkomunikasi, menyebut sifat ini 

sebagai sebuah bentuk ―introversi neurotis (neurotic introversion)”. Setelah 

bertahun-tahun menelusuri sebuah penjelasan tentang sifat ini, mereka sekarang 

yakin bahwa penyebab tingginya sifat CA adalah faktor biologis. Hal ini 

merupakan sebuah kemunduran dari tesis yang biasanya diyakini oleh banyak 

peneliti termasuk McCroskey sendiri pada masa-masa sebelumnya bahwa 

ketakutan dalam berkomunikasi telah dipelajari. 

McCroskey dan Beatty menyanggah bahwa sistem limbik, yang berada 

jauh di dalam otak, adalah yang mengendalikan emosi. Ketika Anda dihadapkan 

pada sesuatu dalam lingkungan sekitar, stimulus tersebut diolah oleh bagian otak 

Anda yang dikenal sebagai sistem penghambatan perilaku atau Behavioral 

Inhibition System (BIS). Stimulus negatif menyebabkan munculnya BIS yang 

mengaktifkan sistem limbik Anda. Ketika BIS Anda terangsang, Anda cenderung 
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memusatkan perhatian pada semua ancaman. Dengan demikian, orang-orang yang 

memiliki BIS yang berlebihan akan sangat mudah merasa gelisah dan ketakutan 

daripada individu yang BIS-nya kurang aktif. Pada umumnya, jika sistem limbik 

Anda lebih sensitif maka Anda akan merasa lebih gelisah. 

Dalam CA, sesuatu harus terjadi agar komunikasi dipandang sebagai 

stimulus pengalih. Hal ini melibatkan hampir seluruh bagian dari otak Anda, 

sistem pengaktifan perilaku atau Behavioral Activation System (BAS). Sistem ini 

berhubungan dengan penghargaan, sehingga terlihat seperti merangsang motivasi 

dan menimbulkan adanya tindakan. Bahkan, orang yang ketakutan paling tidak 

sewaktu-waktu dapat termotivasi untuk berkomunikasi karena merasa akan 

mendapatkan penghargaan. Sebagai contoh, meskipun CA tinggi, mungkin Anda 

dapat maju dan memberikan sebuah presentasi dalam kelas pidato karena Anda 

ingin nilai yang bagus. Pada kasus ini, BAS akan memungkinkan Anda 

melakukan sesuatu yang sangat menakutkan. Masalah bagi'individu dengan rasa 

takut yang tinggi adalah mereka akan mengalami rasa takut yang ekstrim untuk 

memberikan pidato^ yang secara keseluruhan membuat perasaan tidak nyaman. 

Mereka akan mengingat hal tersebut dan terus mengasosiasikan pengalaman 

dalam berkomunikasi dengan stimulus negatif. 

Sejalan dengan apa pun proses neurochemical yang mungkin terjadi, Anda 

juga menimbulkan adanya proses kognitif pikiran Anda yang dibawa dalam 

situasi komunikasi apa pun. Pada bagian berikut, kita akan melihat teori-teori 

yang secara spesifik berhubungan dengan hal ini. 

 

3. KOGNISI DAN PENGOLAHAN INFORMASI 

Jika teori sifat memberi Anda beberapa nama untuk menggambarkan diri 

Anda sendiri dan pelaku komunikasi lainnya, maka teori pengolahan informasi 

bekerja di belakang layar untuk menjelaskan bagaimana Anda berpikir, 

bagaimana Anda mengatur dan menyimpan informasi, serta bagaimana kognisi 

membantu membentuk perilaku Anda. Kami membahas beberapa teori kesadaran 

yang sangat penting dalam literatur komunikasi; teori atribusi, teori penilaian 

sosial, dan teori penguraian kemungkinan. Teori-teori tersebut telah menjadi dasar 
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untuk tradisi sosiopsikologis yang memberikan dasar untuk memahami bagaimana 

interpretasi dan persuasi terjadi di antara individu. 

 

Teori Atribusi. Teori atribusi bermula dengan gagasan bahwa setiap individu 

mencoba untuk memahami perilaku mereka sendiri dan orang lain dengan 

mengamati bagaimana sesungguhnya setiap individu berperilaku. Sebagai pelaku 

komunikasi, kita harus berpikir logis kenapa kita berperilaku demikian, dan 

kadang-kadang kita ingin agar kita dapat menjelaskan kenapa orang lain juga 

berperilaku seperti itu. Teori atribusi kemudian berhubungan dengan cara kita 

menyimpulkan hal yang menyebabkan perilaku tersebut—perilaku kita dan 

perilaku orang lain. 

Penemu teori atribusi, Fritz Heider, menyebutkan beberapa atribusi kausal 

yang biasa dibuat setiap orang. Semua ini mencakup penyebab situasional 

(dipengaruhi oleh lingkungan), pengaruh pribadi (memengaruhi secara pribadi), 

kemampuan (dapat melakukan sesuatu), usaha (mencoba melakukan sesuatu), 

hasrat (keinginan untuk melakukannya), perasaan (merasamenyukainya), 

keterlibatan (setuju dengan sesuatu), kewajiban (merasa harus), dan perizinan 

(telah diizinkan). Berapa kali Anda mengatakan sesuatu kepada orang lain dan 

kemudian bertanya pada diri Anda sendiri, ―Kenapa saya melakukan itu?‖ 

Jawaban Anda mungkin terdengar seperti ini: ―Saya tidak dapat menahannya; 

saya harus mengatakannya,‖ atau ―saya ingin melakukannya,‖ ―saya merasa 

menyukainya,‖ ―saya ingin masuk ke dalamnya,‖ atau ―saya berkewajiban untuk 

melakukannya.‖ 

Terlepas dari bagaimana Anda mungkin menjelaskan apa yang Anda 

katakan, mustahil bahwa Anda dapat menemukan satu per satu hubungan antara 

pernyataan Anda dan penjelasan Anda mengenai hal tersebut. Dengan kata lain, 

mungkin Anda akan menjelaskan alasan Anda mengatakan sesuatu dengan 

berbagai cara. Sejumlah perilaku mungkin dirasakan seperti sesuatu yang muncul 

dari satu penyebab saja atau sebaliknya, suatu perilaku mungkin muncul dari 

beberapa penyebab. Ketika Anda berkomunikasi, Anda sering kali harus 
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mengatasi ambiguitas tersebut dan teori atribusi membantu Anda memahami 

bagaimana Anda melakukan hal seperti itu. 

Sebagai contoh, katakanlah Anda seorang pengawas pada sebuah 

perusahaan kecil. Anda melihat bahwa salah satu pegawai Anda tiba-tiba 

kelihatan rajin dan Anda ingin mengetahui apa penyebabnya. Anda mungkin 

berpikir bahwa pekerjaannya sedang menumpuk, yang akan memengaruhi 

perilaku terhadap lingkungan. Atau Anda mungkin berpikir bahwa pegawai Anda 

sedang berusaha mendapatkan kenaikan gaji. Atau mungkin saja ia sedang 

mencari muka di hadapan Anda supaya bisa mendapatkan jabatan manajerial 

suatu hari nanti. Atau mungkin ia bosan dan ingin menyibukkan diri. Secara 

alami, mungkin Anda akan menggunakan konteks ini untuk membantu Anda 

menentukan penyebab dari perilaku pegawai Anda. Anda akan mengamatinya 

pada saat ia bekerja untuk melihat apa yang dapat Anda pelajari tentang perilaku 

rajinnya yang tiba-tiba.  

Persepsi Anda pada situasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dalam 

perilaku psikologis Anda sendiri. Anda selalu mengartikan apa yang Anda amati 

dan arti ini sangat penting terhadap apa yang Anda ―lihat.‖ Pemahaman 

membantu Anda untuk mempersatukan persepsi Anda dan menyusun pengamatan 

Anda menjadi pola-pola yang membantu Anda memahami dunia. Keterbutuhan 

Anda terhadap konsistensi, membuat Anda mendefinisikan segala hal dengan cara 

yang membantu Anda memahami mereka sebagai sebuah hubungan. Sebagai 

contoh, jika Anda membayangkan memiliki sebuah perusahaan besar, maka Anda 

mungkin akan memiliki kecenderungan untuk menghubungkan kerja keras 

pegawai Anda dengan kesetiaan. Cara Anda memutuskan untuk memahami 

perilaku pegawai Anda mungkin berbeda dengan cara orang lain pada perusahaan 

seperti itu. 

Heider menyebut bentuk persepsi individu dengan perceptual styles. Ia 

menyadari bahwa setiap situasi apa pun memunculkan berbagai interpretasi yang 

masing-masingnya kelihatan nyata bagi orang tersebut, bergantung pada gaya 

hubungan orang tersebut. Sebagai contoh, mungkin Anda sangat optimis dan 

cenderung menghubungkan perilaku dengan niat yang baik. Jika kasusnya seperti 
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ini, maka Anda mungkin merasa bahwa perilaku pegawai Anda berasal dari 

keinginannya untuk peningkatan diri. 

Ketika kita yakin bahwa seseorang melakukan sesuatu dengan maksud 

tertentu, maka dimensi hubungan mengambil peranannya. Jika Anda berpikir 

bahwa seseorang melakukan sesuatu dengan maksud tertentu, maka Anda akan 

mengetahui dua dasar hubungan: kemampuan dan motivasi. Misalnya, 

umpamakan seorang rekan Anda tidak dapat menghadiri rapat. Anda akan 

menebak bahwa (1) ia tidak dapat hadir dengan beberapa alasan; atau (2) ia tidak 

berusaha menghadiri rapat. Jika Anda berkesimpulan dengan hubungan yang 

pertama— bahwa ia tidak dapat hadir—maka Anda pasti berpikir bahwa ada 

sesuatu yang salah—ia sakit, mengalami kecelakaan, ban mobilnya kempes, atau 

ada kejadian lain yang mencegahnya untuk menghadiri rapat. Jika Anda memilih 

asumsi yang kedua—bahwa ia tidak berusaha untuk hadir— Anda akan berpikir 

jika ia memang tidak mau hadir untuk rapat (sebuah atribusi niat) atau ia sangat 

malas (sebuah atribusi usaha). Kemudian, dalam persepsi Anda akan disimpulkan 

hal yang menyebabkan perilaku teman Anda menurut keseluruhan pengalaman, 

pengartian, dan gaya persepsi Anda dalam kalitannya dengan faktor situasi. 

Atribusi lain yang menarik terjadi ketika Anda berpikir bahwa Anda 

―harus‖ melakukan sesuatu. Sebuah kewajiban dipandang bukan sebagai sebuah 

tuntutan objektif dan adil. Hal ini dapat memiliki pemahaman kebenaran yang luar 

biasa karena semua orang akan setuju. Sebagai contoh, mungkin Anda berkata, 

―Saya harus pergi ke dokter gigi,‖ atau ―Saya harus pergi ke tempat olahraga lebih 

sering.‖ Akan tetapi, ―harus‖ tidak mesti sesuai dengan nilai-nilai. Mungkin Anda 

takut untuk pergi ke dokter gigi walaupun Anda pikir itu harus. Karena orang 

ingin konsisten, mereka akan menyeimbangkan kewajiban dan nilai-nilai mereka, 

sehingga apa yang ingin mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka pikir 

seharusnya mereka lakukan. 

Teori Heider, walaupun berpengaruh seperti teori atribusi yang asli, 

bukanlah satu-satunya teori dalam perkembangan teori atribusi; teori ini telah 

diperluas dalam berbagai cara. Dalam bidang komunikasi, Brant Burleson telah 

melakukan penelitian mengenai bagaimana atribusi dimainkan dalam kehidupan 



171 
 

yang sebenarnya. Dalam usaha memahami bagaimana atribusi bekerja dalam 

praktik sehari-hari, Burleson merekam berbagai percakapan, termasuk sebuah 

percakapan antara dua asisten pengajar. Pada percakapan ini, salah seorang 

pengajar, Don, mengeluh pada temannya, Bob, bahwa salah satu muridnya telah 

gagal ujian sebanyak tiga kali. Don sangat prihatin dan menelusuri alasan 

kegagalan siswa tersebut. Don dan Bob pertama-tama mendiskusikan 

kemungkinan bahwa tesnya terlalu sulit, tetapi Don berkata bahwa tes tersebut 

sama dengan tes yang telah diberikan pada semester sebelumnya dan tidak ada 

seorang pun yang gagal. Dengan demikian, mereka dapat mengatur tingkat 

kesulitan ujian sebagai satu penyebab. Kemudian, mereka menyimpulkan bahwa 

kegagalan tersebut pasti berhubungan dengan siswa itu sendiri. Entah ia tidak 

mampu atau tidak pernah berusaha. Karena ia telah melengkapi tugas-tugasnya 

dan mengambil tes sebanyak tiga kali, ia nampaknya telah berusaha, sehingga 

mereka menyimpulkan bahwa ia hanya tidak mampu melalui ujian tersebut. 

Pada contoh ini, sepertinya Bob dan Don sangat logis dan sistematik 

dalam mencoba untuk menentukan masalah siswa tersebut, tetapi salah satu 

penemuan penelitian yang paling umum adalah bahwa manusia sering kali 

memiliki atribusi yang tidak logis dan samar. Daripada mempertimbangkan semua 

faktor, manusia cenderung membuat penilaian yang cepat bagi mereka sendiri dan 

orang lain berdasarkan petunjuk yang ada dan faktor emosi. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa penilaian manusia sebelumnya sulit untuk dicabut, tidak 

peduli bagaimana mendesak bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, sekali Anda 

membuat sebuah atribusi, Anda cenderung untuk berpegang teguh dengan hal 

tersebut. 

Akan tetapi, ada sebuah asumsi yang kuat dalam teori atribusi bahwa 

semua orang adalah logis dan sistematik. bagaimana kita menengahi penemuan 

penelitian ini? Beberapa peneliti telah mengadopsi situasi di mana semua orang 

dapat mengolah informasi baik dengan cara yang logis maupun tidak logis, 

bergantung pada keadaan seperti halnya motivasi. jika motivasi untuk 

mempromosikan diri tinggi, seperti ketika kita ingin menyelamatkan muka dari 

rasa malu, maka mungkin saja ada sebuah kecenderungan menjadi samar dalam 
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hal pelayanan diri, hubungan situasional. Jika Anda terlambat untuk berkencan, 

sebagai contohnya, maka Anda mungkin membuat sebuah permintaan maaf. 

Sebaliknya, ketika seseorang terdorong untuk mengendalikan situasi, mungkin 

ada kesamaran pada atribusi tanggung jawab pribadi. Jadi, jika atasan Anda 

memberikan pujian tentang pekerjaan Anda, mungkin Anda mengira bahwa 

secara pribadi Anda telah melakukan tanggung jawab dengan baik. 

Contoh ini menggambarkan salah satu penemuan yang kuat dalam 

penelitian atribusi: the fundamental attribution error. Hal ini merupakan 

kecenderungan untuk menghubungkan penyebab dari kejadian menjadi sangat 

pribadi. Hal ini adalah sebuah perasaan di mana semua orang secara pribadi 

bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada mereka. Secara umum, 

kelihatannya kita tidak sensitif dengan banyaknya faktor keadaan yang 

menyebabkan kejadian saat mengingat perilaku orang lain, tetapi kita sensitif pada 

keadaan saat mengingat perilaku  

kita sendiri. Dengan kata lain, kita cenderung menyalahkan orang lain 

untuk apa yang terjadi pada mereka tetapi menyalahkan situasi—segala hal yang 

di luar kendali kita—atas apa yang terjadi pada kita. Jika teman sekamar Anda 

gagal dalam ujian, maka Anda cenderung mengatakan bahwa ia tidak belajar 

dengan cukup keras, tetapi jika Anda yang gagal ujian, maka Anda akan berkata 

bahwa ujian tersebut terlalu sulit. Teori penilaian sosial memperluas cakupan pada 

karya atribusi dengan melihat secara spesifik pada bagaimana kita menilai 

pernyataan atau pesan-pesan dari diri kita sendiri dan orang lain. 

 

Teori Penilaian Sosial. Teori atrtbusi menunjukkan kepada kita pentingnya 

penilaian interpersonal, Teori penilaian sosial, sebuah karya dalam ilmu psikologi 

sosial, berfokus pada bagaimana kita membuat penilaian mengenai pernyataan 

yang kita dengar, Sebagai contoh, seandainya teman baik Anda mengagetkan 

Anda dengan mendiskusikan sebuah pendapat yang sangat bertentangan dengan 

yang Anda yakini tentang sesuatu. Bagaimana Anda akan menangani hal ini? Apa 

akibat dari pernyataan ini pada keyakinan Anda? Teori penilaian sosial, 

berdasarkan karya Muzafer Sherif dan koleganya mencoba untuk memperkirakan 



173 
 

bagaimana Anda akan menilai pesan dari teman Anda dan bagaimana penilaian ini 

akan berpengaruh pada sistem keyakinan Anda sendiri.  

Sherif dipengaruhi oleh penelitian penilaian fisik sebelumnya, yang 

menguji kemampuan orang-orang untuk menilai hal seperti bobot sebuah objek 

atau sinar dari sebuah cahaya. Sebagai contoh, seandainya Anda diminta untuk 

menilai berat relatif dari lima objek tanpa sebuah timbangan. Apa yang mendasari 

penilaian Anda?  

Anda membutuhkan beberapa rekomendasi. Cara sederhana untuk 

mengerjakan hal ini adalah dengan mencari sesuatu yang Anda tahu memiliki 

berat—misalnya, sebuah karung terigu dengan berat 10 pon. Pertama, Anda akan 

mengangkat karung terigu dan kemudian menilai berat dari objek lainnya 

berdasarkan persepsi terhadap berat kantungnya. Berat yang sudah diketahui akan 

dianggap sebagai ―dasar‖ yang memengaruhi persepsi Anda pada berat objek 

lainnya. Kita membuat semacam penilaian fisik setiap waktu. Kita mungkin 

menilai seberapa panjang sesuatu tanpa menggunakan penggaris, seberapa lama 

siang hari, berdasarkan pada terangnya cahaya di ruangan, atau seberapa panas 

cuaca berdasarkan pada udara yang dirasakan. 

Untuk menunjukkan kekuatan dasar ini, cobalah sebuah eksperimen 

sederhana. Ambil tiga buah mangkuk. Mangkuk pertama, isi dengan air panas, 

mangkuk kedua dengan air dingin, dan mangkuk ketiga dengan air hangat. 

Letakkan satu tangan pada air panas dan tangan yang satu lagi dengan air dingin. 

Setelah beberapa saat, letakkan kedua tangan pada mangkok yang ketiga, yang 

berisi air hangat. Persepsi Anda terhadap suhu air ini akan berbeda untuk setiap 

tangan (walaupun kedua tangan berada pada mangkok air hangat yang sama) 

karena setiap tangan berasal dari mangkok yang berbeda dan memiliki dasar atau 

acuan yang berbeda. 

Memikirkan bahwa proses yang sama mungkin menjelaskan stimulasi 

penilaian non-fisik, Sherif meneliti cara orang menilai pesan, sehingga 

menciptakan istilah persepsi sosial untuk menjabarkan fenomena ini. Dalam 

interaksi dengan orang lain, kita tidak punya sekarung terigu yang dapat kita 

gunakan untuk menilai sebuah pesan; kita harus bergantung pada sebuah dasar 
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atau acuan internal. Dengan kata lain, acuan kita berada di kepala kita dan 

didasarkan pada pengalaman sebelumnya. 

Pada sebuah eksperimen penilaian sosial, Anda akan diberi sejumlah 

pernyataan tentang suatu masalah. Kemudian, Anda akan diminta untuk 

mengurutkannya ke dalam sebuah kelompok berdasarkan kesamaan mereka 

menggunakan sebuah proses yang disebut Q-sort. Anda dapat mengurutkannya ke 

dalam banyak kelompok sesuka Anda. Kemudian, Anda akan meletakkan susunan 

tersebut dari positif ke negatif. Berikutnya, Anda akan menyatakan kelompok 

pernyataan mana yang dapat Anda terima secara pribadi, yang tidak dapat 

diterima, dan yang netral. Tumpukan data yang pertama akan membentuk rentang 

penerimaan Anda (latitude of acceptance)— pernyataan yang dapat membuat 

Anda setuju, yang kedua adalah rentang penolakan (Latitude of rejection)—

semua pernyataan yang membuat Anda tidak setuju, dan yang ketiga adalah 

Latitude of noncommitment atau rentang ketidakterlibatan Anda. 

Prosedur penelitian ini adalah cara sistematis dalam memperagakan apa 

yang terjadi dalam kehidupan setiap hari. Dalam beberapa persoalan, biasanya ada 

beberapa tingkatan pernyataan yang Anda terima dan persoalan lainnya yang 

ingin Anda tahan, serta tingkatan di mana Anda ingin menolaknya. Rentang 

penerimaan dan penolakan seseorang dipengaruhi oleh sebuah variabel kunci—

keterlibatan ego. Keterlibatan ego (ego involvement) adalah pemahaman tentang 

hubungan pribadi Anda dengan sebuah masalah. 

Sebagai contoh, Anda pasti mendengar tentang isu pemanasan global 

akhir-akhir ini. Jika Anda belum pernah mengalami kendala dari masalah ini, 

maka masalah ini mungkin tidak penting bagi Anda, dan keterlibatan ego Anda 

rendah. Sebaliknya, jika Anda tinggal di New Orleans atau di Gulf Coast pada 

tahun 2005 dapat dipastikan bahwa keterlibatan ego Anda akan tinggi. Walaupun 

Anda memiliki opini yang lebih ekstrim terhadap semua topik tersebut dimana 

ego Anda terlibat, masalahnya bukan hanya seperti ini. Anda dapat saja memiliki 

pendapat yang biasa- biasa saja dan ego Anda masih terlibat—sebagai contoh 

kasus, jika Anda berbangga pada diri Anda sendiri karena menjadi politisi 

independen dan suka melihat perdebatan tentang isu-isu politik di kedua sisi. 
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Apa yang penilaian sosial katakan tentang komunikasi? Pertama, kita 

mengetahui dari karya Sherif bahwa individu menilai hal yang menyenangkan 

dari sebuah pesan yang didasari oleh kemantapan dalam diri dan keterlibatan ego 

mereka sendiri. Akan tetapi, proses penilaian ini dapat melibatkan adanya 

penyimpangan. Seperti isu lubang pada lapisan ozon ini, seseorang mungkin 

menyimpangkan pesan dengan kontras atau asimilasi. Efek kontras terjadi 

ketika semua individu menilai sebuah pesan lebih jauh dari sudut pandang mereka 

daripada yang seharusnya dan efek asimilasi (Assimilation effect) 

terjadi ketika manusia menilai sebuah pesan lebih dekat dengan sudut pandang 

mereka daripada yang seharusnya. Ketika sebuah pesan relatif dekat dengan posisi 

seseorang, pesan tersebut akan terasimilasi, sedangkan pesan yang lebih jauh akan 

berbeda. 

Semua pengaruh asimilasi dan efek kontras ini dipertinggi oleh 

keterlibatan ego. Dengan demikian, sebagai contoh, jika Anda betul-betul percaya 

bahwa industri sebaiknya diatur untuk menghentikan emisi Chlorofluocarbon 

(CFC), maka sebuah pernyataan yang cukup umum— Standarisasi seluruh 

industri harus sudah ditetapkan pada tahun 2010—mungkin kelihatannya seperti 

sebuah pernyataan positif yang kuat karena pengaruh asimilasi. Di samping itu, 

sebuah pernyataan yang kurang baik seperti dalam hal ini industri telah 

melakukan semampunya, mungkin terasa sangat berlawanan dengan regulasi 

karena pengaruh kontras. Jika ego Anda benar-benar terlibat pada isu tersebut, 

maka pengaruh ini bahkan bisa lebih hebat. 

Bidang lain di mana teori penilaian sosial membantu pemahaman kita 

tentang komunikasi adalah perubahan sikap. Teori penilaian sosial 

memperkirakan bahwa semua pesan yang jatuh di antara rentang penerimaan 

memudahkan adanya perubahan sikap. Sebuah perdebatan tentang posisi yang 

baik dalam tingkatan penerimaan menjadi sesuatu yang lebih persuasif daripada 

sebuah argumen yang berada di luar tingkatan ini. Jika Anda berpikir bahwa 

berbagai stimulus harus tersedia supaya dapat memiliki mobil bertenaga listrik 

sebagai salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global, maka Anda mungkin 

akan dibujuk oleh sebuah pesan tentang mobil bertenaga gas yang dapat memberi 
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Anda jarak yang lebih jauh dan menghasilkan sedikit emisi, posisi yang disajikan 

ini masih dalam rentang penerimaan Anda. 

Lebih jauh lagi, jika Anda menilai pesan tersebut berada dalam rentang 

penolakan, maka perubahan sikap akan berkurang atau bahkan tidak ada. Pada 

kenyataannya, Pengaruh Boomerang mungkin dapat terjadi di mana pesan yang 

tidak konsisten sebenarnya memperkuat posisi Anda terhadap isu tersebut. 

Dengan demikian, sebuah pesan yang berlawanan dengan penelitian dan 

perkembangan mobil bertenaga listrik mungkin dapat membuat Anda lebih kuat 

demi kebaikan mereka! 

Ketiga, jika sebuah pesan berada dalam ruang penerimaan Anda atau pada 

ruang netral Anda, semakin berbeda suatu pesan dengan pendirian Anda, semakin 

besar pula perubahan perilaku yang diharapkan. Namun, ketika pesan menyentuh 

area penolakan, tidak ada kemungkinan untuk berubah. Pernyataan yang lebih 

jauh dari sikap Anda mungkin menyebabkan perubahan yang lebih banyak 

daripada seseorang yang tidak terlalu jauh dari posisi Anda. Dengan kata lain, 

Anda lebih mungkin untuk dipengaruhi oleh pesan-pesan yang sedikit berbeda 

dengan Anda mengenai isu emisi CFC atau pesan-pesan yang agak netral daripada 

oleh pesan-pesan yang benar- benar berlawanan dengan pandangan Anda. 

Pada akhirnya, semakin besar keterlibatan ego terhadap isu, rentang 

penolakan pun akan semakin besar, rentang ketidakterlibatan semakin kecil, dan 

dengan demikian perubahan sikap yang diperkirakan lebih sedikit. Semua orang 

yang terikat dengan ego sangat sulit untuk dibujuk. Mereka cenderung menolak 

pernyataan yang cakupannya lebih luas daripada orang yang tidak terikat dengan 

ego. Jadi, jika Anda adalah orang yang terikat dengan ego dalam masalah 

penipisan lapisan ozon, maka Anda memiliki rentang penolakan yang besar dan 

akan dapat dibujuk oleh sedikit pernyataan yang mempunyai pandangan yang 

berbeda dengan pandangan Anda. 

Seperti contoh lain pada bagaimana penilaian sosial bekerja, sebuah 

penelitian yang menarik telah dilakukan oleh suatu kelompok peneliti setelah 

undang-undang larangan perdagangan minuman keras disahkan di Oklahoma pada 

tahun 1950-an. Para peneliti merekrut sejumlah orang yang benar-benar terlibat 
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dalam isu dan beberapa yang cukup terlibat dan tidak terlibat sama sekali. Mereka 

menemukan bahwa mereka yang sangat terikat dengan ego dan berpendapat 

ekstrim mempunyai rasa penolakan yang lebih luas daripada yang terjadi pada 

mereka yang cukup terlibat, dan subjek yang cukup peduli memiliki rasa 

ketidakterlibatan yang sangat luas daripada yang terjadi pada mereka yang 

beropini ekstrim. Sisi menariknya adalah ketika menyajikan pesan yang sama-

sama umum, kelompok ekstrim “drys” menilai pesan tersebut dengan lebih 

berpihak kepada sisi tanpa-pelarangan daripada yang dilakukan oleh subjek lain 

dan kelompok ekstrim ― wets‖ menilai dengan lebih memihak pada sisi 

pelarangan. Dengan kata lain, kedua kelompok ekstrim tersebut menunjukkan 

sebuah efek kontras. Di antara kelompok yang cukup terlibat, perubahan sikap 

yang dialami setelah mendengar pesan dari isu tersebut adalah dua kali lebih besar 

dari perubahan sikap yang dialami oleh mereka yang benar-benar terlibat dengan 

isu tersebut. 

Jelasnya, keterlibatan ego adalah sebuah konsep inti dalam teori penilaian 

sosial. Teori perluasan kemungkinan memperluas cakupan teori penilaian sosial 

dengan melihat pada perbedaan-perbedaan mengenai bagaimana kita membuat 

penilaian. 

 

Teori Kemungkinan Elaborasi. Sebagaimana yang Anda pelajari tentang teori 

penilaian sosial pada bagian sebelumnya, mungkin Anda telah menyadari bahwa 

Anda tidak selalu membuat penilaian secara sadar tentang apa yang Anda dengar. 

Anda menaruh kecurigaan terhadap sesuatu, sambil mengalihkan pada topik lain 

dengan sangat serius. Sewaktu-waktu, Anda terbawa oleh sesuatu dengan tidak 

disadari, Anda benar-benar menentang tingkat kesadaran Anda. Sementara itu, 

Anda kadang-kadang mempertimbangkan sesuatu untuk sementara dan membuat 

penilaian dalam keadaan agak sadar untuk mengubah opini Anda. 

Richard Petty dan John Cacioppo merupakan psikolog sosial yang 

mengembangkan teori kemungkinan elaborasi (Theory— ELT) untuk membantu 

kita memahami semua perbedaan ini.
 
ELT adalah sebuah teori persuasi karena 

teori ini mencoba untuk memprediksi kapan serta bagaimana Anda akan dan tidak 
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akan terbujuk oleh pesan. Teori kemungkinan elaborasi mencoba untuk 

menjelaskan dengan cara yang berbeda di mana Anda mengevaluasi informasi 

yang Anda terima. Terkadang, Anda mengevaluasi pesan dalam cara yang rumit, 

menggunakan pemikiran yang kritis, dan kadang-kadang Anda melakukannya 

dengan cara yang lebih sederhana dan cara yang kurang kritis. 

 Kemungkinan elaborasi (elaboration likelihood) adalah suatu 

kemungkinan bahwa Anda akan mengevaluasi informasi secara kritis. 

Kecenderungan elaborasi ini adalah sebuah variabel yang berarti bahwa teori ini 

dapat menyusunnya dari yang kecil kepada yang lebih besar. Penguraian 

kemungkinan ini bergantung pada cara Anda mengolah pesan. Ada dua rute untuk 

pengolahan informasi—rute sentral dan periferal. Elaborasi atau berpikir secara 

kritis terjadi pada rute sentral, sementara ketiadaan berpikir secara kritis terjadi 

pada rute periferal. Dengan demikian, ketika Anda mengolah informasi melalui 

rute sentral, Anda memikirkan secara aktif dan mempertimbangkannya 

berlawanan dengan yang telah Anda ketahui; Anda menanggapi semua argumen 

dengan hati-hati. Jika sikap Anda berubah, maka hal tersebut mengarahkan Anda 

pada perubahan yang relatif kekal, yang mungkin memengaruhi bagaimana Anda 

berperilaku sebenarnya. Ketika Anda mengolah informasi melalui rute periferal, 

Anda akan sangat kurang kritis. Perubahan apa pun yang terjadi, mungkin hanya 

sementara dan kurang berpengaruh pada bagaimana Anda bertindak. Akan tetapi, 

ingatlah bahwa karena kecenderungan elaborasi adalah sebuah variabel. Anda 

mungkin akan menggunakan kedua rute tersebut sampai taraf tertentu, bergantung 

pada seberapa besar keterkaitan personal isu tersebut terhadap Anda. 

Jumlah pikiran kritis yang Anda terapkan pada sebuah argumen 

bergantung pada kedua faktor—motivasi dan kemampuan Anda. Ketika Anda 

sangat termotivasi, mungkin Anda akan menggunakan pengolahan rute sentral dan 

ketika motivasi Anda rendah, pengolahan yang Anda ambil lebih cenderung pada 

rute periferal. Sebagai contoh, jika Anda adalah seorang mahasiswa, mungkin 

Anda lebih memperhatikan surat kabar kampus yang berpendapat atau menentang 

kenaikan biaya sekolah daripada Anda berpendapat serta menentang pemasangan 
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atap untuk pusat kegiatan mahasiswa (kecuali keluarga Anda yang memiliki bisnis 

pemasangan atap yang disewa untuk mengerjakannya!). 

Motivasi sedikitnya terdiri atas tiga hal. Pertama, keterlibatan atau 

relevansi personal dengan topik. Semakin penting topik tersebut bagi Anda secara 

pribadi, mungkin Anda semakin berpikir secara kritis tentang isu yang terlibat. 

Faktor kedua dalam motivasi adalah perbedaan pendapat. Anda cenderung akan 

lebih memikirkan pendapat yang berasal dari beragam sumber. Hal ini terjadi 

karena ketika Anda mendengar beberapa orang membicarakan tentang sebuah isu, 

Anda tidak dapat membuat penilaian dengan sangat mudah. Hal-hal lain menjadi 

setara, di mana beragam sumber dan pendapat terlibat, penerima cenderung 

mengolah informasi secara sentral. 

Faktor ketiga dalam motivasi adalah kecenderungan pribadi Anda terhadap 

cara berpikir kritis. Orang yang suka mempertimbangkan pendapat, mungkin akan 

lebih menggunakan pengolahan secara sentral daripada mereka yang tidak suka 

akan hal tersebut. Hal ini akan menjadi keadaan yang sebenarnya dari semua 

individu dalam hubungannya dengan sifat pertentangan yang telah dibahas 

sebelumnya dalam bab ini. Tidak masalah seberapa termotivasinya Anda, tetapi 

Anda tidak dapat menggunakan pengolahan sentral kecuali Anda banyak 

mengetahui tentang isu tersebut. Sebagai contoh, kebanyakan siswa akan lebih 

kritis terhadap pembicaraan tentang tren mode daripada membicarakan tentang 

elektron. Jika Anda tidak termotivasi dan tidak mempunyai kemampuan untuk 

mengolah pesan, maka Anda mungkin akan lebih bergantung pada petunjuk 

periferal. 

Ketika pengolahan informasi pada rute sentral, Anda akan menanggapi 

argumen-argumen tersebut dengan lebih hati-hati dan kekuatan dari argumen 

tersebut akan memainkan peranannya. Tingkat an pesan yang sesuai dengan sikap 

Anda sebelumnya akan memiliki pengaruhnya saat ini. Pesan-pesan yang lebih 

menguntungkan terhadap sudut pandang Anda akan dievaluasi lebih positif 

daripada yang tidak menguntungkan. 

Dalam pengolahan periferal, Anda tidak melihat pada kekuatan dari 

argumen tersebut. Sebenarnya, Anda cepat membuat penilaian tentang apakah 
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memercayai apa yang Anda dengar atau baca atas petunjuk-petunjuk dasar dan 

sederhana. Sebagai contoh, ketika kredibilitas sumber tinggi, pesan mungkin saja 

dipercayai tanpa menghiraukan argumen yang ada. Demikian pula dengan 

kecenderungan Anda untuk memercayai orang yang Anda suka. Atau, secara 

sederhana, Anda mungkin bergantung pada jumlah argumen untuk menentukan 

apakah harus menerima pesan tersebut. Dalam kebanyakan situasi yang 

melibatkan pengolahan periferal, keragaman petunjuk dari luar digunakan untuk 

membuat keputusan, berbeda dengan pemikiran kritis yang menggolongkannya ke 

dalam pengolahan sentral. 

Richard Petty, John Cacioppo, dan Rachel Goldman telah melakukan 

sebuah eksperimen yang menunjukkan bagaimana pengolahan sentral dan 

periferal bekerja bersama. Sebanyak 145 orang siswa diminta untuk mengevaluasi 

argumen yang telah direkam untuk membantu mengawali ujian pemahaman untuk 

siswa senior di sekolah mereka. Dua versi penelitian telah digunakan—pertama, 

dengan menggunakan argumen yang kuat, sedangkan yang kedua dengan 

menggunakan argumen yang lemah. Setengah dari siswa tersebut telah diberitahu 

bahwa ujian ini dapat berpengaruh pada tahun berikutnya, tetapi setengah siswa 

yang lain diarahkan supaya percaya bahwa perubahan tidak akan terjadi untuk 

sepuluh tahun. Jadi, kelompok pertama akan menemukan pesan lebih relevan 

secara pribadi daripada kelompok kedua serta lebih termotivasi untuk meneliti 

argumen dengan lebih cermat dan hati-hati. Berdasarkan ELT, Anda akan mengira 

bahwa semua siswa dalam kelompok yang sangat berhubungan ini akan kurang 

rentan terhadap petunjuk periferal. 

Para peneliti juga menambahkan kredibilitas sumber sebagai sebuah 

variabel. Setengah dari jumlah siswa tiap kelompok telah diberitahu bahwa 

rekaman tersebut berdasarkan laporan kelas siswa sekolah menengah atas dan 

siswa yang tersisa diberitahu bahwa rekaman tersebut berdasarkan laporan dari 

Carnegie Commission. Dengan demikian, kelompok pertama telah digambarkan 

dengan tanda kredibilitas sumber rendah, sedangkan kelompok lainnya disajikan 

dengan kredibilitas tinggi. 
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Seperti yang telah diperkirakan, siswa yang mendengar pesan yang sangat 

berhubungan dengan isu tersebut sangat termotivasi untuk memberi perhatian 

penuh terhadap kualitas dari argumen dan lebih dipengaruhi oleh argumen 

daripada yang terjadi pada siswa yang mendengar pesan yang kurang 

berhubungan. Semua siswa yang mendengar pesan yang kurang berhubungan 

lebih dipengaruhi oleh kredibilitas sebagai sebuah tanda periferal daripada yang 

terjadi pada siswa lain. 

Pelajaran dari teori ini adalah kita mungkin kelihatannya harus selalu kritis 

dalam mengevaluasi pesan, tetapi pada praktiknya, sangatlah tidak mungkin untuk 

fokus pada setiap pesan. Beberapa penggabungan pengolahan secara sentral dan 

periferal dapat diperkirakan. Bahkan, ketika motivasi dan kemampuan rendah, 

Anda masih dapat sedikit terpengaruh oleh argumen yang kuat dan ketika Anda 

mengolah pesan melalui rute sentral, faktor kritis lain dapat juga memengaruhi 

sikap Anda. 

Tradisi sosiopsikologi mempunyai pengaruh yang sangat besar pada 

bagaimana kita berpikir tentang pelaku komunikasi. Penelitian psikologi sosial 

meraih kemasyhurannya pada awal abad ke-20 dan penelitian komunikasi yang 

terdahulu di Amerika, mengadopsi metodologi ilmu psikologi dan pendekatan 

individualistisnya terhadap kehidupan sosial manusia. Sementara hidang 

komunikasi sudah bercabang semenjak tradisi ini dimulai, tidak ada penyangkalan 

keharusan untuk mempelajari pelaku komunikasi dan tradisi ini penting sekali 

untuk proses ini. 

Namun, hal yang juga penting dalam memahami pelaku komunikasi 

adalah hubungan sosiopsikologi dan tradisi sibernetika dalam teori komunikasi—

tradisi yang akan kita telusuri pada bagian berikutnya. Rasanya cukup adil untuk 

mengatakan bahwa dalam bidang ini, teori sibernetika juga berorientasi dalam 

sosiopsikologi, walaupun penemunya lebih memandang secara sistematik 

terhadap kesadaran individu. 
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4. TRADISI SIBERNETIKA 

Teori sibernetika menekankan hubungan timbal balik di antara semua 

bagian dari sebuah sistem. Di sini, kami akan menyajikan dua genre teori 

sibernetika. Pertama, satu kelompok teori yang umumnya berasal dari rubrik 

penggabungan informasi (information-integration). Kedua, satu kelompok teori 

yang pada umumnya dikenal sebagai teori konsistensi (consistency theories). 

Kami menyertakan semua ini karena dampak mereka yang sangat besar pada 

bidang komunikasi selama bertahun-tahun. 

 

5. TEORI PENGGABUNGAN INFORMASI 

Pendekatan penggabungan informasi (information- integration) bagi pelaku 

komunikasi berpusat pada cara kita mengakumulasi dan mengatur informasi 

tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau 

kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap 

beberapa objek. Pendekatan penggabungan informasi adalah salah satu model 

paling populer yang menawarkan untuk menjelaskan pembentukan informasi dan 

perubahan sikap. Model ini bermula dengan konsep kognisi yang digambarkan 

sebagai sebuah kekuatan sistem interaksi. Informasi adalah salah satu dari 

kekuatan tersebut dan berpotensi untuk memengaruhi sebuah sistem kepercayaan 

atau sikap individu. Sebuah sikap dianggap sebagai sebuah akumulasi dari 

informasi tentang sebuah objek, seseorang, situasi, atau pengalaman. 

Dua variabel nampaknya memiliki peranan penting dalam memengaruhi 

perubahan sikap. Pertama adalah valence atau arahan. Valence mengacu pada 

apakah informasi mendukung keyakinan Anda atau menyangkal mereka. Ketika 

informasi menyokong keyakinan Anda, maka informasi tersebut mempunyai 

valence ―positif‖. Ketika tidak menyokong, maka valence ―negatif‖. Jika Anda 

berbaik hati untuk menanamkan uang pajak Anda pada eksplorasi manusia di 

Mars, maka pernyataan yang menentang penggunaan uang tersebut akan menjadi 

negatif dan yang mendukungnya akan menjadi pernyataan positif. 

Variabel kedua yang memengaruhi dampak dari informasi adalah bobot 

yang Anda berikan terhadap informasi. Bobot adalah sebuah kegunaan dari 
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kredibilitas. Jika Anda berpikir bahwa informasi tersebut adalah benar, maka 

Anda akan memberikan bobot yang lebih tinggi pada informasi tersebut; jika 

tidak, maka Anda akan memberikan bobot yang lebih rendah. Jelasnya, semakin 

besar bobotnya, semakin besar pula dampak dari informasi tersebut pada sistem 

keyakinan Anda—tentang sebuah misi ke Mars atau yang lainnya.  

Perubahan sikap terjadi karena informasi baru yang muncul dalam 

keyakinan, menyebabkan adanya perubahan dalam sikap atau karena informasi 

yang baru mengubah bobot atau valence pada sebentuk informasi. Jadi, valence 

memengaruhi bagaimana informasi memengaruhi sistem keyakinan Anda dan 

bobot memengaruhi seberapa banyak pengaruh itu bekerja. Kutipan informasi apa 

pun biasanya tidak terlalu berpengaruh karena sikap terdiri dari sejumlah 

keyakinan yang bisa memfilter informasi yang baru. Akan tetapi, dengan 

mengubah secuil informasi atau memberikan informasi tersebut dengan bobot 

yang berbeda, dapat memulai perubahan terhadap seluruh skema. 

Andaikan saja, Anda mempunyai dua orang teman—pertama, yang sangat 

mendukung misi ke Mars dan yang lain, menentangnya. Bayangkan bahwa Anda 

dan teman Anda menonton sebuah acara televisi dokumenter tentang misi tersebut 

yang akan menghabiskan waktu dan sumber daya yang ada. Teman Anda yang 

mendukung hal itu tidak akan berpengaruh jika ia memberikan sedikit bobot 

terhadap program televisi tersebut. Di sisi lain, jika ia memutuskan bahwa 

dokumenter tersebut adalah benar, maka ia akan memberikan bobot yang tinggi 

pada acara tersebut dan akan memengaruhi sistem keyakinannya. Kombinasi dari 

bobot yang tinggi dan valence negatif akan mengubah sikapnya menjadi kurang 

mendukung dalam eksplorasi manusia terhadap planet- planet. 

Sekarang, lihat teman Anda yang menentang usaha pengiriman manusia ke 

Mars. Sekali lagi, jika ia memberikan bobot yang rendah pada informasi tersebut, 

maka akan berpengaruh sedikit. Namun, jika ia meyakini informasi tersebut dan 

memberikan bobot yang tinggi, maka hal tersebut akan membuat ia lebih 

menentang ide tersebut daripada yang pernah ia yakini sebelumnya karena 

kombinasi dari bobot yang tinggi dan valence positif menguatkan opininya. 
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Anda tidak akan mengharapkan teman Anda benar-benar membalikkan 

sikap mereka karena keyakinan lain yang memasuki gagasan mereka. Teman 

Anda yang mendukung eksplorasi Mars menjadi seperti itu karena sejumlah 

alasan dan ia mungkin tidak akan terlalu mencemaskan kegunaan uang pajak 

untuk tujuan ini. Walaupun program televisi meyakinkannya bahwa hal ini akan 

meningkatkan defisit negara, ia mungkin berkata bahwa perencanaan yang cermat 

dapat mencegah penyalahgunaan dana. 

Ide dasar di balik teori penggabungan informasi bergantung pada 

keseimbangan keyakinan, valence, dan kredibilitas. Mari kita tinjau perluasan dari 

teori ini. 

 

Teori Nilai Ekspektasi. Salah satu dari ahli teori penggabungan informasi yang 

sangat terkenal dan dihormati adalah Martin Fishbein. Karya Fishbein menyoroti 

sifat kompleks dari perilaku yang diketahui sebagai teori nilai ekspektasi 

(expectancy-value theory). Menurut Fishbein, ada dua macam keyakinan. 

Pertama, yakin pada suatu hal. Ketika Anda meyakini sesuatu, Anda akan berkata 

bahwa hal tersebut ada. Kedua, yakin tentang adalah perasaan Anda pada 

kemungkinan bahwa hubungan tertentu  ada di antara dua hal, Sebagai contoh, 

Anda mungkin percaya akan potensi ekspansi pengetahuan yang sangat besar 

dengan eksplorasi ruang angkasa. Mungkin juga Anda berkeyakinan tentang 

manfaat observasi manusia langsung dalam memperoleh pengetahuan tersebut. 

Menempatkan keduanya secara bersamaan akan membentuk sebuah sikap positif 

mengenai pengiriman manusia biasa ke Mars. 

Menurut Fishbein, dari segi evaluatif, sikap berbeda dari keyakinan. Sikap 

berhubungan dengan keyakinan dan membuat Anda berperilaku dengan cara 

tertentu terhadap sikap objek. Sikap juga diatur, sehingga sikap umum 

diperkirakan dari cara spesifik dalam sesuatu yang ringkas. Sikap positif terhadap 

eksplorasi Mars umumnya terdiri atas sikap lain—ilmu pengetahuan, program 

ruang angkasa, dan uang pajak tepat guna. Jadi, kedua keyakinan yang disebutkan 

sebelumnya—mengenai keberadaan Mars dan penelitian manusia—mungkin akan 

membuat Anda mendukung legislasi pro-Mars. 
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Fishbein menyajikan hubungan antara keyakinan dan sikap dengan rumus: 

 

    A0=∑    i ɑi 

 A0 = sikap terhadap objek o 

 Bi = kekuatan keyakinan i tentang o (mungkin atau tidak mungkin bahwa o 

        diasosiasikan dengan konsep lain x) 

ɑi = aspek evaluatif terhadap B (evaluasi dari konsep x) 

N = jumlah kepercayaan tentang o 

 

Fitur pembeda dari formula Fishbein ini adalah proposisinya bahwa sikap 

adalah sebuah fungsi dari sebuah kombinasi kompleks keyakinan dan evaluasi. 

Contoh pada Tabel 4.1 membantu menjelaskan model ini. Tabel ini 

menggambarkan sebuah perkiraan sikap terhadap pengiriman orang ke Mars. 

Eksplorasi Mars dihubungkan dengan keyakinan dari enam konsep ilmu 

pengetahuan, eksplorasi luar angkasa, edukasi, uang rakyat, kepentingan 

penelitian manusia secara langsung, dan masa depan negera. Tiap-tiap konsep ini 

dihubungkan dengan keyakinan dan setiap keyakinan mempunyai valence baik 

negatif maupun positif. Dalam contoh ini, ketika Anda menjumlahkan semua 

keyakinan ini dan mengalikan mereka dengan evaluasi, Anda mengakhirinya 

dengan sebuah sikap yang sangat positif tentang potensi misi ke Mars yang 

dikelola oleh tenaga kerja manusia. 

Singkatnya, menurut teori nilai ekspektasi, perubahan sikap dapat berasal 

dari tiga sumber. Pertama, informasi dapat mengubah kemampuan untuk 

meyakini atau bobot terhadap keyakinan tertentu. Kedua teman Anda telah 

menyebutkan dalam contoh Mars, kita mungkin mempelajari bahwa pada laporan 

penggunaan uang pajak adalah  keliru. Informasi juga dapat mengubah valence 

dari sebuah keyakinan. Sebagai contoh, teman-teman Anda mungkin mempelajari 

bahwa rintangan untuk eksplorasi Mars telah dapat dipecahkan, sehingga 

membuat informasi kelihatannya positif daripada negatif. Akhirnya, informasi 

dapat menambah keyakinan yang baru terhadap struktur sikap. Pada contoh di 
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atas, hal ini dapat saja terjadi jika teman-teman Anda bahwa 70% orang Amerika 

mendukung penggunaan uang pajak untuk mengembangkan misi Mars. 

Tabel 4.1 

Sebuah Contoh yang Disederhanakan dari HIerarki Sikap Menurut Model Fishbein 

Sikap Objek (o)         joging   N = 6 (jumlah dalam sistem keyakinan) 

Konsep berhubungan (x) Hubungan Kemungkinan 

(B1) 

Evaluasi (a1) 

X1 Kesehatan Jantung B1 Joging untuk 

meningkatkan kekuatan 

jantung 

a1 Kekuatan jantun bagus 

X2 Penyakit B2 Joging untuk 

mengurangi resiko 

terkenya penyakit 

a2 Berpenyakit itu buruk 

X3 Obesitas B3 Joging untuk 

menurunkan berat badan 

a3 Kelebihan berat badan 

itu buruk 

X4 Kesehatan Jiwa B4 Joging untuk 

meningkatkan kedamaian 

pikiran 

a4 Menghilangkan tekanan 

jiwa itu bagus 

X5 Persahabatan B5 Joging untuk 

memperkenalkan 

seseorang kepada teman 

baru  

a5 Persahabatan itu penting 

X6 Fisik B6 Joging untuk 

membentuk tubuh lebih 

baik 

a6 Tubuh yang indah itu 

menarik 

 

 

Teori Tindakan yang Beralasan. Icek Ajzen dan Martin Fishbein memperluas 

cakupan dari teori nilai ekspektasi dengan menambahkan faktor intensi dalam 

rumus. Mereka menunjuk hal ini sebagai sebuah teori dari tindakan yang 

beralasan. Secara spesifik, intensi dari perilaku tertentu ditentukan oleh sikap 
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Anda terhadap perilaku dan kumpulan keyakinan tentang bagaimana orang lain 

ingin Anda berperilaku. Anggap saja kinerja Anda di kampus sebagai contohnya. 

Apakah Anda berencana untuk meneruskan sampai Anda mendapat gelar Anda 

atau akankah Anda mengambil kerja paruh waktu untuk sementara? Jawaban dari 

pertanyaan ini bergantung pada sikap Anda terhadap sekolah dan apa yang orang 

lain pikirkan, seperti orang tua, tentang yang seharusnya Anda lakukan. Setiap 

faktor—sikap Anda dan opini orang lain—diberi bobot menurut kepentingannya. 

Terkadang, sikap Anda adalah yang paling penting, terkadang opini orang lain 

adalah yang terpenting, serta kadang-kadang sikap Anda dan orang lain lebih atau 

kurang setara dalam bobotnya. Formula yang dikembangkan untuk menunjukkan 

proses ini sebagai berikut: 

  BI = ABὠ1 + (SN) ὠ2 

BI = intensi perilaku 

AB = sikap terhadap perilaku 

SN = norma subjektif (apa pikiran orang lain) 

ὠ1  = bobot sikap 

ὠ2  = bobot norma subjektif 

 

Menurut teori tindakan yang beralasan, intensi Anda terhadap sekolah 

dapat diprediksi dengan melihat sikap Anda terhadap perilaku di sekolah dan 

sikap orangtua Anda terhadapnya. Jika Anda telah mengembangkan sikap yang 

lemah terhadap sekolah dan orangtua Anda menyuruh Anda untuk berhenti satu 

semester untuk bekerja, maka hal itu yang mungkin akan Anda lakukan. Di sisi 

lain, jika orang tua Anda tidak menginginkannya dan opini mereka begitu penting 

bagi Anda, maka Anda mungkin akan mengikutinya meskipun sikap Anda 

negatif. Jika opini orangtua Anda tidak menjadi masalah, maka sikap Anda akan 

memenangkannya serta Anda akan berencana untuk meninggalkan kampus dan 

mencari pekerjaan. 

Formula tadi memprediksikan intensi dari perilaku Anda, tetapi tidak 

secara utuh memperkirakan perilaku sebenarnya. Ini karena kita tidak selalu 
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berperilaku berdasarkan intensi orang lain. Kita tahu bahwa manusia dikenal sulit 

untuk melawan maksud baik mereka sendiri. Sebagai contoh, kadang-kadang 

orang tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan karena mereka tidak 

mampu. Para perokok mungkin ingin berhenti merokok, tetapi mereka tidak bisa 

melakukannya karena sudah ketergantungan. Mungkin Anda ingin berhenti 

sekolah, tetapi orang tua Anda menghalanginya dan mungkin hal tersebut 

mencegah Anda untuk melakukannya. 

Seperti halnya dengan teori sibernetika, teori penggabungan informasi 

berhubungan dengan sistem faktor. Apa yang Anda pikirkan tentang isu dan 

bagaimana Anda berperilaku, dihasilkan dari sebuah interaksi kompleks di antara 

variabel serta karya dari Fishbein dan Ajzen yang membantu kita melihat apakah 

hubungan mereka. Teori konsistensi, topik pada bagian berikutnya, menunjukkan 

bahwa semua faktor ini mencoba untuk menyeimbangkan atau homeostasis , 

menambahkan lapisan lain dalam kompleksitas perilaku manusia. 

 

6. TEORI KONSISTENSI 

Salah satu karya terbesar yang berhubungan dengan sikap, perubahan 

sikap, dan kepercayaan berada di bawah cakupan teori konsistensi. Semua teori 

konsistensi dimulai dengan dasar pikiran yang sama, yaitu orang lebih nyaman 

dengan konsistensi daripada inkonsistensi. Sementara itu, konsistensi adalah 

prinsip aturan utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dapat 

dihasilkan dari informasi yang mengacaukan keseimbangan ini. Walaupun 

kosakata dan konsep dari teori ini berbeda, asumsi dasar dari konsistensi adalah 

menghadirkan mereka semua. Dalam bahasa sibernetika, manusia mencari 

homeostasis atau keseimbangan dan sistem kognitif adalah sebuah alat utama yang 

dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan. 

Kita akan meringkas dua teori konsistensi kognitif ini. Pertama, teori disonansi 

kognitif (cognitive dissonance) karya Leon Festinger. Kami telah memilih teori ini 

karena merupakan teori klasik dan masih besar pengaruhnya pada dalam bidang 

komunikasi. Kedua, karya yang paling terkini dalam bidang komunikasi adalah 

teori penggabungan problematis oleh Austin Babrow. 
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Teori Disonansi Kognitif. Teori disonansi kognitif karya Leon Festinger adalah 

salah satu teori yang paling penting dalam sejarah psikologi sosial. Selama 

bertahun-tahun, teori disonansi kognitif menghasilkan sebuah kuantitas penelitian 

yang sangat banyak serta buku kritisisme, interpretasi, dan ekstrapolasi. Selain itu, 

merupakan salah satu dari berbagai teori yang terkemuka dalam tradisi 

sosiopsikologi, sehingga hal ini ditanamkan dengan sistem pemikiran yang harus 

disertakan dalam tradisi sibernetika sebagaimana mestinya. 

Teori Festinger tentang disonansi kognitif dimulai dengan gagasan bahwa 

pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif , seperti sikap, persepsi, 

pengetahuan, dan perilaku. Elemen- elemen tersebut tidak terpisahkan, tetapi 

saling menghubungkan satu sama lain dalam sebuah sistem serta setiap elemen 

dari sistem tersebut akan memiliki satu dari tiga macam hubungan dengan setiap 

elemen dari sistem lainnya. Jenis hubungan yang pertama adalah kosong atau tidak 

berhubungan: tidak ada elemen yang benar-benar memengaruhi elemen yang lain. 

Jenis hubungan yang kedua adalah cocok atau sesuai, dengan salah satu elemen 

yang menguatkan atau mendukung elemen yang lain. Jenis hubungan yang ketiga 

adalah tidak cocok atau disonansi. Ketidaksesuaian terjadi ketika salah satu elemen 

tidak dapat diharapkan untuk mengikuti yang lain. Percaya bahwa lemak jenuh 

berbahaya bagi kesehatan Anda adalah tidak sesuai dengan memakan daging 

merah alam jumlah yang banyak. Namun, apa yang sesuai atau tidak sesuai untuk 

seseorang bisa saja tidak terjadi pada orang lain, sehingga pertanyaannya adalah 

apa yang sesuai atau tidak sesuai dalam sistem psikologis seseorang. Sebagai 

contoh, Anda mungkin berpikir bahwa daging memberikan protein yang berharga 

yang menghilangkan pengaruh-pengaruh berbahaya dari lemak dalam daging. 

Ada dua dasar pemikiran yang menolak  teori disonansi. Pemikiran 

pertama adalah s bahwa disonansi menghasilkan ketegangan atau tekanan yang 

menciptakan keharusan untuk berubah. Dasar pemikiran yang kedua secara alami 

mengikuti dasar pemikiran yang pertama: ketika disonansi hadir, individu bukan 

hanya akan mencoba untuk menguranginya, tetapi juga akan menghindari situasi-

situasi adanya disonansi lain yang mungkin akan dihasilkan. Dengan kata lain, 
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semakin besar disonansinya, semakin besar pula kebutuhan untuk menguranginya. 

Sebagai contoh, semakin tidak sesuai diet Anda dengan pengetahuan Anda 

mengenai kolesterol, semakin besar tekanan yang akan Anda rasakan untuk 

melakukan sesuatu untuk mengurangi disonansi. 

Disonansi sendiri merupakan sebuah hasil dari dua variabel lain—

pentingnya elemen kognitif dan jumlah elemen yang terlibat dalam hubungan 

yang tidak sesuai. Dengan kata lain, jika Anda memiliki beberapa hal penting 

yang tidak sesuai, maka Anda akan mengalami disonansi yang lebih besar. Jadi, 

dalam contoh kita, jika Anda yakin akan kesehatan yang baik, tetapi Anda 

merokok, memakan daging, dan tidak pernah berolahraga, maka Anda lebih 

mungkin merasakan disonansi. 

Festinger menggambarkan beberapa metode untuk menghadapi disonansi 

kognitif. Pertama, Anda dapat mengubah salah satu atau beberapa elemen kognitif 

mungkin sebuah perilaku atau sikap. Sebagai contoh, Anda bisa menjadi seorang 

vegetarian atau setidaknya berhenti mengonsumsi daging setiap hari atau Anda 

dapat mulai yakin bahwa lemak tidak lebih penting dibandingkan genetis, untuk 

mengubah disonansi antara mengonsumsi daging dan kegemukan. Kedua, elemen-

elemen baru dapat ditambahkan pada salah satu sisi tekanan atau pada sisi yang 

lain. Misalnya, Anda dapat beralih untuk menggunakan minyak zaitun. Ketiga, 

Anda mungkin dapat melihat bahwa elemen-elemen yang tidak sesuai sebenarnya 

tidak sepenting biasanya. Sebagai contoh, Anda dapat memutuskan bahwa apa 

yang Anda makan tidak sepenting pandangan Anda mengenai hidup sehat. 

Keempat, Anda dapat melihat informasi yang sesuai, seperti bukti manfaat 

daging, dengan membaca kajian-kajian terbaru mengenai topik tersebut. 

Akhirnya, Anda dapat mengurangi disonansi dengan mengubah atau menafsirkan 

informasi yang ada dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat terjadi jika Anda 

memutuskan bahwa walaupun banyak daging memberikan risiko kesehatan, 

daging tidak begitu berbahaya dibandingkan kehilangan bahan-bahan nutrisi yang 

penting, seperti zat besi dan protein. Metode apa pun yang Anda gunakan, metode 

tersebut akan mengurangi disonansi Anda serta membuat Anda merasa lebih baik 

mengenai sikap, keyakinan, dan tindakan-tindakan Anda. 
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Sebagian besar teori dan penelitian mengenai disonansi kognitif telah 

berpusat pada beragam situasi di mana disonansi mungkin terjadi. Hal ini 

termasuk situasi-situasi pada pengambilan keputusan, keterpaksaan, permulaan, 

dukungan sosial, dan usaha. Pedagang melabelkan disonansi yang terjadi setelah 

memercayai sesuatu yang ―disesali pembeli.‖ Sering kali, saat menunggu 

pengantaran sebuah mobil, seorang pembeli akan membatalkan pembelian karena 

penyesalannya atau apa yang secara teknis disebut disonansi pascakeputusan 

(post desicional dissonance). Dalam sebuah penelitian di tahun 1970, sekelompok 

pembeli mobil dihubungi sebanyak dua kali selama jangka waktu antara 

penandatanganan kontrak dan pengantaran, untuk memastikan pembelian mereka. 

Anggota-anggota kelompok pengawas tidak dihubungi. Seperti yang diharapkan, 

sekitar dua kali jumlah mereka yang tidak dihubungi, membatalkan pembelian 

dibandingkan dengan mereka yang dihubungi. Kami baru-baru ini membantu anak 

perempuan kami membeli sebuah mobil dan setelah pembelian, kami menerima 

dua surat dari perusahaan mobil. Salah satunya memberikan $100 karena 

merekomendasikan pembeli lain dan surat yang lain memberikan $100 untuk jasa 

mobil yang baru dibeli. Keduanya dapat dilihat sebagai pendekatan-pendekatan 

kontemporer untuk mengatur disonansi pascakeputusan. 

Jumlah disonansi yang dialami sebagai hasil sebuah keputusan bergantung 

pada empat variabel. Variabel yang pertama adalah kepentingan keputusan. 

Keputusan tertentu seperti tidak sarapan mungkin tidak penting dan menghasilkan 

sedikit disonansi, sedangkan membeli sebuah mobil dapat memberikan masalah 

disonansi yang besar. Variabel yang kedua adalah ketertarikan pada alternatif 

yang dipilih. Hal lain dalam keadaan yang sama, semakin kurang menarik 

alternatif yang dipilih, semakin besar disonansinya. Anda mungkin akan 

mengalami lebih banyak disonansi dari membeli sebuah mobil butut daripada 

membeli sebuah mobil yang bagus. Ketiga, semakin besar ketertarikan yang 

dirasakan dari alternatif yang tidak dipilih, semakin besar disonansi yang akan 

Anda rasakan. Jika Anda berharap bahwa Anda menyimpan uang Anda untuk 

pergi ke Eropa daripada membeli sebuah mobil, maka Anda mungkin akan 

mendapati diri Anda mengalami sejumlah disonansi. Akhirnya, semakin besar 
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tingkat kesamaan atau kecocokan antara alternatifnya, semakin kecil 

disonansinya., jika Anda memilih antara dua mobil yang sama, maka mengambil 

keputusan dengan bantuan seseorang tidak akan menghasilkan banyak disonansi, 

tetapi jika Anda memutuskan antara membeli sebuah mobil dan pergi ke Eropa, 

Anda mungkin mengalami disonansi yang lebih besar. 

Situasi lain yang disonansinya mungkin terjadi adalah keterpaksaan atau 

diperintahkan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan 

dengan keyakinan atau nilai-nilai Anda. Situasi ini biasanya terjadi ketika ada 

penghargaan untuk kepatuhan atau hukuman jika tidak patuh. Sebagai contoh, hal 

ini bisa terjadi dalam pekerjaan ketika atasan Anda meminta Anda untuk 

melakukan sesuatu dimana Anda lebih memilih untuk tidak melakukannya. Teori 

disonansi menyatakan bahwa semakin kecil tekanan untuk menyesuaikan diri, 

semakin besar disonansinya. Jika Anda diminta untuk melakukan sesuatu yang 

tidak Anda sukai, tetapi ditawarkan sebuah bonus yang menarik jika Anda mau 

melakukannya, maka Anda akan merasa lebih dibenarkan daripada jika Anda 

ditawari sebuah hadiah yang tidak menarik seperti gelas perusahaan. 

Dalam salah satu percobaan terkemuka, para siswa diminta untuk 

menyelesaikan sebuah tugas yang membosankan, setelah itu, mereka ―disuap‖ 

untuk mengatakan kepada siswa-siswa lain bahwa tugasnya menyenangkan. 

Beberapa peserta dibayar $1 untuk berbohong, dan yang lainnya dibayar $20. 

Seperti yang diharapkan, pembohong yang dibayar $1 cenderung mengubah 

pendapat mereka mengenai tugasnya untuk benar-benar yakin bahwa tugasnya 

memang menyenangkan karena mereka mengalami lebih banyak disonansi. 

Sementara itu, pembohong yang dibayar $20 cenderung mempertahankan 

keyakinan mereka bahwa tugasnya membosankan, tetapi membenarkan 

kebohongannya dengan dasar bahwa mereka dapat mengantongi jumlah uang 

yang cukup banyak. Fitur disonansi ini menjelaskan kenapa Anda dapat bertahan 

dalam pekerjaan dengan gaji besar yang Anda tidak sukai. Bayaran yang besar 

dapat digunakan sebagai pembenaran untuk melakukannya. Semakin kecil 

pembenaran eksternal (seperti hadiah atau hukuman) yang digunakan, Anda harus 

semakin fokus pada ketidaksesuaian internal dalam diri Anda. 



193 
 

Teori disonansi juga menyatakan bahwa semakin sulit permulaan 

seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, semakin besar komitmen terhadap 

kelompok tersebut. Hal ini menjelaskan kenapa banyak perusahaan memasukkan 

beberapa jenis upacara inisiasi untuk bergabung. Pernyataan lain dari teori 

disonansi berhubungan dengan jumlah dukungan sosial yang diterima untuk 

sebuah keputusan. Semakin banyak dukungan sosial yang diterima seseorang dari 

teman- temannya mengenai sebuah gagasan atau tindakan, semakin besar tekanan 

untuk percaya pada gagasan atau tindakan tersebut. Akhirnya, teori disonansi juga 

menyatakan perilaku berdasarkan kesulitan tugas. Semakin besar jumlah upaya 

yang dikerahkan seseorang dalam suatu tugas, orang tersebut akan semakin 

merasionalkan nilai tugas tersebut. Pernahkah Anda mengerahkan banyak upaya 

pada suatu tugas yang belum pernah Anda nantikan, hanya untuk mengetahui 

bahwa setelah Anda menyelesaikannya Anda langsung menyukainya? Hasil ini 

sesuai dengan teori disonansi kognitif. 

 

Teori Penggabungan Ma sa lah . T eo r i  sibernetika dari pelaku komunikasi 

menonjolkan pengabungan kognitif sebagai sesuatu yang penting dalam 

kehidupan manusia. Pikiran digolongkan oleh susunan sikap, keyakinan, dan 

nilai-nilai yang bergerak ke arah meningkatkan kesesuaian. Austin Babrow 

menambahkan kalimat ini dengan menjelaskan peran komunikasi dalam 

membantu individu mengatur disonansi kognitif atau apa yang ia sebut sebagai 

penggabungan masalah (PM[problematicintegration—PI]). 

Teori Babrow didasarkan pada tiga dalil: Pertama, Ada memiliki 

kecenderungan alami untuk menyejajarkan harapan-harapan Anda (apa yang 

Anda pikir akan terjadi) dan penilaian-penilaian Anda (apa yang Anda inginkan 

untuk terjadi). Kedua, menggabungkan harapan dan penilaian dapat menjadi suatu 

masalah—tidak selalu mudah untuk menyejajarkan harapan dan penilaian. Ketiga, 

penggabungan masalah berakar dari komunikasi dan diatur melalui komunikasi. 

Dalil pertama Babrow—kebutuhan yang kita rasakan untuk menyejajarkan 

harapan dengan nilai—dapat menghasilkan tekanan ketika apa yang Anda 

inginkan tidak sejajar dengan apa yang Anda harapkan. Dengan kata lain, sebagai 
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sebuah aturan, Anda lebih merasa nyaman ketika Anda menyukai hal-hal yang 

Anda rasa dapat Anda miliki dan Anda cenderung mengharapkan hal-hal yang 

Anda sukai. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki khayalan berkencan dengan 

Jennifer Aniston atau Denzel Washington, tetapi Anda tidak benar-benar memiliki 

dugaan bahwa hal ini akan terjadi. Kemungkinan besar, Anda akan tertarik dengan 

orang-orang di sekitar Anda dan berharap bahwa hubungan Anda akan 

berkembang di tempat kerja atau kelompok- kelompok lain di mana Anda 

bergerak sehari-hari. Dengan kata lain, penilaian dan harapan Anda sejajar. 

Dalil yang kedua adalah bahwa penggabungan harapan dan penilaian 

sering kali menjadi masalah. Babrow mengidentifikasi empat kondisi problematis 

tersebut. Pertama adalah perbedaan (divergence) antara sebuah harapan dan 

sebuah penilaian. Di sini, harapan dan penilaian Anda tidak sesuai. Sebagai 

contoh, hal ini dapat terjadi ketika Anda mendapatkan nilai-nilai yang sangat 

bagus dalam sebuah mata pelajaran yang sangat Anda benci. Kondisi 

penggabungan masalah yang kedua adalah ambiguitas atau kurangnya penjelasan 

mengenai apa yang diharapkan. Sebagai contoh, Anda mungkin saja sangat 

tertarik pada olahraga baru seperti tenis, tetapi Anda juga tidak cukup yakin 

apakah Anda akan dapat berhasil dalam olahraga ini. 

Kondisi yang ketiga adalah dua perasaan yang bertentangan 

(ambivalence) atau penilaian yang bertentangan. Sebagai contoh, Anda mungkin 

mengetahui seseorang yang dapat menyertakan Anda dalam sebuah kencan buta, 

tetapi Anda tidak yakin apakah hal tersebut merupakan jalan terbaik untuk 

menemukan pasangan yang tepat. Akhirnya, penggabungan masalah dapat terjadi 

ketika peluang terjadinya sesuatu sebenarnya tidak mungkin. Kondisi terakhir dari 

penggabungan masalah ini sangat menarik karena menilai sesuatu yang kita tahu 

tidak pernah dapat kita raih dapat menjadi sumber keajaiban, misteri, dan 

inspirasi. Jadi, walaupun tidak mungkin meraih hasrat kita, hal ini tetap 

problematis. Memikirkan tentang suatu hari Anda mendaki Mt. Everest, berlari 

dalam perlombaan maraton, atau terbang sendiri keliling dunia mungkin 

merupakan cita-cita yang tidak mungkin, tergantung individunya. 
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Sering kali, isu penggabungan masalah merupakan sesuatu yang kurang 

penting dan tidak logis. Namun, hal ini bisa menjadi suatu persoalan ketika 

masalah penilaian dan harapan dihubungkan erat dengan sebuah sistem 

keyakinan, nilai, dan perasaan yang kuat dalam sistem kognitif. Semakin penting 

penilaian dan harapan dalam sebuah sistem kognitif, semakin besar penggabungan 

masalahnya. Dengan kata lain, semakin banyak yang Anda pertaruhkan, Anda 

akan semakin banyak mengalami PM. 

Dalil ketiga dari teori ini adalah bahwa penggabungan masalah 

memerlukan komunikasi karena kita mengalami PM melalui komunikasi. Sebagai 

contoh, jika Anda belum terikat, akan cukup normal jika Anda tertarik pada siswa 

lain dan mungkin ingin mengalami sebuah hubungan romantis dengan orang 

tersebut. Namun, jika seorang teman memberitahu Anda bahwa orang yang Anda 

sukai telah bertunangan dan akan menikah, Anda akan benar-benar memiliki 

masalah. Baik interaksi Anda dengan orang yang Anda sukai dan informasi 

tentang keterikatan orang tersebut dapat terjadi karena komunikasi. 

Komunikasi juga merupakan sebuah cara untuk memecahkan atau 

mengatur PM. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan komunikasi untuk 

menyuruh orang lain melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Anda dapat 

melihat kembali apa yang terjadi, sehingga hal tersebut menjadi sedikit kurang 

menyenangkan dan kurang penting bagi Anda. Ketika PM diakibatkan oleh 

ambiguitas atau keadaan yang bertentangan, Anda dapat menanyakan pertanyaan-

pertanyaan untuk mengklarifikasi dan memperoleh resolusi atau penggabungan 

yang lebih besar dengan cara tersebut. Anda dapat mencari informasi untuk 

mengubah bagian- bagian lain dari sistem kognitif Anda, sehingga harapan dan 

penilaian dapat lebih mudah digabungkan. Teori penggabungan masalah 

merupakan salah satu dari banyak teori yang membantu kita memahami cara-cara 

pelaku komunikasi berpikir bagaimana mereka menggabungkan dan menyusun 

informasi  yang memengaruhi sikap, keyakinan, nilai, dan  perilaku. 

Teori-teori sibernetika pelaku komunikasi banyak berbagi dengan 

sosiopsikologis karena keduanya terfokus pada sistem kognitif individu— sebuah 

susunan keyakinan, sikap, serta nilai yang kompleks serta saling berinteraksi yang 
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memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku. Bayangkan pikiran Anda sebagai 

sebuah sistem vang mengambil input dari lingkungan dalam bentuk informasi, 

sering kali dalam bentuk pesan- pesan yang dikirimkan oleh orang lain. Pikiran 

bekerja atau memproses berdasarkan informasi tersebut dan selanjutnya 

menciptakan perilaku- perilaku yang kemudian memengaruhi semua hal di sekitar 

Anda. 

Sebagai teori mengenai pelaku komunikasi tradisi sibernetika dan 

sosiopsikologis bergabung karena keduanya berasal dari berbagai penelitian 

mengenai psikologi sosial dan keduanya menggunakan metode penelitian yang 

berfokus pada prediksi perilaku individu. Namun, teori- teori sibernetika berbeda 

dalam penekanannya terhadap sistem kognitif dan hubungan antara berbagai 

aspek pengolahan informasi manusia, Namun, keterkaitan ini mulai menghilang 

ketika kita bergerak ke tingkatan analisis komunikasi yang lebih tinggi. Seperti 

yang akan kita lihat pada bab selanjutnya, sebagian besar pemikiran sibernetika 

melebihi pikiran individu pada umumnya, yaitu melihat pada faktor-faktor sosial 

 

7. TRADISI SOSIOKULTURAL 

Sebagai seorang pelaku komunikasi, apakah Anda menganggap diri Anda 

sebagai sebuah entitas terpisah yang berkomunikasi dengan otonomi manusia lain 

atau apakah Anda menganggap diri Anda sebagai seorang anggota sebuah 

kelompok sosial dengan ikatan yang membentuk pengalaman komunikasi Anda? 

Apakah Anda pertama kali merupakan seorang individu atau seorang anggota dari 

kelompok tersebut? Pertanyaan ini menandai garis pembagi antara tradisi-tradisi 

yang dibicarakan dalam bab ini. Teori sosiopsikologis dan sibernetika dari pelaku 

komunikasi menganggap bahwa perbedaan-perbedaan individu hadir sebelum 

hubungan sosial, sedangkan teori sosiopsikologis beranggapan sebaliknya—

bahwa hubungan sosial lebih dulu menggambarkan perbedaan-perbedaan 

individu. 

Teori sosial dan kultural menunjukkan bagaimana pelaku komunikasi 

memahami diri mereka sebagai makhluk-makhluk kesatuan dengan perbedaan-

perbedaan individu dan bagaimana perbedaan tersebut tersusun secara sosial dan 
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bukan ditentukan oleh mekanisme psikologis atau biologis yang tetap. Teori sosial 

juga menyatakan bahwa sebuah sejarah interaksi sosial memberikan individu 

seperangkat alat bantu untuk mengalihkan gagasan-gagasan mereka tentang siapa 

mereka, berdasarkan pada situasi- situasi di mana mereka mengetahui diri mereka 

sendiri. Dengan kata lain, melalui interaksi, kita membangun sebuah pemahaman 

yang fleksibel, tetapi pastinya tentang diri sendiri. Pada bagian ini, kita melihat 

pada lima konsep yang berhubungan dengan diri sendiri interaksionisme simbolis, 

pembentukan sosial mengenai diri sendiri, pembentukan sosial mengenai emosi, 

pembawaan diri, dan teori komunikasi mengenai identitas. 

 

8. INTERAKSI SIMBOLIS DAN PENGEMBANGAN DIRI 

Interaksionisme simbolis (IS) merupakan sebuah cara berpikir mengenai 

pikiran, diri sendiri, dan masyarakat yang telah memberi kontribusi yang besar 

terhadap tradisi sosiokultural dalam teori komunikasi. George Herbert Mead 

dianggap sebagai penggagas interaksionisme simbolis. Dengan dasar-dasar di 

bidang sosiologi, IS mengajarkan bahwa manusia berinteraksi satu sama lain 

sepanjang waktu, mereka berbagi pengertian untuk istilah-istilah dan tindakan- 

tindakan tertentu dan memahami kejadian- kejadian dalam cara-cara tertentu pula. 

Masyarakat sendiri muncul dari percakapan yang berhubungan antar-individu. 

Karena pentingnya percakapan terhadap pergerakan IS, kita akan membahas IS 

dengan lebih terperinci dalam Bab 6. Di bab ini, kita akan memikirkan salah satu 

konsep dari IS yang memiliki relevansi khusus dengan pelaku komunikasi—diri 

sendiri. 

Sebenarnya, sebuah hasil penting dari interaksi adalah sebuah gagasan 

khusus mengenai diri sendiri siapakah Anda sebagai seseorang. Manford Kuhn 

dan para siswanya menempatkan diri sendiri pada pusat kehidupan sosial.
 

Komunikasi sangat penting dari awal karena anak-anak bersosialisasi melalui 

interaksi dengan orang lain dalam lingkungan di sekitar mereka. Proses 

bernegosiasi dengan dunia sekitar juga hadir melalui komunikasi: seseorang 

memahami dan berhadapan dengan objek di lingkungannya melalui interaksi 

sosial. Sebuah objek dapat menjadi aspek apa saja dari realitas seseorang: sebuah 
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barang, sebuah kualitas, sebuah kejadian, atau sebuah situasi. Satu-satunya syarat 

agar sesuatu bisa menjadi sebuah objek adalah bahwa seseorang harus memberi 

nama atau menghadirkannya secara simbolis. Oleh karena itu, objek-objek lebih 

dari sekadar hal-hal objektif; mereka merupakan objek-objek sosial dan realitas 

merupakan totalitas dari objek-objek sosial seseorang. Menurut Kuhn, penamaan 

sebuah objek sangat penting karena penamaan merupakan salah satu cara 

menyampaikan maksud objek. 

Pelaku komunikasi tidak hanya berinteraksi dengan orang lain dan dengan 

objek-objek sosial; mereka juga berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Para 

pelaku komunikasi melakukan percakapan sendiri sebagai bagian dari proses 

interaksi; kita berbicara pada diri kita sendiri dan memiliki percakapan dalam 

pikiran kita untuk membedakan benda dan manusia. Ketika mengambil keputusan 

mengenai bagaimana bertindak terhadap suatu objek sosial, kita menciptakan apa 

yang disebut Kuhn sebagai rencana tindakan yang dipandu oleh sikap atau 

pernyataan verbal yang menunjukkan nilai-nilai terhadap tindakan apa yang akan 

diarahkan. Sebagai contoh, kuliah melibatkan sebuah rencana tindakan—

sebenarnya sebuah kumpulan tindakan—yang dipandu oleh sebuah susunan sikap 

mengenai apa yang Anda inginkan untuk keluar dari kampus. Sebagai contoh, 

bagaimana Anda terhubung dengan kuliah dapat dipengaruhi oleh sikap positif 

terhadap uang, karier, dan keberhasilan pribadi. 

Kami tidak mengembangkan pengertian objek sosial, sikap, dan rencana 

tindakan secara terpisah. Sebenarnya, keseluruhan dasar pemikiran IS adalah 

bahwa hal-hal tersebut muncul dari interaksi dengan orang lain. Orang lain 

tertentu, orientational others, yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang. 

Mereka adalah orang-orang yang terikat secara emosional dan psikologis dengan 

kita. Mereka, seperti orang tua, memberikan kita kosakata umum, konsep penting, 

dan kategori yang akan menjelaskan realitas kita. Mereka dapat hadir pada saat ini 

atau pada masa lalu kita; mereka dapat saja ada atau tidak ada. Pada beberapa titik 

dalam kehidupan kita, individu-individu ini sangat atau pernah sangat penting 

dalam membantu kita belajar membedakan antara diri kita sendiri dan orang lain, 

membantu kita mengembangkan siapa diri kita sebagai seseorang. 
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Diri sendiri merupakan sebuah objek sosial yang penting, dijelaskan dan 

dipahami dengan cara yang selalu berkembang dalam interaksi dengan 

orientational others. Konsep diri Anda tidak lebih dari rencana tindakan Anda 

terhadap diri sendiri, identitas, minat, keengganan, cita-cita, ideologi, dan 

penilaian diri Anda. Konsep diri memberikan sikap-sikap yang menguatkan 

karena hal tersebut bertindak sebagai kerangka referensi. Anda yang paling umum 

untuk menilai objek lain Semua rencana tindakan selanjutnya berasal dari konsep 

diri. Kuhn menemukan Twenty Statements Test (TST) untuk mengukur beragam 

aspek dari diri sendiri. Jika Anda ingin mengikuti TST, maka Anda akan 

berhadapan dengan dua puluh nomor kosong yang didahului oleh instruksi 

sederhana. berikut: 

Ada dua puluh nomor kosong pada halaman di bawah. Tuliskan dua puluh 

jawaban dari pertanyaan sederhana berikut, ―Siapakah saya?" di bagian yang 

kosong. Berikan dua puluh jawaban yang berbeda untuk pertanyaan ini. Jawablah 

seperti Anda menjawab pada diri Anda sendiri, bukan pada orang lain. Tuliskan 

jawabannya sesuai urutan menurut Anda. Tidak perlu kuatir tentang logika atau 

―kepentingan.‖ Kerjakan dengan cepat karena waktunya terbatas. 

Ada sejumlah cara untuk menganalisis respons-respons dari tes ini, 

masing-masing memberikan aspek yang berbeda tentang diri sendiri. Variabel 

yang berurutan merujuk pada pentingnya identifikasi. Sebagai contoh, jika 

seseorang menuliskan ―Pembaptis‖ merupakan sesuatu yang lebih besar daripada 

―Bapak,‖ peneliti dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut lebih siap untuk 

belajar agama daripada hubungan keluarga. Variabel tempat—cara lain untuk 

menilai tes—merupakan tingkatan di mana subjek secara umum cenderung 

mengidentifikasi dengan pengelompokan konsensual seperti ―Orang Amerika‖ 

daripada menurut ciri seseorang, yaitu kualitas-kualitas subjektif seperti ―kuat.‖ 

Ahli teori lain juga telah meneliti tentang diri sendiri; kita akan melihatnya 

menjadi sebuah konsep yang jauh lebih penting dalam konstruksionisme sosial, 

teori selanjutnya yang kami hadirkan dalam tradisi sosiokultural. 
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9. GAGASAN HARRE MENGENAI SESEORANG DAN DIRI SENDIRI 

Dalam bagian sebelumnya, kita telah belajar bahwa manusia, melalui 

interaksi sosial, menciptakan pemahaman mereka tentang pengalaman, termasuk 

gagasan-gagasan mereka sebagai seseorang. Gagasan-gagasan ini merupakan 

teori- teori ―pribadi‖ yang utama dalam kehidupan, yang berfungsi sebagai 

landasan yang membantu kita menjelaskan, hidup, dan menjalani dunia kita. 

Dunia objektif di sekitar kita menjadi kurang penting daripada cara-cara yang kita 

pilih untuk merasakan, menamai, dan berinteraksi dengan dunia yang kita buat 

dengan simbol-simbol kita. 

Rom Harre adalah salah seorang ilmuwan sosial yang telah menjadikan 

anggapan-anggapan ini penting bagi karya-karya mereka; inti teori ini adalah 

gagasan bahwa diri sendiri tersusun oleh sebuah teori pribadi yang memengaruhi 

bagaimana kita mendekati dunia. Anda belajar memahami diri Anda sendiri 

dengan menggunakan sebuah gagasan atau teori mengenai personhood dan 

sebuah gagasan atau teori tentang selfhood. Bagi Harre, seseorang adalah bentuk 

yang dapat dilihat yang terkarakterisasi oleh sifat-sifat tertentu dan karakteristik 

yang terbentuk dalam sebuah kelompok sosial atau budaya. Diri sendiri, berbeda 

dengan seseorang, merupakan pikiran pribadi Anda mengenai kesatuan Anda 

sebagai seseorang. Seseorang itu umum, sedangkan diri sendiri, walaupun Anda 

mungkin berbagi dengan orang lain, sangatlah pribadi. 

Individu juga memiliki dua sisi, terdiri atas makhluk sosial (orang) dan 

makhluk individu (diri sendiri), yang belajar melalui sebuah sejarah interaksi 

dengan orang lain. Banyak kebudayaan tradisional yang menggambarkan 

seseorang sebagai perwujudan sebuah peran (seperti ibu, ayah, pendeta, pekerja) 

dan orang yang umumnya dipandang sebagai manifestasi peranan tersebut. 

Namun, dalam peran tersebut, individu memiliki definisi atau karakter khusus 

atau tersendiri untuk membentuk pengertian personal tentang diri sendiri. 

Seseorang yang kepribadiannya terdiri dari peran seorang ayah dan pekerja 

mungkin memiliki pemahaman sendiri dari ―seorang ayah yang baik‖ dan 

―seorang pekerja keras.‖ 
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Diri sendiri dan pribadi bukanlah kategori yang berhubungan, tetapi 

mencuat dari interaksi sosial. Misalnya, kebudayaan industrial Barat menekankan 

teori tentang diri sendiri yang menegaskan pribadi secara keseluruhan, tidak 

terbagi, dan mandiri. Menurut Harre, kepribadian dan diri sendiri sangat 

berkaitan. Sebaliknya, orang-orang Jawa melihat diri mereka sendiri sebagai 

makhluk dengan dua bagian yang berbeda—bagian dalamnya adalah perasaan dan 

bagian luarnya adalah perilaku-perilaku yang diamati; dengan kata lain, diri 

sendiri yang memiliki perasaan dan seseorang yang dipandang dibentuk oleh 

orang lain. Orang Maroko memiliki teori sendiri tentang diri sendiri—sebagai 

perwujudan tempat dan situasi—dan identitas mereka selalu dihubungkan dengan 

situasi-situasi ini. Oleh sebab itu, apakah diri sendiri itu, sebagian besar 

merupakan kegunaan pemahaman akan identitas dalam hubungannya dengan 

kebudayaan di mana individu tersebut menjadi bagiannya. 

Selanjutnya, Harre menguraikan konsep ―diri sendiri‖ dengan 

menggunakan tiga elemen yang membentuknya kesadaran, perantara, dan riwayat 

hidup. Dengan cara-cara interaksi interpersonal dan intrapersonal, kita dapat 

membentuk diri kita sendiri dan menghadirkan diri kita kepada orang lain sebagai 

sebuah identitas yang saling berhubungan. Pertama, ada pemahaman tentang 

kesadaran. Ini berarti bahwa Anda memiliki kemampuan untuk ―melakukan 

objektivitas‖ terhadap diri Anda sendiri—untuk keluar dan memikirkan diri Anda 

sendiri seperti yang diamati oleh orang lain. Anda merupakan yang ―mengetahui‖ 

dan juga apa yang ―diketahui.‖ Pikirkan sebuah pernyataan: ―Saya mengetahui 

bahwa Saya takut.‖ Saya menggambarkan pemahaman akan keadaan sadar—

―diketahui‖— dan Saya menggambarkan pemahaman akan keadaan ―yang 

mengetahui‖ orang yang merasa takut. Kesadaran merupakan dimensi diri sendiri 

yang sangat berhubungan dengan keadaan saat ini karena ketika kita menyadari 

diri kita bergerak melalui ruang dan waktu, kita menggunakan persepsi, 

pengalaman, dan interaksi kita untuk menjalani tempat kita di dunia. 

Di samping kesadaran akan diri sendiri, konsep diri sendiri terdiri dari apa 

yang Harre sebut sebagai riwayat hidup. Riwayat hidup terdiri atas ingatan 

kenangan, keyakinan, atau pemahaman mengenai apa yang terjadi di masa lalu 
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yang terbiasa menafsirkan pengalaman— pengalaman saat ini dan masa depan. 

Riwayat hidup atau sejarah seseorang merupakan sebuah susunan sosial, sama 

seperti kesadaran saat ini mengenai diri sendiri. 

Akhirnya, perantara adalah dimensi ketiga Harre tentang diri sendiri dan 

lebih berhubungan dengan kejadian di masa depan. Perantara lebih terlihat ketika 

kita bermaksud untuk melakukan sesuatu. Hal ini melibatkan sebuah susunan atau 

hipotesis mengenai kemampuan seseorang, kemungkinan apa yang ada untuk 

masa depan Kita mengeluarkan susunan-susunan di masa lalu untuk menunjang 

ketika kita membuat pemahaman mengenai apa yang kita pikirkan dan rasakan 

pada saat ini serta kedua hal tersebut memandu pemahaman kita tentang perantara 

masa depan. Dengan semua dimensi ini, kesadaran diri, riwayat hidup, dan 

perantara, apa yang penting adalah bahwa mereka merupakan susunan-susunan 

yang diciptakan, dipertahankan serta diubah dalam interaksi dengan diri sendiri 

dan orang lain. 

Teori Harre tentang kepribadian juga mengandung sebuah susunan dimensi yang 

membedakan cara-cara diri sendiri disusun dan dihadirkan. Perbedaan-perbedaan 

ini dapat digambarkan dan dipandang dengan leluasa dalam dimensi-dimensi 

penampilan, realisasi dan perantara. Penampilan merujuk pada apakah sebuah 

aspek diri sendiri ditampilkan secara umum atau tetap dianggap sebagai sesuatu 

yang bersifat pribadi. Sebagai contoh, Anda dapat mengartikan emosi sebagai 

sesuatu yang bersifat pribadi dan kepribadian sebagai sesuatu yang umum, 

sedangkan dalam kebudayaan lain, emosi dapat saja diartikan sebagai sesuatu 

yang cukup umum. 

Dimensi kedua dari diri sendiri adalah realisasi sumber—tingkatan di 

mana beberapa karakteristik diri diyakini berasal dari dalam individu atau dari 

kelompok di mana diri sendiri menjadi sebuah bagian. Elemen-elemen diri sendiri 

yang diyakini berasal dari seseorang disebut elemen yang direalisasikan secara 

individu, sedangkan elemen-elemen yang diyakini berasal dari hubungan 

seseorang dengan kelompok disebut elemen yang direalisasikan secara kolektif. 

Sebagai contoh, teori Anda mengenai diri sendiri mungkin memberikan ―tujuan‖ 

sebagai sesuatu yang direalisasikan secara individu karena bagi Anda hal ini 
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terlihat sebagai sesuatu yang dimiliki setiap individu. Sebaliknya, Anda 

menganggap ‗kerja sama‖ sebagai sesuatu yang diwujudkan secara kolektif karena 

menurut Anda hal tersebut merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan 

seseorang sebagai anggota sebuah kelompok. 

Dimensi yang ketiga perantara merupakan tingkatan kekuatan aktif yang 

melekat pada diri sendiri. Elemen-elemen yang aktif (―berbicara‖ atau 

―mengemudi‖) berbeda dengan elemen- elemen pasif  (seperti ―mendengarkan‖ 

atau ―mengendarai‖). Sekali lagi, tingkat perantara yang Anda lekatkan pada suatu 

kegiatan akan bergantung pada penggambaran pribadi Anda pada interpretasi-

interpretasi kultural. 

Beragam aspek mengenai diri sendiri dijelaskan secara berbeda dalam 

skema tiga dimensi. Sebagai contoh, orang-orang keturunan Anglo Saxon 

cenderung menganggap emosi harus ditampilkan secara pribadi serta diwujudkan 

secara individual dan pasif. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa emosi terjadi 

pada mereka dan di dalam mereka. Sebaliknya, banyak orang Eropa selatan 

melihat emosi sebagai sesuatu yang umum, kolektif, dan aktif Dengan kata lain, 

mereka percaya bahwa emosi merupakan sesuatu yang mereka ciptakan sebagai 

sebuah kelompok dan menampilkannya bersama-sama. Masing- masing susunan 

diri ini akan digambarkan secara berbeda dalam skema Harre. 

Gagasan tentang diri sendiri seperti yang dijelaskan oleh Harre, 

merupakan sebuah gagasan yang kompleks dan berlapis-lapis. Cakupan ―diri‖ 

yang mungkin seperti yang tersusun antara dimensi umum dan pribadi—berubah-

ubah dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya karena realitas sosial mengenai 

kebudayaan berbeda satu sama lain. Susunan sosial dari variabel inilah yang 

menjadikan teori Harre sebagai sebuah teori konstruksionis sosial. 

 

10. PEMBENTUKAN SOSIAL MENGENAI EMOSI 

Kelompok teori lain dalam sudut pandang interaksionis simbolis berhadapan 

dengan pembentukan emosi. Sementara itu, kita biasanya tidak berpikir bahwa 

emosi terbentuk, tampilan emosional berbeda menurut kebudayaannya. Harre 

menyatakan bahwa emosi merupakan konsep-konsep yang tersusun, seperti aspek 
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lain dari pengalaman manusia karena mereka ditentukan oleh bahasa lokal dan 

tata susunan moral dari kebudayaan atau kelompok sosial. 

Salah satu karya ilmiah terkemuka mengenai pembentukan sosial 

mengenai emosi adalah James Averill. Menurut Averill, emosi merupakan sistem 

kepercayaan yang memandu pemahaman seseorang mengenai situasi. Biasanya, 

emosi terdiri dari norma-norma sosial yang dipelajari dan aturan yang mengatur 

perasaan. Norma dan aturan ini memberitahu kita bagaimana menjelaskan serta 

menanggapi emosi. Emosi memiliki sebuah komponen psikologis, tetapi 

mengenali dan menamai perasaan-perasaan jasmani dipelajari secara sosial dalam 

sebuah kebudayaan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memahami emosi 

terbentuk secara sosial. 

Bagaimana sebuah emosi dinamai—disebut apa emosi tersebut—adalah 

penolong dalam bagaimana emosi dialami. Anda mungkin memiliki pengertian 

yang berbeda untuk respons psikologis yang sama, bergantung pada apakah Anda 

menyebutnya ―kemarahan‖ atau ―rasa takut.‖ Anda mengalami emosi secara 

sepihak ketika Anda menyebutnya ―kecemburuan‖ dan cukup berbeda ketika 

Anda menyebutnya ―kesendirian.‖ Kita memiliki aturan untuk apa kemarahan, 

rasa takut, dan kesendirian serta kita memiliki aturan untuk bagaimana merespons 

pada perasaan- perasaan tersebut, aturan yang terbentuk dalam interaksi sosial 

selama masa hidup. 

Averill menyebut emosi sebagai sindrom yang diartikan sebagai 

kelompok-kelompok atau susunan-susunan respons yang berjalan beriringan. 

Tidak ada respons tunggal yang cukup untuk menjelaskan sebuah emosi, tetapi 

semuanya harus dipandang secara bersamaan. Sindrom emosional terbentuk 

secara sosial karena manusia belajar melalui interaksi mengenai kelompok 

perilaku tertentu apa yang harus diambil untuk mengartikan dan bagaimana 

menunjukkan sebuah emosi tertentu. Emosi dimainkan dalam cara tertentu dan 

kita mempelajari peranan ini melalui komunikasi. Seperti apakah dukacita itu? 

Dukacita terlihat berbeda dalam masyarakat yang berbeda. Manusia harus belajar 

dalam masing-masing budayanya untuk mengenali dan melakukan peranan orang 

yang sedang berduka, orang yang sedang marah, atau orang yang cemburu. 
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Setiap pengalaman emosi memiliki sebuah objek—di mana emosi 

diarahkan—dan setiap emosi memiliki cakupan objek yang terbatas. Ketika Anda 

marah, Anda marah kepada seseorang. Ketika Anda merasa iri, Anda merasa iri 

pada pencapaian atau kepemilikan. Ketika Anda berduka, Anda berduka atas 

kehilangan. Seperti yang ditunjukkan oleh Averill, Anda tidak dapat 

membanggakan bintang karena kebanggaan merupakan sesuatu yang disediakan 

untuk pencapaian. Anda dapat mengatakan bahwa Anda ―mencintai‖ mobil baru 

Anda, tetapi Anda tidak dapat benar-benar ―jatuh cinta‖ dengan mobil tersebut. 

Anda juga tidak dapat mengatakan bahwa serangan kemarahan seseorang terhadap 

Anda membuat Anda merasa cemburu. 

Averill melakukan sebuah penelitian yang menarik yang memisahkan 

lebih dari 500 istilah untuk berbagai emosi, sebuah daftar yang mewakili istilah-

istilah emosional dalam bahasa Inggris.
34

 Subjeknya, kemudian, menilai istilah-

istilah tersebut dalam sejumlah dimensi. termasuk salah satunya yang bersifat 

evaluatif (misalnya, apakah emosi bersifat menyenangkan/ tidak?). Ia menemukan 

bahwa lebih banyak istilah emosi dinilai sebagai istilah sesuatu yang negatif 

(misalnya kemarahan dan kecemburuan) daripada dinilai positif (misalnya 

kegembiraan dan kesenangan). 

Penjelasan Averill untuk penamaan dominan emosi sebagai sesuatu yang 

negatif adalah bahwa emosi tidak terbungkus sebagai sesuatu yang positif atau, 

negatif, kita mengartikan mereka demikian berdasarkan pada pembentukan sosial 

kita. Dalam contoh Averill, hasil-hasil yang positif cenderung berorientasi pada 

tindakan, sedangkan hasil-hasil yang negatif cenderung dianggap sebagai sesuatu 

di luar kendali seseorang. Misalnya, keberanian merupakan hasil dari tindakan 

berani seseorang, sedangkan kecemburuan merupakan akibat dari situasi yang 

kurang baik. Selanjutnya, emosi secara umur cenderung dipandang dalam 

masyarakat kita sebagai sesuatu yang berada di luar kendali— sesuatu yang 

terjadi pada kita. Oleh sebab itu. cukup logis bahwa hasil-hasil positif tidak 

diartikan sebagai emosi dan lebih sebagai tindakan, sedangkan hasil-hasil negatif 

lebih sering dilihat sebagai emosi dan juga berada di luar kendali kita. Dalam 

kebudayaan lain, hasil penelitian Averill bisa jadi cukup berbeda. 
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Sebagai contoh, suku Ifaluk dari Mikronesia mengalami beberapa bentuk 

kemarahan, termasuk penyakit, yang muncul secara perlahan dari beberapa 

kejengkelan yang mengganggu, yang dialami ketika keluarga tidak hidup sesuai 

harapan, dan yang disebabkan oleh kemalangan pribadi.
35

 Kemarahan yang bisa 

dibenarkan, disebut nyanyian, terjadi dalam pola yang sangat dapat diperkirakan 

di antara suku Ifaluk. Sebuah aturan pasti dilanggar dan seseorang harus 

menunjukkan bahwa hal ini memang terjadi. Orang yang menyaksikan 

pelanggaran harus menghukum tindakan tersebut dan orang yang melakukannya 

harus bereaksi terhadap hukuman tersebut dengan rasa takut dan berjanji untuk 

tidak melakukannya lagi. Jelas, dalam kebudayaan suku Ifaluk, kemarahan bukan 

hanya sekadar kemarahan; jenis yang beragam benar-benar dibedakan. 

Secara umum, menurut Averill, ada empat aturan yang mengatur emosi. 

Aturan- aturan penilaian memberitahu Anda apa itu emosi, di mana emosi 

tersebut diarahkan, dan apakah emosi tersebut positif atau negatif. Aturan perilaku 

memberitahu Anda bagaimana merespons perasaan—apakah untuk 

menyembunyikannya, untuk menunjukkannya secara pribadi, atau untuk benar-

benar melepaskannya. Aturan ramalan menjelaskan Kemajuan dan rangkaian 

emosi: berapa lama emosi tersebut harus bertahan, apa saja tahapan- tahapannya, 

bagaimana emosi tersebut dimulai, dan bagaimana emosi tersebut diakhiri? 

Aturan pelekatan memerintahkan bagaimana sebuah emosi harus dijelaskan atau 

dibenarkan: apakah Anda memberitahu orang lain tentang hal ini dan bagaimana 

Anda menunjukkannya secara umum? Jika Anda marah pada orang lain, maka 

aturan penilaian Anda akan memberitahu apa yang Anda rasakan dan siapakah 

sasaran perasaan tersebut. Aturan-aturan ini juga akan menjelaskan apakah 

kemarahan tersebut bersifat positif (kemarahan yang pada tempatnya) atau negatif 

(mengamuk). Aturan perilaku akan memandu tindakan Anda, termasuk 

bagaimana menunjukkan kemarahan, apakah dengan memukul atau dengan tetap 

diam, apakah dengan menyerang atau mundur. Aturan ramalan akan memandu 

seberapa lama episode kemarahan harus berlangsung dan fase-fase yang berbeda 

melalui apa yang mungkin akan dilewati oleh kemarahan tersebut. Akhirnya, 
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aturan-aturan pelekatan akan membantu Anda menjelaskan kemarahan (―Dia 

bertingkah seperti seorang yang bodoh dan membuatku marah‖). 

Jadi, emosi bukanlah sekadar hal dalam emosi itu sendiri. Emosi dijelaskan dan 

ditangani menurut apa yang telah dipelajari dalam interaksi sosial dengan orang 

lain. Kita belajar tentang aturan emosional saat masa kanak-kanak dan sepanjang 

hidup. Averill benar bahwa manusia dapat dan memang berubah secara 

emosional. Ketika Anda memasuki sebuah situasi kehidupan yang baru, Anda 

dihadapkan pada cara baru dalam memahami emosi, dan perasaan Anda, cara 

menunjukkannya, dan cara Anda mengatur perubahan emosi-emosi tersebut. 

 

11. PEMBAWAAN DIRI 

Erving Goffman, salah satu pakar sosiologi yang terkenal pada abad ke-20 

menggunakan sebuah metafora dramatis untuk menjelaskan bagaimana para 

pelaku komunikasi menghadirkan dirinya. Susunan sehari-hari dipandang sebagai 

sebuah tahapan dan manusia dianggap sebagai para pemain yang menggunakan 

performa untuk mengesankan penonton. Ketika Anda memasuki situasi apa pun, 

maka Anda menghadirkan sebuah presentasi atau performa—Anda harus 

memutuskan bagaimana menempatkan diri, apa yang harus dikatakan, dan 

bagaimana harusnya Anda bertindak. 

Goffman memulai dengan anggapan bahwa seseorang harus memahami 

kejadian yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
36

 Interpretasi sebuah situasi 

merupakan definisi dari situasi tersebut. Ketika Anda memasuki sebuah situasi, 

Anda cenderung menanyakan pertanyaan mental, ―Apa yang terjadi di sini?‖ 

Jawaban Anda mendasari sebuah pengertian dari situasi tersebut. Sering kali, 

pengertian yang pertama tidak cukup dan mungkin diperlukan sebuah pembacaan 

ulang, seperti dalam kasus lelucon praktis, yaitu sebuah kesalahan, 

kesalahpahaman, atau bahkan kebohongan. 

Definisi sebuah situasi dapat dibagi ke dalam bentuk-bentuk kepingan dan 

kerangka. Sebuah kepingan adalah sebuah rangkaian kegiatan seperti membuka 

lemari pendingin, mengambil susu, menuangkannya ke gelas, meminumnya, dan 

meletakkan gelas ke tempat cuci piring. Kerangka adalah sebuah pola 
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organisasional dasar yang digunakan untuk menjelaskan kepingan. Misalnya, 

kepingan kegiatan yang dituliskan mungkin akan dibentuk kerangka sebagai 

―meminum susu.‖ 

Analisis kerangka juga terdiri dari menentukan bagaimana individu 

mengatur atau memahami perilaku mereka dalam sebuah situasi. Kerangka 

memungkinkan Anda untuk mengenali dan memahami kejadian yang berarti, 

yaitu memberikan pengertian terhadap kegiatan kehidupan yang terus 

berlangsung. Sebuah kerangka kerja alam adalah sebuah kejadian alam yang harus 

bisa Anda harus atasi, misalnya angin topan. Sebaliknya, sebuah kerangka kerja 

sosial dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan dan dihasilkan oleh 

kecerdasan—seperti bermaksud untuk makar. Dua jenis kerangka kerja ini saling 

berhubungan karena makhluk-makhluk sosial bertindak dan selanjutnya 

dipengaruhi oleh ketentuan alam. 

Selanjutnya, kerangka kerja merupakan model yang kita gunakan untuk 

memahami pengalaman kita seperti cara kita melihat sebuah kesatuan yang saling 

berhubungan. Sebuah kerangka kerja utama merupakan sebuah satuan 

organisasional. dasar, seperti berbicara, makan, dan berpakaian, tetapi kerangka 

utama bisa diubah atau diganti menjadi kerangka kerja sekunder. Dalam kerangka 

kerja sekunder, prinsip organisasional dasar dan kerangka kerja utama digunakan 

untuk memenuhi bagian-bagian terakhir yang berbeda. Misalnya suatu 

pertandingan adalah sebuah kerangka kerja sekunder yang dibentuk setelah 

kerangka kerja pertama dari sebuah pertarungan atau kompetisi. Sebagian besar 

dari apa yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia memiliki lapisan- lapisan 

pengertian di balik tindakan dasar yang diambil. Oleh karena itu, makan dan 

minum, kerangka kerja utama dalam bertahan hidup lebih sering daripada tidak, 

diubah ketika kita menyusun sebuah makan malam saat liburan atau pergi minum 

setelah pulang kerja ke dalam sebuah kerangka kerja ketika bergaul dengan teman 

sekerja adalah tujuan utamanya. 

Kegiatan komunikasi, layaknya semua kegiatan, dipandang dalam konteks 

analisis kerangka. Sebuah perjumpaan muka terjadi ketika manusia saling 

berinteraksi dalam sebuah cara yang terfokus.
37

 Dalam sebuah perjumpaan muka 
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Anda memiliki sebuah fokus tunggal tentang perhatian dan sebuah kegiatan 

mutual yang dirasakan. Dalam interaksi yang tidak terfokus di sebuah tempat 

umum, Anda mengakui kehadiran orang lain tanpa terlalu memperhatikan. 

Misalnya, hal ini terjadi ketika Anda sedang mengantri atau menunggu di halte 

bus. Dalam situasi yang tidak terfokus tersebut, Anda dapat dengan mudah terlibat 

dalam sebuah pertemuan yang dapat dimulai ketika ada orang lain dalam antrian 

atau salah seorang penumpang membuka percakapan. Ketika sebuah pertemuan 

dimulai, ada sebuah kesepakatan bersama untuk meneruskan pertemuan hingga 

akhir. Pertemuan muka baik verbal maupun non-verbal serta isyarat yang 

ditunjukkannya, penting dalam menandai sifat hubungan sama seperti sebuah 

makna bersama dari situasi tersebut. 

Orang-orang dalam pertemuan muka saling bergantian menghadirkan 

drama. Menurut Goffman, jika kita membaca cerita, maka kita terlibat dalam 

penggambaran dramatis untuk menghadirkan sebuah pandangan khusus tentang 

diri sendiri: 

 

Saya menyarankan bahwa sering kali apa yang pembicara coba lakukan 

adalah tidak memberikan informasi kepada lawan bicara, tetapi untuk 

menghadirkan drama kepada seorang pendengar. Sebenarnya, hal ini 

memperlihatkan bahwa kita menghabiskan sebagian besar waktu kita 

untuk tidak terlibat dalam pemberian informasi, tetapi dalam pemberian 

pertunjukan. Dan mengamati bahwa pertunjukan ini tidak didasarkan 

hanya pada penunjukan perasaan atau pertunjukan spontanitas atau hal-hal 

lain yang palsu yang dengan cara memuji secara berlebihan, maka kita 

bisa mengurangi mutu pertunjukan. Kesamaan antara panggung dan 

percakapan jauh lebih dalam daripada itu. Intinya, bahwa biasanya ketika 

seseorang mengatakan sesuatu, dia tidak mengatakannya sebagai sebuah 

pernyataan fakta yang tegas berdasarkan kepentingannya. Dia sedang 

bercerita. Dia sedang berjalan pada kepingan dari kejadian yang sudah 

ditetapkan bagi para pendengarnya.
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Dalam menghadapi orang lain, Anda menghadirkan karakter khusus kepada 

pendengar, layaknya dalam sebuah drama seorang aktor yang memainkan sebuah 

peran khusus. Jika kerangka yang Anda tawarkan diterima, maka pendengar Anda 

menerima karakterisasi yang Anda berikan.
39

 

Goffman yakin bahwa diri sendiri secara harfiah ditentukan oleh 

dramatisasi ini. Berikut merupakan cara bagaimana ia menjelaskan tentang diri 

sendiri: 

 

Sebuah adegan yang dipentaskan dan ditampilkan dengan benar, 

membawa pendengar untuk menghubungkan diri sendiri pada sebuah 

karakter yang ditampilkan, tetapi penghubungan ini—diri sendiri ini—

adalah hasil dari adegan yang lepas dan bukan merupakan penyebabnya. 

Selanjutnya, diri sendiri seperti karakter yang ditampilkan, bukanlah hal 

organis yang memiliki lokasi tertentu yang nasib dasarnya adalah untuk 

dilahirkan, matang, dan mati; hal ini merupakan sebuah efek dramatis 

yang muncul secara luas dari sebuah adegan yang dihadirkan dan isu 

karakteristik, perhatian utama, apakah hal tersebut akan dihargai atau 

tidak.
 

 

Anda hanya perlu memikirkan situasi saat Anda memproyeksikan 

gambaran tertentu dari diri Anda. Anda mungkin berkelakuan berbeda kepada 

sahabat dan orang tua Anda, serta tidak mungkin diri yang Anda hadirkan kepada 

pengajar adalah hal yang sama yang Anda hadirkan dalam sebuah pesta. Dalam 

sebagian besar situasi di mana Anda berpartisipasi, Anda memutuskan sebuah 

peran dan melakukannya, memilih karakter yang menurut Anda paling sesuai 

dengan adegannya dan memfasilitasi pencapaian tujuan Anda. 

Ketika mencoba untuk menjelaskan sebuah situasi, Anda tidak hanya 

memberi informasi mengenai diri sendiri, Anda juga mendapatkan informasi 

mengenai orang lain dalam situasi tersebut. Proses pertukaran informasi ini 

memungkinkan manusia untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 

Biasanya, pertukaran ini terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui pengamatan 
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perilaku orang lain dan menyusun perilaku Anda sendiri untuk memperoleh kesan 

dari orang lain. Pembawaan diri berarti pengelolaan kesan.
41

 Goffman 

memberikan sebuah contoh mengenai seseorang yang bertujuan pada pengelolaan 

kesan: ―Ia mungkin berharap agar mereka berpikir mengenai sesuatu yang baik 

tentangnya, agar mereka mengira bahwa dia memikirkan sesuatu yang baik 

tentang mereka, untuk merasakan bahwa sebenarnya ia merasakan sesuatu 

terhadap mereka, atau untuk mendapatkan kesan yang tidak jelas; ia mungkin 

berharap untuk memastikan adanya keselarasan yang cukup, sehingga 

interaksinya dapat terus berlangsung atau untuk menipu, menyingkirkan, 

membingungkan, menyesatkan, menimbulkan kebencian, atau menghina mereka.‖ 

Oleh karena semua partisipan dalam sebuah situasi memproyeksikan 

pencitraan, sebuah definisi menyeluruh mengenai situasi tersebut muncul. Definisi 

umum ini biasanya tergabung menjadi satu. Ketika definisi sudah tersusun, 

tekanan moral diciptakan untuk mempertahankannya dengan menekan kontradiksi 

dan keraguan. Seseorang dapat menambahkannya ke dalam proyeksi, tetapi 

biasanya tidak bertentangan dengan pencitraan telah lebih dulu terbentuk. 

Organisasi sendiri mendasarkan pada prinsip ini. 

Oleh karena itu, performa bukanlah sesuatu yang sepele, tetapi secara 

harfiah menjelaskan siapa Anda sebagai seorang pelaku komuniksi. Pelaku 

komunikasi merupakan perwakilan diri dan setiap orang bisa memiliki banyak 

bentuk diri bergantung pada cara-cara ketika diri dihadirkan dalam banyak situasi 

yang dihadapi dalam kehidupan. 

 

12. TEORI KOMUNIKASI TENTANG IDENTITAS 

Ketika Anda menanyakan pertanyaan ini ―Siapakah saya?‖ Anda meneliti 

bahasan mengenai identitas diri, yaitu susunan gambaran diri Anda sebagai 

seseorang. Teori-teori yang berfokus pada pelaku komunikasi akan selalu 

membawa identitas diri ke sejumlah tingkatan, tetapi identitas berada dalam 

lingkup budaya yang luas dan manusia berbeda dalam menguraikan diri mereka 

sendiri. Misalnya, di Afrika, identitas sering kali dipahami sebagai sebuah hasil 

dari pencarian keseimbangan dalam hidup dan sebagian bergantung pada kekuatan 
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yang didapatkan manusia dari leluhur mereka. Di Asia, identitas sering kali 

didapatkan bukan melalui usaha perorangan, tetapi melalui usaha kolektif 

kelompok dan timbal balik antarmanusia. Dalam budaya Yunani, identitas 

dipahami sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan seseorang melihat diri 

bertentangan atau berbeda, dengan identitas yang lain. 

Terutama karena Michael Hecht dan koleganya, teori komunikasi tentang 

identitas Tergabunglah ketiga konteks budaya berikut— individu, komunal, dan 

publik.
43

 Menurut teori Tersebut, identitas merupakan penghubung utama antara 

individu dan masyarakat serta komunikasi merupakan mata rantai yang 

memperbolehkan hubungan ini terjadi. Tentu, identitas Anda adalah ―kode‖ yang 

mendefinisikan keanggotaan Anda dalam komunitas yang beragam—kode yang 

terdiri dari simbol-simbol, seperti bentuk pakaian dan kepemilikan; dan kata-kata, 

seperti deskripsi diri atau benda yang biasanya Anda katakan; dan makna yang 

Anda dan orang lain hubungkan terhadap benda-benda tersebut. 

Hecht memperkenalkan dimensi-dimensi identitas khusus, termasuk 

perasaan (dimensi afektif), pemikiran (dimensi kognitif), tindakan (dimensi 

perilaku), dan transenden (Spiritual). Karena cakupannya yang luar biasa, 

identitas adalah sumber bagi motivasi dan ekspektasi dalam kehidupan serta 

memiliki kekuatan yang tetap—yaitu abadi. Hal ini tidak berarti bahwa identitas, 

sesudah dibuat, tidak pernah berubah. Malahan, ketika ada substansi dari identitas 

yang stabil, identitas tidak pernah diperbaiki, tetapi selalu berkembang. 

Komunikasi merupakan alat untuk membentuk identitas dan juga 

mengubah mekanisme. Identitas Anda, baik dalam pandangan iri Anda maupun 

orang lain, dibentuk ketika Anda secara sosial berinteraksi dengan orang lain 

dalam kehidupan Anda. Anda mendapatkan pandangan serta reaksi orang lain 

dalam interaksi sosial dan sebaliknya, memperlihatkan rasa Identitas dengan cara 

Anda mengekpresikan diri Anda dan merespons orang lain. Subjective Dimension 

akan identitas merupakan perasaan diri pribadi Anda, sedangkan ascribed 

dimension adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda. Dengan kata lain, 

rasa identitas Anda terdiri dari makna-makna yang dipelajari dan yang Anda 

dapatkan—diri pribadi Anda; makna-makna tersebut diproyeksikan kepada orang 
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lain kapan pun Anda berkomunikasi—suatu proses yang menciptakan diri Anda 

yang digambarkan. 

Hecht menguraikan identitas melebihi pengertian sederhana akan dimensi 

diri dan dimensi yang digambarkan. Kedua dimensi tersebut berinteraksi dalam 

rangkaian empat tingkatan atau lapisan. Tingkatan pertama adalah personal layer, 

yang terdiri dari rasa akan keberadaan diri Anda dalam situasi sosial. Dalam 

situasi tertentu seperti ketika menghadiri gereja, bermain dengan teman, 

mendekati professor tentang nilai, atau bepergian bersama keluarga, Anda melihat 

diri Anda dalam kondisi-kondisi tertentu. Identitas tersebut terdiri dari berbagai 

perasaan serta ide tentang diri sendiri, siapa dan seperti apa diri Anda sebenarnya. 

Tingkatan kedua adalah enactment layer atau pengetahuan orang lain tentang diri 

Anda berdasarkan pada apa yang Anda lakukan, apa yang Anda miliki, dan 

bagaimana Anda bertindak. Penampilan Anda adalah simbol-simbol aspek yang 

lebih mendalam tentang identitas Anda serta orang lain akan mendefinisikan dan 

memahami Anda melalui penampilan tersebut. 

Tingkatan yang ketiga dalam identitas Anda adalah relational atau siapa 

diri Anda dalam kaitannya dengan individu lain. Identitas dibentuk dalam 

interaksi Anda dengan mereka. Anda dapat melihat dengan sangat jelas identitas 

hubungan ketika Anda merujuk diri Anda secara spesifik sebagai mitra hubungan, 

seperti ayah, suami istri, rekan kerja. Perhatikan bahwa identitas Anda menjadi 

terikat kepada peran tertentu yang berhadap-hadapan dengan peran lain, seperti 

―bos,‖ ―sahabat karib,‖ ―koki,‖ atau ―konsuler.‖ Oleh karena itu, pada tingkat 

hubungan, identitas sangat tidak individualis, tetapi terikat pada hubungan itu 

sendiri. Tanyalah diri Anda seperti apa hubungan Anda dengan ibu Anda, kekasih, 

atau teman sekamar dan mulailah memvisualisasikan identitas hubungan ini. 

Akhirnya, tingkatan keempat dalam identitas adalah tingkatan communal, 

yang diikat pada kelompok atau budaya yang lebih besar. Tingkat identitas ini 

sangat kuat dalam banyak budaya Asia, misalnya, ketika identitas seseorang 

dibentuk teurtama oleh komunitas yang lebih besar daripada oleh perbedaan 

individu di antara manusia dalam komunikasi. Kapan pun Anda memperhatikan 
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apa yang dipikirkan dan dilaksanakan oleh komunitas Anda, maka Anda 

menyesuaikan diri pada tingkatan identitas Anda tersebut. 

Meskipun budaya-budaya akan menekankan tingkatan identitas yang 

berbeda, keempat tingkatan tersebut selalu hadir.
44

 Semuanya ―saling tercakup.‖ 

Misalnya, bagaimana Anda dapat memisahkan rasa diri Anda dari banyak 

hubungan yang Anda miliki? Mungkin kita dapat melihat bagaimana Anda 

―melakukan‖ hubungan terpisah dari sejarah budaya Anda. Demikian juga, 

identitas pribadi tidak dapat dipindahkan dari masyarakat yang lebih besar di 

tempat Anda tinggal. Dengan kata lain, identitas tersebut bersifat individual, 

sosial, dan komunal. 

Anda mungkin sudah memperhatikan betapa berbedanya teori-teori dalam bagian 

ini jika dibandingkan dengan teori-teori dalam tradisi sosiopsikologis daripada 

memikirkan individu sebagai sesuatu yang terpisah, yang merupakan inti teori 

sosiopsikologis, teori sosiokultural memperluas cakupannya untuk melihat pada 

cara di mana perasaan seseorang akan diri merupakan hasil dari kehidupan sosial. 

Teori berikut melanjutkan cara berpikir tersebut. 

 

13. TEORI NEGOSIASI IDENTITAS 

Melanjutkan cara berpikir ini, Stella Ting-Toomey mengeksplorasi cara-

cara di mana identitas dinegosiasi (dibahas) dalam interaksi dengan orang lain, 

terutama dalam berbagai budaya. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam teori 

lain dalam bab ini, identitas seseorang selalu dihasilkan dari interaksi sosial. 

Identitas atau gambaran refleksi-diri, dibentuk melalui negosiasi ketika kita 

menyatakan, memodifikasi atau menantang identifikasi-identifikasi diri kita atau 

orang lain. Hal ini bermula dalam kehidupan keluarga, ketika kita mulai 

memperoleh berbagi identitas pribadi dan sosial. Misalnya saja, kita memulai 

hubungan untuk pertama kalinya dengan berbagai identitas sosial atau afiliasi 

kelompok seperti budaya, jenis kelamin, dan usia. Perkembangan permulaan 

identitas gender juga terjadi dalam keluarga, kemudian menjadi bagian identitas 

sosial yang sangat penting. Identitas pribadi merupakan karakteristik yang lebih 
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unik yang kita hubungkan dengan diri kita masing masing, yang pada awalnya 

juga dipelajari dalam interaksi keluarga. Dalam beberapa keluarga misalnya, 

anak-anak belajar lebih bagaimana mengidentifikasi berbagai posisi dan peran 

sosial sedangkan dalam keluarga lainnya, mereka dapat belajar untuk memikirkan 

diri mereka masing-masing lebih dari sekadar sebagai individu yang tidak 

dihubungkan dengan berbagai posisi atau peran tertentu. 

Identitas kebudayaan dan etnik sangat penting dan seperti yang lainnya, 

dipelajari dalam interaksi sosial. Khususnya, identitas kebudayaan dikaitkan pada 

beberapa rasa keterkaitan pada Kelompok kebudayaan yang lebih besar—

golongan Keagamaan, wilayah suatu negara, anggota organisasi tertentu, atau 

bahkan kelompok sesama usia—dan didefinisikan secara luas oleh jumlah afiliasi 

yang kita rasakan. Seseorang juga dapat memiliki hubungan kebudayan terhadap 

masyarakat heterogen yang lebih besar, yang terdiri dari banyak kelompok 

kebudayaan yang lebih kecil. Hubungan kebudayaan yang penting bagi banyak 

orang adalah Keetnikan. Identitas etnik terdiri dari gabungan keturunan atau 

sejarah kelompok dari satu generasi Ke generasi lainnya. Termasuk didalamnya, 

negara asal, ras, agama, dan/atau bahasa. Identitas etnik bisa menjadi bagian 

penting dalam menentukan siapa diri Anda sebenarnya. 

Identitas etnik dan kebudayaan ditandai oleh nilai isi (value content) dan 

ciri khas salience). Nilai isi terdiri dari macam-macam evaluasi yang Anda buat 

berdasarkan pada kepercayaan-kepercayaan budaya. Misalnya, beberapa 

kebudayaan memengaruhi anggotanya agar menilai komunitas atau kelompok di 

atas individu, sedangkan lainnya lebih menekankan rada nilai individualistik. Ciri 

khas merupakan kekuatan afiliasi yang kita rasakan. Anda mungkin memiliki 

ikatan kebudayaan dan/atau etnik yang sangat kuat atau mungkin terasa agak 

lemah bagi Anda. Dengan kata lain, bagian identitas Anda-Anda sebagai 

seseorang—ditentukan oleh seberapa kuat Anda terikat kepada kelompok yang 

lebih besar dan kejelasan nilai yang muncul dari hubungan ini. 

Meskipun identitas dapat didasarkan pada faktor apa saja yang terdapat 

dalam faktor sosial dan pribadi, Ting-Toomey memfokuskan pada identitas etnik 

dan kebudayaan, terutama negosiasi yang terjadi ketika kita berkomunikasi di 
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dalam dan di antara kelompok-kelompok kebudayaan. Oleh karena itu, identitas 

dibentuk di dalam komunikasi dalam berbagai latar kebudayaan. Manusia di 

semua budaya mengembangkan identitas pribadi dan sosial dalam cara ini. Ketika 

Anda berkomunikasi dalam kelompok kebudayaan yang sama, Anda akan 

mengalami pengalaman yang lebih dalam hal kerentanan, persamaan, kejelasan, 

keterikatan, dan konsistensi; tetapi ketika Anda berinteraksi dengan budaya, Anda 

dapat mengalami kebalikannya— ketidakrentanan, perbedaan, ketidakjelasan, 

otonomi, dan perubahan—mengarahkan pada kurang stabilnya dan bahkan 

kemungkinan akan transformasi. Kebanyakan dari kita bekerja melalui negosiasi 

identitas dalam mengembangkan suatu keseimbangan antara perbedaan tersebut. 

Terlalu banyak identitas etnik atau kebudayaan dapat mengarahkan kita pada 

etnosentrisme; terlalu sedikit dapat mengarahkan pada kebingungan. Terlalu 

sedikit perubahan dapat mengarahkan pada stagnasi; terlalu banyak akan 

mengarahkan kepada kekacauan. 

Beberapa individu lebih efektif dalam memperoleh keseimbangan yang 

nyaman. Anda tahu bahwa Anda telah melaksanakannya, sehingga ketika Anda 

mempertahankan rasa diri yang kuat, tetapi juga mampu menelusuri dengan 

fleksibel identitas yang lainnya dan membolehkannya untuk memiliki rasa 

identitas. Ting-Toomey menyebutnya keadaanfunctional biculturalism atau 

bikulturalisme fungsional. Ketika Anda mampu berganti dari satu konteks budaya 

ke budaya lainnya dengan sadar dan mudah, maka Anda telah mencapai keadaan 

pengubah kebudayaan (cultural transformer). Kunci untuk memperoleh keadaan-

keadaan tersebut adalah kemampuan lintas budaya (intercultural competence). 

Kemampuan lintas budaya terdiri atas dari tiga komponen—pengetahuan 

(knowledge), kesadaran (mindfulness), dan kemampuan (skill). Definisi 

pengetahuan adalah pemahaman akan pentingnya identitas etnik/kebudayaan dan 

kemampuan melihat apa yang penting bagi orang lain. Artinya, mengetahui 

sesuatu tentang identitas kebudayaan dan mampu melihat segala perbedaan, 

misalnya, antara ahli identitas kolektif dan ahli identitas individu. Kesadaran 

secara sederhana berarti secara biasa dan teliti untuk menyadari. Hal ini berarti 
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kesiapan berganti ke perspektif baru. Terakhir, kemampuan mengacu kepada 

kemampuan untuk menegosiasi identitas melalui observasi yang teliti, menyimak, 

empati, kepekaan non-verbal, kesopanan, penyusunan ulang, dan kolaborasi. 

Anda tahu jika Anda telah memperoleh negosiasi identitas yang efektif jika kedua 

pihak merasa dipahami, dihormati, dan dihargai. 

Tentu saja, hal ini tidaklah selalu terjadi dan tempat dari kelompok 

seseorang di dalam masyarakat yang lebih besar dapat mengarahkan pada 

marjinalisasi dan ketidakberdayaan. Hasil yang mungkin tersebut akan dibahas 

dalam tradisi kritis. 

 

14. TRADISI KRITIK 

Pada bagian terdahulu, kita lihat beberapa teori yang memperlihatkan 

bagaimana rasa diri kita muncul dari interaksi sosial. Namun, banyak yang 

percaya bahwa jika hanya deskripsi diri atau bahkan proses yang memunculkan 

diri, tidak cukup dalam memberikan gambaran yang lengkap tentang posisi kita 

sebagai individu. pada bagian ini, kita lihat garis kerja kita yang terpusat pada 

politik diri atau cara kita memosisikan diri masing-masing secara sosial sebagai 

individu yang diberi kuasa atau yang tidak diberi kuasa. 

Teori identitas politik (identity politics - kekuatan sosial pribadi—berbagi 

pandangan kritis yang sama tentang identitas dengar implikasi penting bagi pelaku 

komunikasi. Titik tolak bagi teori identitas diawali pada waktu banyaknya 

pergerakan sosial yang yang muncul di Amerika pada tahun 1960-an, termasuk 

hak-hak masyarakat, kekuatan kulit hitam, pergerakan wanita, dan pergerakan 

kaum gay/lesbian. Secara umum, pergerakan-pergerakan tersebut berbagi 

kesamaan dalam beberapa asumsi tentang kategori identitas: (1) para anggota 

kategori identitas berbagi kesamaan analisis tentang tekanan mereka yang sama; 

(2) tekanan yang sama menggantikan semua kategori-kategori identitas lainnya; 

dan(3) para anggota kelompok identitas selalu menjadi sekutu satu sama lain.
46

 

Asumsi tersebut dihasilkan dari ekspektasi tertentu tentang bagaimana individu 

terlibat dalam pergerakan-pergerakan tersebut sejalan dengan dasar bagaimana 

mereka membentuk identitas masing-masing. Analisis ini berasumsi, misalnya, 
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jika Anda seorang wanita, Anda menerima dan mendukung analisis feminisme 

tentang situasi wanita, yang akan mempertimbangkan status Anda sebagai wanita 

menjadi kategori identitas utama Anda, dan akan mengharapkan wanita lain agar 

merespons tekanan layaknya yang akan Anda lakukan. 

Inti dari asumsi tersebut adalah konsepsi identitas sebagai ketegori yang 

stabil, lengkap, sebagian besar bukti diri yang didasarkan pada penanda, seperti 

jenis kelamin, ras, dan kelas—dimeni yang terdapat di dalam individu. Bukan 

hanya identitas yang dilihat sebagai sesuatu yang teratur, masih terdapat 

pemahaman implisit yang salah satu aspek dari identitas merupakan yang paling 

penting bagi seorang individu—Misalnya, Kulit hitam atau wanita. Asumsi ketiga 

perspektif identitas ini adalah bahwa celah di antara kategori identitas bukan 

hanya penting, tetapi juga signifikan. 

Ide tentang identitas sebagai kategori yang teratur dan stabil, umumnya 

telah membuka jalan bagi teori, seperti teorinya Ting-Toomey yang menekankan 

pada perbedaan. Para ahli mulai mengetahui bahwa tidak ada karakteristik 

mendasar yang mendefinisikan para wanita, pria, orang Asia, atau orang Latin. Ide 

perbedaan mulai ditekankan dan semua penanda identitas yang memberi ciri 

seseorang diperkenalkan. Misalnya, daripada mengidentifikasi terlebih dahulu, 

terutama dan hanya sebagai wanita, Anda dapat mengidentifikasi sebagai Latina 

lesbian feminis. Istilahgay sebagai pengidentifikasi seksual, menjadi gay dan 

lesbian, kemudian gay, lesbian, biseksual, dan transgender merepresentasikan 

tingkatan posisi-posisi identitas dalam hal seksualitas. Pendekatan-pendekatan 

penyeimbang terhadap permasalahan identitas dan identitas politik Tersebut juga 

memiliki keterbatasan-keterbatasan dan menyebabkan adanya teori yang 

menyadari bahwa identitas dipertahankan sebagai kesatuan dan bahwa teori kami 

perlu menganggap identitas sebagai sesuatu yang berlapis-lapis, konstruksi yang 

saling bertalian. Kami akan mendiskusikan tiga teori di sini—teori sudut pandang, 

identitas sebagai yang dibentuk dan ditampilkan, dan teori yang ganjil—yang 

berguna dalam membantu para ahli komunikasi memikirkan identitas dengan 

cara-cara yang rumit dan menantang. 
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15. TEORI SUDUT PANDANG 

Teori sudut pandang (standpoint theory) adalah teori kritis pertama yang 

akan kami bahas. Karya Sandra Harding dan Patricia Hill Collins berperan dalam 

mengkristalkan teori sudut pandang dalam ilmu pengetahuan sosial;
47

 Julia Wood 

dan Marsha Houston. menjadi penolong teori ini dengan memasukkannya ke 

dalam kajian komunikasi.
 
Teori sudut pandang mengkaji bagaimana keadaan 

kehidupan individu memengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan 

membentuk dunia sosial. Permulaan untuk memahami pengalaman bukanlah 

kondisi sosial, ekspektasi peran, atau definisi gender, tetapi cara khusus di mana 

individu membentuk kondisi tersebut dan pengalaman mereka di dalamnya. 

Bagaimana pun juga, pandangan feminis bukan hanya lokasi sosial dan tidak juga 

diberikan secara otomatis karena menjadi perempuan: ―pandangan diperoleh—

didapatkan melalui refleksi kritis pada relasi kekuatan dan dengan menarik 

semangat yang diperlukan dalam membentuk sikap metal oposisi.‖ 

E p i s t e m o l o g i  s u d u t  p a n d a n g  memperhitungkan keragaman 

dalam komunikasi wanita dengan memahami perbedaan sifat-sifat 

menguntungkan yang dibawa oleh wanita ke dalam komunikasi dan berbagai cara 

dalam pemahaman tersebut yang mereka jalankan dalam praktiknya. Teori sudut 

pandang menjawab pandangan-pandangan esensialis terhadap wanita, misalnya, 

dengan cara mengenalkan pentingnya agen individu dalam menginterpretasikan 

dan mengaplikasikan pemahaman tertentu tentang dunia sosial. 

Hal yang penting juga bagi teori sudut pandang adalah ide pemahaman 

yang berlapis. Artinya, kita memiliki sejumlah identitas- identitas yang tumpang 

tindih untuk membentuk sudut pandang kita, termasuk hubungan ras, kelas, 

gender, dan seksualitas di antara segi-segi identitas yang banyak. Feminis Gloria 

Anzaldua menawarkan contoh identitas berlapis ketika ia menjelaskan dirinya 

sebagai ―feminis lesbian ketiga di dunia yang beraliran Marxis dan kecenderungan 

mistis (mistic leanings). Ia menggunakan frase “mestiza consciousness”
 
untuk 

memberi tanda perspektif atau sifat menguntungkan yang merupakan bagian dari 

pandangan dunianya. Dengan frase ini, Anzaldua tidak hanya mengindikasikan 

posisi identitasnya yang beragam, tetapi menikmati kekuatan identitas yang 
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berlapis-lapis. Identitasnya yang banyak dan berpautan satu sama lain, 

memudahkannya dalam membentuk sudut pandang yang menawarkan lebih 

banyak toleransi ambiguitas dan kesadaran akan berbagai kemungkinan daripada 

yang dapat dilakukan oleh identitas pribadi. Daripada memaksa individu untuk 

memilih konstruksi identitas yang ditentukan dari luar, epistemologi sudut 

pandang mengakui keanekaragaman identitas sebagaimana dibentuk oleh setiap 

individual. 

Teori sudut pandang juga memperkenalkan elemen kekuatan terhadap 

permasalahan identitas. Individu yang tunduk atau tersisih melihat dunia melalui 

beragam sudut pandang—mereka mengalami dan memahaminya dari sifat mereka 

yang menguntungkan dan mereka juga melihatnya dari sudut pandang mereka 

yang punya kekuatan. Sebaliknya, taktik kelangsungan hidup ini tidaklah benar. 

Mereka yang berada dalam kekuatan tidak memiliki keperluan dalam melihat dari 

sudut pandang orang yang di tekan; mereka tidak perlu mempelajari orang lain 

agar dapat bertahan hidup. Novel July’s People karangan Nadine Gordimer 

menjadi contoh yang tepat dalam aspek teori sudut pandang ini. Berlatar negeri 

Afrika Selatan, July adalah seorang pelayan keluarga kulit putih. Ketika terjadi 

revolusi, July membawa mereka dan ketiga anaknya ke kampung halamannya, 

dimana mereka mempelajari siapa July sebenarnya dan untuk pertama kalinya 

mereka harus bergantung padanya dan dunianya. Marsha Houston khususnya 

telah. mengembangkan epistemologi sudut pandang dari perspektif-perspektif 

feminis African-American. Ia mengartikulasi kesulitan-kesulitan dialog antara 

wanita kulit putih dan kulit hitam, dengan. memberikan perbedaan-perbedaan 

epistemologi dalam hal pengalaman langsung masing-masing Ia juga menjelaskan 

ketahanan budaya sebagai kekuatan yang memberi ciri kehidupan wanita kulit 

hitam. Secara bersamaan, karakteristik pengalaman wanita kulit hitam 

menciptakan sudut pandang yang sangat berbeda dari para ahli teori komunikasi 

yang tidak memulai dari sudut pandang ini. 
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16. IDENTITAS YANG DIBENTUK DAN DITAMPILKAN 

Sama dengan usaha untuk memahami identitas sebagai ketegori yang terdiri dari 

identitas yang berpautan satu sama lain, teori yang berada di bawah nama 

identitas politik, saat ini memiliki kesamaan perhatian bagi konstruksi dan 

penampilan kategori identitas. Dalam tradisi yang secara sosial dibentuk dan yang 

ditampilkan berikut, yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu, teori kritik 

identitas (theory critical identity) menyarankan bahwa identitas ada di dalam 

konstruksi sosial kategori itu oleh budaya yang lebih luas. Kita memperoleh 

identitas kita dalam bagian yang lebih luas dari konstruksi yang menawarkan 

identitas itu dari berbagai kelompok sosial di mana kita menjadi bagian  keluarga, 

masyarakat, subkelompok budaya, dan ideologi dominan. Dengan mengabaikan 

dimensi identitas gender, kelas, ras, seksualitas identitas juga ditampilkan sesuai 

atau berlawanan dengan norma dan ekspektasi. 

Hal ini berarti bahwa identitas kita selalu ada dalam proses pembentukan, 

sebagaimana merespons konteks-konteks dan situasi di sekeliling kita. Identitas 

politik dilihat sebagai untuk merangkai identitas “in motion‖ semuanya 

merupakan penampilan-penampilan dapat berubah dari waktu ke waktu. Satu 

contoh misalnya, Barbara Ponse menjelaskan langkah-langkah dalam 

perkembangan identitas lesbian sebagai ―identitas pekerjaan (identity work). 

Menyatakan diri sebagai lesbian atau homo merupakan pembentukkan ulang 

identitas yang disebut oleh Shane Phelan ―project rather than event.‖ Gender 

Trouble milik Judith Butler adalah artikulasi ientitas yang kuat karena keduanya 

dibentuk dan ditampilkan serta teori-teorinya memiliki pengaruh dalam 

memikirkan identitas dalam kajian komunikasi. 

 

17. TEORI QUEER 

 Teori karya Judith Butler ini tidak hanay berpenagruh dalam teori yang 

menampilkan identitas, tetapi dalam ranah kajian yang kenal juga sebagai teori 

queer. Secara historis, istilah queer mempunyai beragam makna. Istilah ini 

mengacu pada suaru yang ganjil atau tidak biasa, seperti pada kata querky; 

ditujukan untuk karakteristik yang negative, seperti kegilaan, yang ada di luar 
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norma-norma sosial, seperti dalam kalimat ―that’s a bit queer or unsusual” dan 

keduanya digunakan baik secara menyanjung atau memaki yang ditujukan kepada 

pelaku homoseksual. Hal yang paling terbaru, queer dicermati dan menjadi 

subkajian akademik dengan nama teori queer. 

Asal muasal frase teori queer dirujuk pada Teresa de Lauretis yang pada 

tahun 1990 memilihnya sebagai judul untuk sebuah konferensi yang ia koordinasi 

yang bertujuan mengacaukan kepuasan diri akan kajian lesbian dan homo.
 
Sebagai 

kajian yang interdisipliner, teori queer mempertahankan misi yang mengacaukan 

yang telah ditunjukkan oleh de Lauretis: dengan sengaja untuk mengoncangkan 

makna, kategori, dan identitas di antara gender dan seksualitas. Teori queer 

berusaha ―membuat ganjil, memusingkan, meniadakan, membatalkan, melebih-

lebihkan— pengetahuan dan institusi yang heternormative.
 
Teori queer mencoba 

―mengganggu‖ kategori identitas dan seksualitas dengan menunjukkannya supaya 

menjadi konstruksi sosial yang diciptakan dalam wacana daripada kategori yang 

biologis dan esensial. 

Judith Butler menjadi penyokong dalam mengelaborasi cara-cara di mana 

kategori tersebut dinormalkan oleh wacana hegemoni kebudayaan yang dominan. 

Ia bertanya, ―pada tingkatan apa ‗identitas‘ dianggap ideal dan normatif daripada 

fitur deskriptif pengalaman?‖ Dengan terus mempertanyakan konstruksi-

konstruksi yang ada yang tidak saling berkaitan di antara kategori- kategori 

identitas, para ahli teori queer membuka ruang agar muncul konstruksi yang 

berbeda dan berubah-ubah. Butler menyimpulkan: ―saya sangat terganggu oleh 

kategori-kategori identitas, menganggapnya sebagai batu sandungan yang tetap 

dan memahaminya, bahkan mempromosikannya sebagai tempat permasalahan 

yang utama.‖ Bagi Butler dan para ahli teori queer, konstruksi- konstruksi gender 

dan seksualitas mengalami fluktuasi, mengembangkan produksi atau penampilan 

daripada kategori yang mendasar, stabil, dan tidak berubah. 

Queer menjadi tempat peperangan serta pertandingan yang terus-menerus 

dan tidak selesai; contoh-contoh yang paling menarik dan berharga bukanlah yang 

terdapat di dalamnya, di mana seseorang memenuhi kelayakan kita dalam 

membentuk kategori identitas, tetapi ketika orang tersebut tidak melakukannya. 
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Kemungkinan untuk menampilkan identitas tidak ada akhirnya, yang masing-

masing dari kita memilih dari acuan identitas konstruksi khusus gender, jenis 

kelamin, seksualitas, dan identitas yang sangat pantas dengan kita: sumber apa 

pun hasrat seksual seseorang, kesenangan, berarti seseorang itu ―queer‘ karena 

pilihannya.‖ 

Sementara permulaan para ahli teori queer adalah kategori-kategori 

identitas gender dan jenis kelamin, banyak ahli yang memilih untuk tidak 

membatasi isi teori queer hanya pada kategori tersebut. David Halperin 

menjelaskan Queer sebagai “apa pun yang ganjil jika dikaitkan dengan yang 

normal, sah, dan dominan. Tidak ada sesuatu yang khusus yang ditunjukkan 

olehnya. Hal ini merupakan identitas tanpa makna.‖ Queer menunjukkan 

bukanlah sesuatu ―yang terkait dengan hal positif, namun terkait dengan posisi‖ 

jika dikaitkan dengan normatif. Jadi, ketika homo, lesbian, biseksual, dan 

transgender merupakan pokok permasalahan identitas queer, beberapa di 

antaranya memilih memperluas ketegori untuk merangkul siapa saja yang 

tersisihkan atau siapa saja yang tidak sesuai dengan label heteronormative 

kebudayaan dominan. Menurut definisi ini, ibu tunggal dan bahkan pasangan 

nikah tanpa anak dapat dikatakan queer walaupun mereka mungkir, heteroseksual, 

mereka tidak mengikuti praktik- praktik heteronormative dalam kaitannya dengar 

status menikah dan mempunyai anak. Queer mungkin lebih baik jika dianggap 

sebagai kata kerja daripada sebagai kata benda, dianggar sebagai seperangkat 

tindakan daripada sebagai sebuah identitas yang stabil. Hal itu menyebabkan teori 

queer memenuhi labelnya dengan menolak meletakkan identitasnya: ―ini 

merupakan kajian yang menolak untuk dijadikan kajian, kajian dengan 

perbedaan.‖ 

Namun, ketidakstabilan label itu sendiri dan keinginannya untuk terus 

mengganggu keadaan normal telah menjadi pendorong di balik sebagian besar 

perkembangan yang ada saat ini dan kritik dalam teori ganjil. hampir semua hal 

bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang ganjil dari beberapa sudut pandang, apa 

inti dari istilah tersebut? Apakah yang normal? Sesuatu yang aneh dapat 

ditemukan hampir pada semua pengalaman manusia, menjadikan istilahnya terlalu 
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umum untuk digunakan. Apakah istilah itu sendiri menjadi sesuatu yang normatif' 

Sikap yang menyatakan ―anti‖ terhadap teori queer—antinormatif, antikategori, 

antidominan  menyusun dikotomi yang sebenarnya sama kerasnya dengan 

kategori-kategori yang coba dipecahkan. Akankah teori queer kehilangan inti dan 

momentumnya jika teori tersebut menola- untuk menjelaskan dirinya sendiri atau 

apakar sebenarnya teori tersebut telah menjelaskan dirinya sendiri secara implisit 

dan kehilangan kekuatan tantangan sebenarnya?Masalah- masalah ini terus 

menghantui para ahli teori queer. 

Dalam pendidikan, teori queer merupakan sebuah tantangan besar terhadap 

gagasan- gagasan tradisional tentang identitas. Dalam kontradiksi dan paradoks, 

teori ini menemukan poin utamanya bagi keberhasilan dan batasannya. Secara 

marjinal dan sentral, teori ini menawarkan sebuah pandangan unik mengenai 

komunikasi, di antara ilmu-ilmu lainnya, dengan pendiriannya yang mengganggu. 

Kita melihat dalam bagian ini bahwa tradisi sosiokultural dan kritikal 

beriringan dalam mendefinisikan diri sendiri sebagai sebuah hasil interaksi sosial. 

Apa yang mengarakterisasi pendekatan kritis terhadap identitas yang diringkaskan 

dalam bagian ini merupakan pentingnya hubungan kekuatan di masyarakat dalam 

menentukan saat Anda menempatkan diri Anda berhadapan dengan arus atau 

masyarakat yang terpinggirkan. Tekanan ini membentuk sebuah lingkaran kritis 

yang dibawa tradisi ini pada pembahasan mengenai pelaku komunikasi dan 

komunikasi. Perbedaan ini dipindahkan ke dalam berbagai aspek komunikasi, 

seperti yang akan kita lihat dalam bab selanjutnya. 

 

 

18. PESAN 

Bayangkan jika Anda ingin meminjam uang $100 dari teman sekamar 

Anda untuk menyewa limosin untuk sebuah kencan istimewa. Alasan Anda 

memerlukan uang itu adalah tidak sehebat itu, tetapi Anda * berpikir bahwa teman 

sekamar Anda pasti menyanggupi. Bagaimana tepatnya Anda menyampaikan 

permintaan peminjaman tersebut? Mungkin Anda memikirkan bahasa yang akan 

Anda gunakan—kata- kata dan frase. Bagaimana Anda akan menyampaikan pesan 
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tersebut? Isyarat non-verbal dan perilaku apa yang akan mengiringi kata-kata 

Anda? Sementara itu, Anda tidak menyadari semua yang Anda sampaikan seperti 

halnya Anda menyadari bahwa Anda sedang meminjam uang dari teman sekamar, 

Anda berada dalam proses yang rumit dalam merangkai pesan. 

Dalam contoh ini, seperti halnya banyak terjadi dalam hubungan 

antarsesama manusia, kata-kata Anda berfungsi lebih dari memindahkan 

informasi saja. Pesan Anda memiliki nilai seperti sebuah tindakan—sebuah 

permintaan—dan teman Anda akan menanggapi sebagaimana mestinya. Oleh 

karena itu, sejenis interaksi tertentu telah dilibatkan. Ada satu tingkat tambahan 

yang berfungsi yang termasuk strategi Anda dalam cara membuat permintaan 

yang akan menghasilkan beberapa tujuan secara serempak. Jelasnya, Anda ingin 

meminjam uang, tetapi Anda mungkin menginginkan tujuan lain juga. Anda 

mungkin tidak ingin mempermalukan teman sekamar Anda atau Anda mungkin 

ingin supaya orang tersebut dengan senang hati meminjamkan uang kepada Anda. 

Mungkin lebih penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan teman 

sekamar Anda dan permintaan Anda dapat menolong atau melukai hubungan ini, 

bergantung pada strategi Anda. Semua hal ini harus tercakup dalam pesan Anda. 

Sekali Anda meminta, teman sekamar Anda akan menerimanya dan Anda 

harus melakukan sedikit penjabaran. Apa yang akan Anda minta? Akankah ia 

memandang permintaan Anda sebagai sesuatu yang pantas? Akankah ia 

mengabulkan permintaan Anda? Akankah teman sekamar Anda mengerti bahwa 

Anda bertindak dalam lingkup persahabatan dan berharap untuk dapat 

membalasnya suatu saat? Dengan kata lain, teman sekamar Anda akan 

mendengarkan apa yang Anda katakan serta bagaimana Anda mengatakan dan 

mengartikan maksud dari pesan tersebut. Bahkan, jika Anda memutuskan untuk 

meminta uang secara tidak langsung daripada secara langsung, teman Anda 

mungkin dengan cepat akan memahami bahwa hal ini adalah sebuah permintaan 

tentang uang, tetapi hal lain apa lagi yang ia dengar dalam pesan Anda? 

Perhatikan bahwa semua pertanyaan ini berfokus pada aspek-aspek dari 

pesan tersebut bagaimana pesan itu disusun dan disampaikan, kata-kata dan 

simbol apa yang ada di dalam pesan itu, serta bagaimana pesan tersebut diartikan. 
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Semua ini adalah berbagai jenis pertanyaan yang ditujukan dalam bab ini dan 

banyak teori yang tercipta untuk menjelaskan proses ini. Peta dalam hlm. 152 

memberikan sebuah daftar dari beberapa tradisi dan topik yang akan dibahas. 

 

A. TRADISI SEMIOTIK 

Semiotik telah menjadi hal penting yang membantu kita dalam memahami 

apa yang terjadi dalam pesan—bagian-bagiannya—dan bagaimana semua bagian 

itu disusun. Teori ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana 

menyampaikan pesan supaya bermakna. Sebagai contoh, jika Anda 

menyampaikan sebuah pidato, maka pendengar memperhatikan pada kata-kata 

yang Anda pilih, tata bahasa, intonasi dan gerak tubuh, kontak mata, serta cara 

Anda menempatkan diri dengan pendengar. Teori semiotik kurang 

memperhatikan karakteristik Anda sebagai seorang pelaku komunikasi, pendengar 

merespons pesan Anda atau situasi sial dan budaya saat pidato itu disampaikan, 

walaupun teori semiotik menganggap bahwa makna yang Anda dan pendengar 

berikan pada kata-kata serta gerak tubuh dari pidato Anda bergantung pada semua 

hal-hal di atas tersebut. Di sini, kita akan menyertakan tiga jenis teori semiotik 

teori simbol, teori bahasa, dan teori perilaku non-verbal. 

 

 

B. Teori Simbol: Susanne Langer 

Teori simbol yang terkemuka dan sangat bermanfaat diciptakan oleh 

Susanne Langer, penulis Philosophy in a New Key yang sangat diperhatikan oleh 

pelajar yang mempelajari simbolisme.
1
 Teori Langer sangat bermanfaat karena 

teori ini menegaskan beberapa konsep dan istilah yang biasa digunakan dalam 

bidang komunikasi. Teori ini memberikan sejenis standardisasi untuk tradisi 

semiotik dalam kajian komunikasi. 

Langer, seorang filsuf, memikirkan simbolisme yang menjadi inti 

pemikiran filosofi karena simbolisme mendasari pengetahuan dan pemahaman 

semua manusia. Menurut Langer, semua binatang yang hidup didominasi oleh 

perasaan, tetapi perasaan manusia dimediasikan oleh konsepsi, simbol, dan 
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bahasa. Binatang merespons tanda, tetapi manusia menggunakan lebih dari 

sekadar tanda sederhana dengan mempergunakan simbol. Tanda (sign) adalah 

sebuah stimulus yang menandakan kehadiran dari suatu hal. Sebagai contoh, jika 

Anda melatih anjing Anda untuk berguling ketika Anda memberikan perintah 

yang tepat, maka kata guling adalah sebuah tanda untuk anjing supaya berguling. 

Dengan demikian, sebuah tanda berhubungan erat dengan makna dari kejadian 

sebenarnya. Awan dapat menjadi tanda untuk hujan, tertawa tanda untuk 

kebahagiaan, dan sebuah tanda jingga tua atau oranye ―kawasan pekerja‖ 

merupakan petunjuk untuk konstruksi selanjutnya. Hubungan sederhana ini 

disebut pemaknaan (signification). Anda akan berjalan pelan ketika melihat 

sebuah tanda konstruksi oranye karena adanya pemaknaan. 

Sebaliknya, simbol digunakan dengan cara yang lebih kompleks dengan 

membuat seseorang untuk berpikir tentang sesuatu yang terpisah dari 

kehadirannya. Sebuah simbol adalah ―sebuah instrumen pemikiran.‖ Simbol 

adalah konseptualisasi manusia tentang suatu hal; sebuah simbol ada untuk 

sesuatu. Sementara tertawa adalah sebuah tanda kebahagiaan, kita dapat 

mengubah gelak tawa menjadi sebuah simbol dan membuat maknanya berbeda 

dalam banyak hal terpisah dari acuannya secara langsung. Dapat berarti 

kesenangan, kelucuan, ejekan, cemoohan, pelepaskan tekanan, di antara banyak 

hal. Kemudian, simbol merupakan inti dari kehidupan manusia dan proses 

simbolisasi penting juga untuk manusia seperti halnya makar dan tidur. Kita 

arahkan ke dunia fisik dan sosial kita melalui simbol-simbol dan maknanya seru 

makna membuat suatu hal sering menjadi jauh lebih penting daripada objek 

sesungguhnya atau keterangan mereka. 

Sebuah simbol atau kumpulan simbol-simbol bekerja dengan 

menghubungkan sebuah konsep ide umum, pola, atau bentuk. Menurut Langer 

konsep adalah makna yang disepakati bersama sama di antara pelaku komunikasi. 

Bersama makna yang disetujui adalah makna denotatif, sebaliknya, gambaran atau 

makna pribadi adalah makna konotatif. Sebagai contoh, jika Anda sedang melihat 

sebuah lukisan karya Vincent Van Gogh, Anda akan memberikan makna bersama 

sama dengan orang yang sedang melihat lukisan tersebut secara nyata sebuah 
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makna denotatif! Bagaimanapun, pelukis sendiri mempunyai makna pribadi 

sendiri atau konotasi untuk arti dari lukisan itu. 

Pada lukisan Van Gogh, Still Life with Open Bible, sebagai contohnya, 

Anda akan melihat Bible besar terletak di samping sebuah lilin. Di sebelah Bible, 

ada sebuah novel kecil dan jika Anda lihat lebih dekat, maka Anda akan melihat
 

bahwa itu adalah novel Emile Zola, The Joy of Living. Kemudian, lukisan 

menunjukkan sebuah Bible, Lilin, dan sebuah buku. Akan tetapi, bagi Van Gogh 

sendiri, lukisan meiliki konotasi pribadi yang lebih banyak menyimbolkan 

kehidupan dan kematian ayahnya, seorang menteri. Oleh karena itu, Bible adalah 

simbol dari seorang bapak. Kematiannya disimbolkan oleh lilin yang menerangi 

bagian Isaiah tentang penderitaan pelayan. Buku yang lebih kecil menyimbolkan 

kehidupan sesepuh Van Gogh. 

Langer memandang makna sebagai sebuah hubungan kompleks di antara 

simbol, objek, dan manusia yang melibatkan denotasi (makna bersama) dan 

konotasi (makna pribadi). 

Abstraksi, sebuah proses pembentukan ide umum dari sebentuk keterangan 

konkret, berdasarkan pada denotasi dan konotasi dari simbol. Langer mencatat 

bahwa proses manusia secara utuh cenderung abstrak. Ini adalah sebuah proses 

yang mengesampingkan detail dalam memahami objek, peristiwa, atau situasi 

secara umum. Sebagai contoh, kata anjing secara denotatif mengacu pada sebuah 

binatang berkaki empat, tetapi bukan gambaran secara keseluruhan, tingkatan 

detail apa pun atau abstraksi selalu menyisakan sesuatu. Semakin abstrak simbol, 

gambaran semakin kurang lengkap: Seekor anjing adalah mamalia, yaitu seekor 

binatang: seekor binatang adalah organisme, yaitu benda hidup. Setiap istilah 

dalam rangkaian ini lebih mendetail, sehingga lebih abstrak daripada istilah 

sebelumnya. 

Walaupun denotasi biasanya lebih mendetail, konotasi dapat memasukkan 

banyak detail menyangkut makna simbol bagi individu. Konotasi dari anjing 

dapat cukup spesifik, seperti halnya Anda memikirkan anjing yang Anda miliki 

saat masih anak-anak, seekor anjing yang pernah menggigit Anda, atau anjing 
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tetangga Anda yang menggonggong semalam suntuk. Baik denotatif maupun 

konotatif, tidak dapat menangkap gambaran anjing secara lengkap. 

Penggunaan simbol pada manusia dirumitkan oleh fakta bahwa tidak ada 

hubungan langsung simbol dan objek sebenarnya. Bahkan, lebih dirumitkan lagi 

oleh fakta bahwa kita menggunakan simbol dalam kombinasi. Signifikansi 

sebenarnya dari bahasa adalah wacana, yang di dalamnya menghubungkan kata-

kata menjadi kalimat dan paragraf. Wacana mengekspresikan proposisi, di mana 

simbol- simbol kompleks yang menghadirkan sebuah gambaran dari sesuatu. Kata 

anjing menimbulkan sebuah gambaran, tetapi gabungannya dengan kata lain 

memberikan gambaran yang menyatu: Anjing cokelat kecil berbaring di atas kaki 

saya. Organisasi dan kombinasi bahasa berpotensi membuat bahasa benar-benar 

kaya dan sarana yang tidak tergantikan bagi umat manusia. Dengan bahasa, kita 

berpikir, merasa, dan berkomunikasi. Langer menyebut hal ini dengan simbolisme 

tidak berhubungan (discursive symbolism). 

Langer juga membahas kepentingan simbol non-diskursif atau 

presentasional. Peristiwa yang paling penting bagi manusia adalah emosional dan 

paling baik dikomunikasikan melalui ibadah, seni, dan musik. Memang, lukisan 

Van Gogh adalah sebuah simbol presentasional. Sekarang, kita beralih pada teori-

teori tambahan untuk ide- ide Sussane Langer tentang simbol lingustik atau 

simbol non-verbal. 

 

 

C. Pondasi Klasik Bahasa 

Kajian bahasa telah sangat dipengaruhi oleh semiotik dan sebaliknya.
4
 

Dalam buku ini, kita tidak punya cukup ruang untuk menguraikan teori linguistik 

satu per satu, tetapi penting juga untuk mengetahui sesuatu tentang struktur 

bahasa sebagaimana hal itu memengaruhi pesan. Penemu lingustik modern adalah 

Ferdinand de Saussure yang memberikan banyak kontribusi pada tradisi struktural 

dalam komunikasi. Saussure mengajarkan bahwa tanda, termasuk bahasa, dapat 

berubah-ubah. Ia mencatat bahwa bahasa yang berbeda menggunakan kata-kata 

yang berbeda untuk hal yang sama dan biasanya tidak ada hubungan secara fisik 
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antara sebuah kata dan acuannya. Oleh karena itu, tanda adalah kaidah yang ditata 

oleh aturan. Asumsi ini tidak hanya mendukung ide bahwa bahasa adalah sebuah 

struktur, tetapi juga memperkuat ide dasar bahwa bahasa dan realitas adalah 

terpisah. Kemudian, Saussure melihat bahasa sebagai sebuah sistem representasi 

realitas. 

Saussure meyakini bahwa peneliti linguistik harus memperhatikan hal 

yang membentuk bahasa, seperti bunyi pengucapan, kata-kata, dan tata bahasa 

karena walaupun struktur bahasa berubah-ubah, tetapi tidak untuk penggunaan 

bahasa. Perlu menetapkan ketentuan. Dengan kata lain, Anda tidak dapat memilih 

satu kata pun semau Anda untuk mengutarakan maksud, tidak pula untuk 

menyusun kembali tata bahasa sekehendak Anda jika Anda ingin dimengerti. 

Bahasa yang digambarkan dalam kaidah struktural adalah sebuah sistem 

hubungan baku tanpa inti. Hanya ketika makna ditambahkan pada fitur-fitur 

struktural dari bahasa, yang menjadikannya menggambarkan sesuatu. Kunci untuk 

memahami struktur dari sistem Saussure adalah perbedaan. Elemen dan hubungan 

yang ditambahkan pada bahasa dibedakan oleh perbedaan mereka. Suatu bunyi 

terdengar berbeda dengan yang lainnya (seperti bunyi p dan b); suatu kata berbeda 

dengan yang lainnya (seperti kata pat dan bat); suatu bentuk tata bahasa berbeda 

dengan yang lainnya (seperti pembentukan has run dan will run). Sistem 

perbedaan ini mendasari struktur bahasa. Baik bahasa tertulis maupun yang 

diucapkan, berbeda di antara tanda objek-objek di dunia, dapat diidentifikasi 

dengan mencocokkan perbedaan-perbedaan di antara tanda-tanda linguistik. Tidak 

ada unit linguistik yang memiliki signifikansi di dalam atau di luarnya; 

berlawanan dengan unit linguistik lainnya menjadikan struktur tertentu 

mendapatkan makna. 

Saussure meyakini bahwa semua orang yang mengenal dunia ditentukan 

oleh bahasa, seperti kebanyakan penganut semiotik lain. Saussure tidak melihat 

tanda sebagai referensial. Tanda tidak menandakan objek, melainkan mendasari 

mereka. Dapat saja tidak ada c yang terpisah dari tanda yang digunakan 

merancangnya. Hal ini menghubungkannya jelas dengan gagasan Langer bahwa 
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dunia kita terdiri dari makna yang dikaitkan dengan simbol-simbol penting dalam 

kehidupan kita. 

Saussure membuat sebuah pembeda penting antara bahasa formal, yang 

disebut langue, dan  kegunaan bahasa sebenarnya dalam komunikasi yang ia sebut 

sebagai parole. Kedua istilah Prancis ini dapat disamakan seperti dalam bahasa 

Inggris bahasa dan pengucapan. Bahasa (langue) adalah sebuah sistem baku yang 

dapat dianalisis terpisah dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari 

Pengucapan (parole) adalah kegunaan sebenarnya dari bahasa untuk mencapai 

tujuan. pelaku komunikasi tidak menciptakan peraturan bahasa. Peraturan ini 

berfungsi melalui periode waktu yang lama dan ―dianugerahkan‖ kepada kita saat 

bersosialisasi dalam sebuah komunitas bahasa. Sebaliknya, pelaku komunikasi 

menciptaka- berbagai bentuk pengucapan setiap saat. Dengan kata lain, Anda 

tidak sedang duduk-duduk dengan teman Anda dan menemukan pola tata bahasa 

untuk menandakan masa lalu, sekarang dan masa depan; tetapi Anda 

melakukannya melalui interaksi, menggunakan bentuk-bentuk ini dengan kreatif 

dan secara konstan mengubah ini dapat disamakan seperti dalam bahasa Inggris 

bahasa dan pengucapan. Bahasa (langue) adalah sebuah sistem baku yang dapat 

dianalisis terpisah dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari Pengucapan 

(parole) adalah kegunaan sebenarnya dari bahasa untuk mencapai tujuan. pelaku 

komunikasi tidak menciptakan peraturan bahasa. Peraturan ini berfungsi melalui 

periode waktu yang lama dan ―dianugerahkan‖ kepada kita saat bersosialisasi 

dalam sebuah komunitas bahasa. Sebaliknya, pelaku komunikasi menciptaka- 

berbagai bentuk pengucapan setiap saat. Dengan kata lain, Anda tidak sedang 

duduk-duduk dengan teman Anda dan menemukan pola tata bahasa untuk 

menandakan masa lalu, sekarang dan masa depan; tetapi Anda melakukannya 

melalui interaksi, menggunakan bentuk-bentuk ini dengan kreatif dan secara 

konstan mengubah sesuatu. Inilah perbedaan antara bahasa dan pengucapan. 

Sebuah contoh bagus yang begitu fleksibel dan mengubah sifat 

pengucapan adalah perubahan dalam bagaimana istilah ―to be‖ dan “like” lebih 

banyak digunakan dalam logat gereja orang Amerika. Berikut ini adalah hal yang 
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tidak pernah diperkirakan berasal dari peraturan baku a bahasa dan bahkan orang 

Amerika dengan mudahnya akan memahami ini: 

 

Dulu saya seperti How could you do this to me? Dan dulu ia seperti What 

do you mean? Seperti ia tidak pernah mengakui apa yang telah ia lakukan, 

benar? Jadi, saya seperti, seperti, Oh, playing dumb now are we? [tertawa] 

dan ia telah, semua, kamu tahu, seperti, kamu tahu, What, what? Jadi, saya 

dulu seperti, Oh, whatever. 

 

Linguistik bagi Saussure adalah kajian dari langue, bukan parole: ―secara 

keseluruhan, pengucapan [parole] terdiri dari banyak segi dan heterogen; tidak 

memihak pada beberapa area secara berkesinambungan.... Kita tidak dapat 

memasukkannya ke dalam kategori fakta-fakta manusia karena kita tidak dapat 

mengungkap kesatuannya. Bahasa [langue], sebaliknya adalah seluruh jati diri 

dan sebuah prinsip dari klasifikasi.‖' Kita tidak dapat memiliki logat tanpa bahasa, 

tetapi logat kurang beraturan dan variabelnya lebih beragam daripada sistem 

bahasa baku sebagaimana asalnya. Dengan kata lain, ketika Anda berbicara, maka 

Anda sedang menggunakan bahasa, tetapi Anda juga sedang mengutipnya—

menggunakan logat—supaya Anda dapat meraih tujuan komunikasi. 

Dipengaruhi oleh karya Saussure, para ahli bahasa struktural 

mengembangkan model standar struktur kalimat antara tahun 1930 dan 1950-an. 

Pada dasarnya, model ini memecah sebuah kalimat menjadi komponen-komponen 

dalam model hierarki. Bunyi dan kelompok bunyi menyatu untuk membentuk 

bagian-bagian kata, yang akibatnya menyatu untuk membentuk kata- kata, 

kemudian frase. Frase diletakkan bersama- sama untuk membuat klausa atau 

kalimat. Dengan demikian, bahasa dapat dianalisis dalam berbagai tingkatan, 

menghubungkan dengan bunyi, kata- kata, dan frase. Bagaimanapun, analisis 

struktural dengan sendirinya tidak akan membuktikan dalam menjelaskan 

kegunaan bahasa untuk manusia. Sebagai akibatnya, para ahli linguistik telah 

bergerak melebihi pendekatan struktural dan sekarang lebih biasa untuk 

merangkul sebuah pendekatan yang berbeda yang disebut generative grammar. 
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Utamanya, melengkapi karya Noam Chomsky dan kolega, generative 

grammar sebetulnya lebih berhubungan dengan tradisi sosiopsikologis daripada 

dengan semiotik. Sebagai seorang ahli linguistik muda pada tahun 1950-an, 

Chomsky memisahkan diri dengan ahli teori klasik untuk mengembangkan sebuah 

pendekatan yang telah menjadi aliran dalam linguistik kontemporer.
 
Cabang 

linguistik ini lebih memperhatikan sistem kognitif manusia—bagaimana aturan 

bahasa ditambahkan dalam pikiran manusia dan bagaimana sumber mental ini 

membuat kita mampu untuk menghasilkan bahasa yang diucapkan. Seperti 

beberapa tradisi teoretis, generative grammar sekarang memiliki beberapa posisi 

yang di dalamnya mengalir dengan baik sesuai cakupan yang ada dalam buku ini. 

Akademisi komunikasi sudah kurang berminat lagi dalam struktur bahasa dan 

aturan mental linguistik dan lebih tertarik mengenai bagaimana setiap orang 

sebenarnya berbahasa dan berperilaku, yang terangkum dalam wacana untuk 

mencapai cita- cita. Hal terpenting dalam proses ini adalah kita padukan elemen-

elemen verbal atau linguistik dan non-verbal yang akan kita bahas kemudian. 

 

D. Teori-teori sistem non-verbal 

Akademisi komunikasi menganggap bahwa bahasa dan perilaku lebih 

sering tidak bekerja bersama, sehingga teori-teori tanda non-verbal adalah elemen 

penting dalam tradisi semiotik. Para ahli tidak menyepakati apakah komunikasi 

itu sebenarnya, seperti Randall Harrison yang menegaskan: 

 

Istilah ―komunikasi non-verbal‖ telah diterapkan untuk menyusun 

berbagai peristiwa yang membingungkan, dari masalah wilayah binatang 

sampai masalah peraturan diplomat. Dari mimik muka sampai hentakan 

otot. Dari dalam, tetapi tidak tercurahkan, berperasaan seperti monumen 

rakyat di luar. Dari pesanan pijat sampai ajakan untuk minum. Dari menari 

dan drama sampai musik dan pelawak. Dari arus pengaruh sampai arus 

lalu lintas. Dari penglihatan indera keenam sampai kekuatan kebijakan 

blok ekonomi internasional. Dari mode busana sampai ke mode arsitektur 

dan komputer analog. Dari bau harum bunga mawar sampai harum cita 
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rasa daging bakar. Dari simbol-simbol Freudian sampat tanda-tanda 

astrologi. Dari kekejaman secara retorik sampai penari erotis tanpa 

penutup dada. 

 

Membuat pertanyaan dalam komunikasi non- verbal bahkan lebih menantang, 

penelitian dalam permasalahan ini luas dan berasal dari berbagai bidang. Beragam 

topik yang sesuai dengan komunikasi non-verbal yang akan terkuak dalam buku 

ini; di sini, kita akan berkonsentrasi pada metode struktural persandian non-verbal 

yang menjadi inti dalam komunikasi semiotik. 

 

Kode Non-verbal. Kode non-verbal adalah kumpulan perilaku yang digunakan 

untuk menyampaikan arti. Judee Burgoon menggolongkan sistem kode non-verbal 

seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat. Pertama kode non-verbal 

cenderung analog daripada digital. Sinyal digital mempunyai ciri tersendiri seperti 

huruf dan angka, sedangkan sinyal analog berkesinambungan, membentuk sebuah 

tingkatan atau spektrum, seperti volume suara dan intensitas cahaya. Oleh karena 

itu, sinyal non-verbal, seperti ekspresi wajah dan intonasi suara tidak dapat 

dengan sederhana digolongkan menjadi kategori yang mempunyai ciri-ciri 

tersebut, tetapi lebih dilihat sebagai perbedaan. 

Fitur kedua yang banyak ditemukan, tetapi tidak semua, dalam kode non-

verbal adalah kemiripan (iconicity). Kode ikonis menyerupai benda yang telah 

disimbolkan (seperti ketika Anda menggambarkan bentuk sesuatu dengan tangan 

Anda). Ketiga, kode non-verbal tertentu kelihatannya memunculkan makna 

universal. Terutama dalam kasus yang berhubungan dengan tanda-tanda, seperti 

ancaman penunjukan emosi yang mungkin saja ditentukan secara biologis. 

Keempat non-verbal memungkinkan adanya transmisi berkesinambungan dalam 

beberapa pesan. Dengan wajah, tubuh, suara, dan tanda-tanda lainnya, beberapa 

pesan yang berbeda dapat terkirim sekaligus. Kelima, sinyal non- sering 

menimbulkan sebuah respons otomatis menerobos lampu merah. Pada akhirnya, 

tanda- tanda non-verbal sering terpancar secara spontan, seperti ketika Anda 
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melepaskan rasa gugup dengan memainkan rambut Anda atau menggoyangkan 

kaki Anda. 

Kode non-verbal memiliki dimensi semantik, sintaksis, dan pragmatik. 

Semantik mengacu pada makna dari sebuah tanda. Sebagai contoh, dua jari 

dipasangkan di belakang kepala seseorang adalah sebuah cara untuk 

memanggilnya seorang ―setan‖. Sintaksis mengacu pada metode bagaimana tanda- 

tanda tersebut disusun ke dalam sistem dengan tanda lainnya. Sebagai contoh, 

seseorang mungkin menyimpan dua buah jarinya di belakang kepala seseorang, 

tertawa dan berkata ―mengejek Anda!‖ Hal tersebut adalah sebuah gerak tubuh, 

sebuah tanda suara (tertawa), ekspresi wajah, dan bahasa bersatu untuk 

menciptakan makna. Pragmatik mengacu pada pengaruh atau perilaku yang 

dimunculkan oleh sebuah tanda atau sekelompok tanda, seperti ketika tanda 

―setan‖ dianggap sebuah lelucon daripada sebuah penghinaan. Tidak seperti 

bentuk verbal, makna yang diterapkan pada bentuk non-verbal terkungkung oleh 

konteks atau ditentukan dalam bagian dari situasi yang mereka hasilkan. Baik 

bahasa maupun bentuk non-verbal mengizinkan pelaku komunikasi 

menggabungkan beberapa tanda yang berhubungan ke dalam sebuah variasi 

kompleks yang hampir tidak terbatas dari pengungkapan makna. 

Sistem kode non-verbal sering digolongkan menurut jenis aktivitas yang 

digunakan dalam kode. Burgoon mengusulkan tujuh jenis: kinesis (aktivitas 

tubuh); vokalis atau paralanguage (suara); penampilan fisik, haptics 

(touch);proxemics (ruang); chronemics (waktu); dan artefak (objek). Dari semua 

ini, kinesis dan proxemics telah dikaji secara luas. 

 

Kinesis. Ray Birdwhistell diakui sebagai orang pertama di balik bidang kinesis. 

Seorang antropolog yang tertarik dengan bahasa, Birdwhistell, menggunakan 

linguistik sebagai model untuk karya kinesisnya. Pada kenyataannya, hubungan 

ini sangat kuat yang mana istilah yang populer untuk kinesis adalah bahasa tubuh. 

Dalam bukunya, Kinesics and Context, Birdwhistell mengurutkan tujuh 

asumsinya yang menjadi dasar teorinya dalam bahasa tubuh. 
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1. Semua gerakan tubuh mempunyai makna penting dalam konteks 

komunikasi. Seseorang selalu dapat memberikan makna terhadap aktivitas 

tubuh. 

2. Perilaku dapat dianalisis karena telah diatur dan pengaturan ini dapat 

dikupas dengan analisis sistematis. 

3. Walaupun aktivitas tubuh memiliki keterbatasan secara biologis, kegunaan 

pergerakan tubuh dalam interaksi dianggap menjadi sebuah bagian dari 

sistem sosial. Oleh karena itu, kelompok yang berbeda akan menggunakan 

gesture dan gerakan tubuh lainnya secara berbeda. 

4. Orang dipengaruhi oleh aktivitas tubuh orang lain yang terlihat. 

5. Cara aktivitas tubuh yang berfungsi dalam komunikasi dapat diselidiki. 

6. Makna yang terungkap dalam hasil penelitian kinesis ini berasal dari 

perilaku yang telah dikaji sebagaimana metode yang digunakan untuk 

penelitian. 

7. Seseorang yang menggunakan aktivitas tubuh akan memiliki ciri-ciri 

idiosyncratic, tetapi juga akan menjadi bagian sistem sosial yang besar 

bersama-sama dengan yang lainnya. 

 

Susunan karya Birdwhistell, Paul Ekman, dan Wallace Friesen yang 

berkolaborasi dalam penelitian yang membawa sebuah model dasar sempurna dari 

perilaku kinesis, memusatkan karya mereka pada wajah dan tangan. Tujuan 

mereka sangatlah ambisius: ―tujuan kita adalah untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap individu, perasaan, mood, kepribadian dan sikap, serta untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap interaksi interpersonal yang ada, sifat dari 

hubungan, status atau kualitas komunikasi, impresi apa yang terbentuk, dan apa 

yang terungkap dari gaya atau kemampuan antarpersonal.‖ Para penulis ini 

menganalisis aktivitas non-verbal dengan tiga cara: asal, kode, dan penggunaan. 

Sumber (origin) adalah sumber dari sebuah tindakan. Perilaku non-verbal 

mungkin saja bawaan lahir (tersusun dalam sistem kegugupan); species-constant 

(perilaku universal yang dibutuhkan bagi para kelangsungan hidup); atau variant 

lintas budaya, kelompok, dan individu. Sebagai contoh, seseorang dapat 
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berspekulasi bahwa mengangkat alis sebagai sebuah tanda yang mengejutkan 

adalah bawaan lahir, yang menandai wilayah adalah species-constant dan 

goyangan kepala ke belakang dan keempatnya adalah indikasi dari ketiadaan 

budaya spesifik. 

Sandi (coding) adalah hubungan dari tindakan dengan maknanya. Sebuah 

tindakan mungkin berubah-ubah dengan ketiadaan makna yang melekat pada 

tanda itu sendiri. Sebagai contoh, dengan budaya Amerika, kita sepakat bahwa 

mengangguk adalah sebuah indikasi dari ya, tetapi sandi ini bermacam-macam 

dan dalam kebanyakan budaya lain, maknanya benar-benar berlawanan. Tanda 

non-verbal lainnya itu ikonis dan menyerupai dengan benda yang dimaknai. 

Sebagai contoh, kita sering mengambil gambar di udara atau posisi tangan kita 

mengilustrasikan apa yang sedang kita bicarakan. Kategori ketiga dari persandian 

ini adalah intrinsik. Secara intrinsik, penunjuk kode berisikan makna mereka di 

antara mereka dan mereka sendiri adalah bagian dari apa yang ditandai. Menangis 

adalah sebuah contoh dari kode intrinsik. Menangis adalah sebuah isyarat emosi, 

tetapi menangis juga merupakar bagian dari emosi itu sendiri. 

Cara ketiga untuk menganalisis perilaku adalah dengan kebiasaan. Kebiasaan 

meliput tingkatan sebuah perilaku non-verbal yang dimaksudkan untuk 

menyampaikan makna. Sebuah tindakan komunikatif digunakan untuk 

menyampaikan makna dengan sengaja. Tindakan interaktif sebenarnya 

memengaruhi perilaku partisipan lainnya. Sebuah tindakan, baik itu maupun 

interaktif adalah jika tindakan itu disengaja dan berpengaruh. Sebagai contoh, jika 

Anda dengan sengaja melambaikan tangan kepada teman Anda sebagai tanda 

Anda memberi sapaan dan teman Anda melambaikan tangan balik, isyarat Anda 

berarti komunikasi dan interaktif. Beberapa perilaku tidak disengaja untuk 

menjadi komunikatif, tetapi memberikan informasi untuk penerima. Tindakan 

tersebut dikatakan menjadi informatif. Pada suatu ketika Anda merasa kurang 

bersahabat, mungkin Anda menunduk saat di jalan untuk menghindari teman 

Anda. Jika orang lain melihat penghindaran tersebut, maka perilaku Anda sudah 

informasi walaupun Anda tidak ingin menceritakannya Menurut Ekman dan 

Friesen, semua per. non-verbal dapat digolongkan menjadi satu kelima jenis 
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tersebut, bergantung pada sumber, sandi, dan kebiasaan. Tipe pertama adalah 

lambang atau emblem. Lambang secara verbal dapat diartikan ke dalam makna 

yang jenis ketiga dari perilaku non-verbal adalah adaptor yang mengabdi untuk 

memudahkan pelepasan tekanan fisik. Contohnya adalah remasan tangan, 

menggaruk kepala, atau menggoyangkan kaki. Self-adaptor ditujukan untuk 

seseorang. Mereka mencakup menggaruk, memukul, membersihkan, dan 

menekan. Alter-adaptor ditujukan untuk tubuh orang lain, seperti menampar 

orang dari belakang. Object-adaptor ditujukan untuk benda seperti memutar 

penjepit kertas. Pada beberapa kasus, adaptor dapat menjadi ikonis atau intrinsik. 

Mereka jarang yang disengaja dan seseorang biasanya tidak menyadari perilaku 

adaptif seseorang. Walaupun mereka jarang komunikatif, kadang-kadang mereka 

interaktif dan sering informatif. 

Regulator, jenis keempat dari perilaku digunakan untuk mengendalikan 

atau mengoordinasikan interaksi. Sebagai contoh, kita makan kontak mata untuk 

menandakan pembicaraan dan mendengarkan yang berperan sebuah percakapan. 

Regulator utamanya adalah interaktif. Mereka dikodekan secara intrinsik atau 

ikonis, dan mereka berasal dari pembelajaran budaya. 

Kategori terakhir dalam perilaku adalah affect display. Perilaku ini 

mungkin saja bagian dari bawaan lahir, melibatkan penunjukan perasaan dan 

emosi. Wajah adalah sumber yang kaya untuk penunjukan pengaruh, walaupun 

bagian tubuh lainnya mungkin juga terlibat. Penunjukan pengaruh dikodekan 

secara intrinsik. Mereka jarang komunikatif, sering interaktif, dan selalu 

informatif. 

Proxemics. Kategori kedua pada non-verbal yang telah dikaji secara luas dalam 

komunikasi adalah proxemics. Secara spesifik, proxemics mengacu pada 

penggunaan jarak dalam komunikasi. Ini adalah kajian dalam bagaimana manusia 

menyusun jarak yang kecil dalam praktik kehidupan sehari-hari mereka. Edward 

Hall, penemu proxemics, menggambarkannya sebagai sebuah jarak antara 

manusia dalam ―melakukan transaksi sehari-hari, pengaturan jarak dalam.... 

Perumahan dan pergedungan, dan yang paling akhir adalah tata ruang dari...kota.‖ 
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Menurut Hall, metode jarak ini digunakan dalam interaksi, sangat 

bermasalah dengan kebudayaan. Pengertian yang berbeda penting bagi budaya 

yang berbeda. Di beberapa negara seperti Amerika, pandangan dan pendengaran 

yang berkuasa; di tempat lain seperti budaya Arab, penciuman juga penting. 

Beberapa kebudayaan bergantung pada sentuhan lebih dari yang lainnya. Pada 

umumnya, pengertian yang menonjol dari sebuah kebudayaan biasanya 

menentukan jarak yang digunakan dalam kebudayaan tersebut. Kebudayaan juga 

mempunyai definisi yang berbeda sendiri, yang juga berpengaruh pada bagaimana 

jarak didefinisikan dan digunakan. Kebanyakan orang-orang dalam kebudayaan 

Barat belajar untuk mengidentifikasi dirinya melalui kulit dan pakaian. Akan 

tetapi, Arab menempatkan dirinya lebih dalam di tengah- tengah raganya. 

Hall mendefinisikan tiga jenis dasar jarak. Ruang karakteristik terbatas 

(Fixed-feature space) terdiri dari benda-benda yang tidak dapat dipindahkan, 

seperti dinding dan kamar. Ruang karakteristik semi terbatas (Semi-fixed-feature 

space) meliputi objek yang dapat bergerak seperti furnitur. Ruang informal 

(Informal space) adalah daerah pribadi sekitar tubuh yang menjalar dengan tubuh 

seseorang dan menentukan jarak antarpribadi di antara manusia. Sebagai contoh, 

Budaya Anglo-Amerika menggunakan empat jenis jarak yang dapat dilihat: intim 

(0-8 inci), pribadi (1-4 kaki), sosial (4-12 kaki), dan publik (lebih dari 12 kaki). 

Hall juga menggambarkan delapan faktor yang mungkin memberi 

pengaruh bagaimana ruang digunakan ketika orang berinteraksi dalam 

percakapan: 

1. Postur (posture)—faktor seks (sex factors): hal ini mencakup jenis 

kelamin partisipan dan posisi dasar tubuh (berdiri, duduk, berbaring). 

2. Poros sosial ke luar ke dalam (sociofugal- sociopetal axis): kata sosiofugal 

berarti keputusasaan berinteraksi dan sosiopetal termasuk dorongan. Axis 

adalah poros yang relatif dengan orang lain. Pembicara mungkin saling 

berhadapan, mungkin saling membelakangi, atau mungkin saja diposisikan 

pada radius sudut tertentu. Dengan demikian, beberapa sudut, seperti 

bertatapan muka, mendorong interaksi, sementara yang lainnya, seperti 

saling membelakangi, mematikan interaksi. 
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3. Faktor kinestetik (kinesthetic factors): adalah kedekatan antarindividu 

yang berhubungan dengan sentuhan. Setiap individu mungkin saja 

melakukan kontak fisik atau pada jarak yang dekat, mungkin saja mereka 

di luar dari kontak tubuh; atau mungkin mereka berposisi di mana saja di 

antara kedekatan ini. Faktor ini juga mencakup penempatan bagian tubuh 

seperti halnya bagian-bagian yang sedang bersentuhan. 

4. Perilaku sentuhan (touching behavio) manusia mungkin terlibat dalam 

elusan dan pelukan, merasakan, pelukan erat, saling menekan, sedikit 

bersentuhan, bersentuhan secara kebetulan, atau tidak ada kontak. 

5. Sandi visual (visual code): kategori ini mencakup budaya kontak mata 

langsung (mata ke mata) sampai tidak ada kontak. 

6. Sandi termis (thermal code): elemen ini melibatkan panas yang diterima 

dari pelaku komunikasi lainnya. 

7. Sandi penciuman (olfactory code): faktor ini meliputi jenis dan tingkatan 

bau diterima dalam percakapan. 

8. Kebisingan suara (voice loudness): kerasnya suara dapat memengaruhi 

jarak antarpribadi 

 

Perhatikan bahwa semua teori dalam ba ini teori-teori simbol, bahasa, dan 

komunikasi non-verbal—memberikan ide bahwa pesan terdiri atas bagian dan 

fitur tertentu, termasuk verbal (lingusitik) dan non-verbal (perilaku), yang pelaku 

komunikasi memberikan makna. Inti hal ini adalah pemikiran semiotika, tetapi ini 

hanya menambah sebagian kecil dari komunikasi yang sangat besar. 

Kajian bahasa dapat berhubungan dengan sejumlah tradisi, bergantung 

pada fokusnya. Kajian vang melihat hubungan bahasa dengan kekuasaan akan 

mencerminkan suatu tradisi kritis, kajian vang menguji kegunaan bahasa dengan 

kelompok budaya yang beragam akan mencerminkan sosial budaya, dan kajian 

yang melihat pada bagaimana kita menafsirkan bahasa dari teks akan dengan jelas 

mencerminkan fenomenologis. Akan tetapi, kajian struktur bahasa sudah menjadi 

sifat dari semiotika karena hal ini memperlakukan tanda sebagai sebuah jembatan 

antara merasakan dunia dan memahami dunia. Bahasa adalah sebuah tempat 
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tradisi yang dapat bekerja bersama-sama dengan banyaknya teori kritis, sosial 

budaya, dan fenomenologis memiliki dasar semiotika. 

Kajian komunikasi non-verbal juga dapat menjadi penghubung dalam 

tradisi. Sebagai contoh, perilaku non-verbal menggabungkan semiotika dan 

budaya. Ketika keduanya dibawa bersama-sama dalam satu pandangan, maka 

tradisi semiotika dan sosial budaya muncul. Anda dapat melihat perilaku non-

verbal sebagai sejenis perilaku individu, yang dapat membawa tradisi semiotika 

dan sosiopsikologis bersamaan. Pada kenyataannya, banyak teori komunikasi non-

verbal yang secara jelas menggunakan sebuah pendekatan psikologis dan 

digolongkan dengan tradisi terakhir pada bab lain dalam buku ini. Untuk 

melanjutkan penelusuran kita terhadap pesan, mari kita beralih ke tradisi sosial 

budaya. 

 

E. TRADISI SOSIOKULTURAL 

Tradisi semiotika dalam teori komunikasi sangat membantu untuk menunjukkan 

susunan tomponen dan pengaturan dari sebuah pesan, tetapi komunikasi adalah 

sebuah hal yang besar, lebih dari struktur dari sebuah pesan. Penting juga untuk 

mempertanyakan apa yang kita lakukan dengan kata-kata dan kode-kode non-

verbal. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sekarang bergerak ke tradisi sosial 

budaya. Tradisi ini menjauhkan kita dari perbedaan individu dan pengolahan 

kesadaran terhadap hubungan sosial, kelompok dan makna yang dihasilkan 

melalui interaksi. Di sini, kita akan melihat teori aksi berbicara (speech act), 

identifikasi, dan bahasa, dan gender. 

 

F. Teori aksi berbicara 

Jika Anda membuat sebuah janji, maka Anda menyampaikan sebuah niat 

tentang sesuatu yang Anda lakukan di masa depan dan mengharapkan pelaku 

komunikasi lain sadar terhadap apa yang Anda katakan dan niat Anda,‖ Anda 

berasumsi orang lain tahu makna dari kata-kata Anda. Mengetahui kata-kata 

tidaklah cukup. Mengetahui niat Anda untuk menyelesaikannya dengan 

menggunakan kata-kata adalah vital. Teori kemampuan berbicara yang 
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kebanyakan dihubungkan dengan John Searle dirancang untuk membantu kita 

memahami bagaimana manusia menyempurnakan hal dengan kata-katanya. 

Kapan pun Anda membuat pernyataan seperti, ―Saya akan membalas 

Anda,‖ Anda menyelesaikan beberapa hal. Pertama, Anda menghasilkan sebuah 

wacana. Hal ini disebut dengan aksi terungkap (utterance act), sebuah penyebutan 

kata-kata dalam kalimat dengan sederhana. Kedua, Anda sedang menegaskan 

sesuatu tentang dunia atau melakukan sebuah aksi usulan (propositional act). 

Dengan kata lain, Anda mengatakan sesuatu, baik Anda meyakininya sebagai 

kebenaran maupun Anda mencoba supaya orang lain memercayainya. 

Ketiga, dan yang paling penting dari perspektif aksi berbicara, Anda memenuhi 

sebuah niat yang disebut sebuah aksi berkehendak (illocutionary act). Aksi 

berkehendak menjadi inti dari teori ini yang akan dibahas lebih mendalam pada 

bab ini. Akan tetapi, sebelum kita melakukannya, mari kita lihat empat 

kemungkinan pemenuhan dari sebuah pesan. Ini adalah aksi memengaruhi 

(perlocutionary act) yang dirancang supaya berpengaruh pada perilaku orang lain. 

Misalnya, teman Anda mengirim e-mail kepada Anda dan berkata, ―Saya 

ingin keluar malam ini.‖ Kalimat bahasa Inggris teman Anda adalah sebuah aksi 

terungkap, biasa saja atau problematis. Kedua, ia menunjukkan usulan atau 

kebenaran pernyataan yang bermakna sesuatu tentang apa yang dia ingin lakukan, 

tetapi pada kasus ini sangat susah untuk mengatakanya karena itu sudah sangat 

jelas. Ketiga, pesan teman Anda adalah sebuah aksi berkehendak yang Anda 

tafsirkan menjadi sebuah penawaran atau undangan—meminta Anda pergi 

dengannya. Keempat, ia berusaha supaya Anda melakukan sesuatu, dan jika Anda 

menerima undangannya, ia telah melengkapi sebuah aksi memengaruhi. 

Perbedaan ini lebih penting daripada kedengarannya. Mari kita mulai 

dengan perbedaan antara aksi berkehendak dan aksi memengaruhi. Aksi 

berkehendak adalah sebuah tindakan yang menjadi perhatian utama pembicara, 

yaitu pendengar memahami maksud—untuk membuat janji, sebuah undangan, 

sebuah permintaan, atau apa pun. Aksi memengaruhi adalah sebuah tindakan yang 

pembicara harapkan pendengar tidak hanya mengerti akan maksudnya, tetapi 

untuk melakukannya. Jika Anda berkata, ―Saya haus,‖ dengan maksud supaya 
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saudara Anda mengerti bahwa Anda memerlukan sesuatu yang dapat diminum, 

maka Anda melakukan aksi berkehendak. Jika Anda juga ingin ia membawakan 

sebuah Diet Coke, maka Anda menyampaikan aksi memengaruhi. Dalam literatur 

aksi berbicara, contoh ini disebut permintaan tidak langsung serta keduanya 

adalah aksi berkehendak dan aksi memengaruhi. 

Sekarang, mari kita lihat perbedaan antara aksi berkehendak dan aksi 

memengaruhi. Sebuah proposisi, seperti satu aspek yang terkandung dari sebuah 

pernyataan, menandakan beberapa kualitas atau hubungan dari sebuah objek, 

situasi, atau peristiwa. ―Kuenya lezat,‖ ―Garam berbahaya bagi tubuh,‖ dan 

―Namanya adalah Marta‖ semua contoh ini adalah usulan. Permasalahan dapat 

dievaluasi dari nilai kebenarannya, tetapi—di sinilah teori aksi berbicara menjadi 

sangat penting—Anda hampir selalu ingin menyampaikan sesuatu lebih dari 

permasalahan yang sebenarnya; Anda ingin melakukan sesuatu yang lain dengan 

kata-kata Anda. 

Dalam teori aksi berbicara, kebenaran tidak terlalu penting. Malahan, 

pertanyaan sebenarnya adalah apa maksud dari pembicara dengan mengutarakan 

permasalahan tersebut. Proposisi dalam aksi berkehendak bagi Searle harus 

dipandang seperti sebuah bagian dari konteks yang besar. Beberapa contohnya 

adalah: saya bertanya apakah kue itu lezat; saya peringatkan Anda bahwa garam 

itu berbahaya bagi tubuh saya nyatakan bahwa namanya adalah Marta. Apa yang 

pembicara lakukan dengan proposisi adalah aksi berbicara—dalam contoh ini 

adalah bertanya memperingatkan, dan menyatakan. 

Makna dari aksi berbicara adalah kekuatan memengaruhi. Sebagai contoh, 

pernyataan ―Saya lapar,‖ dapat dianggap sebagai sebuah permintaan jika 

pembicara bermaksud supaya pendengar menawarkan makanan. Di sisi lain, hal 

ini dapat dianggap sebagai sebuah penawaran, jika pembicara bermaksud untuk 

mengatakan bahwa ia akan mulai membuat makan malam; atau mungkin secara 

sederhana memiliki kekuatan memengaruhi dari sebuah rancangan pernyataan 

yang hanya untuk menyampaikan informasi dan tidak lebih. Menurut Searle, kita 

tahu maksud di balik sebuah pesan tertentu karena kita berbagi permainan bahasa 
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sederhana yang terdiri dari sejumlah aturan yang membantu kita untuk 

mendefinisikan kekuatan memengaruhi dari sebuah pesan. 

Searle menyatakan secara mendasar bahwa "berbicara sebuah bahasa 

adalah menyatu dengan sebuah bentuk aturan yang diatur oleh perilaku.‖
 
Dua 

jenis aturan yang sangat penting pokok dan regulatif. Aturan pokok (constitutive) 

sebenarnya menciptakan permainan; yaitu permainan telah diciptakan atau 

―ditetapkan,‖ dengan aturannya. Sebagai contoh, permainan sepak bola ada hanya 

karena berdasarkan atas aturannya. [Peraturan yang menyusun permainan. Ketika 

Anda mengamati seseorang yang mengikuti peraturan tersebut, Anda tahu 

permainan sepak ia sedang dimainkan. Oleh karena itu, peraturan memberitahu 

Anda untuk menafsirkannya seperti sepak bola (football) yang berlawanan dengan 

baseball atau soccer. Dalam aksi berbicara, aturan pokok memberitahu Anda apa 

yang harus ditafsirkan seperti sebuah janji yang berlawanan dengan sebuah 

permintaan atau sebuah perintah.  Maksud Anda sangatlah dimengerti oleh orang 

karena aturan pokok; mereka memberitahu orang lain apa yang diharapkan dari 

sebuah aksi berbicara seperti itu. 

Sebagai contoh, bagaimana Anda mengetahui sebuah janji ketika Anda 

mendengarnya satu kali? Janji melibatkan lima peraturan dasar: Pertama, hanya 

menyertakan sebuah kalimat yang menunjukkan pembicara akan melakukan suatu 

tindakan. Kedua, ungkapan hanya dinilai sebagai sebuah janji jika pendengar 

lebih suka pembicara melakukan tindakan tersebut daripada hanya bicara. Dengan 

kata lain, dalam konteks interaksi, pendengar mengharapkan sebuah janji. Ketiga, 

sebuah pernyataan adalah sebuah janji hanya jika dilakukan di luar rangkaian 

peristiwa normal. Jika Anda melakukan apa yang biasanya Anda lakukan, maka 

janji tidak diperlukan. Keempat, pembicara harus cenderung akan melakukan 

tindakan. Akhirnya, sebuah janji melibatkan pembentukan sebuah kewajiban bagi 

pembicara untuk berbuat sesuatu. Kelima, orang itu ―menegaskan‖ sebuah 

rangkaian keadaan yang cukup untuk aksi berbicara supaya dinilai sebuah janji. 

Walaupun banyak aksi berbicara yang mengarah dan melibatkan kegunaan dari 

sebuah pernyataan dengan maksud eksplisit, aksi berbicara lainnya adalah tidak 

langsung, Untuk meminta keluarganya datang ke meja untuk makan malam, seorang 
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ayah mungkin berkata, ―Ada yang lapar?‖ nampaknya ini adalah sebuah 

pertanyaan, tetapi dalam keadaan sebenarnya, hal ini adalah permintaan secara 

tidak langsung dan bahkan dapat juga menjadi sebuah perintah. 

Searle menguraikan lima jenis aksi berkehendak Pertama, ia menyebutnya 

penegasan (assertives). Penegasan adalah pernyataan yang mengikat pembicara 

untuk menyokong kebenaran dari sebuah permasalahan. Hal ini mencakup 

tindakan, seperti menyatakan, menegaskan, menyimpulkan, dan meyakinkan. 

Kedua, arahan (directives)—aksi berkehendak yang berusaha supaya pendengar 

melakukan sesuatu. Bentuk-bentuk dari arahan adalah perintah, permintaan, 

pembelaan, berdoa, permohonan, undangan, dan seterusnya. Ketiga, keterikatan 

(commissives), mengikat pembicara pada tindakan selanjutnya. Mereka terdiri atas 

hal-hal, seperti berjanji, bersumpah, ikrar, kontrak, dan jaminan. Keempat, 

pernyataan (expressive), tindakan yang menyampaikan beberapa aspek psikologis 

dari kondisi pembicara, seperti berterima kasih, mengucapkan selamat, 

permintaan maaf, menghibur, dan penyambutan. Terakhir, deklarasi (declaration), 

dirancang untuk menciptakan sebuah proposisi, sangat menuntut, yang 

membuatnya seperti itu. Contohnya meliputi penunjukan, pernikahan, pemecatan, 

dan pensiunan. Untuk menggambarkannya, Anda tidak akan menikah sampai 

orang yang berwenang mengatakan kata- kata, Saya meresmikan Anda sebagai 

suami dan istri. 

Beberapa aksi berkehendak harus mengikuti sejumlah aturan pokok dalam 

rangka untuk menganggapnya sebagai sebuah aksi berkehendak. Aturan isi 

proposisi menetapkan beberapa kondisi dari objek yang dituju. Sebagai contoh, 

dalam sebuah janji, pembicara harus menyatakan bahwa tindakan selanjutnya 

akan dilakukan—mungkin untuk membayar utang. Aturan pendahuluan 

melibatkan asumsi perkiraan dari pembicara dan pendengar yang penting untuk 

tindakan yang akan terjadi. Sebagai contoh, dalam sebuah janji, ungkapan tidak 

memiliki makna kecuali pendengar lebih suka tindakan selanjutnya dapat 

terlaksana daripada hanya sekadar diungkapkan. Pada ilustrasi awal, pendengar 

ingin membalas kembali. Aturan kesungguhan, pembicara perlu untuk 

bersungguh-sungguh pada apa yang ia katakan. Anda harus benar-benar berniat 
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untuk membayar utang supaya pernyataan dapat dinilai sebagai janji. Aturan 

esensial menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh pendengar dan pembicara 

untuk mewakili apa yang terlihat, menjadi benar- benar ada. Dengan kata lain, 

janji membangun sebuah kontrak kewajiban antara pembicara dan pendengar. 

Jenis aturan pokok ini diyakini untuk menerapkan ke dalam variasi aksi 

berkehendak yang lebih luas, seperti menanyakan kembali, menegaskan, 

mempertanyakan, berterima kasih. menyarankan, memperingatkan, menyalami, 

dan mengucapkan selamat. 

Peraturan kedua yang dibutuhkan dalam aksi berkehendak adalah 

regulatif. Aturan regulatif memberikan petunjuk untuk beraksi di dalam 

permainan. Perilaku telah diketahui dan ada sebelum digunakan dalam tindakan 

serta mereka memberitahukan bagaimana menggunakan kemampuan berbicara 

untuk mencapai sebuah maksud tertentu. Sebagai contoh, jika saya menginginkan 

sesuatu, maka saya membuat permintaan. Ketika saya meminta sesuatu pada 

Anda, maka Anda berkewajiban untuk mengabulkannya atau tidak. 

Aksi berbicara tidak akan berhasil ketika kehendak tidak dipahami dan 

mereka dapat dievaluasi dalam hubungannya dengan tingkatan saat mereka 

memakai aturan dari aksi berbicara tersebut. Mengingat proposisi dievaluasi 

dengan kebenarannya atau validitas, aksi berbicara dapat dievaluasi oleh 

keakuratan atau tingkatan saat kondisi dari tindakan telah sesuai. Kesesuaian 

sebuah janji adalah apakah aturan yang penting untuk melaksanakan janji, telah 

disepakati. 

Kami memasukkan teori klasik aksi berbicara dalam bab ini karena 

berfokus pada elemen pesan yang mendasari aksi berbicara secara khusus Teori 

aksi berbicara mengidentifikasi apa yang terjadi untuk membuat pernyataan yang 

berhasil, supaya maksud dapat dipahami. Akan tetapi. aksi berbicara jarang 

terisolasi; mereka biasanya bagian dari percakapan. Bagaimana kita mengatur 

percakapan, penting bagi teori komunikasi dan kami mengangkat subjek ini secara 

detail pada Bab 6. 
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G. Teori Identifikasi Kenneth Burke 

Karya Searle membantu kita memahami pelaku komunikasi menempatkan 

makna pada sebuah aksi berbicara, tetapi apa sebenarnya yang aksi berbicara 

lakukan untuk membantu pelaku komunikasi menjembatani perbedaan di antara 

mereka? Karya Kenneth Burke membantu kita menjawab pertanyaan ini. Kenneth 

Burke adalah ori simbol yang terbesar teori Ia menulis selama lebih dari 50 tahun 

dan teorinya adalah salah satu dari teori-teori simbol yang paling komprehensif. 

Dalam penelitian teori komunikasi, kita akan mulai dengan ringkasan konsep 

tindakan. Kemudian, kita akan beralih ke ide inti dari simbol, bahasa, dan 

komunikasi. 

Burke memulai dengan perbedaan antara tindakan dan gerakan. Tindakan 

terdiri atas perilaku sukarela dan bertujuan; gerakan tidak bertujuan dan tidak 

mengandung makna, Objek dan binatang memiliki gerakan, tetapi ya manusia 

yang memiliki tindakan. Burke memandang individu secara biologis dan 

neurologis, dibedakan dengan penggunaan simbol perilaku atau kemampuan 

untuk bertindak. Manusia menciptakan simbol, menggunakan simbol, dan salah 

menggunakan simbol binatang. Mereka menciptakan simbol untuk menamai 

benda dan situasi; mereka menggunakan simbol untuk komunikasi; dan mereka 

sering menyalahgunakan simbol dengan menyalahgunakan mereka karena 

kekurangannya. 

Pandangan Burke terhadap simbol sangat luas, termasuk sebuah aturan 

linguistik dan elemen-elemen non-verbal. Manusia menyaring kenyataan dengan 

tabir simbol. Burke menyetujui bahwa bahasa berfungsi sebagai kendaraan untuk 

tindakan. Karena kebutuhan sosial membutuhkan orang untuk bekerja sama 

dengan tindakannya, sehingga bahasa membentuk perilaku. Hal yang paling 

membingungkan dari Burke adalah ide bahwa seseorang dapat menyimbolkan 

simbol. Seseorang dapat menyampaikan pidato dan dapat menuliskan kata-kata. 

Sejarah sendiri adalah sebuah proses penulisan mengenai apa yang telah 

dibicarakan dan ditulis orang dalam serangkaian peristiwa, sehingga menambah 

tingkatan simbol lain terhadap peristiwa sebenarnya. 
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Bahasa, seperti halnya pandangan Burke, selalu bermuatan emosional. Tidak ada 

kata yang dapat menjadi netral. Sebagai akibatnya, perilaku, penilaian, dan 

perasaan Anda tidak nampak bervariabel dalam bahasa yang Anda gunakan. 

Bahasa bersifat selektif dan dan abstrak serta fokus pada aspek realitas tertentu 

dalam keluasan aspek lainnya. Bahasa adalah ekonomis, tetapi juga ambigu. 

Bahasa dapat menyatukan atau memisahkan kita—dan paradoks ini berperan 

penting dalam teori Burke. Ketika simbol menyatukan manusia ke dalam 

pemahaman secara lazim, identifikasi telah terjadi. Sebaliknya, pembagian atau 

pemisahan, dapat juga terjadi; bahasa dapat mengangkat identifikasi atau 

mengangkat pemisahan dan pembagian. 

Ketika Anda dan teman Anda sedang bersantai di sebelah kolam renang di 

pagi hari musim panas yang hangat, Anda berkomunikasi satu sama lain dengan 

bebas dan cara yang mudah karena Anda berbagi makna bahasa yang sedang 

digunakan. Dalam istilah Burke, Anda sedang mengalami kesamaan 

(consubstantiality). Sebaliknya, jika Anda memesan nasi di sebuah restoran kecil 

Indonesia, Anda mungkin merasa frustrasi karena makna yang kurang menyatu 

dengan pelayan. Kesamaan adalah satu cara identifikasi yang tercipta di antara 

manusia. Dalam mode yang berputar, sebagaimana identifikasi meningkat, 

penyatuan makna meningkat, sehingga akan meningkatkan pemahaman. Dengan 

demikian, identifikasi dapat berarti ajakan dan penyampaian yang efektif atau 

menjadi akhir dari komunikasi itu sendiri. Identifikasi dapat disadari atau tidak 

disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. 

Menurut Burke, ada tiga sumber identifikasi yang saling berkaitan. 

Identifikasi materi (material identification), hasil dari kebaikan, kepemilikan, dan 

benda, seperti memiliki mobil yang sama atau bercita rasa busana yang sama. 

Identifikasi idealistis (idealistic identification), hasil dari ide yang terbagi, sikap, 

perasaan dan nilai, seperti menjadi anggota dari gereja atau partai politik yang 

sama. Identifikasi formal (formal Identification), hasil dari penyusunan, bentuk, 

atau pengaturan dari sebuah peristiwa di mana kedua orang tersebut berpartisipasi. 

Jika dua orang yang diperkenalkan berjabatan tangan, maka bentuk kuno dari 

jabatan tangan menyebabkan beberapa identifikasi terjadi. Identifikasi bukan 
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sebuah/maupun kejadian, tetapi menyangkut dengan derajat. Beberapa kesamaan 

akan selalu ada hanya dengan kemanusiaan yang terbagi secara nyata di antara 

dua orang ini. Identifikasi bisa besar atau kecil serta bisa meningkat atau menurun 

oleh tindakan pelaku komunikasi. 

Orang dari strata lebih rendah dalam sebuah hierarki sering 

mengidentifikasi orang yang ada di puncak hierarki, meskipun ada pemisahan dan 

perbedaan yang besar. Tipe identifikasi seperti ini dapat dilihat, sebagai 

contohnya pada pemimpin rakyat yang karismatik. Dalam situasi seperti itu. 

individu merasakan perwujudan kesempurnaan orang lain di mana mereka 

berjuang untuk mereka sendiri. Kedua, misteri yang menyelimuti orang 

karismatik secara bersamaan cenderung menyembunyikan adanya pemisahan. 

Burke menyebut fenomena ini sebagai identifikasi melalui teka-teki (identification 

through mystification). 

Burke memperkenalkan istilah lain yang dapat membantu menjelaskan 

bagaimana identifikasi bekerja. Ini merupakan konsep dari guilt atau kesalahan. 

Istilah ini adalah kata yang penuh arti karena tekanan perasaan di dalam diri 

seseorang—rasa cemas, malu, benci, sebal, dan lainnya. Bagi Burke, kesalahan 

adalah sebuah keadaan yang disebabkan oleh penggunaan simbol. Ia 

mengidentifikasi tiga sumber yang berhubungan dengan kesalahan, pertama 

adalah negatif. Dengan bahasa, manusia membicarakan moral dengan 

membangun banyak aturan dan pengasingan. Semua aturan ini tidak pernah 

seluruhnya konsisten dan dalam mengikut satu aturan, berarti Anda 

menghancurkan yang lainnya, sehingga menciptakan kesalahan. Agama, profesi, 

organisasi, keluarga, dan komunitas semuanya memiliki aturan implisit mengenai 

bagaimana berperilaku. Kita mempelajari semua ini melalui kehidupan, sehingga 

hampir menilai semua tindakan sebagai baik atau buruk. Penilaian seperti itu 

adalah sumber dari kesalahan. 

Alasan kedua adalah prinsip kesempurnaan. Manusia sangat sensitif 

terhadap kegagalan Manusia dapat membayangkan (melalui bahasa sebuah 

pernyataan akan kesempurnaan. Kemudian. dengan sifat mereka, mereka 

menghabiskan hidup mereka dengan berjuang untuk derajat kesempurnaan yang 
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mereka rancang untuk mereka sendiri. Kesalahan mencuat sebagai akibat dari 

ketidaksesuaian antara realitas dan ideal. Sebagai contoh, seorang aktivis 

perdamaian mungkin termotivasi oleh kesalahan ini ketika berbicara saat rapat 

umum. Aktivis mendeklarasikan bahwa perang adalah cara orang Barbar dan 

tidak tepat dalam mengatasi konflik di abad ke- 21. Pembicara ini dapat 

membayangkan sebuah dunia tanpa peperangan dan termotivasi untuk 

menyuarakannya karena prinsip kesempurnaan. 

Alasan yang ketiga adalah prinsip hierarki. Dalam tatanannya, struktur 

manusia dalam masyarakat adalah piramida sosial atau hierarki tingkatan sosial 

dan tatanan sosial), sebuah proses yang dilakukan dengan simbol. Kompetisi dan 

pemisahan menghasilkan kelas dan kelompok dalam hierarki serta menghasilkan 

kesalahan, Perselisihan etnis adalah sebuah contoh yang sempurna. Kemudian, 

Burke memberikan penekanan yang kuat pada peran bahasa dan simbol 

yang menyatukan manusia atau memisahkan mereka. Ia menunjukkan bahwa kita 

dapat mengembangkan strategi untuk melakukan keduanya. 

Walaupun teori Burke sulit untuk dimasukkan dalam buku ini, kita 

melihatnya terutama sebagai sebuah teori pesan karena Burke prihatin dengan 

cara pesan disusun untuk menciptakan identifikasi atau pemisahan. Burke 

mengamati bahwa pelaku komunikasi mengembangkan strategi untuk identifikasi 

dan pemisahan. Dalam mempersiapkan sebuah pidato, Anda mungkin ingin 

membawa pendengar ke dalam pemikiran Anda melalui identifikasi, sambil 

menjaga jarak Anda dengan pendengar dengan menciptakan pemisahan. Politisi 

melakukan hal ini setiap saat, Strategi pesan menggunakan pola identifikasi yang 

akan menciptakan kebiasaan dengan pendengar. Strategi seperti itu hampir selalu 

melibatkan kesalahan (dalam istilah Brukean). Niat Burke tidak untuk 

memberikan sebuah daftar strategi, tetapi untuk menghadirkan sekelompok ide 

bahwa pembicara dapat menggunakannya untuk menentukan kasus tertentu 

dengan pola unik identifikasi (dan mungkin pemisahan) yang mungkin digunakan 

dalam pesan. 

Tulisan Burke seluruhnya dilakukan pada pertengahan abad ke-20, tetapi 

idenya memenuhi pergerakan dalam penelitian komunikasi sekitar strategi pesan, 
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yang ironisnya dihasilkan bukan dalam tradisi Burke sama sekali, tetapi dari 

sebuah perspektif psikologis. Kami sajikan beberapa teori yang berhubungan 

dengan strategi pesan pada bab selanjutnya. Sekarang, mari kita beralih kepada 

peran dari bahasa dan gender, sebuah area investigasi yang membahas sifat 

linguistik terhadap dunia dengan serius seperti Burke. 

 

 

H. Bahasa dan gender 

Tiga puluh tahun lalu, sebuah karya besar telah dihasilkan dalam 

komunikasi dan gender. Dalam bagian ini, kita mengkaji teori-teori yang 

berhubungan dengan gender sampai tradisi sosial budaya. Semua teori ini terkait 

dengan bagaimana gender memengaruhi bahasa dan sebaliknya membangun 

sebuah dunia sosial khusus. Teori pertama yang kami uji adalah Cheris Kramarae. 

Bahasa layaknya Gender. Seperti Burke, Cheris Kramarae meyakini bahwa fitur 

utama dari dunia adalah sifat linguistiknya serta kata-kata dan sintaksis dalam 

struktur pesan dari pemikiran seseorang serta interaksi yang mempunyai pengaruh 

besar pada bagaimana kita mengarungi dunia. Implikasi yang timbul dari bahasa 

adalah perhatian utama Kramarae, sebagaimana penelusurannya pada bagaimana 

cara pesan memperlakukan wanita dan pria secara berbeda. Pengalaman seseorang 

tidak mungkin lepas dari pengaruh bahasa. Bahkan, kategori laki- laki dan wanita 

adalah hasil dari pembentukan secara linguistik. Dengan kata lain, kita ―dididik 

untuk melihat dua jenis kelamin. Kemudian, kita melakukan banyak kegiatan 

untuk terus melihat hanya dua jenis kelamin ini." 

Kramarae tidak hanya mencatat kepentingan bahasa dalam penafsirannya; 

ia juga mengarahkan pada dimensi kekuasaan. Sistem bahasa memiliki hubungan 

kekuasaan yang ditambahkan di dalamnya dan mereka yang menjadi bagian dari 

sistem linguistik yang dominan, cenderung memiliki persepsi mereka sendiri, 

mengalami, dan mode ekspresi yang menyatu dalam bahasa. Pada kasus bahasa 

Inggris, Kramarae yakin bahwa ini adalah ―bahasa buatan laki-laki" dan dengan 

demikian menanamkan sudut pandang maskulin daripada feminin. Persepsi laki-

laki kulit putih kelas menengah, secara khusus, nyatanya dinormalkan secara 
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standar dalam linguistik. Laki-laki adalah standar, dalam hal pekerjaan, dan 

wanita adalah kategori yang menyimpang dari kebiasaan: waiter dan waitress, 

actor dan actress. Mr., sebagai sebuah gelar panggilan tidak berisi informasi 

tentang status perkawinan, sedangkan istilah Miss dan Mrs., jelas memberikan 

informasi yang lebih berguna bagi laki-laki dibandingkan bagi wanita. Bukan 

hanya bahasa itu sendiri, tetapi juga instrumen dari bahasa kamus menonjolkan 

sudut pandang laki-laki kulit putih, seperti halnya struktur dan institusi 

masyarakat yang didapat dari bahasa, seperti lembaga pendidikan, teknologi, dan 

sebagainya. 

Ide bahwa penyusunan kekuasan sosial sebagian besar ditanamkan dalam 

bahasa yang juga berarti bahwa bahasa dan dunia sering meredam wanita dengan 

berbagai cara. Pada poin yang kedua, Kramarae menyatukan karya antropolog 

Edwin Ardener dan Shirley Ardener dalam teori kelompok teredam (muted-group 

theory). Edwin Ardener mengamati bahwa antropolog cenderung menggolongkan 

sebuah budaya dalam istilah maskulin, menyarankan bahwa etnografi itu semu 

pada pengamatan laki- laki dalam sebuah kebudayaan. Selain itu, pada pengujian 

yang lebih dekat, Ardener memandang bahwa bahasa asli dari sebuah kebudayaan 

memiliki unsur bias yang melekat pada pria, bahwa pria menciptakan pemaknaan 

terhadap suatu kelompok dan bahwa suara feminin ditekan atau ―dihilangkan.‖ 

Penghilangan wanita dalam penelitian Ardener, membawa ketidakberdayaan 

wanita untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dalam gaya bahasa pria. 

Shirley Ardener menambahkan dengan menyarankan bahwa 

pembungkaman wanita memiliki beberapa manifestasi dan bukti pada wacana 

publik. Wanita kurang dapat merasa nyaman dan kurang ekspresif di muka umum 

daripada pria serta mereka kurang bisa nyaman di muka umum daripada dalam 

situasi lebih pribadi Sebagai akibatnya, wanita mengawasi komunikasi mereka 

sendiri lebih intensif daripada yang pria lakukan. Wanita memperhatikan apa yang 

mereka katakan serta menerjemahkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan ke 

dalam istilah pria Ketika pemaknaan maskulin dan feminin serta pernyataan 

konflik, maskulin cenderung menang karena dominasi laki-laki di masyarakat. 

Hasilnya adalah wanita dihilangkan. 
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Kramarae memperluas karya Ardener dengan cara menyatukannya dengan 

hasil penelitan pada wanita dan komunikasi. Kramarae memberikan perhatian 

khusus pada cara wanita menerjemahkan persepsi mereka sendiri dan pemaknaan 

mereka sendiri ke dalam dunia sudut pandang pria dalam rangka untuk ikut andil 

dalam kehidupan publik. Bagi seseorang, wanita terkadang kesulitan dalam 

mengekspresikan diri mereka sendiri daripada pria. Pengalaman wanita biasa 

adalah tidak dapat berkata-kata terhadap pengalaman yang digolongkan sebagai 

feminim, nampaknya karena pria yang tidak membagi perasaannya tidak 

mengembangkan kaidah untuk feminin. Akan tetapi, di saat yang sama, 

memahami pemaknaan pria lebih mudah daripada pria yang memahami wanita 

karena mereka harus mengetahui kebiasaan sistem yang lominan. 

 

Dari Sumbernya... 

Tidak ada yang sederhana tentang pembungkaman. Bukan selalu 

masalah yang harus “dipecahkan.” Ada keheningan dalam meditasi; 

melepaskan diri dari kehidupan bising urban; menghargai diri kita sendiri 

dan orang lain; rasa kebersamaan dengan orang lain; beristirahat dari 

paksaan untuk berbicara. Keheningan dapat juga menjadi sebuah 

perlindungan, yang tidak harus dibicarakan dengan mengharapkan 

kebaikan orang lain. 

—Cheris Kramarae 

 

Lebih jauh, Kramarae mencatat bahwa karena mereka secara verbal bisu, 

wanita lebih bergantung rida ekspresi non-verbal dan menggunakan bentuk yang 

berbeda daripada laki-laki. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa, sebagai 

contoh, ekspresi wajah, penghilangan vokal, dan gerak tubuh lebih penting dalam 

pembahasan wanita daripada pria. Wanita juga nampaknya menunjukkan sebuah 

ekspresi keragaman dalam percakapan mereka. Sebagai akibat dari menjadi 

bungkam, wanita merespons dalam berbagai cara. Salah satu responsnya adalah 

wanita menciptakan ekspresi mereka sendiri di luar dominasi sistem pria. 

Kesadaran yang meningkat dari suatu kelompok dan bentuk lain dari ―jadwal 
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gadis keluar malam‖ memberi ruang dan waktu bagi wanita untuk menghabiskan 

waktu dengan wanita lainnya yang dibuat oleh mereka sendiri. 

Penciptaan bentuk ekspresi alternatif adalah khas bagi semua populasi 

yang dibungkam. Selama zaman Rel Kereta Bawah Tanah, selimut kapas banyak 

tergantung di langsiran kereta api untuk ―mengeluarkan udara‖ selama sehari; 

pada kenyataannya, mereka mengisyaratkan kepada pelarian budak bahwa ini 

adalah rumah persembunyian. Bahkan, pola dari selimut kapas sendiri memberi 

petunjuk untuk budak tersebut. Ketika pola Monyet memegang kunci inggris 

ditunjukkan, berarti para budak harus segera mengemasi barang yang dibutuhkan 

selama di perjalanan; ketika pola Kotak Terguling muncul, berarti waktunya 

untuk pergi; dan pola selimut kapas ―Dresden‖ mengindikasikan bahwa budak 

harus menuju ke Dresden, Kanada. Akan tetapi, karena selimut kapas dipandang 

tidak signifikan oleh budaya dominan, mereka dapat berfungsi sebagai bentuk 

sebuah pesan khas yang bahkan tidak dapat ―dipahami‖ oleh penangkap budak. 

Sebagai contoh kontemporer, Foss and Foss mewawancarai sejumlah 

wanita dan menguji bentuk komunikasi mereka. Buku mereka, Women Speak: The 

Eloquence of Women's Lives, meragukan sejumlah asumsi tentang apa yang 

mendasari komunikasi yang mengesankan, menunjukkan bahwa banyak bentuk 

komunikasi yang digunakan wanita bernilai dalam kewenangan mereka sendiri, 

walaupun dianggap tidak signifikan dalam publik dunia maskulin. Buku tersebut 

membuat karya ini lebih dikenal publik dalam usahanya untuk memberikan suara 

pada wanita yang secara normal dihilangkan dari masyarakat. 

Kramarae adalah seorang penyokong yang kuat agar wanita memiliki 

kendali pada dunianya sendiri dengan membuat bentuk komunikasi yang lebih 

nyaman dan ramah untuk mereka. Ia ingin melihat wanita membuat dunia yang 

aman untuk kebebasan dan penggalian ide-ide kritis. Hal ini dapat terjadi ketika 

manusia mengolah semua bentuk penekanan, termasuk bentuk bahasa arogan. Ia 

ingin melihat sebuah dunia yang saling berkaitan daripada pemisahan dan sebuah 

dunia yang menghargai daripada yang menolak perbedaan. Ia ingin sebuah dunia 

di mana informasi dengan bebasnya dapat masuk bagi semua orang. 
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Bagi Kramarae, untuk menyadari dunia semacam ini berarti mengambil 

alih bahasa dan emansipasi dari dominasi patriarki. Menganalisis dan memahami 

terkadang sulit dipisahkan dari pola dominasi linguistik adalah satu cara untuk 

mencapai tujuan ini. Kedua, sangatlah penting untuk mempelajari komunikasi 

wanita dan komunikasi kelompok lain yang terpinggirkan untuk lebih belajar 

mengenai bentuk komunikasi alternatif. Akhirnya, bentuk baru pasti terbentuk dan 

digunakan. 

Kramarae sendiri, bersama dengan koleganya Paula Treichler dan Ann 

Russo, telah menulis sebuah Feminist Dictionary yang di dalamnya terdapat 

penciptaan makna baru dan membantu membangun dunia dengan peran wanita 

yang lebih besar. Karya ini berusaha untuk menangkap fitur-fitur dari sebuah 

wacana dunia feminis dengan menyertakan kata-kata yang memiliki arti khusus 

untuk wanita sebagaimana definisi yang terkandung, tidak dengan pria, tetapi 

dengan perasaan wanita. Sebagai tambahan, kamus tersebut mencakup berbagai 

kata dan sering berlawanan dengan definisi dari sebuah kata, menyarankan bahwa 

sebuah kata mungkin, berbeda arti dalam konteks, waktu, dan individu yang 

berbeda. Sebagai contoh, nama lahir (birth name) adalah ―sebuah istilah yang 

digunakan oleh feminis sebagai sebuah label yang lebih akurat untuk nama yang 

diterima saat lahir dan istilah sebelumnya, nama gadis (maiden name yang 

memiliki standar implikasi seksual ganda. 

Hysterical adalah ―sebuah opsi peran alternatif untuk wanita era Victoria 

kelas menengah yang dihadapkan dengan konflik pengharapan (menjadi seorang 

―lady‖, untuk mengurus rumah, untuk menekan angka kelahiran anak)  Home 

adalah ―barak yang nyaman,‖ ―di mana revolusi dimulai,‖ serta ―lokasi bekerja 

dan rekreasi untuk wanita dengan anak kecil. 

Karya bahasa dan kekuasaan menggambarkan sebuah cara bagi karya akademisi 

feminis—untuk meningkatkan kesadaran tentang hubungan kekuasaan dan 

menyarankan strategi untuk meningkatkan kekuatan dari wanita. Selain itu. jenis 

karya lain yang terkadang berbeda, yaitu sejenis karya feminis yang melibatkan 

pengenalan terhadap bentuk strategis dari komunikasi yang sifatnya lebih feminin 



256 
 

daripada semua yang sudah ada pada bahasa. Kita sekarang beralih ke teori sejenis 

ini. 

Gaya Feminin. Teori gaya feminin dianjurkan pertama kali oleh Karlyn Kohrs 

Campbell dan diteliti oleh Bonnie J. Dow dan Mari Boor Toon, meneliti usaha-

usaha Kramarae untuk memahami aspek gender pada bahasa. Inti teorinya adalah 

bahwa gaya feminin berasal dari apa yang telah terhubung pada apa yang disebut 

oleh Campbell "craft learning.‖ Dalam hal ini, Campbell tidak hanya memaknai 

keahlian secara harfiah yang secara tradisional berhubungan dengan ibu rumah 

tangga dan dunia ibu (peranan feminin), seperti halnya menjahit, menyulam, 

memasak, dan mengurus taman, tetapi juga keahlian secara emosional, seperti 

pemeliharaan, empati, dan ihsan yang konkret. 

Campbell menyarankan bahwa selagi gaya ini tidak membatasi wanita, baik 

sebagai bicara atau anggota pendengar, memunculkan perasaan yang jauh dari 

rumah dan kemudian menghasilkan sejenis pesan: ―wacana tersebut 

kedengarannya pribadi (keahlian dipelajari langsung dari mentor), sangat 

bergantung pada pengalaman pribadi, anekdot, dan contoh lainnya, Hal ini 

cenderung akan menjadi struktur (keahlian dipelajari sedikit demi sedikit, contoh 

demi toh, yang memunculkan penyamarataan). ini akan mengundang partisipasi 

pendengar, termasuk proses pengujian generalisasi untuk prinsip yang berlawanan 

dengan perasaan pendengar. Pendengar akan disebut sebagai kerabat, dengan 

pengenalan kewenangan dasarkan pengalaman. Salah satu strategi di mana orator 

wanita menggunakan gaya untuk nampak lebih ―seperti wanita‖ di muka umum 

dan wanita terus mensosialisasikan untuk komunikasi dengan cara yang sesuai 

dengan kepribadian wanita secara tradisional. 

Bonnie J. Dow dan Mari Boor Toon memperluas karya gaya feminin 

mereka, menyisakan sebuah strategi yang efektif di mana pembicara wanita 

kontemporer bisa mendapatkan akses kepada sistem politik. Mereka 

menggunakan pidato mantan Gubernur Texas, Ann Richards, untuk 

memperlihatkan keberadaan gaya feminin dalam alur wacana politik dan untuk 

memperlihatkan bagaimana gaya ini berfungsi sebagai sebuah strategi untuk 

penguasaan pendengar. Mereka menemukan bahwa Richards berdasarkan 
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pengalamannya, mengutip dari surat pemilih, sebagai contohnya, untuk 

mengistimewakan alasan konkret daripada alasan abstrak. Ia juga menggunakan 

sebuah nada pidato pribadi serta kaidah kasih sayang, pertalian, dan hubungan 

untuk menguasai pendengarnya supaya memercayai persepsi dan penilaian 

mereka sendiri. Di saat yang sama, cara ia menyampaikan maksudnya—dengan 

humor, kisah pribadi, dan anekdot—membuat wacananya lebih dapat diterima 

pendengar yang tidak pernah digunakan pada seorang wanita dalam dunia politik. 

Dow dan Toon menganjurkan bahwa gaya feminin Richards terjadi di balik 

“adaptasi terhadap rintangan yang diperankan oleh patriarkis untuk menawarkan 

alternatif terhadap mode pemikiran dan alasan patriarki.‖ Mereka menamai 

pandangan alternatif ini sebuah ruang penolakan feminis publik “(feminist 

counter-public sphere). 

Jane Blankenship dan Deborah Robson menguji wacana kebijakan wanita 

di muka umum antara tahun 1991 dan 1994 untuk menentukan apakah sebuah 

gaya feminin dapat diakui keberadaannya dalam wacana politik kontemporer. 

Mereka menyimpulkan bahwa pada kenyataannya memang ada dan digolongkan 

ke dalam lima hal yang paling menonjol: (1) pengalaman konkret sebagai sebuah 

dasar penilaian politik; (2) cakupan dan hubungan; (3) kantor publik yang 

terkonsep seperti sebuah tempat ―penyelesaian‖ dan menguasai orang lain; (4) 

pendekatan suci terhadap bentuk kebijakan; dan (5) membawa legislasi wanita ke 

muka umum. Apa yang tersisa, menurut Blankenship dan Robson adalah apakah 

gaya feminin membuat atau mencerminkan sebuah perbedaan dalam prosesnya 

atau hasil dari kebijakan publik. 

Dengan tradisi sosiokultural, kita bergerak dari elemen-elemen pesan 

terhadap keterkaitan yang lebih besar mengenai cara pesan menciptakan hubungan 

antarindividu dalam kelompok dan budaya masyarakat. Sebagaimana kita 

bergerak ke tradisi sosiopsikologis, Anda akan melihat perubahan dari pesan itu 

sendiri terhadap proses psikologis yang terlibat dalam produksi dan penerimaan 

semua pesan tersebut. 
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I. TRADISI SOSIOPSIKOLOGIS 

Teori-teori dari tradisi sosiopsikologis berfokus pada bagaimana pelaku 

komunikasi mengatur pesan. Konsisten dengan karya yang berdasarkan psikologi 

sosial, penelitian dan teori dari karya ini cenderung kognitif dalam orientasi serta 

menjelaskan bagaimana manusia menyatukan informasi dan perencanaan pesan 

secara sesuai. Teori-teori ini memandang pilihan individu dan strategi untuk 

meraih tujuan dari sebuah pesan. Beberapa teori ini melihat perbedaan individu 

dalam bagaimana manusia merencanakan dan merancang pesan. Di sini, kita akan 

melihat empat buah karya—teori penyusunan tindakan, model strategi pilihan, 

model rancangan pesan, dan teori pemaknaan semantik. 

 

J. Teori Penyusunan Tindakan 

Kita mulai bagian ini dengan sebuah teori kognitif umum yang 

menjelaskan apa yang benar-benar terjadi pada manusia untuk menghasilkan 

tindakan komunikatif. Dikembangkan oleh John Greene, teori penyusunan 

tindakan menguji cara kita mengatur pengetahuan dalam pikiran dan 

menggunakannya untuk membentuk pesan. Menurut teori ini, Anda membentuk 

pesan menggunakan kandungan pengtahuan dan pengetahuan prosedural. Anda 

tahu tentang hal-hal dan Anda tahu bagaimana melakukukan hal tersebut. Dalam 

teori penyusunan tindakan pengetahuan prosedural menjadi intinya urat syaraf 

saling terhubung dengan yang lainnya lebih seperti jejaring yang terhubung 

dengan internet. Secara spesifik, pengetahuan prosedural diri dari urat syaraf yang 

berhubungan dengar perilaku, akibat, dan situasi. Sebagai contoh, Anda mungkin 

tersenyum saat menyalami seseorang dan mengatakan sesuatu, seperti ―Hai; apa 

kabar?' kemudian orang lain tersenyum balik dan berkata. ―Baik. Bagaimana 

dengan kabarmu?‖ Anda menyimpan ini dalam memori Anda sebagai sekumpulan 

syaraf yang terhubung di mana hubungan yang dibuat di antara situasi menyalam, 

seseorang, tersenyum, dan menggunakan kata-kata tertentu, dengan hasil 

mendapat salam balik. 

Walaupun contoh tersebut sangat sederhana, jaringan hubungan syaraf Anda yang 

sebenarnya adalah perubahan yang terus-menerus, sistem yang kompleks. Akan 
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tetapi, ini bukan sebuah sistem yang tidak teratur. Suatu waktu, hubungan yang 

paling sering aktif dan terkini lebih kuat, sehingga syaraf tertentu cenderung 

berkelompok bersama-sama dalam modul yang disebut Greene dengan rekam 

prosedural (procedural records). Ritual senyum sapaan adalah sebuah contoh 

sederhana dari sebuah rekam prosedural. Akan tetapi, prosedur ini tidak ada 

batasan yang jelas. Oleh karena elemen-elemen—senyum, bertanya kabar, dan 

banyak lagi—juga berhubungan dengan hal lain, sehingga rekam prosedural tidak 

mengikat. 

Rekam prosedural adalah sekumpulan hubungan di antara syaraf dalam 

sebuah jaringan tindakan yang sebagiannya adalah hubungan otomatis. Oleh 

karena Anda telah terus-menerus melakukan sesuatu secara bersamaan, mereka 

menjadi terhubung, seperti memindahkan satu kaki dari gas dan mendorong 

kopling dengan kaki Anda yang lainnya. Catatan lainnya, sebetulnya gandung 

informasi atau makna seperti mengetahui rutinitas kaki dengan gas dan kopling ah 

bagian dari penggantian perseneling, penting bagi mobil yang menggunakan 

batang pemindah gigi. 

Kapan pun Anda bertindak, Anda harus ―menyusun‖ prosedur yang tepat 

atau perilaku. Di luar dari segala tindakan dalam prosedur mori Anda, Anda harus 

memilih yang g tepat terhadap keadaaan dalam rangka menyelesaikan tanggung 

jawab Anda. Anda melakukannya dengan memilih serangkaian tindakan. Kata 

memilih, bagaimanapun, mengingkari kompleksitas dari apa yang sesungguhnya 

terjadi di balik layar dengan pikiran Anda. Menurut teori ini, kapan pun Anda 

bertindak, Anda harus menyusun hubungan perilaku dari prosedur catatan yang 

tepat. 

Sebagian besar kelompok tindakan yang telah tersusun berkelompok 

dengan kuat dan seringnya mereka digunakan, sehingga Anda sering bergantung 

pada mereka seperti tindakan yang dilakukan terlebih dahulu atau diprogram. Hal 

ini disebut kumpulan unit (unitized assemblies), rutinitas yang membutuhkan 

sedikit usaha. Anda tidak perlu banyak memikirkan apa yang harus dilakukan 

karena seluruh keadaan sudah tersedia dalam memori Anda. Ritual salam adalah 
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contoh yang bagus untuk cara ini sebagaimana rutinitas gas dan kopling, ketika 

Anda dulu belajar mengendarai mobil dengan tongkat pengganti perseneling. 

Akan tetapi, situasi seperti ini sering menuntut Anda untuk bekerja secara sadar. 

Mungkin menginginkan sejumlah hasil, termasuk pencapaian objektif dari 

seseorang, menunjukkan informasi, mengatur percakapan, menghasilkan pidato 

yang pintar, dan hasil-hasil lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda 

memperkenalkan diri, Anda mungkin ingin bertemu dengan orang lain, ingin 

terlihat bagus, dan bersenang-senang, semuanya dalam serangkaian tindakan. 

Anda menyusun prosedur yang dianggap penting untuk meraih semua objektif ini, 

dan hasilnya adalah sebuah representasi mental untuk serangkaian tindakan yang 

terkoordinasi. Model mental ini adalah representasi keluaran (output 

representation); ini adalah ―rencana‖ pikiran Anda yang menyimpan apa yang 

akan Anda lakukan terhadap situasi yang Anda hadapi. 

Sebagai contoh, katakan saja bahwa Anda melihat teman Anda mengarah pada 

Anda. Dengan tiba-tiba, Anda terisi oleh rasa takut karena Anda kenal bahwa ibu 

teman Anda baru saja meninggal serta Anda akan merasa harus berkata dan 

melakukan sesuatu yang tepat. Bagaimana pikiran Anda menangani situasi yang 

rumit seperti ini? Pertama, situasi akan merangsang atau aktif, tuan informasi 

syaraf pada topik ini adalah kematian, teman, salam, merasakan, berbicara, 

gesture, dan banyak lagi. Masing-masing dari semua syaraf yang aktif ini adalah 

bagian dari variasi prosedur pencatatan. Semua ini menyatu dengan apa yang 

Greene sebut: koalisi (coalition). Di saat yang sama, Anda melihat teman Anda, 

pikiran Anda akan berkumpul membentuk koalisi yang memungkinkan dari 

prosedur pencatatan. Akan tetapi, Anda tidak dapat menggunakan mereka semua. 

Dari koalisi, pikiran Anda akan dengan cepatnya dan secara berkesinambungan 

bersama- sama dengan sekelompok tingkatan tindakan dari level paling rendah 

(seperti pengucapan kata) sampat tingkatan yang tinggi (menyempurnakan 

tujuan). Hal ini adalah representasi keluaran: segala hal yang perlu Anda ingat 

dalam rangka untuk bertindak dengan cara yang tepat dan terkoordinasi. Semua 

tindakan—dari yang mengingatkan bagaimana Anda menyebutkan kata tertentu 

sampai bagaimana menunjukkan rasa simpati—sangat terhubung dengan 
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peristiwa ini. Pada contoh tersebut, hubungan lain yang tidak relevan dengan 

prosedur pencatatan menghilang dengan sendirinya yang disebut membusuk 

(decay), meninggalkan sebuah representasi hasil yang masuk akal untuk situasi 

khusus seperti ini. 

Tidak ada satu tindakan yang dapat berdiri sendiri. Setiap tindakan 

melibatkan tindakan lainnya dalam suatu cara atau lainnya. Untuk 

memperkenalkan diri, Anda harus menggunakan rangkaian tindakan dari 

memindahkan nada suara Anda sampai menggunakan kata-kata dan gesture. 

Untuk menulis sebuah paragraf, Anda harus menggabungkan serangkaian 

tindakan, dan mengoordinasikan wawasan untuk menggunakan bahasa, untuk 

menulis, atau bermain piano. Tindakan kemudian disatukan menjadi jaringan 

pengetahuan. Setiap pengetahuan dalam rutinitasnya adalah sebuah representasi 

dari sesuatu yang harus dilakukan. Rangkaian tujuan yang lebih tinggi (membuat 

perkelanan) rutinitas dengan tingkatan yang lebih rendah (seperti tersenyum) 

disatukan ke dalam representasi keluaran yang menuntun tindakan komunikasi 

Anda. 

Proses penyusunan tindakan tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan 

motivasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan kembali serta 

mengatur tindakan secara efisien dan dengan cepat. Jika Anda berbuat salah atau 

bermasalah dengan sesuatu, bahkan ketika Anda mempunyai wawasan dan 

motivasi tepat, maka berarti Anda tidak dapat menyatukan rutinitas terbaik untuk 

sejumlah alasan. Sebagai contoh mungkin Anda akan berlatih untuk melakukan 

hal ini, Anda mungkin tidak dapat memperhatikan aspek penting dari situasi 

tersebut, Anda mungkin terlalu bergantung pada penggunaan rutinitas, atau Anda 

pernah mengalami masalah lain dalam proses penyusunan tindakan. 

Penyusunan tindakan memakan waktu dan usaha. Semakin kompleks 

penyusunan tugas maka waktu dan usaha makin banyak terpakai 

Memperkenalkan diri biasanya tidak sesulit seperti menunjukkan rasa simpati 

pada situasi yang tidak terduga. Walaupun komunikasi nampak merespon 

terhadap situasi dengan segera tanpa usaha, penelitian menunjukkan bahwa setiap 

respons memang memakan waktu, jika hanya sebuah pecahan dari satu detik. 
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Tugas kompleks lebih menyita waktu daripada yang sederhana. Anda tahu dari 

apa yang Anda alami bahwa Anda berpikir dan berjuang dengan 

menyampaikannya dalam situasi yang tidak biasa. Ketika seseorang 

membutuhkan waktu untuk mengatakan sesuatu, jeda dan menganggap, atau 

biasanya membingungkan, mereka mungkin kesulitan dalam menyatukan 

prosedur pengetahuan dan merancang sebuah tindakan. Ketika seseorang 

merespons dengan cepat dan lancar, maka mereka memperlihatkan bahwa tugas 

ini relatif mudah calam keadaan seperti ini. 

 

Dari Sumbernya... 

"Bagaimana Anda tahu kapan Anda selesai bercinta?‖ Jackson Pollack 

dikatakan telah memutuskan sebuah pertanyaan menyangkut hal tersebut 

ketika ditanya kan bagaimana ia tahu kapan salah satu lukisannya selesai. 

Tidak lebih dari seni (dan usaha yang mulia), sains terdorong oleh 

keinginan bersama sebuah hasrat untuk menggalinya lebih dalam. Teori 

penyusunan tindakan menghasilkan dan melaksanakan pengejaran yang 

menggairahkan. Hal ini tidak seperti teori pembangunan yang telah selesai. 

—John Greene 

 

Teori penyusunan tindakan ini mungkin juga disebut sebagai sebuah teori 

mikrokognitif karena berhubungan dengan pengoperasian kognitif yang sangat 

spesifik. Teori lainnya pada buku ini berlawanan dengan teori makrokognitif; 

mereka membahas bagaimana kita menempatkan pesan secara bersamaan pada 

sebuah tingkatan yang lebih tinggi. Barbara O‘Keefe mengidentifikasi dua 

pendekatan untuk berteori tentang produksi pesan yang ia beri istilah strategi 

pilihan dan model rancang-pesan. Model strategi pilihan membahas bagaimana 

pelaku komunikasi memilih strategi pesan untuk meraih tujuannya dan model 

rancang pesan yang membahas bagaimana pelaku komunikasi sebenarnya 

menyusun pesan untuk mendapatkan tujuannya. Kita lanjutkan bagian ini pada 

tradisi sosiopsikologis, kita bahas terlebih dahulu teori-teori yang menggunakan 

model pemilihan strategi dan kemudian bergerak kepada rancangan pesan. 
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K. Model Pemilihan Strategi 

Perolehan pemenuhan. Meraih pemenuhan dari orang lain adalah salah 

satu dari tujuan komunikasi. Berusaha mencoba untuk membiarkan orang lain 

melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan atau untuk menghentikan 

sesuatu yang Anda tidak suka. Pesan perolehan pemenuhan berada di antara area 

yang paling dicari dalam bidang komunikasi. Program penelitian yang banyak 

menghasilkan strategi perolehan pemenuhan menerima daya pendorong dari 

kajian paling pertama dari Gerald Marwell dan David Schmitt. Para peneliti telah 

membekukan enam belas strategi yang biasa digunakan untuk perolehan 

pemenuhan terhadap orang lain, sebagaimana yang dikutip pada Tabel 5.1. 

Marwell dan Schmitt menggunakan sebuah metode penukaran teori 

sebagai dasar untuk model perolehan pemenuhan mereka. Seseorang akan patuh 

dalam penukaran sesuatu yang disediakan oleh orang lain: jika Anda melakukan 

apa yang saya mau, maka saya akan memberikan Anda sesuatu sebagai 

gantinya—harga, persetujuan, uang, bebas dari kewajiban, dan merasa baik, di 

antara semua hal lainnya. Metode penukaran yang sering digunakan dalam teori 

sosial menyisakan kesimpulan bahwa manusia bertindak untuk meraih sesuatu 

dari orang lain sebagai penukaran 

Tabel 5.1 

Strategi Perolehan Pemenuhan Marwell dan Schmitt 

1 Janji (promising): menjanjikan suatu hadiah untuk pemenuhan 

2. Ancaman (threatening): mengindikasikan bahwa hukuman akan diterapkan 

bagi yang gagal memenuhi sesuatu 

3. Mengetahui hasil positif (showing expertise about positive outcomes): 

menunjukkan seberapa bagus suatu hal yang akan terjadi pada semua yang 

patuh 

4. Mengetahui hasil negatif (showing expertise about negative outcomes): 

menunjukkan seberapa buruk hal yang akan terjadi pada semua yang tidak 

patuh 

5. Menyukai (liking): menunjukkan pertemanan 
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6. 
Tawaran (pregiving): memberikan hadiah sebelum mempertanyakan 

pemenuhan 

7. Penerapan stimulasi rasa tidak suka (applying aversive stimulation): 

menerapkan hukuman sampai pemenuhan diterima 

8. Meminta balas budi (calling in a debt): mengatakan bahwa seseorang 

berutang sesuatu untuk bantuan di masa lalu 

9. Mengarah pada kewajiban moral (making moral appeals): 

menggambarkan pemenuhan sebagai moral baik yang harus dilakukan 

10. Memuaskan perasaan positif (attributing positive feelings): memberi tahu 

orang lain seberapa baik dia dan akan merasa jika ada suatu pemenuhan 

11. Memuaskan perasaan negatif (attributing negative feelings): memberi tahu 

orang lain seberapa buruk dia dan akan merasa jika tidak ada suatu 

pemenuhan. 

12. Pencitraan positif (positive altercasting): menghubungkan pemenuhan 

dengan seseorang dengan kualitas yang baik 

13. Pencitraan negatif (negative altercasting): menghubungkan tidak adanya 

pemenuhan dengan seseorang dengan kualitas yang tidak baik 

14. Mendahulukan kepentingan orang lain (seeking altruistic compliance): 

mencari pemenuhan secara sederhana seperti sebuah kemurahan hati. 

15. Menunjukkan penghargaan/imbalan positif (showing positive esteem): 

mengatakan bahwa orang tersebut akan disukai oleh orang lain, terlebih 

lagi jika dia patuh 

16. Menunjukkan akibat/ganjaran negatif (showing negative esteem): 

mengatakan bahwa orang tersebut akan kurang disukai oleh orang lain, 

terlebih lagi jika dia tidak patuh 

 

untuk sesuatu hal lain. Model ini berorientasi pada kekuasaan. Dengan kata lain, 

Anda bisa mendapatkan pemenuhan dari orang lain jika Anda mempunyai 

kekuatan yang cukup dalam konteks sumber dan dapat memberikan atau menahan 

sesuatu yang mereka inginkan. 
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Salah satu pertanyaan yang paling teoritis tentang taktik perolehan 

pemenuhan adalah bagaimana mengurangi rentetan semua kemungkinan tersebut 

untuk sebuah susunan strategi atau dimensi umum yang mudah diatur. Bersama 

dengan daftar bagaimana seseorang mengajak yang lainnya tanpa 

memberitahukan lebih banyak daripada yang Anda ketahui. sebuah daftar yang 

lebih pendek akan merealisasikan taktik menjadikan kualitas, fungsi, tujuan, atau 

sekelompok susunan lainnya yang akan membantu untuk menjelaskan apa yang 

sebetulnya manusia penuhi ketika mereka mencoba untuk mengajak orang lain. 

Dalam usaha untuk menciptakan sejumlah  prinsip tersebut, Marrwell dan 

Schmitt meminta subjek untuk menerapkan keenam belas hal pada tabel 5.1 dalam 

situasi perolehan pemenuhan yang beragam. Lima strategi umum atau 

sekelompok 

taktik, muncul. Hal ini meliputi penghargaan rewarding ( contohnya, sebuah 

janji), hukuman punishing (contohnya, ancaman), pengetahuaan expertise (seperti 

yang diperlihatkan oleh pengetahuan tentang hadiah), komitmen umur impersonal 

commitment (contohnya meliput seruan moral), dan komitmen personalIpersonal 

commitment (seperti hutang). 

Walaupun karya Marrwell dan Schmitt sangat mendasar, kemampuannya 

untuk menjelaskan pesan perolehan pemenuhan terbatas dan banyak karya yang 

telah ditulis untuk memperluas pemahaman kita dari proses ini. Salah satu analisis 

literatur perolehan pemenuhan yang paling meluas adalah karya Lawrence 

Wheeless, Robert Barraclough, dan Robert Stewart yang mengulas serta 

menyatukan variasi skema perolehan pemenuhan. Para peneliti ini yakin bahwa 

pesan perolehan pemenuhan digolongkan sesuai dengan jenis kekuasaan yang 

dipakai oleh pelaku komunikasi ketika berusaha untuk meraih pemenuhan dari 

individu lain. Kekuasaan adalah akses untuk sumber yang berpengaruh. Ini adalah 

sebuah hasil dari persepsi antarpersonal, semenjak manusia mempunyai kuasa 

seperti yang dirasakan oleh yang lainnya. 

Kelompok Wheeless memisahkan tiga jenis kekuasaan umum. Jenis yang 

pertama adalah Kemampuan yang dimiliki untuk memanipulasi akibat 

(manipulate the consequences) dari rangkaian tindakan tertentu. Para orang tua 
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sering menggunakan kekuasaan ini ketika menghukum dan memberi hadiah 

kepada anak-anak mereka. Jika Anda memberitahu anak Anda bahwa Anda akan 

memberikan mereka video game jika mereka memperoleh nilai yang baik, maka 

Anda menggunakan jenis kekuasaan ini. 

Jenis kekuasaan yang kedua adalah kemampuan yang dimiliki untuk 

menentukan posisi hubungan (relational position) seseorang dengan orang lain. 

Di sini, orang yang berkuasa dapat mengidentifikasi elemen-elemen tertentu dari 

hubungan yang akan menghasilkan kepatuhan. Sebagai contoh, jika kekasih Anda 

berpikir bahwa Anda tidak menjalani hubungan dengan serius, maka Anda 

mungkin bisa mendapatkan banyak kerja sama karena mungkin saja ia takut Anda 

akan mengakhiri hubungannya. 

Jenis kekuasaan yang ketiga adalah kemampuan yang dimiliki untuk 

menentukan nilai (define values), kewajiban (obligations), atau keduanya. Di sini, 

seseorang memiliki kredibilitas untuk memberitahu orang lain norma-norma 

perilaku apa yang dapat diterima atau perlu. Membalas kebaikan, bersikap baik, 

dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain adalah contohnya. Dalam setiap kasus, 

seorang pelaku komunikasi menentukan apa yang benar dan baik serta orang lain 

mematuhinya dengan bersikap sesuai standar ini. 

Dalam sebuah situasi mendapatkan kepatuhan, Anda mengakses 

kekuasaan Anda dan memilih taktik-taktik yang menggunakan kuasa tersebut. 

Wheeless dan koleganya menuliskan sejumlah taktik yang berhubungan dengan 

tiga jenis kekuasaan. Sebagai contoh, kemampuan untuk memengaruhi harapan 

orang lain dan akibat-akibatnya, dapat membuat Anda untuk menggunakan taktik-

taktik, seperti janji, ancaman, dan peringatan. Kemampuan untuk memanipulasi 

hubungan dapat membuat Anda memilih taktik, seperti mengatakan bahwa Anda 

menyukai orang lain, menghubungkan penghargaan yang positif atau negatif, 

terlibat dalam pertimbangan emosional, menyanjung, dan sebagainya. Kategori 

kekuasaan yang ketiga—menentukan nilai dan kewajiban dapat membuat Anda 

menggunakan pertimbangan moral, utang, rasa bersalah, dan teknik-teknik lain 

yang sama. 
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Karya sastra tentang memperoleh kepatuhan didominasi oleh sejumlah 

strategi yang mungkin dapat digunakan oleh manusia, tetapi sebagian besar kajian 

ini sedikit membantu kita untuk memahami dasar-dasar pemilihan strategi. Teori 

konstruktivisme berikut akan mengisi lubang ini. 

 

Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh 

Jesse Delia dan koleganya, memiliki pengaruh yang kuat pada bidang komunikasi. 

Teori tersebut mengatakan bahwa individu menafsir dan bertindak menurut 

kategori konseptual yang ada dalam pikiran. Realitas tidak menghadirkan dirinya 

dalam bentuk kasar, tetapi harus disaring melalui cara seseorang melihat sesuatu. 

Konstruktivisme sebagian didasarkan pada teori George Kelly tentang 

gagasan pribadi yang menyatakan bahwa manusia memahami pengalaman dengan 

berkelompok serta membedakan kejadian menurut kesamaan dan perbedaannya. 

Perbedaan yang dirasakan tidak terjadi secara alami, tetapi ditentukan oleh hal-hal 

yang bertentangan dalam sistem kognitif individu. Pasangan yang bertentangan, 

seperti tinggi/pendek, panas/dingin, dan hitam/putih, yang digunakan untuk 

memahami kejadian dan banyak hal, disebut gagasan pribadi. Gagasan ini 

merupakan sumber nama dari teori Kelly—teori gagasan pribadi. 

Sistem kognitif seseorang terdiri dari banyak perbedaan. Dengan 

memisahkan pengalaman ke dalam kategori-kategori, individu memberinya 

pemaknaan. Sebagai contoh, Anda mungkin melihat ibu Anda sebagai seseorang 

yang tinggi dan ayah Anda sebagai seseorang yang pendek, kopi itu panas dan 

susu itu dingin, jaket favorit Anda berwarna hitam dan topi favorit Anda putih. 

Gagasan disusun ke dalam skema interpretif yang mengidentifikasi sesuatu dan 

menempatkan sebuah objek dalam sebuah kategori. Dengan skema interpretif, kita 

memahami sebuah kejadian dengan menempatkannya dalam sebuah kategori yang 

lebih besar. 

Skema interpretif berkembang seiring perkembangan Anda, dengan 

bergerak dari sesuatu yang relatif sederhana dan umum ke sesuatu yang relatif 

kompleks dan khusus. Jadi, anak-anak yang masih sangat muda memiliki bahwa 

individu menafsir dan bertindak menurut kategori konseptual yang ada dalam 
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pikiran. Realitas tidak menghadirkan dirinya dalam bentuk kasar, tetapi harus 

disaring melalui cara seseorang melihat sesuatu. 

Konstruktivisme sebagian didasarkan pada teori George Kelly tentang 

gagasan pribadi yang menyatakan bahwa manusia memahami pengalaman dengan 

berkelompok serta membedakan kejadian menurut kesamaan dan perbedaannya. 

Perbedaan yang dirasakan tidak terjadi secara alami, tetapi ditentukan oleh hal-hal 

yang bertentangan dalam sistem kognitif individu. Pasangan yang bertentangan, 

seperti tinggi/pendek, panas/dingin, dan hitam/putih, yang digunakan untuk 

memahami kejadian dan banyak hal, disebut gagasan pribadi. Gagasan ini 

merupakan sumber nama dari teori Kelly—teori gagasan pribadi. 

Sistem kognitif seseorang terdiri dari banyak perbedaan. Dengan 

memisahkan pengalaman ke dalam kategori-kategori, individu memberinya 

pemaknaan. Sebagai contoh, Anda mungkin melihat ibu Anda sebagai seseorang 

yang tinggi dan ayah Anda sebagai seseorang yang pendek, kopi itu panas dan 

susu itu dingin, jaket favorit Anda berwarna hitam dan topi favorit Anda putih. 

Gagasan disusun ke dalam skema interpretif yang mengidentifikasi sesuatu dan 

menempatkan sebuah objek dalam sebuah kategori. Dengan skema interpretif, kita 

memahami sebuah kejadian dengan menempatkannya dalam sebuah kategori yang 

lebih besar. 

Skema interpretif berkembang seiring perkembangan Anda, dengan 

bergerak dari sesuatu yang relatif sederhana dan umum ke sesuatu yang relatif 

kompleks dan khusus. Jadi, anak-anak yang masih sangat muda memiliki bahwa 

individu menafsir dan bertindak menurut kategori konseptual yang ada dalam 

pikiran. Realitas tidak menghadirkan dirinya dalam bentuk kasar, tetapi harus 

disaring melalui cara seseorang melihat sesuatu. 

Konstruktivisme sebagian didasarkan pada teori George Kelly tentang 

gagasan pribadi yang menyatakan bahwa manusia memahami pengalaman dengan 

berkelompok serta membedakan kejadian menurut kesamaan dan perbedaannya. 

Perbedaan yang dirasakan tidak terjadi secara alami, tetapi ditentukan oleh hal-hal 

yang bertentangan dalam sistem kognitif individu. Pasangan yang bertentangan, 

seperti tinggi/pendek, panas/dingin, dan hitam/putih, yang digunakan untuk 
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memahami kejadian dan banyak hal, disebut gagasan pribadi. Gagasan ini 

merupakan sumber nama dari teori Kelly teori gagasan pribadi. Sistem kognitif 

seseorang terdiri dari banyak perbedaan. Dengan memisahkan pengalaman ke 

dalam kategori-kategori, individu memberinya pemaknaan. Sebagai contoh, Anda 

mungkin melihat ibu Anda sebagai seseorang yang tinggi dan ayah Anda sebagai 

seseorang yang pendek, kopi itu panas dan susu itu dingin, jaket favorit Anda 

berwarna hitam dan topi favorit Anda putih. Gagasan disusun ke dalam skema 

interpretif yang mengidentifikasi sesuatu dan menempatkan sebuah objek dalam 

sebuah kategori. Dengan skema interpretif, kita memahami sebuah kejadian 

dengan menempatkannya dalam sebuah kategori yang lebih besar. 

Skema interpretif berkembang seiring perkembangan Anda, dengan 

bergerak dari sesuatu yang relatif sederhana dan umum ke sesuatu yang relatif 

kompleks dan khusus. Jadi, anak-anak yang masih sangat muda memiliki sistem 

gagasan yang sederhana, sedangkan sebagian besar orang dewasa memiliki 

gagasan yang jauh lebih kompleks. Ketika Anda muda misalnya, Anda mungkin 

membagi semua orang ke dalam dua jenis: besar dan kecil. Sebaliknya sekarang 

Anda memiliki jumlah gagasan besar untuk membedakan orang-orang yang 

berbeda Selain itu, bagian-bagian yang berbeda dari sistem gagasan Anda berbeda 

dalam kerumitannya sehingga Anda dapat memiliki pemikiran yang luas tentang 

musik, tetapi gagasan yang sederhana tentang hubungan internasional. 

Oleh karena kerumitan kognitif memainkan sebuah peran yang penting 

dalam komunikasi  konsep ini merupakan sebuah aliran utama dan 

konstruktivisme. Kerumitan atau kesederhanaan dalam sistem merupakan sebuah 

fungsi jumlah relatif gagasan dan tingkat perbedaan yang dapat Anda buat. Anda 

tidak memiliki tingkat kerumitan kognitif yang tetap, tetapi berpikir pada tingkat 

pengalaman yang berbeda pada topik-topik yang berbeda. Jumlah gagasan yang 

Anda gunakan pada sebuah topik tertentu disebut diferensiasi kognitif  Orang-

orang yang pintar secara kognitif dapat membuat lebih banyak perbedaan daripada 

orang-orang yang sederhana secara kognitif. Banyak kita yang pergi ke akuntan 

pajak setiap tahun karena kita tidak memiliki kerumitan kognitif yang cukup 

dalam hal ini. 
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Delia dan koleganya telah menunjukkan bahwa pesan-pesan berbeda 

menurut kerumitannya Pesan yang sederhana hanya menyampaikan tujuan, pesan 

yang rumit membagi tujuan dan menghadapinya secara bergantian serta pesan 

yang paling canggih sebenarnya menggabungkan beberapa tujuan dalam satu 

pesan. Kita sering mencoba menyelesaikan lebih dari satu hal dengan satu 

tindakan dan pesan-pesan kita berbeda dalam tingkatan di mana mereka dapat 

meraih tujuan- tujuan berganda, kadang-kadang bertentangan secara simultan. 

Diferensiasi kognitif juga memengaruhi seberapa rumit sebuah pesan. 

Selanjutnya, pesan-pesan persuasif yang sangat sederhana hanya 

menyampaikan tujuan Anda sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang 

lain, sedangkan pesan-pesan persuasif yang lebih adaptif dan kompleks dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan Anda dan kebutuhan orang lain. Sebagai contoh, jika 

Anda ingin mengubah perilaku seseorang— mungkin untuk berhenti merokok—

maka Anda mungkin ingin melakukannya dengan cara yang dapat membantu 

orang lain menyelamatkan mukanya. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk 

setidaknya mencapai dua tujuan dengan pesan yang sama: Menyampaikan sebuah 

pesan untuk tidak merokok dan melindungi ego orang bin. Pesan yang sederhana 

tidak bisa melakukan hal ini, tetapi pesan yang lebih kompleks dapat digunakan 

dengan tepat untuk tujuan ini. Ahli konstruktivis menemukan bahwa 

kecenderungan untuk membantu orang lain menyelamatkan muka berhubungan 

langsung dengan kerumitan kognitif. 

Gagasan interpersonal sangat penting karena mereka memandu bagaimana 

kita memahami orang lain. Setiap individu berbeda dalam kerumitan cara mereka 

memandang orang lain. Jika Anda sederhana secara kognitif, maka Anda akan 

cenderung untuk meniru orang lain, sedangkan jika Anda memiliki lebih banyak 

diferensiasi kognitif, maka Anda akan membuat perbedaan yang lebih sensitif dan 

lebih halus. Secara umum, kerumitan kognitif menghasilkan pemahaman yang 

lebih baik terhadap sudut pandang orang lain dan kemampuan yang lebih baik 

untuk membingkai pesan-pesan agar dapat dipahami oleh orang lain. Kemampuan 

ini yang disebut pengambilan sudut pandang, sepertinya menghasilkan argumen 

dan seruan yang lebih rumit/
6
 Menyesuaikan komunikasi seseorang dengan orang 
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lain disebut dengan komunikasi tentang orang dan manusia berbeda dalam 

penggunaan pesan-pesan mereka. 

Konstruktivisme mengenali bahwa gagasan memiliki asal mula sosial dan 

dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, budaya terlihat sangat 

penting dalam menentukan makna dari kejadian. Kebudayaan dapat memengaruhi 

cara-cara tujuan komunikasi ditetapkan, bagaimana tujuan dicapai, seperti jenis-

jenis gagasan yang digunakan dalam skema kognitif. 

Pengumpulan kepatuhan adalah salah dari beberapa jenis komunikasi yang 

telah diteliti dari sebuah sudut pandang yang terpusat pada orang. Pesan persuasif 

berkisar dari yang paling sedikit hingga yang paling terpusat pada orang. Pada 

tingkatan yang paling sederhana, misalnya, seseorang dapat mencoba untuk 

mencapai satu tujuan kepatuhan dengan memberi perintah atau ancaman. Pada 

tingkat yang lebih kompleks, seseorang juga dapat mencoba membantu orang lain 

memahami kenapa kepatuhan itu penting dengan memberikan alasan-alasan untuk 

patuh. Pada sebuah tingkat kerumitan yang jauh lebih tinggi, seorang pelaku 

komunikasi dapat mencoba untuk mendapatkan simpati dengan membangun 

empati atau pemahaman terhadap sebuah situasi. Ketika pesan seseorang menjadi 

lebih kompleks, mereka perlu menggunakan lebih banyak tujuan dan lebih 

terpusat pada orang. 

Pesan-pesan yang menghibur juga telah diteliti dari sudut pandang seorang 

ahli konstruktivis. Manusia mencoba untuk memberikan dukungan sosial bagi 

orang lain dalam berbagai cara dan beberapa metode ini lebih canggih dari yang 

lain. Penelitian tentang pesan-pesan yang menghibur secara umum mendukung 

pandangan bahwa individu yang lebih kompleks secara kognitif menghasilkan 

pesan yang lebih canggih daripada individu yang kurang kompleks, bahwa pesan- 

pesan yang canggih lebih terpusat pada orang daripada pesan yang kurang 

canggih, dan bahwa semakin canggih pesannya, maka semakin efektif dalam 

memberikan kenyamanan daripada pesan yang kurang canggih. 

Sebagai contoh dari komunikasi yang berpusat pada orang, pikirkan kajian 

Susan Kline dan Janet Ceropski tentang komunikasi antara dokter dan pasien. 

Kajian ini melibatkan 46 siswa kedokteran yang menyelesaikan berbagai tes, ikut 
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serta dalam wawancara dengan pasien yang direkam, dan menulis pernyataan 

mengenai apa yang mereka anggap sebagai tujuan wawancara medis. Hasil 

wawancara kemudian diuji oleh para peneliti dan dibagi menurut seberapa 

terpusatnya mereka. 

Pesan-pesan yang digunakan oleh para siswa kedokteran diketahui lebih 

kompleks daripada pesan-pesan yang tidak memiliki kualitas ini. Para peneliti 

mendapati bahwa banyak, tetapi tidak semua, siswa kedokteran terpusat pada 

orang ketika mereka berbicara dengan pasien. Beberapa, misalnya, menjelaskan 

kenapa perlu untuk mengikuti petunjuk. Pesan yang lain nampaknya dapat 

menangani kesulitan pasien dengan baik dengan mengakui perasaan dan bukan 

menyangkalnya, membantu pasien memahami ketidaknyamanannya, dan 

memberikan nasihat. Banyak juga yang menggunakan cara tersebut untuk 

mengumpulkan informasi. Siswa-siswa ini menanyakan pertanyaan yang lebih 

mendalam  mereka memberi pasien waktu yang lebih banyak untuk menceritakan 

kisah mereka Penelitian ini menegaskan bahwa mereka yang menggunakan 

strategi yang terpusat pada orang memiliki skema kognitif yang lebih kompleks 

untuk memahami orang lain serta lebih mampu untuk mengambil sudut pandang 

dan berempati pada pasien mereka. 

Sama canggihnya, konstruktivisme pada dasarnya masih merupakan 

sebuah teori pemilih strategi. Prosedur penelitian konstruktifis biasanya meminta 

subjek untuk memilih jenis-jenis pesan yang berbeda dan membaginya menurut 

kategori kategori strategi. Teori berikut menerapkan gagasan pemilihan strategi 

ini pada suatu aspek tertentu dalam kehidupan sosial. 

 

Teori Kesopanan. Seperti yang ditunjukkan oleh konstruktivisme, kita sering kali 

mencoba untuk menyelesaikan beberapa hal sekaligus, dan kesopanan atau 

melindungi muka orang lain sering kali merupakan salah satu tujuan yang ingin 

kita capai. Perlakuan sosiopsikologis yang paling terkenal tentang kesopanan dan 

wajah adalah karya dari Penelope Brown dan Stephen Levinson. Teori ini 

menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita merancang pesan-pesan yang 

melindungi muka orang lain dan mencapai tujuan yang lain juga. 
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Brown dan Levinson yakin bahwa kesopanan sering kali juga sebuah 

tujuan karena hal i: merupakan sebuah nilai universal budaya. Kebudayaan-

kebudayaan yang berbeda memiliki tingkat kesopanan yang berbeda dan cara-cara 

untuk sopan yang berbeda, tetapi semua manusia memiliki kebutuhan untuk 

dihargai dan dilindungi, yang disebut oleh para peneliti ini dengan kebutuhan 

wajah. Wajah positif adalah keinginan untuk dihargai dan diakui, untuk disukai 

dan dihormati. Kesopanan positif dirancang untuk memenuhi keinginan-keinginan 

mi. Menunjukkan perhatian, memberi pujian, dan menggunakan bentuk 

penyampaian yang terhormat adalah contohnya. Wajah negatif adalah keinginan 

untuk bebas dari gangguan atau kekacauan, sedangkan kesopanan negatif 

dirancang untuk melindungi orang lain ketika kebutuhan wajah negatif terancam. 

Mengakui bahwa Anda mengesankan ketika membuat sebuah permintaan 

merupakan sebuah contoh yang umum: ―Maaf saya mengganggu Anda, tetapi 

bisakah Anda memberitahu di mana bank terdekat?‖ 

Kesopanan sangat penting ketika kita harus mengancam wajah orang lain, 

yang sering terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita melakukan 

tindakan mengancam wajah (face threats acts—FTA) ketika kita bersikap dalam 

cara yang berpotensi gagal dalam memenuhi kebutuhan wajah yang positif atau 

negatif. Pengancaman wajah adalah sesuatu yang normal dan bukan suatu 

masalah, tetapi harus ditangani dengan cara tertentu untuk mengurangi timbulnya 

masalah yang mungkin terjadi.  banyak cara untuk menangani FTA dan kita tidak 

selalu menanganinya dengan cara yang sama. Apakah kita menyampaikan sebuag 

FTA, bagaimana kita melakukannya, dan bentuk kesopanan apa yang digunakan 

bergantung pada berbagai faktor 

FTA mengambil lima bentuk. Kita dapat (1) menyampaikan FTA dengan 

terus terang atau secara langsung, tanpa tindakan sopan; (2) menyampaikan FTA 

bersamaan dengan beberapa bentuk kesopanan positif; (3) menyampaikan FTA 

bersamaan dengan beberapa bentuk kesopanan negatif; (4) menyampaikan FTA 

secara tidak langsung, tidak diumumkan; atau (5) sama sekali tidak 

menyampaikan FTA. Kelima pilihan ini disusun berurutan dari yang paling tidak 

mengancam wajah. 
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Anggaplah Anda ingin mengajak pengajar Anda untuk 

mempertimbangkan kembali nilai ujian. Ini merupakan sebuah masalah wajah 

bagi pengajar karena pengajar telah mengumumkan nilai Anda dan mungkin tidak 

cukup bagi Anda. Bagaimana Anda akan melakukannya? Salah satu 

pendekatannya adalah menyampaikan FTA secara langsung, ―Saya minta Anda 

untuk mempertimbangkan kembali nilai saya.‖ Anda mungkin tidak akan memilih 

pendekatan ini karena pendekatan ini tidak akan sopan. Sebuah pendekatan yang 

tidak terlalu mengancam adalah menggabungkan permohonan dengan kesopanan 

positif, sesuatu seperti: ―Saya akan sangat menghargainya jika Anda mau melihat 

nilai saya lagi. Siswa-siswa yang lain mengatakan bahwa Anda baik dalam hal 

ini.‖ Di sini, kita memiliki sebuah permohonan (FTA) yang digabungkan dengan 

sebuah pujian. 

Pendekatan yang jauh lebih tidak mengancam adalah dengan 

menggabungkan FTA dengan kesopanan negatif: ―Saya sangat minta maaf. Saya 

tahu Anda sangat sibuk, tetapi bisakah saya minta waktu Anda sebentar? Saya 

akan sangat menghargai jika Anda mau memperhatikan nilai saya lagi.‖ Ingatlah 

bahwa pesan ini memenuhi kebutuhan wajah negatif dengan mengakui dan 

meminta maaf atas gangguannya. Nomor 4 terbilang cukup menarik dan 

kompleks. Sebuah FTA ―yang tidak diumumkan‖ adalah salah satu yang bersifat 

tidak langsung dan ambigu, yang memungkinkan Anda untuk menyangkal bahwa 

pernyataan Anda adalah sebuah FTA. Sebagai contoh, Anda mungkin ingin 

meminjam mobil teman Anda dengan mengatakan, ―Saya bingung bagaimana 

caranya saya ke kota siang ini untuk mengambil cucian saya?‖ Anda berharap 

teman Anda akan tahu dan berkata, ―Oh, kenapa tidak pakai mobilku saja?‖ 

Namun, jika teman Anda mengatakan, ―Baiklah, tetapi kamu tidak boleh 

menggunakan mobil saya,‖ Anda selalu dapat menjawab, ―Oh, saya tidak ingin 

meminjamnya.‖ Dalam memohon agar pengajar Anda mempertimbangkan 

kembali nilai Anda, Anda mungkin mengatakan sesuatu seperti, ―Ya Tuhan, saya 

tidak menyangka akan mendapatkan nilai ini dalam ujian.‖ Anda berharap ia akan 

menjawab, ―Baiklah, kenapa saya tidak membacanya lagi?‖—tetapi jika ia 
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menatap Anda dengan menyenangkan, Anda selalu bisa menyangkal bahwa Anda 

memohon sebuah pertimbangan ulang. 

Menurut Brown dan Levinson, strategi- strategi mana yang akan kita 

gunakan bergantung pada sebuah rumus sederhana: Wx = D(S,H) + P(H,S) + 

Rx.  Rumus ini berarti bahwa jumlah usaha (W) yang dilakukan seseorang 

bergantung pada jarak sosial (D) di antara pembicara (S) dan pendengar (H),  

ditambahkan dengan kekuasaan (P) pendengar atas pembicara, ditambahkan risiko 

(P) menyakiti orang lain. 

Mari kita pikirkan dua contoh berikut. Bayangkan Anda ingin meminta 

sebuah bantuan yang sederhana dan tidak mengancam dari saudara laki-laki 

Anda—untuk menurunkan Anda di mal. Anda dan saudara laki-laki Anda 

memiliki status yang sama ia tidak memiliki kekuasan khusus atas Anda dan 

permintaannya tidak mengancam. Anda mungkin akan sedikit berusaha untuk 

sopan. Sebaliknya, anggaplah Anda ingin meminjam uang dari orangtua Anda. 

Oleh karena Anda menganggap orang tua Anda memiliki status yang lebih tinggi 

daripada Anda dan mereka memiliki kekuasaan yang besar keuangan Anda, 

mungkin Anda akan cukup sopan dalam permintaan Anda. 

Tentu saja ada beragam tingkatan kesopanan antara perbedaan ini. Salah 

satu variabel menghalangi variabel lainnya. Sebagai contoh mungkin ada sedikit 

jarak sosial, tetapi ada sedikit perbedaan kekuasaan. Mungkin jarak dan 

kekuasaan tidak terlalu berpengaruh karena FTA sangat kecil. Setiap teori dalam 

bagian ini melihat pada strategi pesan yang kita pilih untuk keadaan yang berbeda. 

Kelompok teori selanjutnya m pada bagaimana kita sebenarnya merancang pesan. 

 

L. Model Penyusunan Pesan 

Seperti yang kita lihat pada bagian sebelumnya model pemilihan strategi 

menganggapi bahwa pelaku komunikasi memilih strategi untuk mencapai tujuan 

komunikasi mereka Sebaliknya, teori-teori tentang penyusunan pesan 

menggambarkan sebuah skenario yang lebih kompleks, di mana pelaku 

komunikasi benar-benar menyusun pesan yang sesuai dengan maksud-maksud 

mereka dalam si yang mereka hadapi. Perbedaannya sama seperti antara memilih 
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sebuah rumah dari bangunan lantai dan sebuah rumah rancangan sendiri 

memenuhi kebutuhan tertentu keluarga Seperti rumah yang dirancang secara 

khusus bentuk pesan menyesuaikan fungsinya. Di sini kita melihat pada tiga teori 

dalam tradisi ini 

 

Teori Perencanaan. Sebuah teori terkemuka tentang perencanaan dalam bidang 

komunikasi dihasilkan oleh Charles Berger untuk menjelaskan 

 

Dari Sumbernya ... 

Teori perencanaan dikembangkan sebagai jawaban atas gagasan bahwa 

komunikasi merupakan proses mencapai tujuan. Manusia tidak terlibat 

dalam kegiatan komunikasi hanya karena mereka memang 

melakukannya; mereka berkomunikasi untuk memenuhi tujuan. Rencana-

rencana kognitif memberikan panduan yang penting dalam menyusun 

dan menyebarkan pesan-pesan untuk mencapai tujuan. Rencana pesan 

yang canggung memungkinkan pelaku komunikasi mencapai tujuan 

mereka dengan lebih banyak dan lebih efisien; sehingga kompetensi 

komunikasi sangat bergantung pada kualitas rencana pesan individu. 

—Charles R. Berger 

proses yang dilalui individu dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka. 

Kajian tentang perencanaan merupakan sebuah hiasan dari ilmu kognitif serta para 

psikolog telah melakukan banyak pemikiran dan penelitian pada subjek ini. 

Menghubungkan perencanaan kognitif dengan perilaku komunikasi, 

bagaimanapun, tidak dianggap sebagai sebuah tindakan. Selain itu, penelitian dan 

teori Berger membantu kita untuk menutup celah ini. 

Berger menulis bahwa rencana-rencana dari perilaku komunikasi adalah 

―representasi kognitif hierarki dari rangkaian tindakan mencapai tujuan." Dengan 

kata lain, rencana-rencana merupakan gambaran mental dari langkah-langkah 

yang akan diambil seseorang untuk memenuhi sebuah tujuan. Semuanya disebut 

hierarki karena tindakan-tindakan tertentu diperlukan untuk menyusun segala 

sesuatunya, sehingga tindakan-tindakan lain akan dapat diambil. Oleh karena itu, 

perencanaan adalah proses rencana-rencana tindakan. Perencanaan pesan 
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merupakan perhatian utama karena komunikasi sangat penting dalam meraih 

tujuan. Jika Anda ingin berhasil dalam sebuah kelas, maka Anda mungkin 

berbicara kepada siswa lain, teman, dan bahkan pengajar untuk mengetahui apa 

yang harus dilakukan. Tugas-tugas Anda akan disusun dengan hati-hati untuk 

memenuhi persyaratannya dan Anda akan berpikir secara sadar mengenai apa 

yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. 

Di antara banyaknya tujuan yang kita coba raih setiap hari, dari rencana 

untuk makan hingga tempat-tempat yang ingin kita tuju, tujuan sosial (social 

goals) sangatlah penting. Pleh karena kita makhluk sosial, orang lain penting 

dalam kehidupan kita, dan kita bertujuan untuk memengaruhi orang lain dalam 

berbagai cara. Kita dapat mencapai banyak tujuan dengan berkomunikasi dalam 

cara tertentu, tetapi komunikasi sangat sentral dalam mencapai tujuan sosial. 

Memahami sesuatu tentang bagaimana kita berencana mencapai tujuan tersebut 

merupakan tujuan penting penelitian. Mempelajari perilaku tujuan bukanlah tugas 

yang mudah. Bagi seseorang, tujuan cenderung merupakan sesuatu yang 

kompleks. Tujuan sepertinya disusun dalam suatu hierarki dan mencapai tujuan 

tertentu terlebih dahulu memungkinkan untuk mencapai tujuan lainnya. Sebagai 

contoh, Anda mungkin mendapati orang lain sangat menarik dan ingin mengenal 

orang ini, tetapi Anda mungkin harus mencapai beberapa tujuan lain terlebih 

dahulu seperti mencari cara untuk memulai percakapan dengan orang ini. 

Banyak dari tujuan kita yang sebenarnya merupakan bagian dari proses 

perencanaan itu sendiri. Meta-tujuan (meta-goals) ini memandu rencana-rencana 

yang kita buat. Sebagai contoh, kita biasanya ingin membuat perencanaan dalam 

cara yang paling mudah, menjadikan efisiensi sebuah meta-tujuan yang penting 

(itulah sebabnya mengapa kita tidak menemukan lagi kemudi setiap kali kita 

mengemudi.) Kita ingin bersikap dalam cara sosial yang tepat, sehingga ketepatan 

adalah meta-tujuan yang lain. Namun, sepertiga dari meta-tujuan bisa jadi adalah 

kesopanan, kita ingin sopan dalam proses pencapaian tujuan komunikasi kita. 

Kita sering kali mengandalkan rencana- rencana yang diawetkan (canned 

plans) yang kita gunakan sebelumnya agar perencanaan kita efisien. Rencana-

rencana tersebut disimpan dalam ingatan jangka panjang (long-term memory) dan 
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kita mengandalkannya ketika kita membutuhkannya. Oleh karena Anda telah 

memulai banyak percakapan dalam hidup Anda, Anda tahu bagaimana memulai 

sesuatu tanpa berpikir terlalu banyak mengenai hal tersebut dan Anda 

mengandalkan metode yang sama yang selalu Anda gunakan. Namun, rencana-

rencana yang diawetkan tidak selalu berhasil atau kadang gagal. Atau, tujuannya 

adalah sesuatu yang baru dan rumit serta membutuhkan pemikiran yang segar. 

Katakanlah Anda membutuhkan sebuah pinjaman yang besar dan Anda 

berpikir bisa mendapatkan uangnya dari seorang kerabat dekat—katakanlah, bibi 

Anda. Anda belum pernah melakukan hal ini sebelumnya dan sebenarnya tidak 

tahu bagaimana cara mendekatinya. Di sini, Anda harus memasukkan sebuah 

rencana baru dalam ingatan kerja (working memory) Anda. Ingatan kerja 

merupakan sebuah tempat di mana Anda dapat menggunakan bagian-bagian dari 

rencana lama, pengetahuan, dan pemikiran kreatif untuk menghasilkan sebuah 

cara untuk mendekati masalahnya. 

Kekuatan tujuan memengaruhi seberapa kompleksnya rencana kita. Jika 

Anda sangat sesuatu, maka Anda mungkin akan berusaha keras dan menghasilkan 

sebuah rencana yang terperinci. Jika Anda benar-benar membutuhkan 

pinjamannya, maka Anda mungkin akan menjalankan rencana tersebut dengan 

hati-hati. Tentu saja, kompleksitas rencana Anda juga bergantung pada seberapa 

banyak pengetahuan yang Anda miliki mengenai pinjaman dan juga bibi Anda, 

serta pengetahuan Anda tentang persuasi. Berger mengartikan informasi mengenai 

topik ini (misalnya, pinjaman dan kerabat) sebagai pengetahuan dalam bidang 

khusus (specific domain knowledge) dan informasi mengenai bagaimana 

berkomunikasi (misalnya, membujuk orang sebagai pengetahuan dalam bidang 

umum (general domain knowledge). 

Teori Berger memperkirakan bahwa semakin banyak yang Anda tahu 

(khusus dan umum akan semakin kompleks rencana Anda. Dengan demikian, jika 

Anda memiliki banyak motivasi dan pengetahuan, maka Anda akan menciptakan 

rencana yang lebih kompleks serta jika motivasi dan pengetahuan Anda rendah, 

maka rencana Anda mungkin tidak akan berkembang. Namun biasanya ada 

batasan-batasan pada seberapa kompleksnya sebuah rencana. Dalam komunikasi 
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interpersonal, hal ini sangat mungkin terjadi karena efisiensi meta-tujuan dan 

ketepatan sosial. Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang Anda sukai begitu saja 

karena adanya usaha yang dibutuhkan dan karena beberapa tindakan tidak tepat 

secara sosial. Sebagai contoh, Anda mungkin tidak akan membuat sebuah rencana 

dengan nilai 100 untuk memperoleh uang dari bibi Anda karena hal tersebut akan 

membutuhkan banyak usaha dan tentunya Anda tidak akan memasukkan strategi 

yang tidak dapat diterima secara sosial dengan menghinanya untuk mendapatkan 

pinjamannya. 

Apa yang terjadi jika usaha Anda untuk meraih sebuah tujuan terhalangi? 

Jika tujuannya penting, maka Anda mungkin akan tetap melakukannya, tetapi 

mungkin Anda akan mencoba sebuah srategi yang berbeda. Sebuah rangkaian 

tindakan mungkin dibutuhkan untuk mencoba tindakan tertentu yang berbeda 

yang disebut Berger sebagai perubahan hierarki rencana tingkat rendah (low 

level plan hierarchy alterations) atau Anda dapat menyesuaikan tindakan-

tindakan yang lebih umum (perubahan abstrak). Manusia cenderung membuat 

penyesuaian dengan tingkatan yang lebih rendah terlebih dahulu. Sebagai contoh, 

katakanlah Anda memutuskan untuk memulai pembicaraan dengan subjek 

pinjaman dengan hanya menyebutkan bahwa biaya kuliah Anda kurang. 

Anggaplah bibi Anda menjawab, ―Nak, pasti kamu senang karena memiliki 

pekerjaan dengan bayaran tinggi musim panas lalu!‖ Anda tidak mendapatkan 

reaksi yang Anda harapkan, sehingga Anda mencoba cara lain, misalnya, "Benar, 

dan hal itu sangat membantu, tetapi buku-buku kuliah saya sangat mahal serta 

uang sewa apartemen saya juga demikian.‖ Ini merupakan contoh perubahan 

tingkat rendah. 

Walaupun, kadang-kadang situasi membutuhkan perubahan strategi dari 

tingkatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika bibi Anda mengatakan, ―Ya, 

uang dapat memecahkan masalah. Semua aset saya terikat dalam sebuah investasi 

besar saat ini dan saya sendiri juga memiliki sedikit masalah pemasukan,‖ Anda 

mungkin akan mempertimbangkan kembali apa yang Anda coba untuk 

mencapainya. Daripada menanyakan pinjamannya sekarang, Anda dapat sedikit 

mengubah tujuan Anda dan memutuskan untuk menunggu selama beberapa 
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minggu untuk meminjam kepada orang lain. Teori Berger menyatakan bahwa 

apakah Anda membuat penyesuaian tingkat rendah ataupun tingkat tinggi, 

bergantung sepenuhnya pada seberapa termotivasinya Anda untuk mencapai 

tujuan tersebut. Jika tujuannya sangat penting, maka Anda cenderung akan 

membuat penyesuaian tingkat tinggi dan Anda juga akan melakukannya lebih 

cepat dibandingkan jika motivasi Anda rendah. 

Perencanaan dan pencapaian tujuan sangat berhubungan dengan emosi 

kita. Jika tujuan kita terhalangi, maka kita cenderung bereaksi negatif. Sebaliknya, 

jika rencana kita berhasil, maka kita sering kali merasa terangkat. Perasaan- 

perasaan negatif yang kita alami ketika kita gagal mencapai sebuah tujuan, 

bergantung pada seberapa pentingnya tujuan tersebut. Perasaan-perasaan tersebut 

sebagian juga ditentukan oleh seberapa keras kita berusaha untuk mencapainya 

dan seberapa dekat kita pada tujuan yang sebenarnya kita dapatkan. Jika Anda 

telah berusaha dengan sangat keras untuk mendapatkan pinjaman dari bibi Anda 

dan ia membuat Anda merasa sangat optimis bahwa Anda akan mendapatkannya, 

maka Anda akan sangat kesal jika jawaban akhirnya adalah, ―Maaf, tetapi tidak 

bisa.‖ 

Berger mengatakan bahwa ketepatan sosial merupakan sebuah meta tujuan 

yang penting. Kita biasanya bertindak dalam cara-cara yang tepat secara sosial, 

tetapi ada beberapa pengecualian. Oleh karena emosi negatif yang sering kita 

rasakan ketika tujuannya terhalangi, kita sering kali bertindak dalam cara-cara 

yang tidak dapat diterima secara sosial ketika hal ini terjadi. Hal ini sangat benar 

jika tujuan penting kita selalu terhalangi. Kadang-kadang ada hal lain juga yang 

terjadi: kita terus berusaha mencapai tujuan, tetapi karena putus asa, kita 

cenderung menggunakan rencana yang lebih mudah dan lebih mudah lagi. 

Sebagai contoh, jika Anda terus berusaha menunjukkan kepada pacar Anda bahwa 

Anda mencintainya, tetapi nampaknya ia tidak pernah menjawabnya, Anda dapat 

langsung mengatakannya, ―Aku mencintaimu.‖ 

Bahkan, jika kita mencoba untuk mempertahankan sebuah rencana yang 

kompleks, kita mungkin merasa bimbang dan memiliki masalah dalam 

menggunakan rencana tersebut. Kemudahan dalam kita mengikuti sebuah rencana 
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disebut ketidakstabilan tindakan serta manusia menemukan bahwa kadang-

kadang mereka memiliki ketidakstabilan yang besar dan kadang- kadang tidak. 

Semakin kompleks sebuah rencana dan semakin kita merasa emosional, semakin 

kecil perubahan tindakan kita. Sebagai contoh, dalam sebuah percobaan yang 

dilakukan oleh Berger dan para koleganya, subjek diminta untuk memberikan 

argumen kepada orang lain yang mendukung posisi mereka dalam sebuah masalah 

kontroversial kampus. Sebagian subjek tidak diberikan waktu untuk 

merencanakan argumen mereka dan yang lainnya diberikan waktu perencanaan 

serta diminta untuk mempersiapkan rencana-rencana pengganti juga. 

Orang yang mendapatkan argumen dari subjek sebenarnya merupakan 

seorang sekutu peneliti dan diperintahkan untuk menolak semua argumen, 

sehingga menghalangi subjek tersebut. Peneliti selanjutnya menghitung jumlah 

gangguan dalam pembicaraan subjek sebagai pengukur ketidakstabilan. Subjek 

yang harus mengembangkan rencana-rencana pengganti secara umum lebih stabil, 

daripada mereka yang tidak mengembangkannya. Hasilnya 

mungkin disebabkan oleh fakta bahwa kelompok ini harus menemukan rencana-

rencana yang lebih kompleks. Dengan demikian, bagaimana melakukan 

pendekatan pada sebuah pesan bisa menjadi urusan yang rumit. Hal ini akan 

dipengaruhi oleh logika yang kita gunakan, seperti yang ditunjukkan oleh teori 

berikut. 

Logika Penyusunan Pesan. Barbara O‘Keefe memulai karyanya sebagai seorang 

kontruksivis, tetapi telah mengembangkan orientasi teoretis untuk 

menggabungkan sebuah model penyusunan pesan. Tesisnya adalah bahwa 

manusia berpikir dengan cara yang berbeda tentang komunikasi dan pesan serta 

mereka menggunakan logika yang berbeda dalam memutuskan apa yang akan 

dikatakan kepada orang lain dalam sebuah situasi. Ia menggunakan istilah logika 

penyusunan pesan (message-design logic) untuk menjelaskan proses pemikiran di 

balik pesan yang kita ciptakan. 

O‘Keefe menggarisbawahi tiga logika penyusunan pesan yang mungkin 

mencakup dari orang yang kurang memusatkan diri hingga orang yang paling 

memusatkan diri. Apa yang O‘Keefe sebut sebagai logika ekspresif adalah 
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komunikasi untuk pengungkapan perasaan dan pemikiran sendiri. Pesan-pesan 

dalam cara ini bersifat terbuka dan reaktif, dengan adanya sedikit perhatian pada 

kebutuhan atau keinginan orang lain. Dalam hal ini, logika ekspresif terpusat pada 

diri sendiri, tetapi bukanlah orang lain atau terpusat pada seseorang (person 

centered) dalam bahasa konstruktivisime. Sebuah contoh pesan yang berasal dari 

logika ini bisa jadi sebuah respons marah terhadap seorang teman yang lupa 

membeli tiket untuk menonton sebuah konser. 

Logika konvensional (rhetorical logic) memandang komunikasi sebagai 

sebuah permainan yang dimainkan dengan peraturan berikut. Di sini, komunikasi 

adalah sebuah cara pengungkapan diri yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan 

dan norma-norma yang diterima, termasuk hak dan kewajiban setiap orang yang 

terlibat. Logika ini bertujuan untuk menyusun pesan-pesan yang sopan, tepat, dan 

didasarkan rada aturan-aturan yang diketahui setiap orang. Sebagai contoh, dalam 

situasi tiket, Anda dapat mengingatkan orang lain bahwa mereka memiliki 

tanggung jawab dan mereka telah setuju untuk mendapatkan tiketnya. 

Bentuk ketiga yang dipaparkan oleh O‘Keefe— logika retoris—

memandang komunikasi sebagai sebuah cara perubahan aturan melalui negosiasi. 

Pesan-pesan yang disusun dengan logika ini cenderung luwes, berwawasan, dan 

terpusat pada seseorang. Mereka cenderung mengerangkakan kembali situasi, 

sehingga tujuan yang beragam tersebut—termasuk persuasi dan kesopanan— 

tergabung dalam sebuah kesatuan yang kuat. Sebuah contoh akan menyatakan 

dengan sopan cara-cara di mana teman Anda dapat memecahkan masalah tiket 

konser ini. 

O‘Keefe memperhatikan bahwa dalam situasi tertentu, pesan-pesan 

cenderung sama, tetapi pada situasi lain, mereka berbeda. Sebagai contoh, jika 

Anda meminta 10 orang teman untuk menjelaskan apartemen mereka, mereka 

akan menjelaskannya dengan cara yang sama. Sebaliknya, jika Anda meminta 

mereka untuk mengevaluasi hasil kerja pada sebuah proyek tim, maka mereka 

mungkin ikan melakukannya dengan cara yang berbeda. Contoh ini 

menggambarkan perbedaan pesan (message diversity). Dalam beberapa situasi, 

ada sedikit perbedaan dan dalam situasi lainnya ada 
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lebih banyak perbedaan. Jika tujuan komunikasi cukup sederhana dan 

menghadapinya bukanlah sebuah masalah, maka setiap logika penyusunan akan 

menghasilkan bentuk pesan yang sama. Sebaliknya, jika tujuannya banyak dan 

kompleks serta menghadapinya adalah sebuah masalah, maka logika penyusunan 

yang berbeda akan menghasilkan bentuk pesan yang berbeda. 

Teori-teori yang dibahas dalam bagian ini memberitahu kita bagaimana pesan 

terbentuk, tetapi tidak banyak mengatakan bagaimana pesan diterima atau 

dipahami. Teori berikut, sekarang merupakan karya klasik dalam bidangnya, 

menyampaikan masalah ini. 

 

M. Teori Pengartian secara Semantik 

Penafsiran adalah sebuah istilah untuk bagaimana kita memahami 

pengalaman kita. Charles Osgood, seorang psikolog sosial terkemuka pada tahun 

1960-an, mengembangkan salah satu teori yang paling berpengaruh tentang 

makna. Pada masa itu, psikologi didominasi oleh ilmu perilaku, tetapi pendekatan 

kognitif baru saja mulai populer; teorinya sebenarnya memiliki dasar di kedua 

tradisi tersebut. Teori Osgood berhubungan dengan cara-cara mempelajari makna 

dan bagaimana makna tersebut berhubungan dengan pemikiran dan perilaku. 

Sekarang dianggap sebagai sebuah karya, teori Osgood adalah sebuah tempat 

yang berguna untuk mulai berpikir tentang bagaimana lawan bicara memahami 

pesan. 

Mari kita mulai dengan sebuah contoh sederhana dan lihat bagaimana 

Osgood bekerja dengan contoh tersebut. Asosiasi apa yang Anda miliki untuk kata 

terbang? Mungkin Anda melihat terbang sebagai suatu cara bepergian yang 

menyenangkan dan efisien atau mungkin Anda melihatnya sebagai sesuatu yang 

berat, berbahaya, dan menakutkan. Apa pun asosiasi Anda, itu adalah konotasi 

Anda terhadap istilah tersebut. Teori Osgood mencoba untuk menjelaskan 

konotasi ini dan darimana konotasi tersebut berasal. Dengan kata lain, teori ini 

membantu kita melihat bagaimana pesan-pesan dipahami. 

Teori Osgood memulai dengan bagaimana individu belajar—bahwa kita 

memberi respons terhadap rangsangan dalam lingkungan, membentuk sebuah 
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hubungan rangsangan- respons (R-R). Osgood yakin bahwa asosiasi R-R yang 

dipelajari ini bertanggungjawab dalam pembentukan makna, yang merupakan 

sebuah respons mental yang internal terhadap rangsangan. Ketika Anda melihat 

sebuah pesawat terbang, mendengar kata terbang dibicarakan dalam sebuah 

percakapan, atau berpikir tentang terbang, maka akan muncul sebuah asosiasi 

internal dalam pikiran Anda untuk kata terbang dan asosiasi ini mendasari 

pemaknaan Anda untuk konsep-konsep tersebut. 

Oleh sebab itu, pemaknaan Anda berada di antara rangsangan fisik—

terbang—dan respons perilaku Anda terhadap rangsangan tersebut. Dengan kata 

lain, bagaimana Anda merespons ditengahi oleh representasi internal dalam 

pikiran Anda. Rangsangan dari luar menghasilkan sebuah pemaknaan internal 

yang akan menghasilkan respons ke luar. Pemaknaan internal itu sendiri dapat 

dibagi menjadi dua bagian: respons internal dan rangsangan internal. Keseluruhan 

rangkaian terdiri atas: (1) rangsangan fisik; (2) respons internal; (3) rangsangan 

internal; dan (4) respons ke arah luar. Sebagai contoh, seseorang yang takut 

terbang memiliki sebuah respons internal (rasa takut) terhadap pesawat terbang 

dan rasa takut ini memicu kecenderungan penghindaran yang merupakan sebuah 

rangsangan internal bagi respons ke luar. 

Selain merespons pada objek-objek atau pengalaman fisik—seperti 

pesawat terbang atau terbang—kita juga bisa merespons pada kata-kata dan gerak 

tubuh. Dengan kata lain, ketika tanda dipasangkan dengan makna, tanda tersebut 

akan memberikan respons yang sama atau mirip. Inilah sebabnya kenapa hanya 

dengan menyebut kata terbang saja bisa menakutkan bagi sebagian orang, bahkan, 

jika mereka tidak benar-benar takut pada penyebutan kata pesawat terbang, maka 

mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka akan memilih untuk tidak terbang 

karena mereka tahu akan seperti apa respons mereka sebenarnya.  

Makna, karena hal itu bersifat internal dan akan terhadap pengalaman 

seseorang dengan rangsangan alami, disebut sebagai konotatif. Jika Anda takut 

terhadap laba-laba, maka seekor laba-laba menghasilkan respons untuk lari. 

Ketika kata laba-laba diasosiasikan dengan sebuah objek yang pernah Anda miliki 

sewaktu Anda kecil, maka sebagian respons Anda (rasa takut) terasosiasi dengan 
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kata itu sendiri. Pemaknaan internal ini engahi respons Anda terhadap kata 

tersebut, bahkan ketika objek sebenarnya tidak ada. 

Sebagian besar makna tidak dipelajari sebagai ah hasil dari pengalaman 

langsung dengan rangsangan yang alami, tetapi dipelajari dengan ah asosiasi 

antara satu tanda dengan tanda lainnya, sebuah proses yang bisa terjadi secara 

terpisah, di luar kontak fisik dengan rangsangan sebenarnya. Di sini, makna dari 

salah satu konsep ―hilang‖ oleh asosiasinya dengan makna Untuk meneruskan 

contoh kita, bayangkan bahwa sebagai seorang anak, Anda telah membuat 

respons-respons internal terhadap kata-kata -laba, besar, dan berbulu. Katakanlah 

Anda dengar sebuah cerita tentang seekor tarantula, digambarkan dengan ―laba-

laba yang besar dan berbulu.‖ Melalui asosiasi, Anda sekarang akan memiliki 

sebuah makna untuk kata baru tarantula, yang mungkin juga membawa beberapa 

gabungan konotasi yang sebelumnya dilekatkan pada kata-kata lain karena 

asosiasinya dengan kata-kata ini. Jika Anda mengasosiasikan kata laba-laba 

dengan takut, besar dengan berbahaya, berbulu 

dengan perasaan mengerikan, maka Anda cukup bereaksi terhadap tarantula yang 

asli atau khayalan dengan lari. Contoh dari rasa takut untuk terbang dan rasa takut 

terhadap laba-laba adalah negatif, tetapi semua pemaknaan—termasuk yang 

positif dan yang netral—dipelajari dengan cara yang sama. 

Salah satu kontribusi besar Osgood adalah karyanya pada pengukuran 

makna. Ia mengembangkan perbedaan semantik, sebuah alat bantu pengukuran 

yang beranggapan bahwa pemaknaan seseorang dapat diungkapkan dengan 

penggunaan kata-kata sifat. Metodenya dimulai dengan mencari seperangkat kata 

sifat yang dapat digunakan untuk mengungkapkan konotasi Anda bagi setiap 

rangsangan, termasuk sebuah tanda. Kata sifat-kata sifat ini disusun saling 

bertentangan, seperti baik/buruk, tinggi/rendah, lambat/cepat. Anda diberikan 

sebuah topik, kata, atau tanda lain dan diminta untuk menunjukkan pada sebuah 

skala 7 poin bagaimana Anda mengasosiasikan 
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Ruang Semantik Tiga Dimensi 

 

tanda dengan pasangan Sebuah skala terlihat seperti ini: baik buruk. Subjek 

meletakkan sebuah tanda pada ruang kosong di antara kata sifat-kata sifat tersebut 

untuk, menunjukkan tinggi yang dihubungkan dengan rangsangan. Subjek boleh 

mengisi sebanyak lima puluh skala tersebut untuk setiap rangsangan, masing-

masing dengan kata sifat yang bertentangan (cepat/lambat, aktif/ non-aktif, dan 

sebagainya). Anda mungkin akan mendapati sebuah kata seperti pesawat terbang 

atau laba-laba dan diminta untuk mengisi skala ini. 

Osgood selanjutnya menggunakan sebuah teknik statistika yang disebut 

analisis faktor untuk mengetahui dimensi dasar pemaknaan Anda. Penemuannya 

dalam penelitian ini telah menghasilkan teori ruang semantik. Pemaknaan Anda 

bagi setiap tanda dikatakan terletak dalam sebuah ruang metaforis yang terdiri dari 

tiga dimensi utama: evaluasi, aktivitas, dan potensi. Tanda yang ada, mungkin 

sebuah kata atau konsep, menimbulkan sebuah reaksi dalam diri seseorang, terdiri 

atas sebuah pemahaman tentang evaluasi (baik atau buruk), aktivitas (aktif atau 

non-aktif), dan potensi (kuat atau lemah). 
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Pemaknaan konotatif Anda akan berada di suatu tempat dalam ruang 

hipotetis ini, bergantung pada respons Anda terhadap ketiga faktor tersebut. 

Sebagai contoh, pesawat terbang mungkin dipandang sebagai sesuatu yang baik, 

aktif, dan kuat. Mungkin dapat juga dipandang sebagai sesuatu yang buruk, aktif, 

dan kuat. Seekor laba-laba mungkin dirasakan sebagai sesuatu yang buruk, pasif, 

dan kuat atau mungkin baik, aktif, dan lemah. Gambar 5.2 menggambarkan ruang 

semantik. 

Osgood dan yang lainnya telah melakukan penelitian semantik yang 

berbeda terhadap beragam jenis konsep, termasuk kata-kata, musik seni, dan 

bahkan suara-suara sonar, mereka telah meneliti bahwa konsep ini ada dalam 

cakupan budaya yang luas juga. Osgood meyakini bahwa ketiga konsep 

pemaknaan—evaluas. aktivitas, dan potensi—berlaku pada semua orang dan 

semua konsep.  Jika dimensi-dimensi ini seuniversal yang Osgood yakini, maka ia 

telah memajukan pemahaman kita tentang makna secara signifikan. 

Semua teori dalam bagian ini berorientasi psikologis; semuanya sangat 

dipengaruhi oleh karya-karya dalam psikologi sosial, bergantung pada data yang 

individualistis dan eksperimental Bidang ini pada dasarnya telah berkontribusi 

bagi teori komunikasi, menjembatani individu dan pesan. Pertanyaan tentang 

bagaimana individu menghasilkan pesan telah menjadi sebuah pertimbangan 

penting dalam bidang komunikasi selama hampir 4 dekade. Tradisi fenomenologis 

dalam teori pesan yang akan kita periksa selanjutnya juga bersifat individualistis, 

tetapi terbentuk oleh anggapan-anggapan yang berbeda dan bergantung pada jenis 

data yang sangat berbeda. 

 

N. TRADISI FENOMENOLOGIS 

Tradisi fenomenologis menekankan proses interpretasi, tetapi dalam cara 

yang sangat berbeda daripada yang dilakukan oleh Osgood Teori Osgood yang 

jelas-jelas didasarkan pada tradisi sosiopsikologis melihat interpretasi sebagai 

sebuah proses intuitif, tidak sadar, kognitif, dan berhubungan dengan perilaku 

Sebaliknya, teori-teori fenomenologis melihat interpretasi sebagai sebuah proses 

pemahaman Tang sadar dan hati-hati. Fenomenologi secara harfiah berarti 
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penelitian tentang pengalaman sadar, dimana interpretasi mengambil peranan 

yang penting. 

Hermeneutika, diartikan sebagai penafsiran naskah yang sengaja dan hati-

hati, merupakan dasar bagi tradisi fenomenologis dalam penelitian pesan. 

Hermeneutika mencuat sebagai sebuah cara untuk memahami naskah-naskah 

kuno seperti Alkitab yang tidak dapat lagi dijelaskan oleh penulisnya. Pengadilan 

Tinggi menggunakan hermeuntika untuk menafsirkan Konstitusi Amerika Serikat. 

Saat ini, sebenarnya semua naskah terbuka untuk penafsiran dan apakah 

penulisnya masih hidup untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan tidak 

dianggap relevan. Naskah itu sendiri berbicara kepada kita; naskah memiliki 

artinya sendiri terlepas dari apa yang dimaksudkan oleh penulis, pembicara, atau 

lawan bicara. Oleh karena itu, tantangan hermeneutika adalah untuk memastikan 

arti dari sebuah naskah 

Hermeneutika modern dimulai pada awal abad-19 oleh Friedrich 

Schleiermacher. Schleiermacher mencoba untuk membuat sebuah sistem untuk 

menemukan apa yang dimaksud para penulis dalam tulisan-tulisan mereka. 

menggunakan sebuah pendekatan ilmiah untuk analisis naskah, yang diyakininya 

akan menjadi kunci bagi pemaknaan dan perasaan penulis yang sebenarnya. 

Selanjutnya, penulis biografi Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, sangat 

terpengaruh oleh gagasan-gagasan Namun, bagi Dilthey, hermeneutika pakan 

kunci bagi semua ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan dan masyarakat; ia 

yakin bahwa kita dapat memahami semua aspek kehidupan manusia, bukan 

dengan metode ilmiah, tetapi melalui penafsiran subjektif. Bagi Dilthey, dunia 

manusia adalah sosial dan historis serta memerlukan pemahaman dalam 

masyarakat, tempat manusia tersebut hidup dan bekerja. Dengan demikian, 

pekerjaan- pekerjaan manusia tidak ditetapkan dan tidak dapat diketahui secara 

objektif. Oleh karena itu, Dilthey mengangkat sebuah relativisme historis yang 

umum dalam ilmu pengetahuan sosial saat ini. 

Ada beberapa cabang hermeneutika, termasuk penafsiran Injil 

(penjelasan), penafsiran naskah sastra (filologi), dan penafsiran tindakan manusia 

(hermeneutika sosial).  Dalam dua cabang yang pertama, para akademisi 
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menggunakan hermeneutika untuk memahami naskah-naskah Injil dan sastra, hal 

ini merupakan tradisi yang paling diasosiasikan dengan Schleiermacher. Para 

peneliti dalam apa yang disebut tradisi hermeneutika sosial atau kultural—yang 

bergantung pada sudut pandang yang dikembangkan oleh Dilthey— 

menggunakan hermeneutika sebagai sebuah alat bantu untuk menafsirkan 

tindakan. Dalam bab ini, kami mencakup hermeneutika naskah pada bagian ini 

dan hermeneutika kultural pada bagian selanjutnya. 

Umumnya, naskah-naskah merupakan peninggalan budaya yang dapat 

diteliti dan ditafsirkan. Walaupun hermeneutika biasanya diaplikasikan pada kata 

tertulis, sebenarnya tidak terbatas pada itu saja. Sebuah naskah pada dasarnya 

merupakan sebuah catatan kejadian yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu—

kadang- kadang dalam masa lalu yang dekat—baik berupa tulisan, elektronik, 

foto, catatan lapangan, atau dibuat dengan cara-cara yang lain. Bahkan, tindakan 

dapat dilihat sebagai naskah, tetapi  seringnya, istilah menandakan catatan 

dokumen atau catatan lainnya. Masalahnya tetap sama: Bagaimana kita 

menafsirkan sebuah pesan yang tidak lagi menjadi sebuah bagian dari kejadian 

yang sebenarnya? 

Walaupun ada sedikit persetujuan pada teknik-teknik khusus dalam 

penafsiran, hampir semua kelompok pemikiran bergantung pada sebuah gagasan 

umum dari proses generalnya, yang disebut lingkaran hermeneutika. Anda 

menafsirkan sesuatu dengan beralih dari yang umum ke yang khusus dan 

sebaliknya. Anda melihat pada sebuah naskah khusus mengenai gagasan umum 

tentang apa yang mungkin dimaksud oleh naskah tersebut, selanjutnya ubahlah 

gagasan umum Anda berdasarkan pada pengujian bagian-bagian khusus dari 

naskah Anda. Penafsiran Anda berlangsung terus- menerus, ketika Anda bergerak 

maju dan mundur antara sesuatu yang khusus dan umum. Anda dapat melihat 

pada gabungan makna sebuah naskah dan kemudian menguji susunan linguistik 

tertentu dari naskah tersebut. Selanjutnya, Anda dapat kembali pada keseluruhan 

makna, hanya untuk kembali pada bagian yang khusus lagi. 

Di dalam lingkaran, Anda selalu menghubungkan apa yang terlihat pada 

objek dengan apa yang Anda ketahui. Selanjutnya, Anda beralih dari susunan 
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konsep yang dikenal ke susunan konsep yang asing bagi Anda hingga keduanya 

bergabung dalam penafsiran sementara. Anggaplah Alkitab sebagai contohnya. 

Para juru bahasa mulai dengan menghubungkan naskah dengan apa yang sudah 

mereka pahami sebelumnya, mencari detail yang tidak ada penjelasannya dalam 

Injil, mengubah penafsiran aslinya, memeriksa ulang naskahnya, dan seterusnya. 

Anda dapat melihat bahwa ini benar-benar merupakan sebuah dialog antara 

makna dalam naskah dan pemahaman serta asumsi asumsi yang ada pada saat ini. 

Hermeneutika sosial bekerja dengan cara yang sama. Dalam menafsirkan tindakan 

dari kebudayaan asing para antropolog pertama-tama mencoba untuk memahami 

apa yang sedang terjadi dengan konsep yang telah dikenal; selanjutnya, para 

antropolog menemukan bagaimana manusia sendiri memahami pengalaman 

mereka dan menggunakan informasi ini untuk mengubah kategori-kategori yang 

telah digunakan sebelumnya. 

Ada banyak penulis yang terkemuka dalam penafsiran naskah. Tiga teori 

yang paling terkenal—yang dikembangkan oleh Paul Ricoeur, Stanley Fish, dan 

Hans-Georg Gadamer—dibahas di sini. 

 

Paul Ricoeur 

Paul Ricoeur merupakan ahli teori tentang penafsiran yang sangat 

bergantung pada tradisi fenomenologis dan hermeneutika. Walaupun ia menyadari 

pentingnya kemampuan berbicara yang sebenarnya, yang paling penting bagi 

Ricoeur adalah naskah. Ketika kemampuan berbicara telah direkam, hal tersebut 

dipisahkan dari pembicaranya dan situasi hal tersebut dihasilkan Naskah tidak 

dapat ditafsirkan dengan cara yang sama seperti wacana langsung karena mereka 

ada dalam bentuk yang tetap. Kemampuan berbicara hanya bersifat sementara, 

tetapi naskah selalu hidup. Penafsiran naskah sangat penting ketika pembicara dan 

penulis tidak tersedia, seperti pada kasus dokumen-dokumen sejarah. Namun, hal 

tersebut tidak perlu dibatasi pada situasi ini saja. Sebenarnya, naskah itu sendiri 

selalu berbicara kepada kita dan pekerjaan juru bahasa adalah untuk menemukan 

arti dari apa yang dikatakan oleh naskah tersebut. 
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Ricoeur menyebut pemisahan naskah dari situasi sebagai pembedaan 

(distanciation). Naskah memiliki makna yang berbeda dari maksud penulis yang 

sebenarnya. Dengan kata lain, Anda dapat membaca sebuah pesan dan 

memahaminya walaupun sebenarnya Anda bukanlah bagian dari situasi tersebut. 

Jadi, maksud penulis tidak menentukan apa yang akan menjadi makna naskah 

tersebut, pemahaman khusus pembaca juga tidak membatasi apa yang naskah 

tersebut katakan sebenarnya. Ketika ditulis, naskah dapat dibaca oleh siapa saja 

yang dapat membaca, memberikan banyak kemungkinan pemaknaan. Bagi 

Ricoeur, karena alasan inilah, sehingga penafsiran naskah lebih kompleks dan 

lebih menarik daripada wacana yang diucapkan. 

Masalahnya tidak seperti menafsirkan sebuah nilai musikal atau karya 

seni. Sebenarnya, Anda mungkin tidak mengetahui perasaan dan suasana hati 

yang dirasakan Mozart dalam menggubah dan memimpin Jupiter Symphony. Jika 

Anda seorang musisi yang berpengalaman, maka Anda mungkin dapat 

menghasilkan sejumlah penafsiran Anda sendiri, tetapi penafsiran tersebut tidak 

terbatas; penafsiran Anda dibatasi oleh notasi musikal. Seorang konduktor 

mempelajari dengan hati-hati elemen-elemen naskah untuk menentukan makna 

yang tersimpan di dalamnya dan kemudian mulai untuk menghasilkan sebuah 

penafsiran musikal. Versi orkestra pada dasarnya akan eda dalam penafsiran yang 

ditampilkan, tetapi Anda akan selalu mengenalinya sebagai Jupiter Symphony. 

Sama dengan sebuah karya seni: Anda mengetahui bahwa pembuatnya memiliki 

sebuah pemaknaan bagi karyanya, Anda sebagai orang yang melihat memiliki 

pemaknaan yang lain dan dunia seni bisa memberikan atau menentukan 

pemaknaan-pemaknaan lain. 

Dengan demikian, makna sebuah naskah mengacu pada keseluruhan pola 

yang terbentuk oleh semua penafsiran yang merupakan bagian dari 

pemaknaannya. Untuk menjawab hal ini, versi lingkaran hermeneutika Ricoeur 

terdiri atas penjelasan dan pemahaman. Penjelasan bersifat empiris dan analitis: 

berlaku bagi kejadian- kejadian yang berhubungan dengan pola-pola yang diamati 

di antara bagian-bagian tersebut. Sebagai contoh, dalam mempelajari Injil, Anda 

akan memeriksa dengan hati-hati setiap kata dari setiap ayat, mempelajari 
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etimologisnya, dan mencatat cara mereka membentuk pola pemaknaan. Dalam 

analisis sebuah naskah, seorang juru bahasa dapat mencari kata dan kalimat yang 

berulang, tema-tema naratif, serta keragaman tema. Ricoeur sendiri tertarik pada 

kata-kata tertentu yang memiliki nilai metafora, kata-kata yang memiliki makna 

tersembunyi di balik permukaan tulisan. Tidak ada satu pun dari elemen-elemen 

pembentuk ini yang memiliki makna di dalam dan mengenai dirinya sendiri; 

elemen tersebut harus digabungkan dalam tahapan pemahaman penafsiran untuk 

membentuk pola- pola yang memiliki makna. 

Pemahaman adalah sintetis, digunakan untuk kejadian-kejadian yang 

berhubungan dengan keseluruhan penafsiran. Oleh sebab itu, dalam meneruskan 

kajian tentang Injil, Anda akan menggabungkan semua elemen yang Anda 

temukan, mencari pemaknaan holistik atau umum dari wacana yang sedang dikaji. 

Dalam hermeneutika, seseorang melewati kedua proses tersebut, memisahkan 

naskah ke dalam bagian- bagian dan mencari pola-pola, selanjutnya kembali lagi 

dan secara subjektif menilai keseluruhan pemaknaannya. Anda bergerak dari 

pemahaman ke penjelasan dan kembali pada pemahaman lagi dalam sebuah 

lingkaran tanpa akhir. Oleh karena itu, penjelasan dan pemahaman tidak terpisah, 

tetapi merupakan dua kutub dalam spektrum penafsiran. 

Ricoeur setuju bahwa ada hubungan yang intim antara naskah dan juru 

bahasa. Naskah bisa berbicara dan mengubah juru bahasa. Ricoeur menyebut 

keterbukaan terhadap makna dari sebuah naskah sebagai pemberian 

(appropriation). Jika Anda terbuka terhadap pesan sebuah naskah, maka Anda 

mengambilnya atau menjadikannya milik Anda. Jadi, penafsiran mulai dengan 

pembedaan, tetapi berakhir dengan pemberian. Untuk menafsirkan bagian-bagian 

Injil, Anda akan menghilangkan minat Anda dari penelitian Anda tentang makna-

makna intrinsik dalam naskah tersebut, tetapi kemudian Anda akan menerapkan 

makna-makna tersebut pada situasi Anda. 

Sebuah contoh penafsiran Ricoeur adalah penelitian Barbara Warnick 

tentang Gettysburg Address. Dalam sebuah pemeriksaan yang teliti tentang 

naskah tersebut, Warnick melihat pada pengungkapan perantara, tempat, dan 

waktu. Perantara seperti ―leluhur kita,‖ ―mereka yang telah memberikan 
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hidupnya,‖ ―kita,‖ dan orang-orang dari masa depan. Tempat mengacu pada 

negara kita ―di atas benua ini‖ dan ―sebuah medan perang besar.‖ Waktu mengacu 

pada masa lalu yang sangat lama (―empat abad dan tujuh tahun‖), masa lalu yang 

dekat, masa sekarang, dan masa depan yang mungkin. Naskah dapat mengubah 

kesegeraan situasi saat ini dengan berputar maju dan mundur dari saat ini ke saat-

saat lain, dari perantara yang ada sekarang ke perantara lain yang ada di masa lalu 

dan di masa depan, dan dari tempat ini ke tempat-tempat lain. Ketika 

melakukannya, naskah menceritakan tentang kelahiran, kesengsaraan, pengenalan 

nilai-nilai, kelahiran kembali, dan pengabadian nilai-nilai yang dihargai. Dalam 

sebuah contoh pemberian, Warnick mencatat bahwa cerita ini sama dengan cerita 

Kristen, yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Nilai-nilai lain dari 

kebudayaan Amerika juga ditanamkan dengan mendalam pada naskah. Warnick 

menunjukkan bagaimana detail naskah dan keseluruhan pemahaman naskah 

tersebut sebagai sebuah penonjolan cita-cita Amerika yang berjalan beriringan. 

Keseluruhan pemahaman Warnick tentang kemampuan berbicara adalah bahwa 

hal tersebut mengungkapkan nilai-nilai yang merupakan bagiannya, tetapi 

mengubah situasi saat ini, dan untuk alasan ini, naskah relevan terhadap semua 

generasi Amerika. 

 

O. Stanley Fish 

Fish adalah seorang kritikus sastra yang paling dikenal dalam bidang 

bahasa Inggris, kajian sastra dan media. Ia memiliki sebuah ketertarikan yang kuat 

dalam sastra serta sebagian besar karyanya berpusat pada penafsiran tekstual dan 

pertanyaan tentang letak makna. Mengambil cara yang sangat berbeda dari 

Ricoeur, Fish menyangkal bahwa semua makna dapat ditemukan dalam naskah 

Baginya, makna terletak dalam pembaca, yang merujuk pada penyebutan karya 

Fish yang paling berhubungan—teori respons pembaca (reader- response theory). 

Pertanyaan yang tepat bukanlah. ―Apa yang dimaksud oleh sebuah naskah?‖ 

tetapi ―Apa yang dilakukan oleh sebuah naskah?‖ 

Jelasnya, naskah merangsang pembacaan yang aktif, tetapi pembaca 

sendiri, bukan naskahnya yang memberikan maknanya. Jika Anda pernah 
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mengambil mata pelajaran sastra Amerika abad 19, maka Anda mungkin 

menghabiskan waktu untuk membicarakan makna dari Dick. Anda mungkin 

menemukan bahwa p siswa melihat hal yang berbeda dalam tersebut. Mungkin 

Anda menghabiskan u untuk mencoba mencari tahu makna sebenarnya dari 

naskah tersebut dan Anda mungkin menggunakan hermeneutika untuk 

melakukannya. Fish akan mengatakan bahwa Moby sebagai sebuah naskah yang 

tidak memiliki a, tetapi pembaca akan menganggapnya memiliki banyak makna. 

Namun, Fish jelas dalam menyebutkan bahwa pemaknaan bukanlah 

masalah individu. Anda memutuskan dengan sewenang-wenang sebuah naskah, 

pemaknaan Anda juga tidak istimewa. Dengan mengikuti sebuah pendekatan 

konstruksionis sosial, Fish mengajarkan bahwa baca merupakan anggota dari 

komunitas interpretif— kelompok yang saling berinteraksi, bentuk realitas dan 

pemaknaan umum, serta menggunakannya dalam pembacaan mereka. Jadi, 

pemaknaan terletak dalam komunitas interpretif pembaca. 

Dalam kelas sastra, Anda dapat berbagi sebuah pembacaan yang sama 

tentang Moby Hal ini dapat terjadi karena status Anda sebagai siswa bahasa 

Inggris, seperti diskusi kelas, berbagi buku pelajaran yang sama, elesaikan tugas 

yang sama, mengikuti ujian yang sama, dan memiliki pengajar yang sama. 

Mungkin kelas tersebut akan menjadi sebuah komunitas interpretif dengan 

pemaknaan yang dari novel tersebut. Sebenarnya, kelas Anda terhubung dengan 

kelas-kelas lain dalam semester-semester sebelumnya dan yang akan g serta 

karena pengajar Anda membaca jurnal-jurnal yang sama seperti pengajar-pengajar 

di universitas lain dan menghadiri konferensi tentang karya sastra abad ke-19, 

sangat mungkin bahwa Anda akan menjadi seorang anggota dari sebuah 

komunitas interpretif yang besar tentang novel Amerika. 

Tentu saja, jika Anda menggunakan teori Fish, maka Anda tidak akan 

mencari pemaknaan tunggal. Tidak ada pembacaan yang benar atau objektif dari 

sebuah naskah. Masalahnya benar- benar bergantung pada penafsiran lawan 

bicara. Tidak usah dikatakan, ini merupakan sebuah gagasan yang sangat 

kontroversial dalam kajian- kajian sastra, seperti sebagian besar kritik sastra 
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melihat pada maksud penulis serta bagaimana penulis menyampaikan maksudnya 

melalui setiap aspek isi dan bentuk. 

Ricoeur dan Fish setuju bahwa penulis naskah bukanlah sumber makna. 

Mereka sangat tidak setuju tentang peranan naskah. Ricoeur dan Fish sama-sama 

menggunakan lingkaran hermeneutika, tetapi mereka menekankan hal- hal yang 

sedikit berbeda dalam melakukannya. Bagi Ricouer, pembaca selalu menguji 

penafsiran mereka dengan melihat pada fitur-fitur naskah untuk menemukan 

makna yang ada di dalamnya. Bagi Fish, pembaca selalu memproyeksikan 

pemaknaan mereka ke dalam fitur-fitur naskah dan hanya muncul dengan 

pemaknaan mereka sendiri pada akhirnya. Bagi Ricoeur, naskah itu seperti sebuah 

model; bagi Fish naskah lebih seperti tes Rorschach. Distanciation, prinsip yang 

sangat penting bagi Ricoeur, tidak berguna bagi Fish karena pembaca tidak pernah 

dapat dijauhkan dari naskah; mereka selalu menanamkan pemaknaan mereka di 

dalamnya. Berbeda dengan dua pendekatan tersebut, kita sekarang beralih pada 

Hans-Georg Gadamer yang memberikan nilai pada naskah dan pembaca. 

 

P. Hans-Georg Gadamer 

Hans-Georg Gadamer, seorang anak asuh dari Martin Heidegger, 

menyatakan bahwa individu tidak berdiri terpisah dari segala sesuatu untuk 

menganalisis dan menafsirkannya; malahan, kita menafsirkan secara alami 

sebagai bagian dari keberadaan kita sehari-hari. Kita tidak dapat menjadi manusia 

tanpa menafsirkan. Itu berarti bahwa pengalaman kita dan dunia yang kita 

tafsirkan terjalin sangat erat dan sebenarnya merupakan sesuatu yang sama. 

Prinsip utama dari teori Gadamer adalah bahwa seseorang selalu 

memahami pengalaman dari sudut pandang perkiraan atau asumsi. Pengalaman, 

sejarah, dan tradisi memberi kita cara-cara memahami segala sesuatu serta kita 

tidak dapat memisahkan diri dari kerangka interpretatif tersebut. Pengamatan, 

pemikiran, dan pemahaman tidak selalu benar-benar objektif; semuanya diwarnai 

oleh pengalaman kita. Selanjutnya, sejarah bukan untuk dipisahkan dari masa 

kini. Kita semua merupakan bagian dari masa lalu, berada di masa kini, dan 

merasakan masa depan. Dengan kata lain, masa lalu berjalan dalam diri kita di 
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masa kini dan memengaruhi gambaran kita mengenai apa yang akan datang. Pada 

saat yang sama, gagasan kita saat ini tentang realitas memengaruhi bagaimana kita 

memandang masa lalu. 

Oleh karena itu, seiring waktu, kita telah terpisah dari kejadian-kejadian di 

masa lalu. Cara kita melihat sesuatu di masa kini menciptakan sebuah jarak yang 

bersifat sementara dari sebuah objek di masa lalu, artefak-artefak tersebut sama- 

sama memiliki keakraban dan keasingan. Jika Anda menemukan pakaian lama 

nenek Anda dalam sebuah peti berdebu di loteng, maka pakaian tersebut akan 

terlihat tidak asing, tetap juga terlihat asing pada saat yang sama. Kita memahami 

sebuah artefak karena apa yang telah kita pelajari dari sejarah, yang merupakan 

sisa dari pemaknaan yang sangat berhubungan, tetapi juga mendasar. Sebagai 

contoh, Anda mengenal pakaian nenek Anda karena sifat ―pakaiannya"walaupun 

bajunya mungkin sudah sangat tua Anda masih dapat mengenali kancing, tali, dan 

fitur-fitur lainnya. Anda mengetahui bahwa itu adalah sebuah baju dengan melihat 

foto-foto tua serta dari membaca dan mendengar tentang tren fashion di masa 

tersebut. 

Bagi Gadamer, penafsiran kejadian-kejadian dan objek-objek historis, 

termasuk naskah-naskah dipertinggi oleh jarak sejarahnya. Ia menyatakan bahwa 

pemahaman sebuah naskah melibatkan penglihatan pada makna-makna yang 

menyokong naskah tersebut dalam sebuah tradisi dan terpisah dari maksud pelaku 

komunikasi yang sebenarnya. Dengan demikian, naskah-naskah dari masa lalu 

menjadi sezaman dengan kita dan berbicara pada kita dalam masa kita. Sebagai 

contoh, Gettysburg Address sebenarnya merupakan sebuah diskursus yang 

diucapkan yang dirancang untuk mencapai efek tertentu selama masa Perang 

Saudara Namun, ketika diucapkan, naskah tetap hidup ssebagai sebuah objek dari 

naskah itu sendiri, penuh dengan makna internal. Detail-detail yang tidak perlu—

yang tertulis pada bagian belakang sebuah amplop di atas sebuah kereta oleh 

seorang presiden yang tinggi dan ramping—menghilang ketika naskah itu sendiri 

mengungkapkan makna- maknanya kepada kita dalam masa kita saat ini. Kita 

memahami Gettysburg Address melalu kacamata masa lalu dan manfaat sudut 
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pandang sejarah, seperti fakta bahwa makna yang penting dari kata-kata tetap 

hidup hingga saat ini. 

Makna yang kita dapat dari sebuah naskah merupakan hasil dari sebuah 

pembicaraan antara makna kita saat ini dan semua yang ditanamkan dalam bahasa 

naskah tersebut. Anda mengenali dan memahami sebuah baju tua karena 

keistimewaannya yang masih memiliki makna, tetapi pada saat yang sama, Anda 

juga menerapkan pemahaman Anda sendiri tentang baju tersebut—bahwa baju itu 

tidak nyaman, panas, berat, dan tidak praktis, tetapi tetap menawan. Anda 

memahami kata-kata dan makna Gettysburg Address karena kata-kata tetap hidup, 

tetapi pada saat yang sama, penafsiran Anda dipengaruhi oleh latar belakang dan 

pengalaman Anda tentang masa kini. 

Proses penafsiran ini sebenarnya berlawanan: kita membiarkan naskah 

berbicara pada kita, namun kita tidak dapat memahaminya secara terpisah dari 

prasangka dan perkiraan kita sebelumnya. Oleh karena perubahan berasal dari 

percakapan antara prasangka atau bias di saat dan makna naskah, prasangka 

merupakan ruah kekuatan yang positif, untuk diakui dan digunakan secara 

produktif dalam kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan oleh seorang pengamat, 

"Masalah penelitian komunikasi bukanlah adanya prasangka, tetapi 

ketidaksadaran akan kehadiran mereka dan ketidakmampuannya untuk kemudian 

memisahkan yang tepat dan yang tidak tepat.. 

Hermeneutika bukanlah sebuah proses mempertanyakan makna naskah, 

tetapi juga memungkinkan naskah untuk menanyai kita. Pertanyaan-pertanyaan 

apa yang disuguhkan oleh naskah itu sendiri dan kapan kita menanyakan 

pernyataan-pertanyaan tersebut, jawaban apa yang diberikan oleh naskah tersebut? 

Sebagai contoh, yang dapat kita pelajari mengenai diri kita dari Gettysburg 

Address? Apa yang dapat kita pelajari tentang perang, penindasan, dan divisi serta 

polarisasi? 

Akhirnya, Gadamer yakin bahwa pengalaman sudah menjadi sifat 

linguistik. Kita tidak dapat memisahkan pengalaman kita dari bahasa. Sudut 

pandang tradisi, yang di mana kita memandang dunia terletak pada kata-kata. 

Ingatlah bahwa gambaran ini berbeda dari pandangan struktural bahasa yang 
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dibahas dalam bab ini yang memandang bahasa sebagai sebuah alat bantu yang 

berubah-ubah untuk mengungkapkan dan mengarahkan pada realitas yang 

objektif. Pandangan Gadamer juga berbeda dari gagasan interaksionis (bahkan 

gagasan Fish) yang menyatakan bahwa bahasa dan makna diciptakan melalui 

interaksi sosial. Maksud Gadamer adalah bahwa bahasa itu sendiri mendasari 

semua pengalaman. Dunia dihadirkan bagi kita melalui bahasa. Jadi, dalam 

komunikasi, dua manusia tidak menggunakan bahasa untuk saling berinteraksi; 

melainkan, komunikasi menggunakan tiga rangkaian, yaitu dua individu dan 

sebuah bahasa. 

Untuk menguraikan gagasan ini, Gadamer menggunakan analogi 

permainan. Sebuah permainan memiliki keberadaannya sendiri yang terpisah dari 

pemain-pemain individu. Struktur dasar permainan akan sama apakah permainan 

tersebut dimainkan atau tidak terlepas dari siapa yang bermain. Poker adalah 

poker, baik itu dimainkan oleh empat orang Italia yang tua pada tahun 1920 atau 

permainan Texas Hold ‗Em yang dimainkan oleh mahasiswa pada tahun 2006 

dalam sebuah ruangan asrama. Seperti poker yang kita mainkan dengan aturan-

aturan tertentu, demikian juga dunia kita yang dinyatakan oleh bahasa: ―Dunia 

sudah memiliki makna. Dunia yang ada saat ini yang hanya dapat dipahami 

manusia melalui bahasa merupakan sebuah dunia yang sudah memiliki makna. 

Dengan sama-sama mementingkan pengalaman dan bahasa untuk proses 

penafsiran ini, Gadamer menggabungkan fenomenologis dan hermeneutika dalam 

satu proses. 

Tradisi fenomenologis berbeda dengan tradisi-tradisi lain yang 

dimunculkan dalam bab ini. Kontribusinya sangat khusus dan penting dalam 

memberikan sebuah sudut pandang dan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh 

tradisi- tradisi lain. Bagaimana Anda memahami maksud dari sebuah naskah 

kuno? Bagaimana naskah- naskah dan tradisi-tradisi saling berinteraksi? Di 

manakah makna—di dalam naskah, pembaca, atau penulis? Pertanyaan-

pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab dengan penelitian fenomenologis. 

Namun menariknya, ketika kita bergerak dari batas-batas sebuah fokus 

yang sangat terorientasi pada pesan ke bahasan yang lebih luas, seper yang akan 
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kita lakukan dalam bab berikutnya fenomenologi mulai mendukung dan bahkan 

bergabung dengan tradisi-tradisi tertentu lainnya seperti sosiokultural dan kritikal. 

Sebagai contoh kita akan melihat bahwa pemahaman kebudayaan dalam tradisi 

sosiokultural tidak seperti membaca sebuah naskah. Kita juga akan melihat bahwa 

teori kritikal sangat bergantung pada data hermeneutika yang dihasilkan dalam 

sebuah proses yang sangat sama dengan penafsiran naskah. 

 

19. PE R C A KA PA N  

Bagi sebagian besar orang, percakapan merupakan interaksi sehari-hari 

yang informal, tetapi dalam teori komunikasi, kata tersebut memiliki makna 

khusus. Percakapan adalah sebuah rangkaian interaksi dengan awal akhir, 

pergantian giliran yang jelas, dan beberapa maksud atau tujuan. Percakapan juga 

diatur oleh aturan- aturan: mereka memiliki hubungan tampilan dan struktur serta 

makna. Percakapan meliputi semua jenis interaksi, termasuk pembicaraan sosial, 

seperti debat dan argumentasi, upaya-upaya pemecahan masalah, peristiwa 

konflik, pemberian kasih sayang, dan jenis wacana lain di mana pelaku 

komunikasi menggunakan bahasa dan komunikasi non-verbal untuk saling 

berinteraksi. Contohnya, pembicaraan keluarga, makan malam dengan seorang 

teman, pertemuan bisnis, percakapan telepon, obrolan melalui dunia maya dan 

surat elektronik, serta a jenis interaksi lainnya. Ketika Anda memikirkannya, 

maka Anda dapat mengetahui bahwa percakapan akan inti dari komunikasi, 

sehingga menjadi sebuah subjek penting dari teori komunikasi. 

Ketika Anda memasuki sebuah situasi baru atau bertemu dengan orang-

orang yang mungkin Anda harus berinteraksi dengannya, Anda mulai berpikir 

tentang percakapan. Jika Anda sedang di jalan menuju sebuah dengan banyak 

tamu yang tidak Anda kenal, Anda mungkin berpikir bagaimana memulai 

percakapan bergabung dalam pesta. Jika Anda telah menjadwalkan sebuah 

pertemuan bisnis dengan seseorang yang pernah Anda temui sebelumnya, Anda 

akan memikirkan apa yang ingin Anda dapatkan dari orang ini, i apa orangnya, 

dan bagaimana Anda akan memulai pertemuan tersebut. Setiap situasi ini 

menciptakan ketidakpastian dan bahkan kecemasan bagi Anda. Sebagian dari apa 
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yang Anda lakukan, seperti yang Anda persiapkan untuk sebuah percakapan, yaitu 

untuk mengurangi ketidakpastian ini dalam beberapa cara. Seperti akan kita lihat, 

pengurangan ketidakpastian dan kecemasan merupakan bagian dari apa yang telah 

diteliti percakapan. 

Ketika percakapan dimulai—ketika orang-orang mulai berbicara—

tunggulah beberapa saat dan perhatikan bagaimana mereka berinteraksi. Anda 

akan melihat adanya tarian aneh yang terjadi, di mana setiap individu 

menggunakan banyak perilaku non-verbal—kontak mata, sikap tubuh, orientasi 

tubuh—untuk saling berinteraksi. Apa yang akan Anda lihat adalah sebuah proses 

dinamis dari adaptasi interpersonal dan topik ini juga belum menarik perhatian 

para ahli teori komunikasi. 

Akan tetapi, pengertian apa yang dihasilkan dalam semua tarian dan 

pengurangan ketidakpastian ini? Ketika bab ini mulai dibahas, Anda akan 

memperoleh pandangan mendalam tentang hasil-hasil interaksi sosial yang lebih 

luas berkaitan dengan hubungan, lembaga sosial, dan pencapaian tujuan. Kami 

juga melihat bagaimana orang-orang berjalan dari aturan-aturan yang ditetapkan 

secara sosial untuk menentukan bagaimana ―membaca‖ situasi dan tindakan sosial 

serta bagaimana menanggapi orang lain dalam percakapan. Lembaga-lembaga 

yang lebih besar seperti penetapan kekuasaan juga disusun dalam sebuah 

rangkaian percakapan dalam masyarakat. Dalam bab ini, kita akan memiliki 

kesempatan untuk melihat pembahasan mengenai percakapan dari berbagai sudut 

pandang. Susunan bab berikut ini menunjukkan kajian yang akan kita bahas saat 

ini. 

 

A. Tradisi Sosiopsikologis 
Teori-teori sosiopsikologis berfokus pada pengenalan variabel-variabel 

yang memengaruhi aku kita dalam interaksi. Ada dua tema utama yang muncul 

dalam bidang ini. Pertama, peneliti berfokus pada kondisi-kondisi di setiap 

individu mengatur ketidakpastian tentang orang lain, termasuk bagaimana peroleh 

informasi tentang orang lain, 'mana hubungan antara ketidakpastian kecemasan, 

dan bagaimana proses-proses pengurangan ketidakpastian berhubungan dengan 

kebudayaan. Tema kedua dari karya psikologis yang berkenaan dengan kapan 
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melibatkan organisasi, koordinasi, menghubungkan perilaku sebagai bagian 

interaksi. Teori-teori ini akan menjelaskan bagaimana menyesuaikan perilaku kita 

dengan lain, bagaimana dan kapan perilaku kita 

mulai terbagi, apa yang terjadi ketika dugaan kita dilanggar, dan bagaimana kita 

dapat mendeteksi kebohongan yang berdasarkan pada perilaku orang lain. 

 

B. Mengelola Ketidakpastian dan Kecemasan 

Tema pertama dalam literatur percakapan— mengelola ketidakpastian—

sebagian besar muncul dari karya Charles Berger, William Gudykunst, dan para 

kolega mereka. Teori ini berhubungan dengan cara-cara kita mengumpulkan 

informasi tentang orang lain, mengapa kita melakukannya, dan apa hasil yang kita 

dapatkan ketika melakukannya. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada cara-cara 

individu memperhatikan lingkungan sosial mereka dan lebih mengenal diri 

mereka juga orang lain melalui interaksi. Teori Berger disebut dengan teori 

pengurangan ketidakpastian (uncertainty reduction theory—URT) dan perluasan 

Gudykunst atas karya Berger disebut pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan 

(anxiety uncertainty management— AUM). 

 

Teori Pengurangan Ketidakpastian. Teori ini membahas proses dasar tenteng 

bagaimana kita mengenal orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang asing, kita 

mungkin memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian 

tentang orang tersebut. Dalam situasi seperti ini, kita cenderung tidak yakin akan 

kemampuan orang lain untuk menyampaikan tujuan dan rencana, perasaan pada 

saat itu, dan sebagainya. Berger menyatakan bahwa manusia sering kali kesulitan 

dengan ketidakpastian, mereka ingin dapat menebak perilaku, sehingga mereka 

terdorong untuk mencari informasi tentang orang lain. Sebenarnya, jenis 

pengurangan ketidakpastian ini merupakan salah satu dimensi utama dalam 

mengembangkan hubungan. 

Menurut Berger, ketika kita berkomunikasi, kita membuat rencana untuk 

mencapai tujuan kita. Kita menyusun rencana komunikasi kita dengan orang lain 

berdasarkan pada tujuan kita seperti halnya penggunaan informasi yang kita miliki 
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tentang orang lain. Semakin kita merasa tidak pasti, kita menjadi semakin 

waspada dan kita akan semakin bergantung pada data yang tersedia bagi kita 

dalam situasi tersebut. Pada keadaan ketidakpastian yang sangat tinggi, kita 

menjadi semakin sadar dan berhati-hati dengan rencana yang kita lakukan. Ketika 

kita merasa sangat tidak pasti tentang orang lain, kita cenderung kurang yakin 

akan rencana kita dan membuat rencana- rencana darurat, atau cara-cara alternatif 

dalam merespon hal tersebut. 

Daya tarik atau afiliasi nampaknya memiliki hubungan yang positif 

dengan pengurangan ketidakpastian. Sebagai contoh, pengungkapan 

non-verbal akan mengurangi ketidakpastian dan adanya pengurangan dalam 

ketidakpastian akan meningkatkan pengungkapan non-verbal. Tingkat 

ketidakpastian yang lebih tinggi akar menciptakan jarak, tetapi ketidakpastian 

yang dikurangi cenderung menyatukan orang-orang. Saat pelaku komunikasi 

menemukan kesamaan di antara mereka, sehingga daya tarik mereka terhadap 

yang lain meningkat dan kebutuhan mereka akan informasi menurun. 

Sering kali, perilaku orang lain akan langsung mengurangi ketidakpastian 

Anda dan Anda tidak merasakan perlunya mendapatkan informasi tambahan. Hal 

ini sangat benar ketika keterlibatar Anda dengan orang lain dibatasi oleh situasi 

tertentu dan Anda memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk 

memahami perilaku orang tersebut dalam situasi ini. Namun, dalam situasi yang 

lain, Anda meningkatkan kebutuhan untuk mengenal orang lain. Situasi-situasi 

tersebut meliputi perilaku aneh yang ditunjukkan oleh orang lain, dugaan bahwa 

Anda akan berkomunikasi dengan orang lain di waktu yang akan datang, atau 

dugaan bahwa pertemuannya akan menguntungkan atau merugikan. Dalam 

kondisi-kondisi ini, Anda mungkin akar mengambil tindakan untuk mendapatkan 

lebih banyak informasi tentang orang lain. 

Sebagai contoh, jika Anda memanggil seorang tukang pipa untuk 

menambal sebuah kebocoran di rumah Anda, Anda mungkin tidak akan memiliki 

kebutuhan yang besar untuk lebih mempelajari kontraktor ini, menganggap bahwa 

Anda tidak akan bertemu dengan orang ini lagi. Sebaliknya, jika tukang pipanya 

melihat bahwa Anda memasang tanda ―Kamar Disewakan‖ di jendela Anda dan 
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menunjukkan minat dalam mencari tempat tinggal yang baru, Anda akan tiba-tiba 

terdorong untuk mendapatkan lebih banyak 

 

Dari Sumbernya ... Pertemuan-pertemuan yang sangat sering dengan 

orang-orang yang sangat kita kenal mungkin penuh n ketidakpastian. 

Ketika sedang bercakap-cakap, t tidak mungkin untuk mengetahui dengan 

pasti keyakinan, sikap, nilai, dan emosional dari lawan bicara, h 

percakapan tersebut berlangsung secara tatap atau melalui perantara, 

seperti surat elektronik telepon genggam. Karena semua percakapan 

memiliki ukuran ketidakpastian, ketika kita menulis, berbicara, dan 

bertindak, kita mungkin mengatakan melakukan sesuatu yang mungkin 

menghasilkan akibat yang tidak diharapkan. 

—Charles R. Berger  

 

informasi tentang orang ini. Tentu saja, Anda tertarik untuk mengurangi 

ketidakpastian prediktif (predictive uncertainty) tentang orang ini, sehingga Anda 

akan memiliki gagasan g lebih baik tentang apa yang diharapkan perilaku orang 

ini, dan Anda akan ingin mengurangi ketidakpastian tentang penjelasan 

(explanatory uncertainty), sehingga Anda dapat memahami perilaku penyewa 

kamar Anda dengan baik. Oleh karena itu, pada interaksi awal, usia cenderung 

lebih banyak berbicara untuk dapatkan informasi; ketika ketidakpastian 

dihilangkan, strategi pertanyaan dan pencarian asi lainnya berkurang. 

Berger menyatakan beberapa cara yang dapat lakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang g lain. Strategi pasif adalah pengamatan, sedangkan strategi 

aktif mengharuskan pengamat melakukan sesuatu untuk mendapatkan informasi. 

Strategi interaktif sangat bergantung komunikasi dengan orang lain. 

Strategi pasif yang pertama adalah reaktivitas matan (reactivity 

searching). Di sini, individu benar-benar diamati ketika melakukan sesuatu— 

bereaksi dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, jika Anda tertarik untuk 

berkencan dengan salah satu teman sekelas Anda, Anda mungkin mengamati 

orang ini dengan diam-diam atau dengan jangka waktu tertentu. Anda dapat 



304 
 

memperhatikan cara teman Anda bereaksi terhadap kejadian dalam kelas—

pertanyaan dari pengajar, diskusi kelas, dan sebagainya. Para pengamat umumnya 

lebih suka melihat bagaimana seseorang bereaksi ketika berkomunikasi dengan 

orang lain, sehingga Anda dapat mendengarkan percakapan yang dilakukan orang 

ini dengan orang lain di dalam kelas. Pengamatan lepas (disinhibition searching) 

merupakan strategi pasif lain yang mengamati orang-orang dalam situasi informal, 

di mana mereka kurang mengawasi diri dan bersikap dalam cara yang lebih alami. 

Oleh karena itu, Anda dapat saja sangat tertarik mengamati teman sekelas Anda di 

luar kelas seperti pada kedai kopi setempat atau di sekitar rumah. 

Strategi aktif mengenai informasi mencakup menanyai orang lain tentang 

orang yang dituju dan memanipulasi lingkungan yang memungkinkan orang 

tersebut untuk diamati. Anda dapat saja, misalnya, mencoba untuk masuk ke 

dalam sebuah kelompok dengan teman Anda ini. Anda dapat juga meminta salah 

satu teman dekat Anda untuk mengundang Anda berdua ke sebuah pesta. Sebuah 

cara yang umum digunakan untuk mencari tahu tentang seseorang saat ini adalah 

dengan meng-―Google‖-nya—lihat informasi apa yang bisa Anda dapatkan 

dengan menelusurinya melalui dunia maya. 

Strategi interaktif mencakup interogasi dan pengungkapan diri. 

Pengungkapan diri yang dibahas lebih mendalam pada Bab 7 merupakan sebuah 

strategi yang signifikan dalam mengumpulkan informasi karena jika Anda 

mengungkapkan sesuatu tentang diri Anda, maka orang lain juga akan melakukan 

hal yang sama. Misalnya, saat di dalam sebuah kelompok, Anda dapat berbicara 

dengan orang lain ini, menanyakan pertanyaan, dan membuat pengungkapan 

untuk mendorong orang lain agar mengungkapkan informasi juga. 

Untuk menemukan cara orang-orang asing saling mendapatkan informasi, 

Charles Berger dan Katherine Kellermann membuat rekaman video tentang 50 

percakapan dalam laboratorium mereka. Pasangan-pasangan dalam penelitian ini 

diminta untuk mendapatkan beragam informasi dari lawan bicara mereka. 

Beberapa partisipan diminta untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi 

tentang orang lain dan kelompok ketiga tidak mendapatkan instruksi apapun. 

Pasangannya sendiri juga dicampurkan: sebagian pasangan yang keduanya 
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diminta untuk mendapatkan banyak informasi, sebagian pasangan diminta untuk 

mendapatkan sedikit informasi, dan sebagian lagi termasuk seseorang dari setiap 

kategori. 

Percakapan yang divideokan ditandai oleh penilai dalam berbagai cara. 

Para peneliti tertarik dalam mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh para 

pelaku komunikasi untuk mendapatkan informasi atau menolak untuk 

mendapatkannya. Dapat diramalkan bahwa strategi yang paling umum untuk 

mendapatkan informasi adalah dengan bertanya, tetapi beberapa strategi lain juga 

digunakan, seperti menyenangkan orang lain dan menggunakan pengungkapan 

diri. Bahkan, pencari informasi yang sedikit juga menggunakan pertanyaan, tetapi 

pertanyaan mereka cenderung tidak merusak keingintahuan mereka terhadap 

cuaca dan topik-topik non-informatif lainnya. 

Individu-individu yang mencoba untuk mendapatkan banyak informasi 

menanyakan lebih banyak pertanyaan daripada subjek yang mencari sedikit 

informasi. Mereka yang tidak mendapatkan instruksi menanyakan jumlah 

pertanyaan yang sama seperti mereka yang diminta untuk mendapatkan banyak 

informasi yang menyatakan bahwa kita biasanya cenderung banyak bertanya 

ketika berbicara dengan orang-orang yang baru Hipotesis ini didukung karena 

mereka yang mencari sedikit informasi dalam percobaan ini mengalami lebih 

banyak kesulitan dalam mendapatkan sedikit informasi daripada mereka yang 

mencari banyak informasi dan juga subjek subjek normal. Seperti yang 

diharapkan, mereka yang mencari banyak informasi menanyakan pertanyaan 

dengan jawaban yang lebih terbuka dan membutuhkan penjelasan daripada 

mereka yang mencari sedikit informasi. 

 

C. Pengelolaan Ketidakpastian Kecemasan. 

William Gudykunst dan para koleganya telah memperluas karya Berger 

dalam cara-cara yang penting, terutama dengan melihat pada ketidakpastian dan 

kecemasan dalam situasi interkultural. Mereka telah menemukan bahwa semua 

kebudayaan mencoba untuk mengurangi ketidakpastian dalam tahap-tahap awal 

sebuah hubungan, tetapi mereka melakukannya dalam cara-cara yang berbeda. 
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Perbedaannya dapat dijelaskan dengan apakah seseorang merupakan anggota dari 

sebuah kebudayaan dengan konteks yang tinggi atau kebudayaan dengan konteks 

rendah. Kebudayaan dengan konteks yang tinggi sangat mengandalkan 

keseluruhan situasi untuk menafsirkan kejadian-kejadian dan kebudayan dengan 

konteks rendah lebih mengandalkan pada isi verbal yang jelas dari pesan-pesan, 

pada hal lain yang berhubungan dengan kecemasan dan keefektifan. Jelasnya, 

kecemasan dan ketidakpastian berhubungan dengan seluruh sifat-sifat 

komunikasi, perilaku, dan pola-pola, serta kombinasi ini memengaruhi apa yang 

kita lakukan dalam percakapan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. 

 

D. Akomodasi dan Adaptasi 

Jika Anda mengamati interaksi dengan saksama, Anda akan melihat 

bahwa pembicara sering kali menyesuaikan perilaku mereka. Sebagai contoh, dua 

pembicara dapat saja menyesuaikan aksen mereka agar terdengar sama, berbicara 

dengan kecepatan yang sama, atau menggunakan gerak tubuh yang sama. 

Kadang-kadang, pembicara melakukan hal yang berbeda dan sebenarnya melebih-

lebihkan perbedaan mereka. Para peneliti juga telah melihat perilaku-perilaku ini 

dan telah mempelajarinya dalam berbagai cara. Di sini, kami melihat pada empat 

proyek besar yang membahas masalah ini—accommodation theory, interaction- 

adaptation theory, expectancy-violations theory, dan interpersonal-deception 

theory. 

 

E. Teori Akomodasi (Accommodation Theory). 

Teori ini merupakan salah satu teori tentang perilaku komunikasi yang 

sangat berpengaruh. Teori ini dirumuskan oleh Howard Giles dan para koleganya, 

teori akomodasi menjelaskan bagaimana dan kenapa kita menyesuaikan perilaku 

komunikasi kita terhadap tindakan orang lain. Misalnya, pernahkah Anda 

memperhatikan dua orang dalam sebuah percakapan akan menyilangkan tangan 

mereka? Giles dan para koleganya telah menetapkan sebuah pengamatan umum 

bahwa para pelaku komunikasi sering kali 
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saling meniru perilaku. Mereka menyebutnya pemusatan (convergence), 

atau penyamaan Kebalikannya—pelebaran (divergence) atau pemisahan terjadi 

ketika pembicara mulai melebih-lebihkan perbedaan mereka. penyesuaian dalam 

kedua bentuk ini telah dilihat dalam hampir semua perilaku komunikasi, termasuk 

aksen, kecepatan, kerasnya suara, kosakata, tata bahasa, suara, gerak tubuh, dan 

fitur-fitur lainnya. 

Pemusatan atau pelebaran dapat bersifat timbal balik (mutual), pelaku 

komunikasi dapat bersama atau terpisah, atau dapat bersifat non- mutual, di mana 

seseorang memusat dan yang lainnya melebar. Pemusatan juga dapat bersifat 

sebagian atau keseluruhan. Sebagai contoh, Anda dapat saja berbicara sedikit 

lebih cepat, sehingga Anda mendekati kecepatan berbicara orang lain atau bisa 

saja Anda mengikutinya dan berbicara dengan kecepatan yang sama. 

Walaupun penyesuaian kadang dilakukan secara sadar, pembicara 

biasanya tidak sadar akan hal ini. Penggunaan penyesuaian sama dengan beberapa 

proses bawah sadar yang fungsional lainnya yang dituliskan atau dimainkan tanpa 

harus mengikuti semua detail dari setiap perilaku. Anda mungkin lebih sadar 

terhadap pelebaran daripada pemusatan karena perbedaan-perbedaannya akan 

lebih terlihat dalam prosesnya. 

Para peneliti penyesuaian menemukan bahwa penyesuaian penting dalam 

komunikasi. Hal ini dapat memberikan jati diri sosial dan mengikat atau 

pencelaan dan pengucilan. Sebagai contoh pemusatan sering kali terjadi dalam 

situasi-situasi di mana Anda mencari persetujuan dari orang lain. Hal ini dapat 

terjadi dalam kelompok-kelompok yang sudah sama dalam cara-cara tertentu 

karena kelompok-kelompok tersebut terdiri atas individu-individu yang sama 

yang dapat menyelaraskan tindakan mereka. Ketika para pelaku komunikasi 

memusatkan dengan efektif, mereka mungkin pati bahwa mereka semua menarik, 

mudah ditebak, dan lebih mudah untuk dipahami. Mereka mungkin juga merasa 

lebih terikat satu sama Biasanya, beberapa pemusatan dihargai, cenderung 

merespons dengan baik pada seseorang yang mencoba mengikuti gaya bicara 

Anda, tetapi Anda mungkin tidak akan menyukai untuk banyak pemusatan, 

terutama jika Anda menganggapnya tidak pantas. Sebagai contoh, usia kadang-
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kadang tidak memusat dengan bicara orang lain yang sebenarnya, tetapi dengan 

sebuah stereotip, seperti ketika seorang perawat berbicara dengan seorang pasien 

yang tua menggunakan gaya bicara seperti kepada atau ketika seseorang berbicara 

dengan keras perlahan kepada seorang yang buta. Manusia cenderung menghargai 

pemusatan dari orang lain tepat, benar-benar dimaksudkan, dan sesuai dengan 

situasinya, serta cenderung merasa risih dengan upaya pemusatan yang tidak 

sesuai. 

Bagaimana Anda menilai pemusatan sebagian bergantung pada 

motivasinya—kenapa merasa orang lain meniru Anda. Banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa ketika dengar merasa bahwa pembicara sengaja berbicara 

dengan gaya yang mirip dengan gaya bicara pendengarnya, mereka cenderung 

akan menyukainya. Akan tetapi, pendengar menilai negatif semua gerakan 

pemusatan yang terlihat tidak sesuai dengan situasinya atau dilakukan karena 

sakit hati. Misalnya, hal meliputi mengejek, menggoda, tidak sensitif terhadap 

norma-norma sosial, atau kekakuan. 

Tentu saja, Anda tidak selalu menyesuaikan perilaku orang lain untuk 

mendapatkan persetujuan mereka. Sering kali pembicara dengan status yang lebih 

tinggi akan memelankan bicara mereka atau menggunakan kosakata yang lebih 

sederhana untuk meningkatkan pemahaman ketika berbicara dengan orang yang 

memiliki status lebih rendah. Sebaliknya, para pelaku komunikasi dengan status 

yang lebih rendah kadang akan menaikkan gaya bicara mereka agar sesuai dengan 

orang yang memiliki status yang lebih tinggi karena mereka menginginkan 

persetujuan dari orang tersebut. 

Walaupun manfaat dari pemusatan berbicara bisa besar, demikian juga 

dengan harganya. Pemusatan memerlukan upaya dan hal ini dapat berarti 

hilangnya jati diri pribadi jika dilakukan dengan keras. Kadang kala, hal ini 

bahkan dipandang sebagai sesuatu yang aneh dan mungkin tidak disetujui. Kita 

semua mungkin mengenal seseorang yang menyesuaikan pandangannya dengan 

pandangan lawan bicaranya; pada akhirnya, Anda tidak lagi menganggap serius 

apa yang diucapkannya karena Anda tidak benar- benar tahu apa yang ia pikirkan 

atau yakini. 
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Kadang-kadang, daripada memusat, Anda memilih untuk mempertahankan 

gaya Anda atau benar-benar bergerak ke arah yang berbeda dari gaya lawan bicara 

Anda. Anda mungkin berusaha untuk mempertahankan gaya Anda sendiri ketika 

Anda ingin memperkuat jati diri Anda. Misalnya, sebuah kasus antara para 

anggota sebuah kelompok etnis dengan aksen yang kental‘ berusaha 

menghidupkan terus aksen mereka di hadapan pengaruh-pengaruh homogen dari 

sebuah kebudayaan dominan. Kami memiliki seorang teman yang lahir dan besar 

di Jerman, walaupun ia belum tinggal di sana hingga 50 tahun, ia berusaha keras 

untuk mempertahankan aksen Jermannya yang kental. Ia melakukannya karena 

ingin menjaga jati diri Jermannya, walaupun saudara laki-lakinya tidak 

menunjukkan sedikit pun aksen Jerman. 

Kadang, para anggota sebuah kelompok akan menonjolkan karakteristik 

cara berbicara mereka dalam sebuah komunitas baru untuk memunculkan simpati 

dari kelompok yang menerima mereka. Misalnya, berbicara bahasa Prancis 

dengan perlahan saat berada di Paris dalam sebuah upaya agar orang Prancis 

memperlakukan Anda dengan baik dan memaafkan kesalahan bahasa Anda adalah 

sebuah kasus dalam perilaku ini. Hal ini merupakan sebuah metode penghalangan 

diri yang membebaskan pembicara dari tanggung jawab. Pembicara dimaafkan 

karena fasih berbicara Prancis, karena melanggar norma- norma percakapan 

tertentu yang tidak asing bagi mereka, dan sebagainya. Kadang-kadang, 

pembicara juga akan melebar dari gaya pembicara lain untuk memengaruhi 

perilaku orang lain dalam beberapa cara. Pengajar dapat dengan sengaja berbicara 

pada beberapa siswa untuk mengajari mereka. Anda dapat saja berbicara dengan 

sangat lambat ketika berbicara dengan seorang pembicara yang berbicara sangat 

cepat untuk membuatnya berbicara perlahan. Untuk lebih mempelajari proses ini, 

kita beralih pada karya Judee Burgoon dan para koleganya. 

 

F. Teori Adaptasi (Interaction-Adaptation Theory). 

Teori akomodasi meletakkan dasar pengenalan berbagai jenis penyesuaian 

dan hubungannya, tetapi fenomena ini sebenarnya merupakan bagian dari sebuah 

proses adaptasi dalam interaksi yang jauh lebih kompleks—topik dari teori 
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adaptasi interaksi yang dihasilkan oleh Judee Burgoon dan para koleganya. Para 

peneliti ini melihat bahwa para pelaku komunikasi memiliki sejenis sinkronisasi 

interaksional 

(interactional synchrony) atau pola maju mundu: yang teratur. Jika Anda akan 

merekam sebuah video pecakapan antara Anda dan seorang teman Anda mungkin 

akan melihat pengaruh ini. Pada beberapa saat, Anda mungkin melihat bahwa 

Anda berdua bersikap dalam cara yang sama mencerminkan atau memusat dalam 

sebuah pola yang resiprokal. Pada saat yang lain, Anda mungkin melihat diri 

Anda sedikit mundur atau melebar dalam sebuah pola kompensasi. Dengar 

menggunakan kacamata teori adaptasi interaks; Anda akan mulai melihat bahwa 

perilaku-perilak Anda saling memengaruhi, menciptakan pola mirip sebuah tarian. 

Menurut Burgoon dan rekan-rekannya, ketika Anda mulai berkomunikasi 

dengan orang lain Anda memiliki sebuah pemikiran kasar tentang apa yang akan 

terjadi. Ini merupakan posisi interaksi Anda, tempat Anda akan memulai. Hal ini 

ditentukan oleh sebuah kombinasi faktor-faktor yang dinamai RED oleh ahli-ahli 

teori, yang berarti persyaratan (requirements), dugaan (expectations), dan 

keinginan (desires). Persyaratan Anda adalah hal-hal yang Anda butuhkan dalam 

interaksi. Hal- hal tersebut dapat bersifat biologis, seperti berbicara dengan cukup 

keras agar dapat didengar, atau dapat bersifat sosial, seperti kebutuhan akan 

afiliasi persahabatan yang terus terjalin, atau bahkan mengatur sebuah interaksi 

yang lancar. Dugaan Anda adalah pola-pola yang Anda perkirakan akan terjadi. 

Jika Anda tidak terlalu akrab dengan orang lain, Anda akan mengandalkan norma-

norma sosial tentang kesopanan dan aspek-aspek dari situasinya, seperti tujuan 

dari pertemuan tersebut. Keinginan Anda adalah apa yang ingin Anda capai apa 

yang Anda harapkan akan terjadi. 

Perilaku awal Anda dalam sebuah interaksi terdiri atas sebuah kombinasi 

perilaku-periku verbal dan non-verbal yang mencerminkan posisi interaksi, faktor 

lingkungan, dan tingkat kemampuan Anda. Namun, dalam sebagian besar 

interaksi, perilaku Anda akan berubah—dan juga perilaku rekan Anda—ketika 

Anda mengalami pengaruh timbal balik. Pengaruh timbal balik dapat besar, dalam 

sebagian besar situasi, dapat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada 
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semua perencanaan awal yang telah Anda lakukan. Biasanya, Anda akan 

membalas perilaku rekan Anda sebagai sebuah respons khusus. Misalnya, sebuah 

pelukan mungkin akan dibalas. Manusia nampaknya perlu mengatur pemolaan, 

dimana pembalasan dapat membantu pencapaian. Kecenderungan untuk 

membalas ini mungkin disebabkan oleh gabungan faktor-faktor yang bersifat 

biologis dan sosial. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kita selalu membalas. 

Kadang, pola resiprokal ini dikacaukan | atau dilumpuhkan, menghasilkan jenis 

respons yang kedua—kompensasi. 

Jika Anda menyukai perilaku rekan Anda lebih dari apa yang telah Anda 

perkirakan, Anda mungkin akan membalasnya atau memusat, membuat perilaku 

Anda lebih mirip dengan perilaku rekan Anda. Jika ternyata perilaku rekan Anda 

lebih negatif daripada apa yang telah Anda perkirakan, Anda mungkin akan 

terlibat dalam sebuah pola kompensasi, mempertahankan lava Anda dan bahkan 

mungkin gaya apa yang awalnya Anda lakukan. Sebagai contoh, katakanlah 

bahwa Anda merasa sangat dekat dengan teman Anda dan mendapatkan sebuah 

pelukan, tetapi sebenarnya Anda tidak mengharapkannya. Namun, anehnya, ia 

datang dan meletakkan tangannya di atas bahu Anda, sehingga Anda 

membalasnya dengan meletakkan tangan Anda dipinggangnya. Itu adalah sebuah 

contoh dari penilaian positif dan pembalasan. 

Sebaliknya, anggaplah bahwa Anda berharap mendapatkan pelukan, tetapi 

Anda kecewa ketika rekan Anda tidak menyentuh Anda. Dalam situasi ini, Anda 

mungkin akan menggantinya dengan berjalan dan memberinya sebuah pelukan. 

Sebaliknya, jika Anda mengharapkan sebuah pelukan, tetapi tidak 

menginginkannya, ketika ia tidak menyentuh Anda merupakan sebuah hal yang 

bagus dan Anda akan membalasnya dengan menjaga jarak. Interaksi manusia 

sangat kompleks serta melibatkan campuran banyak motif dan pola. Anda dapat 

benar-benar membalas dan mengimbangi beberapa perilaku orang lain pada saat 

yang sama. Burgoon dan para koleganya menemukan bahwa cara-cara kita 

beradaptasi dengan orang lain bergantung pada tingkatan orang lain melanggar 

dugaan kita terhadap perilaku. Burgoon dan para koleganya menelusuri hipotesis 

ini lebih jauh dalam teori penyimpangan dugaan. 
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G. Teori Penyimpangan Dugaan (Expectancy- Violations Theory).  

Sebagai sebuah perluasan alami dari karya mereka pada adaptasi interaksi, 

Burgoon dan para koleganya, di antara yang lain telah menelusuri cara-cara 

manusia bereaksi ketika dugaan mereka menyimpang. Menurut teori ini, kita 

memiliki dugaan tentang perilaku orang lain berdasarkan norma-norma sosial 

maupun pengalaman kita sebelumnya dengan orang lain dan situasi dimana 

perilaku tersebut terjadi. Dugaan ini dapat melibatkan hampir semua perilaku non-

verbal, misalnya kontak mata, jarak, dan sudut tubuh. 

Anggapan yang umum adalah bahwa ketika dugaan kita sesuai, perilaku orang 

lain dinilai sebagai sesuatu yang positif, dan ketika dugaan kita menyimpang, 

perilaku tersebut dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Namun, Burgoon dan para 

koleganya menemukan bahwa hal ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Hal ini 

dapat menjadi masalah karena penyimpangan kadang menarik perhatian kita pada 

perilaku orang lain dan kita belajar sesuatu yang positif yang mungkin sebaliknya 

tidak kita perhatikan. 

Apakah penilaiannya baik atau buruk, penyimpangan menyebabkan 

penerima tergerak. Jika seseorang berdiri terlalu dekat atau terlalu jauh dengan 

Anda, jika kontak mata seseorang terlihat aneh atau jika seseorang 

menyimpangkan beberapa dugaan, Anda akan merasa berbeda. Penimbulan ini 

tidak selalu negatif. Sebenarnya, dalam beberapa kasus hal ini akan terasa 

menyenangkan, terutama ketika orang lain menyukai Anda dan sebaliknya. 

Namun, kadang-kadang, penyimpangan dapat membuat Anda merasa tidak 

nyaman. Rupanya, kita belajar untuk memiliki dugaan dan untuk mendeteksi 

penyimpangan sejak dini, bahkan ketika kita masih kanak-kanak. 

Apa yang nampaknya terjadi adalah bahwa perhatian Anda tertarik pada 

perilaku yang sebenarnya tidak diperhatikan. Ketika dugaan Anda benar, Anda 

tidak memperhatikan perilaku, tetapi ketika dugaan Anda menyimpang, Anda 

merasa terganggu oleh perilaku. Gangguan ini tentu saja dapat menarik perhatian 

Anda dan membuat Anda mulai menilai perilaku orang lain. 

Sebagai contoh, bayangkan bahwa Anda baru saja diperkenalkan dengan 

seorang yang menarik. Dalam saling mengenal, Anda membicarakan apa saja 
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mulai dari cuaca hingga keluarga. Tiba- tiba saja, Anda menjadi sadar bahwa 

orang ini berdiri sangat dekat dengan Anda. Anda mencoba untuk mundur, tetapi 

orang tersebut terus mendekat. Kecenderungan pertama Anda adalah menafsirkan 

perilaku ini dan kemudian menilainya. Anda mungkin menafsirkan perilaku ini 

sebagai sebuah ―ajakan.‖ Jika Anda menyukai orang ini, Anda mungkin akan 

menilai gerakan ini sebagai sesuatu yang baik. 

Seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas sebuah variabel penting 

dalam proses penilaian adalah valensi kesenangan (reward valence) atau tingkatan 

di mana Anda merasa bahwa interaksi tersebut menyenangkan. Sebagai contoh, 

sebuah percakapan dapat saja menyenangkan karena memberikan sebuah hasil 

yang positif. Sebaliknya, valensi dapat saja negatif karena lebih merugikan 

daripada manfaatnya. Salah satu alasan kekerasan seksual dapat menjadi sebuah 

masalah adalah bahwa itu merupakan sebuah perilaku negatif dan bukan sesuatu 

yang menyenangkan, seperti situasi kerja. 

Gambar 6.1 melukiskan proses penilaian penyimpangan. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa dugaan muncul dari persepsi seseorang mengenai 

karakteristik pelaku komunikasi keadaan hubungan, dan konteks perilaku tersebut 

muncul. 

Penyimpangan menonjolkan penilaian yang dibuat dalam proses ini. Di 

sinilah valensi kesenangan pelaku komunikasi lainnya sangat kuat Penyimpangan 

menyebabkan penimbulan, yang selanjutnya menekankan penilaian komunikasi 

dengan orang lain dan pemaknaan pesan. Jika pertukarannya dinilai dan 

perilakunya memiliki sebuah makna positif, maka akan memberikan hasil yang 

positif. 

Gambar 6.1 juga menyertakan kemungkina- kemungkinan lain. Makna 

perilaku dapat berarti ambigu dan Anda mungkin tidak tahu apa yang akan 

dihasilkannya. Teori ini meramalkan bahwa perilaku ambigu oleh pelaku 

komunikasi yang dinilai baik akan dianggap positif, tetapi perilaku tersebut oleh 

pelaku komunikasi yang tidak menyenangkan akan dianggap negatif. Sekali lagi, 

pengaruh ini akan ditonjolkan dalam kasus-kasus penyimpangan. 
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Sebuah penelitian yang menarik tentang tatapan mata menunjukkan 

bagaimana penyimpangan dapat memengaruhi penilaian perilaku dan hasil-hasil 

komunikasi. Para peneliti melatih empat orang rekannya untuk memanipulasi 

perilaku mata mereka untuk memengaruhi penyimpangan yang terlihat alami 

dalam sebuah wawancara. Sekitar 150 siswa dalam sebuah kelas komunikasi 

organisasional berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian, sebagai bagian dari 

tugas wawancara. Mereka mengambil peran sebagai pewawancara dan masing-

masing mewawancarai salah satu rekan peneliti. Dalam persiapan, untuk setengah 

wawancara, subjek diberikan sebuah ringkasan dengan status yang tinggi dan 

yang setengahnya lagi mendapatkan ringkasan dengan status rendah. kelompok 

pertama diminta untuk membuat wawanacaranya menyenangkan, sedangkan 

kelompok yang lain diminta sebaliknya. Beberapa pewawancara mendapatkan 

rekan peneliti yang memberi mereka kontak mata biasa, beberapa yang lain tidak 

mendapatkan kontak mata, dan yang lain mendapatkan rekan peneliti yang 

memberi mereka kontak mata yang tidak biasa. Setelah wawancara, setiap subjek 

mengisi sebuah skala yang berhubungan dengan kredibilitas pelamar, bagaimana 

kemungkinan subjek memperkerjakan orang ini, seberapa tertariknya 

pewawancara dengan orang ini, dan aspek-aspek dari hubungan yang berkembang 

antara mereka dalam wawancara. Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa 

kegagalan kontak mata dengan pewawancara sangat merugikan bagi citra 

pelamar, apakah mereka memiliki status yang tinggi atau rendah. Tingkat tatapan 

mata yang tidak biasa juga dianggap sebagai sebuah penyimpangan, tetapi 

diartikan sedikit berbeda antara dua kondisi. Pelamar dengan status tinggi dengan 

kontak mata yang hampir konstan dinilai dengan lebih baik daripada pelamar 

dengan status rendah dengan kontak mata yang konstan. 

Salah satu penilaian yang paling menarik yang kami buat mengenai 

perilaku orang lain berhubungan dengan kejujuran mereka. Selama sekitar 20 

tahun ke belakang, ada masalah besar mengenai kebohongan dan pendeteksian 

kebohongan. Sebagai sebuah perluasan alami dari karya mereka tentang 

penyimpangan dugaan, David Buller dan Judee Burgoon menggabungkan karya 

ini dalam sebuah teori tentang kebohongan interpersonal. 
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H. Teori Kebohongan Interpersonal (Interpersonal Deception 

Theory). 

Buller dan Burgoon melihat kebohongan dan menelitinya sebagai bagian 

dari interaksi yang terus berlanjut 

Dari Sumbernya ... 

Para pemasar telah lama mengetahui dan para politikus sekarang menyerapnya, 

pentingnya menempatkan dugaan dengan cukup rendah, sehingga Anda dapat 

menyimpangkannya secara positif. Penyimpangan tidak lagi dianggap sebagai 

sesuatu yang negatif. Melampaui dugaan lebih bermanfaat daripada hanya 

memenuhinya—selama Anda memiliki nilai kesenangan yang tinggi untuk 

mendapatkannya. Tentu saja, triknya adalah dengan mengetahui jika Anda 

dihormati dengan cukup baik untuk memenuhi persyaratan sebagai pelaku 

komunikasi yang sangat menyenangkan, sehingga Anda dapat menyimpangkan 

dugaan dengan aman atau jika Anda mendapatkan sesuatu yang lebih baik dengan 

memenuhi dugaan. 

—Judee Burgoon 

 

antarpelaku komunikasi yang menggunakan proses maju mundur. Kebohongan 

melibatkan manipulasi informasi, perilaku, dan citra yang dilakukan dengan 

sengaja untuk membuat orang lain memercayai kesimpulan atau keyakinan yang 

palsu. Biasanya, ketika seorang pembicara berbohong, orang tersebut 

menggunakan strategi perilaku yang mengganggu keadaan informasi yang 

sebenarnya atau yang tidak lengkap, tidak berhubungan, tidak jelas, atau tidak 

langsung. Pembicara bahkan dapat saja melepaskan diri mereka dari informasi 

yang penuh kebohongan. Pendengar sering kali mengetahui penggunaan strategi 

ini dan dapat curiga bahwa mereka sebenarnya sedang dibohongi. 

Pelaku komunikasi yang berbohong mungkin mengalami sejumlah 

ketakutan tertentu, seperti takut ketahuan dan pendengarnya mungkin mengalami 

sedikit kecurigaan karena dibohongi. Pemikiran internal ini sering kali dapat 

dilihat pada perilaku penampilan luar. Dalam keadaan ini, pendengar mencari 

tanda-tanda kebohongan, dan pembohong mencari tanda-tanda kecurigaan. 

Seiring waktu, dalam proses sebelum dan selanjutnya ini, pengirim pesan 
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mungkin dapat merasa bahwa kebohongannya berhasil atau tidak dan penerima 

mungkin dapat melihat bahwa ia memiliki alasan untuk curiga. 

Ketakutan dalam berbohong dan kecurigaan dapat menyebabkan 

munculnya perilaku yang diatur secara strategis, tetapi lebih mungkin untuk 

muncul dalam perilaku-perilaku nonstrategis atau perilaku yang tidak 

dimanipulasi. Ini adalah proses yang disebut kebocoran. Anda mungkin merasa 

curiga bahwa Anda sedang dibohongi karena adanya perilaku yang orang lain 

tidak menyadarinya dan jika Anda mencoba membohongi orang lain, Anda 

mungkin mengalami ketakutan berdasarkan fakta bahwa pendengar Anda dapat 

mengetahuinya melalui beberapa perilaku yang tidak Anda kendalikan. Sebagai 

contoh, Anda mungkin memiliki kendali penuh atas suara dan wajah Anda, tetapi 

tidak pada gerakan kaki dan tangan Anda. 

Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya dugaan pelaku komunikasi 

merupakan dasar yang penting untuk menilai perilaku. Jadi, dugaan memainkan 

sebuah peran yang pasti dalam situasi kebohongan. Ketika dugaan penerima 

menyimpang, kecurigaan mereka dapat muncul. Demikian juga ketika dugaan 

pengirim menyimpang, ketakutan kebohongan mereka juga mungkin akan 

muncul. 

Banyak faktor yang memengaruhi proses tanpa henti ini—sebagai contoh, 

tingkatan pelaku komunikasi dapat benar-benar berinteraksi secara penuh. 

Variabel ini disebut dengan keinteraktifan. Berbicara dengan tatap muka lebih 

interaktif daripada berbicara melalui telepon, yang juga I lebih interaktif daripada 

berkomunikasi melaju surat elektronik. Keinteraktifan dapat meningkat dengan 

cepat atau kedekatan tingkat psikologis antarpelaku komunikasi. Ketika kita 

memiliki tingkat kecepatan yang tinggi, kita memberikan perhatian penuh pada 

berbagai isyarat kehidupan Kita mungkin berdiri lebih dekat, meliihat dengan 

penuh perhatian pada apa yang sedang terjadi, dan membantu diri kita dengan 

susunan. tindakan yang umumnya lebih kaya. Anda dapat menyatakan bahwa 

semakin banyak akses yang dimiliki pelaku komunikasi ke perilaku seseorang, 

semakin banyak data kognitif yang mereka miliki untuk saling menilai maksud 

atau kecurigaan masing-masing. Namun, penelitian nampaknya menunjukkan 
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bahwa hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Kecepatan dan kedekatan hubungan 

dapat membuat Anda merasa lebih terlibat dengan orang lain dan tidak curiga. 

Ketika kita memiliki sebuah hubungan yang dekat, kita memiliki sebuah 

tingkat keakraban antara kita. Dalam sebuah hubungan dekat, kita memiliki bias 

atau dugaan tertentu tentang apa yang akan kita lihat. Bias kebenaran (truth bias) 

membuat kita kurang cenderung melihat kebohongan. Sebagai contoh, sebagian 

besar pasangan suami istri tidak mengharapkan dan bahkan untuk melihat sebuah 

kebohongan. Hal ini mungkin menjelaskan kenapa belajar tentang hubungan di 

luar nikah atau kebohongan lain sangat merusak. Dalam sebuah hubungan yang 

positif, pelaku komunikasi sedikit atau lebih mengira bahwa mereka saling 

memberitahukan kebenaran. Dalam kondisi ini, kita tidak akan terlalu curiga 

terhadap kebohongan dan mungkin tidak benar-benar memperhatikan pada isyarat 

kebohongan perilaku. Sebaliknya, sebuah bias kebohongan akan menonjolkan 

kecurigaan kita dan membuat kita berpikir bahwa orang lain sedang berbohong 

padahal mereka sebenarnya tidak. Jika seseorang terus berbohong pada Anda, 

Anda mungkin memercayai semua yang ia katakan dengan sedikit keraguan. 

Kemampuan kita untuk berbohong atau mengetahui kebohongan juga 

dipengaruhi oleh tuntutan percakapan (conversational demand) atau jumlah 

tuntutan yang kita alami sementara kita berkomunikasi. Jika ada beberapa hal 

yang terjadi secara bersamaan atau jika komunikasinya kompleks dan melibatkan 

banyak tujuan, kita tidak bisa memperhatikan semuanya dengan saksama jika 

tuntutan percakapannya ringan. 

Dua faktor lain yang memengaruhi proses pendeteksian kebohongan 

adalah tingkat motivasi untuk berbohong atau untuk mengetahui kebohongan, 

kemampuan berbohong dan pendeteksian kebohongan. Ketika motivasinya tinggi, 

keinginan kita untuk berbohong dapat mengesampingkan ketakutan bahwa kita 

akan ketahuan. Pada saat yang bersamaan, jika penerima mengetahui bahwa 

motivasi kita tinggi, kecurigaannya akan meningkat. Beberapa orang lebih ahli 

dalam berbohong daripada orang lain karena mereka memiliki cakupan perilaku 

yang lebih besar yang dapat mereka tampilkan. Namun, hal ini dapat dihilangkan 

oleh kemampuan orang lain untuk mendeteksi kebohongan. 
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Namun, ingatlah bahwa pelaku komunikasi menggunakan perilaku 

strategis dan non-strategis Ketika kita berbohong, kita biasanya menggunakan 

banyak kendali atas bagaimana kita mengatur informasi, perilaku, dan citra 

(semua perilaku strategis); pada saat yang sama, beberapa perilaku kita yang tidak 

dikendalikan (non-strategis) kadang diketahui oleh orang lain, bergantung pada 

motivasi dan kemampuan mereka. Dalam situasi yang sangat interaktif—situasi di 

mana kita benar-benar saling terlibat—kita sering kali lebih memperhatikan 

perilaku-perilaku non-strategis lain yang dalam beberapa situasi dapat 

menyebabkan pendeteksian kebohongan menjadi lebih sulit. 

Tujuan dari kebohongan juga kadang-kadang memasuki formula. Pengirim yang 

berbohong untuk keuntungan pribadi mungkin memiliki kesulitan dalam 

menyembunyikannya daripada pengirim yang berbohong untuk tujuan yang lebih 

mementingkan orang lain. Tentu saja, hasil perilaku berbohong sebagian 

bergantung pada seberapa termotivasinya penerima untuk mendeteksi 

kebohongan. Jika penerima merasa curiga dari terganggu oleh kebohongan ini, 

mereka mungkin akan berusaha keras untuk mengetahuinya Sebagai contoh, 

banyak pengajar yang sangat terganggu oleh kebohongan siswa dalam hal  

absensi, tugas-tugas yang tidak dikumpulkan, dan sejenisnya. Dalam kasus-kasus 

ini, mereka mungkin akan dengan hati-hati meneliti siswanya untuk mendeteksi 

kebohongan. 

Biasanya, ada dua kecenderungan yang kuat dalam tradisi 

sosiopsikologis—perilaku dan kognitif. Memahami pelaku komunikasi individu 

dan bagaimana mereka mengolah informasi dipandang sebagai kunci untuk 

memahami bagaimana individu terhubung dalam percakapan. Oleh karena itu, 

tidak mengherankan bahwa teori-teori dalam bagian ini menonjolkan pengujian 

saksama terhadap perilaku manusia dalam situasi sosial. Walaupun perilaku 

interpersonal benar- benar dipertimbangkan dalam teori-teori ini, tetapi teori-teori 

ini masih tetap membahas pada yang individu lakukan daripada apa yang 

diciptakan atau dihasilkan dalam proses interaksi antarindividu. Dalam bagian 

berikut, kami melihat sebuah pergeseran dari individu ke sosial, bagaimana 

percakapan dibingkai, ketika kita mulai memikirkan faktor-faktor sosiokultural. 
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J. Tradisi Sosiokultural 

teori-teori sosiokultural tentang percakapan membawa kita ke arah yang 

sangat berbeda dari karya yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Di sini kita 

bertemu dengan penjelasan-penjelasan pemahaman apa yang dibuat atau dibangun 

dalam percakapan, bagaimana makna muncul dalam percakapan, dan bagaimana 

simbol-simbol diartikan melalui interaksi. Teori-teori ini memberitahu kita 

tentang tema percakapan apa menyatukan manusia dan bagaimana pelaku 

percakapan berbagi makna, dan juga berfokus bagaimana pelaku komunikasi 

bekerja sama dalam sebuah cara yang tersusun untukmengatur pembicaraan 

mereka. Ada empat area yang dicakup—interaksionisme simbolis, teori 

pemusatan simbolis, analisis percakapan, dan teori perundingan rupa. 

 

K. Interaksionisme Simbolis 

Kami memperkenalkan interaksionisme simbolis dalam Bab 4 untuk 

menjelaskan proses dimana diri sendiri dikembangkan. Interaksionisme simbolis, 

sebuah pergerakan dalam sosiologi, berfokus pada cara-cara manusia membentuk 

makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Barbara Ballis Lal 

meringkaskan dasar-dasar pemikiran gerakan ini: 

1) Manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman 

subjektif mereka terhadap situasi ketika mereka menemukan diri mereka. 

2) Kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi daripada susunan, 

sehingga terus berubah. 

3) Manusia memahami pengalaman mereka melalui makna-makna yang 

ditemukan dalam simbol-simbol dari kelompok utama mereka dan bahasa 

merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial. 

4) Dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama dan makna 

yang ditentukan secara sosial. 

5) Tindakan manusia didasarkan pada penafsiran mereka, di mana objek dan 

tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangkan dan 

diartikan. 



320 
 

6) Diri seseorang merupakan sebuah objek yang signifikan dan layaknya 

semua objek sosial, dikenalkan melalui interaksi sosial dengan orang lain. 

 

Bab ini berfokus pada interaksionisme simbolis klasik, gagasan-gagasan dasar 

dari gerakan tersebut dan perluasan yang secara teori harus diakui dalam bidang 

komunikasi. 

George Herbert Mead biasanya dianggap sebagai pendiri gerakan 

interaksionisme simbolis dan karyanya benar-benar membentuk inti dari Chicago 

School. Herbert Blumer, teladan penting bagi Mead, menemukan istilah 

interaksionisme simbolis, sebuah pernyataan yang Mead sendiri belum pernah 

menggunakannya. Blumer menyebut label ini sebagai ―sebuah kata baru yang 

sedikit kejam yang saya ciptakan begitu saja.... Istilah tersebut tiba-tiba saja 

datang.‖ 

Tiga konsep utama dalam teori Mead ditangkap dalam judul karyanya 

yang paling terkenal, yaitu masyarakat, diri sendiri, dan pikiran. Kategori-kategori 

ini merupakan aspek-aspek yang berbeda dari proses umum yang sama yang 

disebut tindak sosial, yang merupakan sebuah kesatuan tingkah laku yang tidak 

dapat dianalisis ke dalam bagian-bagian tertentu. Sebuah tindakan dapat saja 

singkat dan sederhana, seperti mencoba sepatu atau dapat saja panjang dan rumit, 

seperti pemenuhan rencana kehidupan. Tindakan saling berhubungan dan 

dibangun seumur hidup. Tindakan dimulai dengan sebuah dorongan; melibatkan 

persepsi dan penunjukan makna, repetisi mental, pertimbangan alternatif, dam 

penyempurnaan. 

Dalam bentuknya yang paling mendasar, sebuah tindak sosial melibatkan sebuah 

hubungan dari tiga bagian: gerak tubuh awal dari salah satu individu, respons dari 

orang lain terhadap gerak tubuh tersebut, dan sebuah hasil. Hasilnya adalah arti 

tindakan tersebut bagi pelaku komunikasi. Makna tidak semata-mata terletak 

dalam setiap hal ini, tetapi dalam hubungan ketiga hal tersebut. Dalam sebuah 

perampokan, misalnya perampok menunjukkan pada korbannya apa yang ia 

maksudkan. Korban merespons dengan memberinya uang atau barang, sehingga 

terjadi sebuah hasil (sebuah perampokan). 
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Tindakan individu yang tetap, seperti berjalan sendirian atau membaca 

sebuah buku adalah interaksional karena didasarkan pada gerak tubuh serta 

respons yang banyak terjadi di masa lalu dan terus berlanjut dalam pikiran 

individu. Seseorang tidak pernah berjalan sendirian tanpa mengandalkan makna 

dan tindakan yang dipelajari dalam interaksi sosial dengan orang lain. Sejak masa 

toddler, orang tua menuntun anaknya menggunakan kata-kata untuk menjelaskan 

apa yang terjadi, memberikan dorongan, dan membuat kerangka serta 

membicarakan apa yang terjadi. Berjalan adalah sebuah tindak sosial karena 

makna-makna yang dihubungkan dengan interaksi simbolis dari berjalan yang 

dipelajari dalam hidup. 

Tindakan bersama (joint action) antara dua orang atau lebih, seperti yang 

terjadi dalam pernikahan, perdagangan, perang, atau kebaktian  di gereja terdiri 

atas sebuah interhubungan (interlinkage) dari interaksi-interaksi yang lebih kecil. 

Blumer mencatat bahwa dalam sebuah masyarakat maju, bagian terbesar dari 

tindakan kelompok terdiri atas pola-pola yang stabil dan selalu berulang yang 

memiliki makna yang umum dan tetap bagi anggota mereka. Dikarenakan 

frekuensi pola-pola tersebut dan stabilitas maknanya, para peneliti cenderung 

menganggap mereka sebagai susunan-susunan, melupakan asal-usul mereka 

dalam percakapan. Blumer memperingatkan kita agar tidak lupa bahwa situasi-

situasi yang baru menghadirkan masalah masalah yang membutuhkan 

penyesuaian dan pendefinisian ulang. Dalam sebuah diskusi terkini yang 

membahas tentang Interaksionisme Simbolis, Donald Ellis menulis ―bahwa topik-

topik utama dari sosiologi (misalnya etnis) tidak pernah benar-benar dilihat, tetapi 

ada di dalam dan hidup mendahului kegiatan-kegiatan individu dalam situasi-

situasi kecil." 

Bahkan, dalam pola kelompok yang selalu berulang, tidak ada yang kekal. 

Setiap hal harus dimulai lagi dari awal dengan tindakan individu. Tidak peduli 

seberapa kokohnya sebuah tindakan kelompok, tindakan tersebut masih berakar 

dalam pilihan-pilihan individu manusia: ―Ini merupakan sosial dalam kehidupan 

kelompok yang menciptakan dan menjunjung tinggi aturan-aturan, bukan 

sebaliknya." 
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Interhubugan dapat diserap, diperluas, dan dihubungnkan melaui jaringan 

yang rumit: ―sebuah jaringan atau sebuah intitusi tidak bekerja secara otomatis 

karena adanya beberapa persyaratan sistem atau dinamika pada bagian dalamnya: 

jaringan ini bekerja karena manusia dan apa yang mereka lakukan merupakan 

sebuah hasil dari bagaimana mereka menjelaskan situasi yang meminta mereka 

untuk bertindak.‖ Dengan mengingat gagasan tentang tindak sosial ini, 

selanjutnya marilah kita lihat lebih dekat pada segi pertama dari analisis Mead—

masyarakat. 

Masyarakat (society) atau kehidupan kelompok, terdiri atas perilaku-

perilaku kooperatif anggota-anggotanya. Kerja sama manusia mengharuskan kita 

untuk memahami maksud orang lain yang juga mengahuskan kita untuk 

mengetahui apa yang akan kita lakukan  selanjtnya. Jadi, kerja sama terdiri dari 

―membaca‖ tindakan dan maksud orang lain serta menanggapinya dengan cara 

yang tepat. 

Makna merupakan sebuah hasil komunikasi yang penting. Pemaknaan 

Anda merupakan hasil dari interaksi dengan orang lain. Sebagai contoh, walaupun 

Anda mungkin belum pernah mendengar tentang ―telepon toilet,‖ para narapidana 

mengetahuinya dengan baik; mereka telah belajar bahwa mereka dapat 

berkomunikasi melalui pipa- pipa yang ada dalam penjara. Kita menggunakan 

makna untuk menafsirkan kejadian-kejadian di sekitar kita. Penafsiran itu seperti 

percakapan internal: ―Pelaku memilih, memeriksa, menahan, menyusun kembali, 

dan mengubah makna untuk mengetahui situasi di mana ia ditempatkan dan arah 

dari tindakan-tindakannya.‖ Jelasnya, kita tidak dapat berkomunikasi tanpa 

berbagi makna dari simbol-simbol yang kita gunakan. 

Mead menyebut gerak tubuh sebagai simbol signifikan. Di sini, kata gerak 

tubuh (gesture) mengacu pada setiap tindakan yang dapat memiliki makna. 

Biasanya, hal ini bersifat verbal atau berhubungan dengan bahasa, tetapi dapat 

juga berupa gerak tubuh non-verbal. Ketika ada makna yang dibagi, gerak tubuh 

menjadi nilai dari simbol yang signifikan. Masyarakat ada karena ada simbol-

simbol yang signifikan. Secara harfiah, kita dapat mendengar diri kita sendiri dan 

meresponsnya seperti yang orang lain lakukan pada kita karena adanya 
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kemampuan untuk menyuarakan simbol. Kita dapat membayangkan seperti apa 

rasanya menerima pesan kita sendiri dan kita dapat berempati dengan pendengar 

serta mengambil peran pendengar tersebut, secara mental mengisi respons dari 

orang lain. Oleh karena itu, masyarakat terdiri atas sebuah jaringan interaksi sosial 

di mana anggota-anggotanya menempatkan makna bagi tindakan mereka dan 

tindakan orang lain dengan mengunakan simbol-simbol. Bahkan, institusi-institusi 

masyarakat yang beragam dibangun oleh interaksi manusia yang terlibat dalam 

institusi- institusi tersebut. 

Ambillah sistem pengadilan di Amerika Serikat sebagai contohnya. 

Pengadilan tidak lebih dari interaksi antara hakim, juri, pengacara, saksi, juru 

tulis, pelapor, dan orang-orang lain yang menggunakan bahasa untuk saling 

berinteraksi. Pengadilan tidak memiliki makna terlepas dari penafsiran tindakan-

tindakan mereka yang terlibat di dalamnya. Hal yang sama dapat digunakan untuk 

sekolah, gereja, pemerintah, industri, dan segmen-segmen masyarakat lainnya. 

Kegiatan saling memengaruhi antara merespons pada orang lain dan diri 

sendiri ini adalah sebuah konsep penting dalam teori Mead dan hal ini 

memberikan peralihan yang baik ke konsep keduanya—diri. Anda memiliki diri 

karena Anda dapat merespons kepada diri Anda sendiri sebagai sebuah objek. 

Kadang-kadang, Anda bereaksi dengan baik pada diri Anda serta merasakan 

kebanggaan, kebahagiaan, dan keberanian. Kadang kala, Anda marah atau merasa 

jijik pada diri Anda sendiri. Cara utama Anda dapat melihat diri Anda seperti 

orang lain melihat Anda adalah melalui pengambilan peran atau menggunakan 

sudut pandang orang lain dan inilah yang menyebabkan Anda memiliki konsep 

diri. Istilah lain untuk konsep diri adalah refleksi umum orang lain (generalized 

others), semacam gabungan sudut pandang yang memandang diri Anda sendiri. 

Refleksi umum orang lain merupakan keseluruhan persepsi Anda dari cara orang 

lain melihat Anda. Anda telah lama belajar penggambaran diri ini melalui 

interaksionisme simbolis dengan orang lain dalam kehidupan Anda. Orang lain 

yang penting, orang-orang yang terdekat dengan Anda sangat penting karena 

reaksi-reaksi mereka sangat berpengaruh dalam hidup Anda. 
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Sebagai contoh, anggaplah gambar diri dari anak remaja. Sebagai hasil 

interaksi mereka dengan orang lain yang penting bagi mereka, seperti orang tua, 

saudara kandung, dan teman-teman sebayanya, anak-anak remaja dapat 

memandang diri mereka seperti orang lain memandang mereka. Mereka dapat 

menjadi orang yang telah mencerminkan mereka dalam banyak interaksinya 

dengan orang lain. Ketika mereka bersikap dalam cara-cara yang menguatkan 

gambaran ini, maka hal ini diperkuat, dan orang lain merespons sesuatu  dengan 

cara yang sama. Jadi, misalnya, jika remaja merasa tidak layak secara sosial, 

mereka dapat menarik kembali dan selanjutnya memperkuat gambaran tentang 

ketidakcukupan mereka. 

Diri memiliki dua segi, masing-masing menjalankan fungsi yang penting.  

adalah bagian diri Anda yang menurutkan kata hati, tidak teratur, tidak terarah, 

dan tidak dapat ditebak. Me adalah refleksi umum orang lain yang terbentuk dari 

pola-pola yang teratur dan tetap, yang dibagi dengan orang lain. Setiap tindakan 

dimulai dengan sebuah dorongan dari I dan selanjutnya dikendalikan oleh me. I 

adalah tenaga penggeak dalam tindakan, sedangkan me memberikan arah dan 

petunjuk. Mead menggunakan konsep me untuk menjelaskan perilaku yang dapat 

diterima secara sosial serta adaptif dan konsep I untuk menjelaskan gerak hati 

yang kreatif dan tidak dapat ditebak. 

Sebagai contoh, banyak orang akan dengan sengaja mengubah situasi 

hidup mereka untuk mengubah konsep diri mereka. Di sini, I menggerakkan orang 

tersebut untuk berubah dalam cara-cara yang tidak akan diizinkan oleh me. 

Perubahan tersebut dapat saja terjadi, misalnya, ketika Anda kuliah. Banyak siswa 

SMA yang memutuskan bahwa mereka akan menggunakan kuliah untuk 

membentuk me yang baru dengan cara berhubungan dengan sebuah kelompok 

orang-orang penting yang baru dan dengan membentuk sebuah refleksi umum 

orang lain yang baru. 

Kemampuan Anda untuk menggunakan simbol-simbol yang signifikan 

untuk merespons pada diri Anda sendiri menjadikan berpikir adalah sesuatu yang 

mungkin. Berpikir adalah konsep ketiga Mead, yang ia sebut pikiran. Pikiran 

bukanlah sebuah benda, tetapi merupakan sebuah proses. Hal ini tidak lebih dari 
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sekadar berinteraksi dengan diri Anda sendiri. Kemampuan ini, yang berkembang 

sejalan dengan diri, sangat penting bagi kehidupan manusia karena merupakan 

bagian dari setiap tindakan manusia. Berpikir melibatkan keraguan (menunda 

tindakan yang jelas) ketika Anda menafsirkan situasi. Di sini, Anda berpikir 

melalui situasi dan merencanakan tindakan selanjutnya. Anda membayangkan 

beragam hasil dan memilih serta menguji alternatif-alternatif mungkin ada. 

Manusia menggunakan simbol-simbol yang berbeda untuk menamai 

objek. Anda selalu mengartikan sesuatu berhubungan dengan bagaimana Anda 

bertindak terhadap hal tersebut, Anda mungkin memiliki seorang teman, 

misalnya, Anda mulai memiliki perasaan suka dengannya. Anda akan bertindak 

berbeda terhadap orang ini bergantung pada apakah Anda melihatnya sebagai 

seorang teman atau seorang kekasih. Objek menjadi objek melalui proses 

pemikiran simbolis ketika kita membayangkan tindakan yang atau yang berbeda 

terhadap sebuah objek, objek itu sendiri berubah karena kita melihatnya melalui 

sudut pandang yang berbeda. 

Bagi Blumer, yang diikuti oleh Mead dalam pengembangan karya ini, 

objek terbagi ke dalam tiga jenis—fisik (benda-benda), sosial (manusia), dan 

abstrak (gagasan-gagasan). Manusia mendefinisikan objek secara berbeda, 

bergantung pada bagaimana mereka bertindak terhadap objek tersebut. Seorang 

polisi dapat berarti sesuatu bagi penduduk minoritas pada suatu kota dan dapat 

memiliki arti yang lain bagi penduduk area pemukiman mewah; interaksi yang 

berbeda antara penduduk dari masyarakat yang berbeda ini akan menciptakan 

makna-makna yang berbeda untuk label polisi. 

Jenis objek kedua menurut Blumer adalah apa yang ia sebut dengan sosial. 

Sebuah penelitian yang menarik tentang penggunaan ganja oleh Howard Becker 

menggambarkan konsep objek sosial dengan sangat baik. Becker menemukan 

bahwa pengguna ganja setidaknya mempelajari tiga hal melalui interaksi dengan 

pengguna lain. Pertama adalah menghisap dengan benar. Hampir semua pengguna 

yang ditanyai oleh Becker mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk 

mabuk ketika mereka pertama kali menggunakan ganja hingga pengguna lain 

menunjukkan bagaimana melakukannya. Kedua, pengguna ganja harus belajar 



326 
 

untuk mendefinisikan sensasi yang dihasilkan oleh ganja tersebut sebagai 

―mabuk.‖ Dengan kata lain, individu belajar memisahkan pengaruh ganja dan 

menghubungkan pengaruh tersebut dengan menghisapnya. Becker menyatakan 

bahwa asosiasi ini tidak terjadi dengan sendirinya dan harus dipelajari melalui 

interaksi sosial dengan pengguna lain. Sebenarnya, beberapa pengguna yang 

sudah berpengalaman mengatakan bahwa para pemula benar-benar mabuk dan 

tidak menyadarinya hingga mereka diajari untuk mengenali perasaannya. 

Akhirnya, pengguna harus belajar untuk mendefinisikan pengaruhnya sebagai 

sesuatu yang menyenangkan dan diinginkan. Sekali lagi, hal ini tidak terjadi 

dengan sendirinya; banyak pemula yang tidak menemukan pengaruh yang 

menyenangkan sama sekali hingga mereka diberitahu bahwa mereka harus 

menganggapnya menyenangkan. 

Oleh karena itu, sebagai sebuah objek sosial, makna ganja diciptakan 

dalam proses interaksi. Bagaimana manusia berpikir tentang ganja (pikiran) 

ditentukan oleh makna-makna tersebut dan anggapan kelompok (masyarakat) juga 

merupakan hasil-hasil dari interaksi. Walaupun Becker tidak memberikan 

informasi mengenai konsep diri secara spesifik, mudah dilihat bahwa bagian diri 

juga dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan interaksi dalam kelompok 

penghisap ganja. 

Interaksionisme simbolis sebagai sebuah gerakan, ada untuk meneliti cara-cara 

manusia berkomunikasi, memusat, atau dapat membagi makna. Dalam bagian 

berikut, kita akan melihat pada sebuah teori yang terkenal dari karya sastra 

komunikasi yang terpusat pada salah satu cara yang signifikan di mana pemusatan 

ini terjadi. 

 

L. Teori Pemusatan Simbolis (Symbolic- Convergence Theory) 

Teori pemusatan simbolis juga sering dikenal dengan nama analisis 

bertemakan fantasi (fantasy theme analysis) adalah sebuah teori yang 

dikembangkan dengan sangat baik oleh Ernest Bormann, John Cragan, dan 

Donald Shield, serta berhubungan dengan penggunaan gaya bercerita dalam 

komunikasi. Titik awal teori ini adalah bahwa gambaran individu tentang realitas 
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dituntun oleh cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana segala sesuatu 

diyakini ada. Cerita-cerita atau tema-tema fantasi ini diciptakan dalam interaksi 

simbolis dalam kelompok-kelompok kecil serta mereka berpindah dari satu orang 

ke orang lain dan dari satu kelompok ke kelompok lain untuk berbagi sebuah 

pandangan tentang dunia. 

Tema-tema fantasi merupakan bagian dari drama-drama yang lebih besar 

yang merupakan cerita-cerita yang lebih panjang dan lebih rumit yang disebut 

pandangan retorika. Pandangan retorika adalah sebuah pandangan tentang 

bagaimana segala sesuatu telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Dalam 

ukuran yang besar pandangan ini membentuk anggapan-anggapan pada dasar 

pengetahuan sebuah kelompok membentuk pemahaman akan realitas. Tema-tema 

fantasi dan bahkan pandangan retorika lebih besar, terdiri atas karakter, alur, 

tempat, dan perantara yang mendukung. Karakter dapat berupa pahlawan, 

penjahat, atau pemain pendukung lainnya. Alur adalah gerak atau perkembangan 

cerita. Tempat adalah latar, termasuk lokasi perlengkapan, dan lingkungan 

sosiokultural, Akhirnya, perantara yang mendukung (sanctioning agent) adalah 

sebuah sumber yang mengesahkan cerita tersebut. Sumber ini dapat berupa kuasa 

yang meminjamkan kredibilitasnya pada cerita atau mengesahkan ceritanya. 

Perantara ini dapat berupa keyakinan pada Tuhan, komitmen pada keadilan atau 

demokrasi, atau bahkan kepercayaan pada lawan. 

Bayangkan sebuah kelompok eksekutif berkumpul untuk mengadakan 

sebuah pertemuan. Sebelum, selama, dan setelah pertemuan, para anggotanya 

akan berbagi pengalaman dan cerita—yang menyatukan kelompok tersebut. 

Beberapa cerita tersebut akan menjadi cerita yang lagi-lagi menceritakan tentang 

organisasi tersebut dan anggotanya. Setiap cerita akan memiliki karakter, alur, 

tempat, dan perantara yang mendukungnya. Dalam banyak hal, perantara 

pendukung dapat berupa perusahaan itu sendiri. Menceritakan cerita ini berulang-

ulang akan menciptakan dan mempertahankan kesatuan dalam kelompok tersebut. 

Anda dapat mengenali pandangan retorika karena pandangan tersebut 

diulang terus. Sebenarnya, beberapa tema sering dibicarakan dan sangat dikenal 

dalam sebuah kelompok atau komunitas bahwa anggota-anggotanya tidak lagi 
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menceritakan keseluruhan cerita, tetapi menyingkatnya dengan hanya 

memberikan sebuah "pemicu" atau isyarat simbolis. Inilah tepatnya yang muncul 

dalam sebuah lelucon. Misalnya, seorang eksekutif mengatakan, ―Ya, itu sama 

seperti episode Frasierl‖ dan semuanya akan tertawa, mengetahui apa yang ia 

maksudkan. Ketika kelompok bergaul kita di kampus berkumpul, pandangan 

retorika dapat dipicu dengan cepat kalimat-kalimat seperti ―French Pete,‖ "Sweet 

Red Grape,‖ dan ―Fifth Floor Boynton.‖ Kalimat-kalimat ini pasti tidak memiliki 

makna bagi Anda tetapi mengacu pada tema-tema fantasi tertentu di antara 

kelompok mahasiswa tersebut. 

Tema-tema fantasi yang berkembang menjadi keakraban tingkat tinggi dikenal 

dengan jenis-jenis fantasi situasi yang selalu diceritakan dalam sebuah kelompok. 

Sering kali penceritaan ulang ini berhubungan dengan pencapaian pribadi, 

kelompok atau komunitas dan mengambil sebuah hikayat (saga). Anda mungkin 

memiliki hikayat dalam keluarga dan organisasi kerja Anda, dan Anda tentunya 

telah mendengar hikayat nasional dan bermasyarakat (sociental), seperti George 

Washington dan pohon cherry, mengapa John Hancock menandatangani 

Declaration of Independence dengan tulisan tangan yang besar, dan bahkan cerita 

tentang naiknya Bill Gates. 

 

Dari Sumbernya ... 

Teori pemusatan simbolis muncul dari penelitian kelompok kecil saya di 

University of Minnesota. Teori ini didasarkan pada model teori-teori 

Newton tentang ilmu pengetahuan alam yang di dalamnya teori ini 

mencari hasil-hasil yang dapat ditiru dalam semua kebudayaan. Ini telah 

terbukti menjadi kasusnya ketika teori terus berhasil di seluruh dunia 

selama bertahun-tahun dan terus berkembang sebagai sebuah teori 

penelitian. 

—Ernest G. Bormann 

 

Ketika manusia dapat berbagi tema-tema fantasi, pandangan retorika menyatukan 

mereka dan memberi pemahaman tentang identifikasi dengan menggunakan 
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sebuah realitas. Dalam proses ini, manusia bertemu atau memegang sebuah 

gambaran umum ketika mereka berbagi tema- tema fantasi mereka. Sebenarnya, 

pandangan retorika yang dibagi—dan khususnya penggunaan jenis-jenis fantasi—

dapat dianggap sebagai bukti bahwa telah terjadi pertemuan. 

Ketika pandangan-pandangan retorika dibuat melalui pembagian tema-

tema fantasi dalam sebuah kelompok, mereka memenuhi sebuah fungsi 

penciptaan kesadaran. Mereka membuat orang-orang menyadari cara-cara tertentu 

dalam memahami segala sesuatu. Dengan kata lain, mereka membangun atau 

mempertahankan kesadaran bersama (shared consciousness) sebuah kelompok 

atau komunitas. Sepertinya, ada banyak kritik tentang kesetiaan di mana terjadi 

penyebaran pandangan retorika yang luas. Setelah hal ini terjadi, pandangan 

retorika mulai memenuhi fungsi pendukung kesadaran (consciousness- 

sustaining). Di sini, tema-tema fantasi hadir untuk mempertahankan komitmen. 

Dalam sebuah perusahaan, kesadaran bersama atau pandangan retorika dapat 

melahirkan kesetiaan, kebanggaan, dan komitmen. Anda menggunakan 

pandangan retorika dan ini berarti Anda mengambil tema, nilai, serta tujuan yang 

tersembunyi di dalamnya. Pandangan retorika bukan hanya cerita-cerita naratif, 

tetapi memiliki susunan yang dalam yang merefleksikan dan memengaruhi 

pemahaman kita tentang realitas. Sebagai contoh, cerita tentang Bill Gates—

bergantung pada versi mana yang Anda dengar—memiliki susunan yang dalam 

yang berisi kecerdasan individu, kerja keras, keberhasilan, dan kebaikan lainnya. 

Ada tiga susunan mendalam yang utama; sebagian besar pandangan 

retorika dijelaskan oleh salah satu dari tiga sumber yang memotivasi. Tiga sumber 

tersebut meliputi kesalehan (righteous), yang menjadikan kepekaan moral sebagai 

dasar bagi bagaimana pandangan retorika bekerja; sosial (social), yang sangat 

bergantung pada interaksi sosial untuk keberhasilan pandangan retorika; dan 

pragmatis (pragmatic), yang memiliki dasar praktis sebagai sumber yang 

mendukung pandangan tersebut. Dengan kata lain, anggota masyarakat dipandu 

oleh sebuah ketertarikan, kebutuhan, atau fokus pada sudut pandang kesalehan, 

sosial, atau pragmatis. 
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Jelasnya, tema-tema fantasi merupakan sebuah unsur utama dalam 

persuasi. Pelaku komunikasi publik—dalam pidato, artikel, buku, film, dan media 

lain—sering kali mengetuk pada tema-tema fantasi utama audiensi. Ketika kami 

menulis ini, film Superman Returns baru saja dirilis, dengan banyak komentar 

mengenai apakah film ini merupakan sebuah perbandingan dengan Yesus dan 

kebangkitannya. Baik Superman dan orang-orang Kristen dapat dianggap sebagai 

pandangan retorika yang ada dalam kehidupan kita. Masing-masing terdiri dan 

dipertahankan oleh cerita-cerita yang berisi karakter, lokasi, dan alur, serta 

memiliki fungsi masing-masing untuk memandu perilaku pengikut setiap 

kelompok. 

Ketika komunikasi publik merupakan sebuah cara yang umum untuk 

menyebarkan tema-tema fantasi, komunikasi publik juga dapat ditambahkan atau 

mengubah pandangan retorika dengan memperbesar, mengubah atau 

menambahkan tema-tema fantasi. Pada pemilihan umum tahun 2004, sebuah tema 

fantasi yang biasanya dinilai di negara kita—dinas militer—benar-benar 

dibalikkan dalam kasus John Kerry yang jasanya dipertanyakan di media massa. 

Ini merupakan sebuah contoh dari komunikasi publik yang menyebabkan 

pergeseran dalam tema-tema fantasi yang sudah  ada. Salah satu cara untuk 

menilai penggunaan tema-tema fantasi adalah dengan melihat keefektifannya 

ketika mereka muncul dalam wacana publik. Jika seorang pembicara masuk ke 

dalam tema-tema fantasi yang ada pada audiensi Anda dapat mengatakan bahwa 

pidatonya efekif Hitler adalah seorang yang ahli dalam memasuki tema-tema 

fantasi dari keunggulan suku bangsa Aria; ia menciptakan sebuah pandangan 

retorika yang membantunya mendapatkan kekuasaan dan dapat membuat orang 

lain menerima pandangannya. Seorang pembicara yang sangat kreatif dapat 

memberikan tema-tema fantasi sebuah kekuatan baru yang memperkuatnya. 

Pidato Martin Luther King Jr., yang berjudul ―I Have a Dream‖ adalah salah satu 

contohnya. Gagasan tentang impian sebagai sebuah metafora untuk harapan di 

masa depan bukanlah sesuatu yang baru, tetapi King memperkuat pandangan 

retorika dalam pidatonya. 
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Tema-tema fantasi merupakan salah satu hal yang diciptakan dan 

dihasilkan kembali dalam percakapan. Ketika Anda mendengarkan sebuah 

percakapan, Anda akan mampu mendengar tema-tema fantasi dalam tindakan; 

tetapi jika Anda mendengarkan dengan lebih saksama, Anda juga akan mendengar 

banyak tindakan kecil yang terjadi. Banyak peneliti komunikasi sangat tertarik 

pada tindakan yang teratur dan terbatas ini yang menyatukan percakapan. Mari 

kita lihat analisis percakapan sebagai sebuah cara menguji cerita- cerita yang 

teratur. 

 

M. Analisis Percakapan 

Salah satu karya dalam komunikasi yang paling menarik dan terkenal 

adalah analisis percakapan. Ini merupakan sebuah cabang dari sosiologi disebut 

etnometodologi yang merupakan Penelitian mendalam tentang bagaimana 

manusia pengatur kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini melibatkan beberapa 

metode untuk melihat dengan saksama pada cara-cara manusia bekerja bersama 

untuk menciptakan organisasi sosial. 

Sebuah percakapan dipandang sebagai sebuah pencapaian sosial karena 

mengharuskan kita melakukan sesuatu secara kooperatif melalui pembicaraan. 

Analisis percakapan (conversation analysis—CA) mencoba untuk menemukan 

dengan tepat apa pencapaian itu dengan menguji saksama catatan percakapan. 

Oleh karena itu, CA digambarkan dengan pengujian saksama rangkaian 

pembicaraan yang sebenarnya. Para anaisis melihat pada segmen percakapan 

untuk jenis tindakan yang dicapai dalam pembicaraan menguji apa yang 

pembicara lakukan ketika mereka berkomunikasi. Mereka mungkin melakukan 

banyak hal sekaligus—mungkin bertanya dan menjawab pertanyaan, mengatur 

giliran, serta melindungi wajah. Hal paling penting adalah bagaimana hal-hal ini 

dilakukan dalam bahasa. Alat dan bentuk apa yang digunakan dalam interaksi 

antara pihak-pihak untuk memperoleh tindakan? 

Tidak seperti teori kognitif yang dimunculkan dalam tradisi 

sosiopsikologis, analisis percakapan (yang kuat dalam tradisi sosiokultural) tidak 

hanya berhadapan dengan perbedaan-perbedaan individu atau proses-proses 
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mental yang tersembunyi, tetapi dengan apa yang terjadi dalam bahasa, dalam 

naskah, atau dalam wacana. CA berfokus pada interaksi dalam wacana—gerakan 

maju mundur, pergantian giliran yang dibuat pelaku komunikasi—dan bagaimana 

mereka dapat mengatur rangkaian pembicaraan mereka seperti yang muncul 

dalam perilaku yang sebenarnya. 

Hal yang sangat penting dalam analisis percakapan adalah cara-cara pelaku 

komunikasi menciptakan stabilitas dan pengaturan dalam pembicaraan mereka. 

Bahkan, ketika percakapan terlihat buruk pada awalnya, ada pengaturan yang 

mendasarinya dan hubungan untuk berbicara, serta pelaku percakapan sendiri 

benar-benar menciptakannya seiring mereka berjalan. Pertama-tama, analis 

bekerja secara induktif dengan menguji detail dari percakapan—banyak 

percakapan—yang sebenarnya dan selanjutnya menyamakan prinsip-prinsip yang 

ada, di mana pelaku percakapan menyusun pembicaraan mereka. 

Sebagai contoh, pikirkan tugas sederhana dalam menceritakan sebuah 

cerita. Ketika Anda menceritakan sebuah cerita, terlihat bahwa Anda hanya 

mengatakannya, tetapi cerita 

Anda sebenarnya merupakan sebuah gabungan pencapaian yang dilakukan 

oleh Anda dan pendengar Anda. Walaupun Anda mungkin mendapatkan sebuah 

giliran yang lebih panjang, cerita Anda dapat ada karena adanya kerja sama dari 

orang lain dalam mengatur giliran. Pertama, Anda harus mulai dengan 

menawarkan sebuah cerita dan orang lain menjawabnya serta mempersilakan 

Anda untuk melakukannya. Selama Anda bercerita, pendengar dapat mengambil 

beragam giliran untuk mengenali dan menguatkan ceritanya, menunjukkan 

pemahaman, mempersilakan Anda untuk terus melanjutkan cerita, memengaruhi 

ceritanya dengan beberapa cara, atau memperbaiki atau membenarkan sesuatu 

yang Anda katakan. Semua ini memerlukan kerja dan pengaturan bagian masing-

masing. 

Analisis percakapan berhubungan dengan beragam masalah. Pertama, hal ini 

berhubungan dengan apa yang ingin diketahui oleh pembicara untuk memulai 

percakapan—aturan-aturan percakapan. Fitur-fitur percakapan, seperti pergantian 

giliran, jeda dan celah, serta penimpaan telah menjadi ketertarikan khusus. 
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Analisis percakapan juga berhubungan dengan pelanggaran aturan dan cara-cara 

manusia mencegah serta membenarkan kesalahan dalam pembicaraan. 

Tentu saja aspek yang paling terkenal dan mungkin yang paling penting 

dari analisis percakapan adalah hubungan percakapan (conversational 

coherence). Diartikan dengan sederhana, hubungan adalah keterkaitan dan 

keberartian dalam percakapan. Sebuah percakapan yang jelas atau koheren terlihat 

tersusun dengan baik dan masuk akal bagi pelaku percakapan. Koherensi 

tampaknya mudah, namun membuatnya jadi jelas atau koheren sangatlah 

kompleks dan tidak dapat dipahami secara bersamaan. Sebagian besar analis 

percakapan memandang prinsip yang dikembangkan oleh H. Paul Grice sebagai 

dasar bagi pemahaman kita tentang hubungan. 

 

N. Prinsip-prinsip dalam Percakapan. 

Grice menawarkan beberapa anggapan yang sangat umum yang harus 

dianut oleh semua pelaku percakapan untuk memiliki percakapan berhubungan. 

Anggapan pertama dan yang paling umum adalah prinsip kerja sama: kontribusi 

seseorang harus tepat. Kerja sama di sini harus berarti pengungkapan persetujuan, 

tetapi berarti bahwa seseorang mau menyumbangkan sesuatu yang berhubungan 

dengan tujuan percakapan. Sebagai contoh, jika seseorang bertanya pada Anda, 

Anda harus menjawabnya atau menanggapinya dengan beberapa cara yang 

setidaknya menjawab pertanyaan tersebut, Jika tidak, Anda akan dianggap tidak 

sopan. Ketika orang lain gagal menyelesaikan speech act dengan tepat akan 

menyebabkan kebingungan dan kurangnya keterkaitan. Menurut Grice, kerja sama 

dicapai dengan mengikuti empat prinsip. 

Prinsip pertama Grice adalah prinsip kuantitas: sebuah kontribusi terhadap 

sebuah percakapan akan memberikan informasi cukup dan tidak terlalu banyak. 

Anda melanggar prinsip kuantitas ketika komentar Anda kurang atau terlalu 

banyak. Kedua adalah prinsip kualitas sebuah kontribusi haruslah benar. Anda 

melanggar kualitas ini ketika Anda sengaja berbohong atau berkomunikasi dalam 

cara yang tidak menunjukkan maksud untuk jujur. Ketiga adalah  prinsip 

relevansi: komentar-komentar Anda harus berhubungan. Anda melanggar prinsip 
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ini ketika Anda membuat komentar yang berhubungan. Prinsip yang keempat 

adalah prinsip tata karma: jangan mengatakan sesuatu yang tidak jelas, ambigu, 

da tidak teratur. 

Saat ini Anda mungkin erpikir bahwa prinsip-prinsip ini terlihat sangat 

sederhana dan jelas, tetapi pertanyaan yang berhubungan mengenai bagaimana 

sebenarnya pembicara menggunakannya dan bagaimana mereka menangani 

pelanggaran yang lebih jelas rumit dan menarik. Prinsip kerja sama dan prinsip-

prinsip lainnya yang berhubungan sering kai dilanggar, kadang-kadang dengan 

senjata, tetapi apa yang menjadikannya sangat penting adalah bahwa mereka tidak 

pernah dilanggar tanpa mengganggu arus percakapan atau memengaruhi persepsi 

orang lain dalam percakapan. Dengan kata lain, pelanggaran merupakan sebuah 

masalah yang harus dihadapi oleh pelaku komunikasi, dan mereka harus 

melakukannya secara bersama-sama. 

Salah satu jenis pelanggaran yang paling umum adalah mengatakan 

sesuatu secara tidak langsung. Komunikasi tidak langsung sangat penting bagi 

beragam alasan sosial dan pribadi seperti kesopanan. Jika, misalnya, seseorang 

menanyakan harga mobil Anda, anda dapat mengatakan ―Oh, cukup murah.‖ 

Sekarang, awalnya pernyataaan tersebut melanggar prinsip kuantitas dan terlihat 

tidak kooperatif, tetapi pelaku percakapan yang kompeten akan menyadari bahwa 

ini merupakan sebuah pernyataan tidak langsung yang berarti, ―Bukan urusanmu.‖ 

Kita menangani pelanggaran dengan membuat penafsiran tertentu yang 

disebut dengan implikatur percakapan untuk membantu kita memahami apa yang 

dinyatakan atau diimplikasikan oleh pelanggaran yang nyata. Untuk menganggao 

bahwa pelanggar berbuat sesuai dengan prinsip kerja sama, pendengar harus 

menghubungkan beberapa makna tambahan yang akan menjadikan kontribusi 

pembicara nampak sesuai dengan prinsipnya. Sebenarnya, ketika Anda sengaja 

melanggar sebuah prinsip, Anda mengira bahwa pendengar Anda akan mengerti 

bahwa Anda benar-benar bermaksud untuk kooperatif. Jika, misalnya, Anda 

bertanya, ―Wah, sedang hujan lebat,‖ Anda secara teknis melanggar prinsip 

kualitas, tetapi orang lain tahu berbicara secara metafora. Implikatur percakapan, 

dengan kata lain, memungkinkan Anda untuk menggunakan semua jenis 
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pernyataan tidak langsung yang menarik untuk mencapai tujuan Anda tanpa harus 

dinilai tidak kompeten. 

Penelitian tentang implikatur percakapan sebenarnya merupakan penelitian 

tentang aturan- aturan yang digunakan untuk membenarkan pelanggaran-

pelanggaran aturan lain dan implikatur ini sangat penting bagi keseluruhan 

pengaturan percakapan. Sebenarnya, kompetensi itu sendiri memerlukan 

penggunaan implikatur yang efektif. Tanpa hal ini, percakapan kita akan 

membosankan, mudah ditebak, dan tidak hidup. Dapatkah Anda membayangkan 

berbicara tanpa mampu menyatakan sesuatu, menggunakan metafora, merespons 

secara tidak langsung, menghindari hal-hal tertentu agar terlihat sopan, atau 

memikirkan bentuk pengungkapan yang baru dan kreatif? Semua hal ini 

dimungkinkan oleh implikatur percakapan. 

Cara lain Anda mengatur prinsip kerja sama adalah dengan memberi 

petunjuk bahwa Anda melanggar salah satu prinsip, sementara Anda masih 

mencoba untuk tetap kooperatif. Petunjuk-petunjuk tersebut disebut izin untuk 

pelanggaran karena mereka memungkinkan Anda melanggar sebuah prinsip tanpa 

adanya keberatan. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan, ―Saya mungkin 

sedikit berlebihan, tetapi . . . ‖  Atau Anda dapat mengakhiri sebuah pernyataan 

dengan mengatakan, ―... jika Anda tahu maksud saya.‖ Dengan menggunakan 

frase-frase dan pembatasan seperti di atas merupakan salah satu cara meminta izin 

untuk melanggar salah satu atau beberapa prinsip. Berikut ini adalah sebuah 

percakapan yang umum: 

Kay : Bagaimana kamu dan suamimu bertemu? 

Betty : Wah, ceritanya panjang. 

Kay : Baiklah, aku punya banyak waktu, mari kita dengarkan. 

 

Ketika Betty mengatakan, ―Ceritanya panjang,‖ Kay menganggapnya 

sebagai sebuah permohonan untuk melanggar prinsip kuantitas. Ada penafsiran 

lain juga: jawaban Betty mungkin sebuah jawaban yang sopan untuk mengatakan 

bahwa ia tidak mau membahas subjek tersebut, tetapi Kay—sengaja atau tidak—

salah menafsirkan permohonan tersebut. 
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P and an gan - p an dan gan  t r ad i s io n a l  menganggap bahwa pelaku 

komunikasi yang kompeten setidaknya bermaksud untuk bekerja sama. Dalam 

sebuah karya yang menarik, Steven McCornack dan koleganya mempertanyakan 

pandangan ini. Dalam teori manipulasi informasi, mereka menyatakan bahwa 

manusia sering kali sengaja berbohong dengan melanggar prinsip- prinsip kerja 

sama ini. Sebagai contoh, jika Anda ingin berbohong, Anda akan melanggar 

prinsip kualitas dengan menyampaikan informasi yang tidak benar. Jika Anda 

ingin menyatakan sesuatu yang tidak jelas, Anda akan melanggar prinsip kuantitas 

dengan mengatakan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika Anda ingin 

mengganggu, Anda akan melanggar prinsip relevansi dengan mengganti 

bahasannya. Semua ini adalah bentuk-bentuk manipulasi yang dirancang untuk 

membohongi pendengar. Jadi, pelanggaran dapat dibagi menjadi dua jenis—jujur 

dan bohong. 

 

Pendekatan Peruntunan. Sejumlah teori peruntunan telah diajukan yang 

menjelaskan lebih jauh tentang apa yang terjadi dalam proses penciptaan 

percakapan yang berhubungan. Gagasan di balik pendekatan peruntunan adalah 

bahwa sebuah percakapan terdiri atas serangkaian speech act yang teratur dari 

keterkaitan dicapai dengan memastikan bahwa setiap tindakan adalah respons 

yang tepat untuk tindakan sebelumnya. Sebagai contoh, pertanyaan, ―Hai, apa 

kabar?‖ biasanya diikut oleh, ―Baik. Bagaimana denganmu?‖ Ingatlah teori 

speech-act di Bab 5, bahwa ketika kita berbicara, kita sebenarnya melakukan 

sesuatu, dengan kata-kata kita, seperti berjanji, memohon, menuntut, atau 

menyapa. Sebuah percakapan yang berhubungan adalah percakapan di mana 

pelaku komunikasi speech act mengikuti secara logis tindakan pelaku komunikasi 

lainnya dalam percakapan. 

Pendekatan peruntunan berfokus pada pasangan pelengkap (adjacency 

pair) atau dua speech act yang saling terikat. Bagian pasangan pertama (first pair 

part—FPP) adalah ucapan pertama dan bagian pasangan kedua (second pair 

part—SPP) adalah ungkapan yang kecuali. SPP melengkapi speech act. Jika saya 

berjanji untuk kembali pada pukul 6.00, Anda akan menerima janji saya atau 
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menolaknya. Dengan pendekatan ini, sebuah percakapan dikatakan berhubungan 

jika aturan-aturan peruntunan yang tepat digunakan secara konsisten antara FPP 

dan SPP. Jika saya mengatakan ―Hai, apa kabar?‖ dan Anda menjawab, 

―Pepohonannya hijau,‖ saya mungkin mengira kalau Anda gila karea saya tidak 

melihat bagaimana speech act Anda melengkapi speech act saya dalam cara 

apapun. 

Mungkin, model peruntunan yang paling berpengaruh adalah yang 

digunakan oleh Harvey Sacks, Emanuel Schegloff, dan Gail Jefferson. Pada 

dasarnya, inin merupakan sebuah teori pergantian giliran yang menetapkan bahwa 

giliran selanjutnya dalam sebuah percakapan harus berupa respons yang tepat 

untuk melengkapi jenis pasangan pelengkap tertentu. Sebagai contoh, sebuah 

pernyataan akan diikuti oleh jawaban, salam dibalas dengan salam, penawaran 

diikuti oleh penerimaan atau penolakan. Beberapa jenis pasangan pelengkap yang 

telah dibahas dalam literature: penegasan-pesetujuan/ketidaksetujuan, pertanyaan-

jawaban, panggilan-jawaban, salam-salam, penutupan-penutpan, permohonan-

pemberian/penolakan, ejekan-tanggapan, permintaan maaf-penerimaan/penolakan, 

pujian-penerimaan/penolakan, ancaman-tanggapan, tantangan-tanggapan, 

tuduhan-penyangkalan/pengakuan, dan kesombongan-penghargaan/cemoohan. 

Dalam setiap kasus peruntunan, pelengkapan speech act seseorang 

menandakan giliran bagi pembicara yang lain, yang harus menanggapinya sesuai 

denan aturan-aturan yang tepat. Pembicara dapat menunjuk siapa pembicara 

selanjutnya, atau pembicara lain dapat mengambil gilirannya, selama ia 

memberikan tanggapan yang tepat. Jika tidak ada tanggapan lagi, pembicara dapat 

terus berbicara. 

Selain memerlukan tabffaoab yang tepat, pasangan-pasangan pelengkap 

juga meliputi pilihan persetujuan. Dengan kata laik, SPP biasanya diharapkan 

untuk setuju dengan FPP. Sebagai contoh, sebuah pernyataan biasanya diikuti 

oleh persetujuan (―Kamu suka dengan sinar matahari?‖ ―Tentu saja‖) dan sebuah 

permohonan diikuti oleh penerimaan (―Dapatkah saya meminjam krim anti 

mataharimu?‖ ―Tentu saja‖). Ini tidak berarti bahwa manusia selalu setuju, tetapi 

ketidaksetujuan membutuhkan tindakan khusus dalam bentuk cerita, alasan, atau 
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argumen. (―Dapatkah saya meminjam krim anti mataharimu?‖ ―Maaf, sudah 

habis.‖) 

Analis percakapan mengakui bahwa manusia tidak berkomunikasi secara 

mekanis dalam rangkaian pasangan-pasangan pelengkap. Sebenarnya, sebagian 

besar percakapan terlihat berantakan dalam hal ini, sehingga sebenarnya tantangan 

dari karya ini adalah untuk menunjukkan bagaimana lawan bicara mampu 

memahami rangkaian ucapan yang terlihat berantakan dipermukaan. Dalam 

memeriksa naskah-naskah sebenarnya yang direkam, para peneliti ini mampu 

menunjukkan aturan-aturan yang digunakan oleh para pelaku komunikasi untuk 

memastikan keterkaitan. 

Beberapa jenis aturan yang lebih umum adalah presekuens, sisipan, dan 

perluasan. Presekuens adalah pasangan pelengkap yang maknanya bergantung 

pada rangkaian tindakan lain yang belum diutarakan. Berikut ini, FPP dan SPP 

awal hadir sebagai sebuah invitasi untuk susunan bagian pasangan: 

 

FPP 1 : Sudahkah kamu mencuci tangan? (presekuens) 

SPP 1 : Belum, kenapa? 

FPP 2 : Karena makan malam sudah siap. 

SPP 2: B a i k l a h .  S a y a  a k a n  melakukannya. 

 

Pembicara bermaksud untuk membuat permohonan, tetapi tidak dapat karena 

tidak menyertakan pertanyaan presekuens. 

Sisipan adalah pasangan pelengkap yang ada antara dua bagian dari pasangan lain 

dan merupakan bawahan dari pasangan utama. Sisipan perlu untuk menjelaskan 

maksud FPP awal. Berikut ini adalah contohnya: 

 

FPP 1: Maukah kamu pergi denganku suatu saat nanti? 

FPP 2 : Seperti kencan? (sisipan) 

SPP 2 : Ya. 

SPP 1 : Oh, baiklah. 
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Gerakan tersebut juga merupakan sebuah contoh dari perluasan, yang 

berarti bahwa pembicara selanjutnya memperluas rangkaian untuk menyertakan 

maksud tambahan. Perluasan digunakan ketika segmen pembicaraan yang secara 

teroretis dapat dicapai dalam satu giliran, seperti salam, pujian, atau permohonan, 

digunakan dalam beberapa giliran. Sistem ini memungkinkan kita untuk 

menguraikan atau memisahkan percakapan ke dalam bagian-bagian. Tabel 6.1 

memberikan contohnya. 

Gagasan tentang pasangan pelengkap telah menjadi sesuatu yang berguna 

dan digunakan dalam banyak percakapan, tetapi para analis percakapan saat ini 

umumnya setuju bahwa keterkaitan tidak dapat dijelaskan menurut aturan-aturan 

seperti berikut, di mana keterkaitan dinilai oleh apakah sebuah gerakan setuju 

dengan bagian-bagian yang ada sebelum dan sesudahnya. Kita sekarang beralih ke 

bagaimana situasi-situasi yang rumit ini ditangani—dengan penggunaan aturan-

aturan global. Aturan-aturan global adalah aturan-aturan di mana keterkaitan 

percakapan ditentukan oleh keseluruhan tujuan percakapan. 

Pebedaan antara aturan-aturan lokal dan global dapat dilihat dalam analogi 

permainan bola basket. Dalam bola basket, Anda diharapkan menambahkan nilai 

dengan mencetak angka dan Anda harus melakukannya sesuai dengan aturan 

permainan. Dalam permainan ini, kadang-kadang menguraikan gerakan serta 

strategi tim dan individu tidak dinilai rasional atau saling terkait berdasarkan pada 

apakah mereka konsisten dengan gerakan yang ada sebelum atau setelahnya, 

tetapi pada apakah mereka konsiseten dengan keseluruhan tujuan permainan. Mari 

kita lihat lebih dekat pada apa yang dimaksud dalam komunikasi. 

Pendekatan Rasional. Pendekatan rasional yang sering dihubungkan dengan 

Sally Jackson dan Scott Jacobs adalah pendekatan kedua pada analisis percakapan 

dan menggunakan pendekatan global. Para peneliti ini menggunakan anak analogi 

permainan untuk menjelaskan bagaimana percakapan berjalan. Permainan itu 

sendiri diatur  oleh aturan-aturan yang harus diketahui oleh pemain dan digunakan 

untuk mencapai tujuan permainan. Permainan tersebut berhubungan karena 

dengan penggunaan aturan-aturan yang tepat, dapat mencapai tujuan. Jadi, pemain 
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harus memiliki dua pengetahuan: mereka harus mengetahui aturan permainan dan 

apa yang merupakan permainan rasional dalam parameter aturan. 

Pendekatan rasional pada keterkaitan percakapan menganggap bahwa 

percakapan merupakan tindakan praktis untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan 

percakapan mengharuskan pelaku percakapan memikirkan cara mereka 

melaluinya, lalu memberinya nama rasional ―Jika saya menginginkan ini dan itu, 

maka saya harus melakukan ini dan itu.‖ Pelaku komunikasi membuat keputusan 

mengenai apa yang akan dikatakan dan bagaimana mencapai tujuan mereka 

keterkaitan benar-benar dinilai menurut keseluruhan pemikiran. Jika rangkaian 

tindakan terlihat rasional dalam hubungannya untuk sepakat atas tujuan, maka 

percakapan tersebut berhubungan. 

Percakapan dapat menjadi rumit karena seperti permainan, percakapan 

dimainkan dengan orang lain. Gerakan seseorang harus sesuai dengan pemain-

pemain lainnya, sehingga memerlukan persetujuan pada tujuan dan beberapa 

timbal balik sudut pandang. Ucapan-ucapan memiliki kekuatan yang 

mengharuskan pendengar untuk memahami maksud pembicara dan pembicara 

harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang disebut kondisi kesesuaian untuk 

memahami apa yang akan terjadi. Pelaku komunikasi tidak merespons pada 

speech act setiap individu, tetapi pada keseluruhan maksud dari orang lain. 

Keterkaitan sebuah percakapan tidak dinilai oleh pasangan-pasangan pelengkap, 

tetapi oleh rencana permainan yang berkembang. 

Sebagai contoh, membuat sebuah janji mengharuskan pembicara untuk 

mengikuti aturan-aturan rasional tertentu atau keadaan kesesuaian. Berjanji 

melibatkan lima aturan dasar: Pertama, pembicara harus menunjukkan bahwa ia 

akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Kedua, hal ini harus menjadi 

sebuah tindakan yang diinginkan oleh pendengar untuk dilakukan. Ketiga, janji 

tersebut harus menjadi sesuatu yang tidak akan Anda lakukan sebaliknya. 

Keempat, pembicara harus menunjukkan maksud yang sebenarnya. Terakhir, janji 

dianggap sebagai sebuah kewajiban. Sebuah percakapan yang berhubungan adalah 

percakapan yang menyertakan satu atau beberapa tujuan seperti berjanji bahwa 

pembicara dan pendengar dinilai rasional oleh aturan-aturan. 
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Jackson dan Jacobs menetapkan dua jenis aturan yang perlu untuk 

keterkaitan global. Aturan-aturan kelayakan menentukan kondisi- kondisi yang 

perlu untuk sebuah tindakan agar dinilai sebagai sebuah gerakan yang tulus dalam 

sebuah rencana untuk mencapai tujuan. Aturan- aturan pemikiran—jenis aturan 

kedua dari Jackson dan Jacob—mengharuskan pembicara untuk menyesuaikan 

pernyataan dengan keyakinan dan sudut pandang pelaku percakapan lain. Ini tidak 

berarti bahwa pembicara hanya mengatakan apa yang ingin didengar oleh 

pendengar, tetapi juga bahwa mereka membuat kerangka pernyataan mereka 

dalam cara yang membuat pemahaman logis dalam sudut pandang apa yang orang 

lain pikirkan sedang terjadi. Sebagai contoh, Anda mungkin akan mendapati 

sebuah permohonan untuk meminjam uang yang aneh dalam sebuah percakapan 

tentang politik. Anda akan mempertanyakan ketulusan orang tersebut dan Anda 

akan menganggap permohonannya sebagai sesuatu yang tidak layak. 

Pada dasarnya, aturan-aturan ini membantu pelaku komunikasi menyusun 

sebuah sistem logis, sehingga percakapan akan terasa berhubungan. Ingatlah 

bahwa aturan-aturan ini dapat dilanggar dan keterkaitan tidak selalu dicapai. 

Pelaku komunikasi juga dapat tidak setuju mengenai apakah sebuah rangkaian 

memenuhi kondisi yang layak dan sesuai dengan tujuan serta ketidaksetujuan 

tersebut sering kali menjadi dasar dari pertentangan. Oleh karena komunikasi 

merupakan tindakan yang praktis dan berorientasi pada tujuan, pelaku komunikasi 

harus selalu menilai apakah interaksi tersebut sesuai dengan tujuan, jika tidak, 

apakah dan penyesuaian apa yang harus dibuat dalam gerakan percakapan. Fakta 

ini menjadikan percakapan sebuah proses dinamis dari pemikiran praktis sebelum 

dan sesudah. 

Donald Ellis mengajukan sebuah teori keterkaitan makna (coherentist 

theory of meaning) yang menjelaskan lebih jauh mengenai proses ini dan 

membantu untuk memperluas tradisi rasional. Menurut Ellis, memahami wacana 

adalah sebuah tindakan pragmatis di mana pelaku komunikasi menggunakan 

pemaknaan bersama untuk mencapai keterkaitan. Komunikasi hanya mungkin 

karena pelaku komunikasi memiliki pemaknaan bersama. Ellis memisahkan tiga 

karakteristik wacana yang memungkinkan terjadinya pemahaman. 
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Karakteristik pertama adalah kejelasan (intelligibility). Wacana dikatakan 

jelas jika mengandung atau menunjukkan bukti yang memungkinkan pelaku 

komunikasi membuat kesimpulan terhadap maknanya. Seorang ayah dapat 

bertanya pada anak laki-lakinya, ―Apakah yang di lantai itu jaketmu?‖ Anaknya 

dengan tepat berpikir bahwa itu adalah sebuah perintah atau permintaan baginya 

untuk mengambil jaket tersebut. Baik ayah dan anaknya sama-sama memiliki 

pengalaman dalam situasi yang sama yang memungkinkan mereka berbagai 

pemaknaannya. Jaket yang berada di lantai, waktu dari pertanyaan sang ayah, dan 

penggunaan pertanyaan yang sama di masa lalu adalah bukti- yang dapat 

digunakan oleh anak untuk menarik kesimpulan. 

Karakteristik kedua dari wacana adalah pengaturan (organization). 

Pernyataan-pernyataan merupakan bagian dari sistem susunan ilmu bahasa yang 

teratur dan lebih besar. Anda tidak menunjuk makna yang Anda inginkan pada 

suatu kalimat; makna sebuah pertanyaan itu terbatas, dan pelaku komunikasi yang 

kompeten mengetahui apa cakupan pemaknaan yang mungkin. Kualitas wacana 

ini memungkinkan pembicaraan yang rasional, Karakteristik wacana yang ketiga 

dari Ellis adalah verifikasi (verification). Dalam percakapan, pernyataan seseorang 

dapat membuktikan atau menegaskan makna pernyataan lainnya. Ketika anak 

dalam contoh kita menjawab, "Ya, saya akan mengambilnya,‖ ia membuktikan 

perintah yang dikeluarkan oleh ayahnya. Jadi, pelaku percakapan menggunakan 

asas memberi menerima dari percakapan mereka untuk menguji makna serta 

memikirkan cara mereka untuk mencapai persetujuan atas kesimpulan. 

Dengan menggunakan prinsip-prinsip global berarti menghilangkan nilai 

dari prinsip-prinsip lokal. Sebenarnya, keterkaitan pasangan pelengkap 

merupakan sebuah kasus tertentu dari tindakan rasional. FPP mengajak pendengar 

untuk masuk ke dalam semacam rencana mikro untuk mencapai sebuah tujuan 

dan SPP dikatakan berhubungan jika SPP dapat cocok dalam rencana tersebut. 

Sebuah salam mengajak pendengar untuk membuat kontak dan sebuah salam yang 

dibalas memenuhi semacam perjanjian salam. Respons pada sebuah FPP dapat 

dipastikan dan 
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langsung berkooperasi; berkooperasi secara tidak langsung; persetujuan perkiraan; 

atau mencoba untuk memperluas, mengubah, atau menolak tujuan yang disusun 

pada ucapan yang pertama. Melalui rangkaian ucapan, pelaku komunikasi 

sebenarnya merundingkan rencana pencapaian tujuan. Jackson dan Jacobs 

menyebut hal ini dengan perubahan keyakinan/konteks keinginan (transformation 

of belief/want context). Pelaku komunikasi biasanya bertanya pada diri mereka 

sendiri, ―Apa yang ingin kita capai di sini dan gerakan logis apa yang dibutuhkan 

oleh masing- masing dari kita untuk mencapainya?‖ Percakapan akan 

berhubungan jika dicapai persetujuan dan tindakannya terlihat tepat untuk 

mencapai tujuan. 

Untuk melihat lebih jelas bagaimana gagasan-gagasan ini dapat 

diaplikasikan, mari kita lihat penerapan teori Jackson dan Jacobs pada 

permohonan. Sebenarnya, permohonan merupakan salah satu dari semua speech 

act yang diteliti dan teori mereka memberikan perluasan serta modifikasi yang 

baik dari keseluruhan penelitian. 

Menurut Jackson dan Jacobs, permohonan dapat ditangani dengan 

berbagai cara. Semakin jelas dan semakin tepat sebuah permohonan dan semakin 

jelas dan semakin tepat responsnya, semakin terkait pula rangkaian 

permohonannya. Ini terjadi karena ketepatan mendukung kejelasan dan 

keterkaitan. Oleh karena itu, jika saya mengatakan, ―Tolong ambilkan 

menteganya,‖ tujuan saya jelas dan respons Anda, ―Baiklah,‖ jelas berhubungan. 

Sebaliknya, jika saya mengatakan, ―Roti panggang saya kering,‖ tujuan saya 

adalah meminta Anda mengambilkan mentega kurang jelas, dan respons Anda, 

―Seharusnya kau membaliknya sedikit,‖ benar-benar mengecewakan saya. 

Jackson dan Jacobs memberikan beberapa jenis ungkapan yang dapat 

dianggap sebagai permohonan, berkisar dari yang langsung hingga yang tidak 

berhubungan. ―Tolong ambilkan menteganya‖ adalah sebuah permohonan yang 

benar-benar langsung. Permohonan yang tidak langsung akan menjadi kurang 

jelas: ―Roti panggang saya kering.‖ Petunjuknya di sini kurang langsung: 

―Beberapa orang di meja ini memiliki sesuatu yang saya butuhkan.‖ 
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Ada juga ucapan-ucapan yang umumnya ditemukan dalam percakapan 

yang berfungsi sebagai awal permohonan. Ucapan-ucapan ini mempersiapkan 

pendengar untuk sebuah permintaan di waktu yang akan datang. Contohnya, 

―Bolehkah saya menyela untuk menanyakan sesuatu?‖ Ketika sebuah permohonan 

atau awal permohonan dibuat, pendengar dapat merespons dalam berbagai cara, 

baik langsung maupun tidak langsung. Jika pelaku komunikasi menyadari maksud 

dari permohonan tersebut, ia dapat menjelaskan hal tersebut dengan merespons 

secara langsung. Contohnya adalah gerakan antisipasi, di mana pendengar 

menyadari permohonan yang tersembunyi atau tidak langsung dan segera 

memberikannya. (―Roti panggang saya benar-benar kering.‖ ―Ini, oleskan sedikit 

mentega‖). Gerakan- gerakan tersebut menghasilkan keterkaitan karena mereka 

berorientasi pada tujuan yang jelas dari pelaku komunikasi yang lain. Respons-

respons yang menyalahartikan pernyataan pembicara akan kurang terhubung, 

seperti dalam kasus seseorang yang menganggap sebuah pernyataan yang tulus 

sebagai sebuah permohonan yang tidak pernah dimaksudkan demikian. 

Contohnya, ketika seseorang mengatakan, ―Pasti panas di sini‖ dan yang lain 

salah menganggapnya sebagai sebuah permohonan untuk membuka jendela. 

 

Argumentasi dalam Percakapan. Penelitian mengenai argumentasi dalam 

percakapan adalah aplikasi utama yang lain dari model pragmatis rasional yang 

telah dijelaskan sebelumnya dan penelitian ini menggambarkan model tersebut 

dengan baik. Bidang penelitian ini menganggap argumentasi sebagai percakapan, 

menunjukkan bagaimana mereka mengikuti aturan-aturan keterkaitan rasional 

serta penelitian ini secara spesifik berfokus pada bagaimana manusia mengelola 

ketidaksetujuan. Mengelola ketidaksetujuan, layaknya semua fitur-fitur struktural 

dari pembicaraan, merupakan sebuah pencapaian yang kooperatif dan teratur. 

Ada sejumlah tingkatan ketidaksetujuan dalam percakapan. Dalam kasus 

yang umum kedua pihak secara terbuka tidak menyetujui dan memberikan alasan 

untuk posisi mereka Namun, yang lebih umum lagi adalah bahwa  ketidaksetujuan 

biasanya kurang terbuka. Tujuan dari argumentasi dalam percakapan adalah untuk 

mencapai persetujuan karena kecenderungan individu pada persetujuan. Setiap 
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giliran harus berupa sebuah gerakan rasional yang dirancang untuk mencapai 

persetujuan dan keterkaitan sebuah argumen sangat dinilai dalam kaitannya 

dengan rasionalitas gerakan dalam mencapai tujuan ini. Jadi, argumentasi dalam 

percakapan adalah sebuah metode untuk mengelola ketidaksetujuan sehingga 

dapat diperkecil dan persetujuan dicapai secepat mungkin. 

Pada dasarnya, ada dua jenis argumentasi Argumen, melibatkan membuat 

sebuah argumen atau menyatakan suatu keadaan. Seorang pembicara membuat 

sebuah argumen dengan memberikan alasan, seperti dalam ―Merokok buruk bagi 

Anda.‖ Argumen2 adalah argumen atau bertukar tujuan. Dalam contoh merokok, 

Mary dan anaknya dapat berdebat mengenai pengaruh merokok. Manusia dapat 

membuat argumen tanpa harus memilikinya, tetapi mereka tidak dapat dengan 

mudah memiliki argumen tanpa membuatnya. Berikut ini adalah contoh dari 

argumen yang umum: 

 

George : Baiklah, sebaiknya saya memotong rumput-rumput ini. 

Harry : Ya, aku juga. 

George : Bolehkah saya meminjam mesin pemotong rumput punyamu? 

Harry : Baiklah, saya sendiri ingin memakainya. 

George : S a y a  a k a n  s e g e r a  mengembalikannya. 

Harry : Terakhir kali, kamu tidak mengembalikannya selama 2 minggu. 

George : T i d a k ,  s a y a  a k a n  mengembalikannya 

Harry : Musim semi lalu kamu tidak mengembalikannya selama sebulan. 

George : Ya Tuhan, Harry, saya benar-benar akan mengembalikannya hari ini. 

 

Di sini, George membuat sebuah permohonan dan sebuah janji. Argumen 

(argumen2) terjadi karena Harry tidak mengabulkan permohonan seperti yang 

diharapkan dan ia menantang janji George Dalam menolak, Harry membuat 

sebuah argumen (argumen1) dengan mengatakan bahwa George tidak dapat 

diandalkan di masa lalu dan George kembali dengan mendukung maksudnya 

mengembalikan barangnya. 
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Layaknya semua percakapan, argumen memiliki susunan dan rasionalitas 

tertentu yang mungkin atau mungkin tidak jelas dipermukaan. Untuk pelaku 

percakapan, argumen mungkin akan terlihat berhubungan karena prinsip kerja 

sama yang dalam hal argumen mengharuskan pelaku komunikasi bekerja sama 

untuk menciptakan sebuah rangkaian pemecahan percekcokan. 

Hal ini ironis karena argumen tidak terdengar kooperatif, tetapi Anda tidak dapat 

memiliki argumen kecuali kedua pihak bekerja sama dalam melakukannya. 

Ingatlah bahwa percakapan berikut yang sedikit lucu adalah argumen yang tidak 

terlalu berhubungan karena salah satu pihak menolak untuk bekerja sama: 

 

Harry :Baiklah, saya sendiri inginmemakainya. 

Katie :Kamu tidak pernah memberikan laporanmu tepat waktu, Sara. 

Sara :Saya tahu, saya senang menikmati waktu saya dalam mengerjakan 

sesuatu. 

Katie :Tetapi, hal ini membuat saya kesal! 

Sara :Tepat seperti yang saya suka, sebuah reaksi emosional yang bagus. 

Katie :Hentikan. Saya ingin tahukenapa kamu menunda-nunda pekerjaan. 

Sara :Saya benar-benar menikmati posisi saya sebagai pusat perhatian. Ini 

keren! 

 

Pendebat biasanya setuju untuk menggunakan ragam speech act tertentu dan 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dalam percakapan di atas, Sara menolak 

untuk ikut dalam permainan. 

Seperti janji dan permohonan yang memiliki persyaratannya masing-

masing, demikian juga 

Distribusi Tipe Tindak Tutur dalam Tahapan Fungsional dalam Diskusi / 

Percakapan 

Tahapan Diskusi Tipe Speech Act 

Konfrontasi 

1.1 Mengungkapkan sudut pandang (tegas) 
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1.2 Menerima atau menolak sudut pandang 

(arahan) 

Pembukaan  

2.1 Menantang untuk mempertahankan 

sudut pandang (arahan) 

2.2 Menerima tantangan untuk 

mempertahankan sudut pandang 

(perundingan) 

2.3 Menentukan untuk memulai diskusi; 

menyetujui aturan diskusi 

(perundingan) 

Argumentasi 

3.1 Mengemukakan argumentasi (tegas) 

3.2 Menerima atau menolak argumentasi 

(perundingan) 

3.3 Meminta argumentasi lanjutan (arahan) 

3.4 Mengemukakan argumentasi lanjutan 

(tegas) 

Menyimpulkan 

4.1 Menyimpulkan hasil diskusi (tegas) 

4.2 Menerima atau menahan dulu 

persetujuan terhadap sudut pandang 

(perundingan)  

4.3 Mendukung atau menarik kembali 

sudut pandang (tegas) 

Semua Tahap 

5.1 Meminta penggunaan deklarati (arahan) 

5.2 Mendefinisikan, menyingkat, 

menguatkan, dan sebagainya 

(penggunaan deklaratif) 
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dengan argumen. Untuk memiliki argumen, Anda harus mengedepankan sebuah 

pendapat yang tidak Anda harapkan agar orang lain menerima pada awalnya. Pada 

teori argumentasi dalam percakapan, hal ini disebut dengan sebuah pendirian. 

Anda harus mendukung pendirian dengan penilaian tertentu yang Anda harap 

tidak akan langsung jelas bagi orang lain. Tentu saja, Anda tidak bekerja sama 

dalam ―memiliki argumen‖ jika Anda pada awalnya tidak yakin akan pendirian 

dan penilaian Anda. 

Sebuah argumen dapat mengambil banyak bentuk, tetapi ada satu bentuk 

yang ideal yang sebagian besar argumen mendekatinya. Bentuk ini terdiri atas 

empat tahapan yang penting bagi munculnya sebuah argumen lengkap: 

konfrontasi, pembukaan, argumentasi, dan penyimpulan. Tahap konfrontasi 

(confrontation stage) mengidentifikasi ketidaksetujuan. Tahap pembukaan 

(opening stage) menentukan persetujuan pada bagaimana perselisihan akan 

ditangani. Tahap argumentasi (argumentation stage) mencakup pertukaran posisi 

persaingan. Tahap penyimpulan (concluding stage) menentukan resolusi atau 

ketidaksetujuan yang terus ada. 

Tahap-tahap ini tidak dapat dianggap sebagai ―langkah-langkah‖ dari 

sebuah argumen karena mereka jarang terjadi dalam urutan ini. Malahan Anda 

seharusnya menganggapnya sebagai aspek- aspek atau bagian-bagian dari sebuah 

argumen Tahap-tahap ini digambarkan oleh beberapa speech act tertentu seperti 

yang digarisbawahi dalam Tabel 6.2. Secara umum, model yang ideal adalah 

seperti sebuah kode tingkah laku untuk memiliki sebuah argumen. Manusia akan 

berusaha semampu mereka dalam desakan situasi. Model yang ideal adalah 

sebuah alat pengukur yang digunakan untuk membandingkan argumen yang 

sebenarnya dan menilainya. Ketika semua dimensi argumentasi ini dihadirkan, 

pelaku komunikasi dikatakan ikut serta dalam apa yang disebut oleh ahli teori 

argumentasi dalam percakapan dengan diskusi kritis (critical discussion). 

Salah satu masalah yang harus ditangani oleh pendebat sebagai bagian dari 

sebuah diskusi kritis adalah gagasan tentang rupa. Kita akan membahas topik ini 

pada bagian berikut. 
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O. Teori Negosiasi Rupa (Face- Negotiation Theory) 

Dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey dan koleganya, teori negosiasi 

rupa memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan 

menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Jadi, ini adalah 

perluasan alami dari teori-teori tentang argumentasi. Rupa mengacu pada gambar 

diri seseorang di hadapan orang lain. Hal ini melibatkan rasa hormat, kehormatan, 

status, koneksi, kesetiaan, dan nilai-nilai lain yang serupa. Dengan kata lain, rupa 

berarti gambaran yang Anda inginkan atau jati diri orang lain yang berasal dari 

Anda dalam sebuah situasi sosial. Kebudayaan dengan kuat menentukan jati diri 

apa yang diinginkan dalam sebuah situasi. Karya rupa adalah perilaku komunikasi 

manusia yang digunakan untuk membangun dan melindungi rupa mereka serta 

untuk melindungi, membangun mengancam rupa orang lain. 

Ketika Anda mengamati karya rupa dalam tindakan, Anda dapat melihat 

banyak hal yang terjadi. Sebagai contoh, Anda mungkin memperhatikan lokus 

karya rupa atau apakah hal tersebut ditujukan pada diri sendiri atau orang lain. 

Anda mungkin memperhatikan orang-orang yang menyombongkan pencapaian 

atau memuji orang lain karena sebuah pekerjaan dilakukan dengan baik—dalam 

kasus pertama, lokusnya ditujukan pada diri sendiri dan pada kasus yang kedua, 

lokusnya ditujukan pada orang lain. Ketika Anda mengamati orang-orang 

berkomunikasi, Anda juga mungkin memperhatikan valensi rupa atau apakah 

tindakan seseorang merupakan sesuatu yang positif (seperti dalam hal 

mempertahankan, menjaga atau menghormati rupa seseorang) atau negatif (seperti 

menjatuhkan rupa seseorang). Selanjutnya, Anda mungkin memperhatikan 

temporalitas atau apakah komunikasi dirancang untuk mencegah hilangnya rupa 

di masa yang akan datang atau mengembalikan rupa yang telah hilang. 

Rupa merupakan sebuah hal yang universal, tetapi bagaimana rupa 

didefinisikan dan cara- cara karya rupa dicapai sangat berbeda dari satu orang ke 

orang lain dan dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Semua kebudayaan 

memiliki cara-cara untuk mencapai karya rupa preventif maupun restoratif. Karya 

rupa preventif menggunakan komunikasi yang dirancang untuk melindungi 

seseorang dari perasaan-perasaan yang mengancam rupa kelompok atau pribadi. 



350 
 

Jika Anda harus mendiskusikan sebuah masalah dengan atasan Anda, Anda dapat 

memulainya dengan mengatakan, ―Saya tahu Anda sangat sibuk dan saya minta 

maaf telah mengganggu, tetapi. . ." Karya rupa restoratif dirancang untuk 

membangun kembali rupa seseorang setelah terjadinya kehilangan. Jika Anda 

membuat sebuah komentar yang mengejek pada seorang teman Anda ketika 

marah, Anda mungkin nanti akan meminta maaf dan mengatakan, ―Kamu benar- 

benar seorang teman yang baik dan saya minta maaf telah mengatakan hal itu 

karena saya tidak bersungguh-sungguh.‖ 

Ada dua variabel kultural yang memengaruhi karya rupa. Pertama adalah 

kolektivisme individualisme. Banyak kebudayaan yang menghormati individu di 

atas komunitas atau kelompok. Kebudayaan-kebudayaan ini menjunjung tinggi 

otonomi, tanggung jawab individu, dan pencapaian individu. Kebudayaan- 

kebudayaan ini disebut individualis. Sebaliknya, kebudayaan-kebudayaan lain 

cenderung menghormati komunitas atau kebersamaan di atas individu. Yang 

penting bagi kebudayaan ini adalah hubungan antarmanusia dan menjunjung 

tinggi ketertarikan seseorang pada apa pun yang dirasa aneh atau tidak tepat. 

Kebudayaan-kebudayaan ini disebut kolektivis. 

Kita akan mengharapkan agar anggota kebudayaan individualis melakukan 

lebih banyak karya rupa yang ditujukan pada atau menghormati orang lain sebagai 

individu yang mandiri. Mereka akan memandang diri mereka sebagai bagian 

penting yang terpisah dari orang lain dan bekerja untuk membangun harga diri 

mereka sendiri seperti layaknya orang lain. Ketika seseorang dalam kebudayaan 

individualis diserang atau diancam, akan dianggap tidak tepat untuk membantu 

membangun rupa individu tersebut untuk memperbaiki kerusakan atau 

menghormati orang lain untuk mengimbangi ancaman muka. 

Sebaliknya, dalam kebudayaan kolektivis, karya rupa biasanya tidak 

terorientasi pada diri sendiri. Namun, seseorang mengakui keberhasilan kelompok 

atau komunitas, menempatkan nilai-nilai kelompok di atas nilai perorangan. 

Anggota kebudayaan kolektivis cenderung sedikit menghilangkan konsep diri dan 

saling menghormati. Mereka menerima kehilangan rupa dan membangunnya 

kembali dengan mengakui keharusan untuk bekerja lebih keras untuk kepentingan 
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kelompok. Dalam kebudayaan kolektivis, Anda akan menerima kritik, 

membicarakan keefektifan orang lain, dan berjanji untuk melakukan sesuatu yang 

lebih baik, sesuai dengan standar kelompok di masa yang akan datang. Dalam 

mengembalikan rupa seseorang di kebudayaan tersebut, Anda akan memuji 

kelompok di mana seseorang tergabung di menghormati komunitas atau 

kebersamaan di atas individu. Yang penting bagi kebudayaan ini adalah hubungan 

antarmanusia dan menjunjung tinggi ketertarikan seseorang pada apa pun yang 

dirasa aneh atau tidak tepat. Kebudayaan-kebudayaan ini disebut kolektivis. 

Kita akan mengharapkan agar anggota kebudayaan individualis melakukan 

lebih banyak karya rupa yang ditujukan pada atau menghormati orang lain sebagai 

individu yang mandiri. Mereka akan memandang diri mereka sebagai bagian 

penting yang terpisah dari orang lain dan bekerja untuk membangun harga diri 

mereka sendiri seperti layaknya orang lain. Ketika seseorang dalam kebudayaan 

individualis diserang atau diancam, akan dianggap tidak tepat untuk membantu 

membangun rupa individu tersebut untuk memperbaiki kerusakan atau 

menghormati orang lain untuk mengimbangi ancaman muka. 

Sebaliknya, dalam kebudayaan kolektivis, karya rupa biasanya tidak 

terorientasi pada diri sendiri. Namun, seseorang mengakui keberhasilan kelompok 

atau komunitas, menempatkan nilai-nilai kelompok di atas nilai perorangan. 

Anggota kebudayaan kolektivis cenderung sedikit menghilangkan konsep diri dan 

saling menghormati. Mereka menerima kehilangan rupa dan membangunnya 

kembali dengan mengakui keharusan untuk bekerja lebih keras untuk kepentingan 

kelompok. Dalam kebudayaan kolektivis, Anda akan menerima kritik, 

membicarakan keefektifan orang lain, dan berjanji untuk melakukan sesuatu yang 

lebih baik, sesuai dengan standar kelompok di masa yang akan datang. Dalam 

mengembalikan rupa seseorang di kebudayaan tersebut, Anda akan memuji 

kelompok di mana seseorang tergabung di dalamnya atau mungkin orang tersebut 

merupakan seorang anggota kelompok yang baik. 

Kebudayaan tidak pernah seutuhnya individualis atau kolektivis dalam 

orientasinya Sebagian besar manusia memiliki perasaan individualistis dan 

kolektivisme, tetapi dalam sebuah kebudayaan, salah satu perasaan ini akan 
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menonjol. Kebudayaan-kebudayaan di Eropa utara dan Eropa barat seperti di 

Amerika Utara cenderung individualis, sedangkan kolektivisme banyak terdapat 

di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. 

Variabel kultural kedua yang memengaruhi karya rupa adalah jarak 

kekuasaan (power distance). Dalam banyak kebudayaan di dunia ada hierarki 

atau makna status yang kuat di mana anggota-anggota tertentu sebuah kelompok 

menggunakan pengaruh dan kendali yang kuat atas orang lain. Anggota-anggota 

kebudayaan ini menerima pembagian kekuasaan yang tidak merata sebagai 

sesuatu yang normal. Namun dalam kebudayaan yang berbeda, jarak yang 

dirasakan antara kelompok dan individu hanya sedikit. Sekali lagi, jarak 

kekuasaan adalah sebuah variabel dengan beberapa kebudayaan memiliki banyak 

jarak kekuasaan dan beberapa yang lain hanya sedikit. Dalam kebudayaan di 

Malaysia, negara-negara Amerika Latin tertentu Filipina, dan negara-negara Arab, 

jarak kekuasaan ditegaskan. Dalam kebudayaan di Selandia Baru dan 

Skandinavia, jarak kekuasaan ditekan. 

Rupa biasanya adalah sebuah masalah situasi konflik. Ketika. Anda 

memiliki konflik dengan orang lain, rasa hormat dan kehormatan sering kali 

dipertaruhkan. Ancaman rupa dapat terjadi karena sebuah persaingan atau 

keinginan untuk menang; yang merupakan dari kemarahan atau perasaan yang 

kurang kuat; atau disebabkan oleh nilai-nilai, pendapat, atau sikap yang 

bertentangan. Dalam setiap kasus, ancaman rupa adalah sesuatu yang umum 

dalam konflik, sehingga karya rupa adalah sebuah bagian tetap dari konflik 

komunikasi. Sering kali, karya rupa dianggap negatif dan mengambil bentuk 

serangan terhadap orang lain. Di lain waktu, kita berusaha keras untuk melalui 

konflik dengan menggunakan karya rupa positif untuk mencapai tujuan kita 

sendiri, sementara membantu orang lain untuk merasa nyaman dalam diri mereka 

sendiri masih tetap berjalan. 

Manusia memiliki gaya yang berbeda dalam konflik karena kebudayaan. 

Individualis, misalnya, cenderung menggunakan serangan langsung yang lebih 

pribadi dan mungkin mencoba untuk melindungi atau membangun kembali rupa-

rupa mereka dan juga orang lain—dengan menunjukkan rasa hormat pribadi. 
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Sebaliknya, kaum kolektivis akan menggunakan serangan yang tidak terlalu 

pribadi dan lebih tidak langsung konflik. Mereka dapat menghindari masalah yang 

ada, membicarakannya, membahas persoalan lain, membutuhkan lebih banyak 

waktu untuk menuju intinya, dan biasanya berbicara cara-cara yang membangun 

pemahaman tentang kelompok di atas pemahaman tentang diri mereka. 

Individualis dalam konflik cenderung ingin melaluinya dengan memecahkan 

masalah atau menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya, kolektivis lebih tertarik 

dalam memperkuat hubungan. Kolaborasi dan kompromi berarti hal- hal yang 

berbeda dalam kebudayaan yang berbeda, Bagi individualis, kolaborasi dan 

kompromi cara-cara untuk memecahkan masalah, tetapi bagi kolektivis, 

kolaborasi dan kompromi adalah sebuah cara untuk membangun sebuah 

hubungan. 

Tentu saja, karya rupa dan pengaturan konflik menjadi jauh lebih 

kompleks ketika kita memasukkan faktor jarak kekuasaan. Dalam situasi dengan 

jarak kekuasaan yang rendah, konsultasi, dan partisipasi adalah kuncinya. Siapa 

pun ingin terlibat. Hasilnya, manusia berkomunikasi lebih langsung dan lebih 

pribadi. Dalam situasi dengan jarak kekuasaan yang tinggi, keputusan cenderung 

akan dibuat oleh individu- individu yang memiliki status yang lebih tinggi. 

Manusia bersikap berbeda bergantung pada status mereka, sehingga karya rupa 

mereka juga berbeda. Anggota yang memiliki status yang tinggi sudah memiliki 

kekuasaan, sehingga mereka tidak harus sangat langsung. Mereka dapat 

berkomunikasi secara tidak langsung, menghindari pengancaman rupa dari 

anggota dengan status yang lebih rendah dan tetap bertahan. Individu-individu 

dengan status yang lebih rendah, sebaliknya, akan lebih menghilangkan konsep 

diri dan saling menghormati. Mereka akan mengakui hak orang dengan status 

yang lebih tinggi untuk membuat keputusan. Dalam situasi ini, komunikasi 

dirancang untuk mempertahankan jarak kekuasaan dengan menjadi lebih formal. 

Konflik sering kali diselesaikan oleh seorang perantara dalam kebudayaan 

tersebut—seseorang yang dihormati oleh kedua belah pihak. 

Menurut Ting-Toomey, kebudayaan sangat menentukan karya rupa dan 

konflik yang terjadi, tetapi kebudayaan bukanlah satu-satunya faktor. Ada 
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perbedaan individu yang penting yang harus dimasukkan ke dalam persamaan 

tersebut. Karakteristik individu yang nampaknya sangat berpengaruh adalah self 

construal atau pemahaman seseorang tentang kemerdekaan atau ketergantungan 

dengan orang lain. Variabel ini hanyalah bagaimana Anda melihat diri Anda 

dalam hubungan dengan orang lain. ―Orang yang merdeka‖ cenderung 

menggunakan komunikasi pemecahan masalah yang lebih langsung, sementara 

―orang yang saling tergantung‖ lebih berorientasi pada hubungan dalam konflik 

mereka. Orang-orang yang melihat diri mereka sebagai orang yang merdeka dan 

yang bergantung cenderung memiliki daftar strategi yang lebih besar untuk karya 

rupa dan konflik daripada jenis-jenis yang lain. Orang-orang yang memiliki 

perasaan yang bertentangan dapat menggunakan bantuan pihak ketiga (perantara). 

Sementara tradisi sosiopsikologis menjelaskan cara-cara individu saling 

merespons perilaku, tradisi sosiokultural melampaui pola perilaku untuk melihat 

pada apa yang dicapai atau diraih— pemahaman yang dibuat—dalam interaksi 

sebelum dan sesudah. Sekali lagi, tradisi sosiokultural tidak tertarik pada individu 

yang ada di dalam dirinya, tetapi pada apa yang ada di balik individu yang 

berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan sosial untuk menciptakan makna dan 

untuk bekerja bersama dalam membangun pemaknaan. 

Ingat juga bahwa gerakan dari psikologis ke sosiokultural adalah sebuah 

pergeseran dalam jenis data yang dianggap penting. Dalam tradisi yang pertama, 

perilaku individu dianggap sebagai data, tetapi dalam tradisi yang kedua, 

wacananya adalah pemahaman apa yang diuji. Kita dapat mengatakan—dan 

beberapa melakukan—bahwa wacana sebenarnya adalah semacam perilaku. 

Ketika Anda membuat pernyataan, Anda menghasilkan bahasa yang merupakan 

perilaku. Namun, dalam tradisi sosiokultural, wacana dianggap lebih daripada 

perilaku individu; namun, ini merupakan sebuah naskah yang dihasilkan bersama 

yang juga harus memunculkan pemaknaan dalam pernyataan gabungan bukan 

pernyataan individu. 

Teori negosiasi rupa sedikit banyak berangkat dari generalisasi ini. 

Walaupun berorientasi budaya, teori ini menitikberatkar pada penggunaan asumsi 

dan metode psikologis Karya sosial budaya ini untuk memperluas kajian bahwa 
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karya ini menggolongkan komunitas budaya dan memandang karya rupa ini 

sebagai sebuah manifestasi dan konstruksi budaya, namun metode dan pendekatan 

dasar teroretis memiliki sesuatu yang berbau psikologis. Teori negosiasi rupa 

benar-benar menggunakan dimensi budaya terhadap tingkatan individu dengan 

berusaha untuk memperkirakan bagaimana Anda akan mengatur wajah, sifat 

pribadi, dan faktor keadaan berdasarkan budaya Anda. hal ini menarik, karena 

teori sosiopsikologis dan sosiokultural jarang menyuarakan satu sama lain tetapi 

teori-teori ini benar-benar menunjukkan bahwa ada banyak kemungkinan kedua 

teori ini bekerja sama daripada yang kita perkirakan| sebelumnya. 

Sekali lagi, kita melihat bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dari berbagai 

tradisi bergantung pada pemahaman kita pada komunikasi, kasus percakapan ini, 

sehingga semua aspek proses menjadi jelas sampai taraf tertentu bahwa tidak ada 

tradisi yang sempurna. Mari kita tambahkan lagi dengan perspektif lainnya—

sibernetika—yang  berhubungan dengan hal ini, kejadian setiap hari disebut 

percakapan. 

 

P. TRADISI SIBERNETIKA 

Apa hubungan sistemis antara makna, tindakan dan perilaku yang selaras? 

Bagaimana konteks yang beragam memahami pengaruh percakapan dan 

memberitahukannya satu sama lain? Semua pertanyaan ini dibicarakan oleh teori 

sibernetika yang disebut manajemen keselarasan makna— subjek untuk bagian 

berikutnya. 

 

Q. Manajemen Keselarasan Makna 

Teori manajemen keselarasan makna (coordinated management of 

meaning—CMM) dikembangkan oleh W. Barnett Pearce, Vernon Cronen, dan 

kolega mereka, merupakan sebuah pendekatan komprehensif terhadap interaksi 

sosial yang memakai tata cara kompleks dari tindakan dan makna yang selaras 

dalam komunikasi. Walaupun percakapan memberikan metafora yang sangat 

berguna dalam CMM, teori ini menggunakan semua konteks komunikasi, dari 

interaksi mikro sampai proses bermasyarakat dan berbudaya. Hasilnya, CMM 
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adalah sebuah teori dengan cakupan luas yang dapat saja disertakan ke dalam 

banyak bab. Kami putuskan untuk meringkasnya karena teori ini sangat 

menekankan pada interaksi percakapan. Teori tersebut berorientasi sosial budaya, 

tetapi digolongkan juga oleh hubungan, perputaran, dan interaksi menanamkannya 

dengan kuat pada tradisi sibernetika. 

Ketika Anda sedang berada dalam sebuah percakapan, Anda sedang 

melakukan dua hal. Pertama, Anda memberikan makna terhadap situasi tersebut 

serta perilaku dan pesan dari lain. Kedua, Anda memutuskan bagaimana 

menanggapi atau bertindak dalam situasi tersebut. katakan saja Anda dipanggil 

oleh atasan kantor Anda untuk berdiskusi. Anda diberitahu bahwa ada sejumlah 

perbedaan dalam pekerjaan Anda. Supervisor Anda mengikutsertakan Anda 

dalam sebuah diskusi tentang apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan 

kinerja menyusun beberapa sasaran perbaikan, dan menanyakan apakah ia dapat 

memberikan bantuan atau peralatan untuk mencapai sasaran ini. Supervisor Anda 

merancang hal ini supaya menjadi pertemuan yang sangat mendukung dan sangat 

membantu, tetapi Anda malah marah, malu, dan bingung. 

Apa maksud dari peristiwa ini? Apa ini sebagai tuduhan? Apakah pesan 

dari supervisor Anda sangat membantu, peristiwa lain dalam tekanan kehidupan 

organisasi, atau mungkin percakapan yang sangat lama itu agak menimbulkan 

jarak pada hubungan supervisor dan pegawai? Apa yang akan Anda lakukan? 

Memperkarakannya? Mencari dukungan dari rekan kerja? Berhenti? Balas 

dendam? Mengacuhkannya? Akankah Anda merenung dan berusaha untuk meraih 

sasaran tersebut? Seperti Anda bergelut dengan semua pertanyaan ini, Anda 

terlibat dalam proses pemaknaan dan tindakan. Anda harus menyadari apa 

maksud dari peristiwa ini dan apa yang akan Anda lakukan—bagaimana Anda 

akan bertindak—terhadap hal tersebut. 

CMM membantu kita memahami proses pemaknaan dan tindakan. 

Bagaimanapun, teori ini juga mengakui Anda bahwa pekerjaan Anda lebih dari 

menafsirkan dan bertindak; Anda harus menyelaraskan tindakan Anda dengan 

orang lain dalam sebuah proses interaksi. Anda menanggapi atasan Anda dan 

atasan Anda menanggapi Anda. Anda berdua sedang dalam proses pemaknaan 
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dan tindakan serta Anda melakukannya bersama. Pemahaman dan tanggapan 

respektif Anda dibentuk oleh cerita yang telah Anda alami dan semua yang Anda 

katakan. Memang, Anda merasa pembahasan kinerja tersebut sebagai sejenis 

―cerita‖ serta Anda mengatakannya sendiri dan berbagai aspek lain dari kisah ini. 

Ketiga susunan ide ini—makna dan tindakan, interaksi, serta cerita—adalah kunci 

pada CMM. Kita akan melihat lebih dekat satu per satu pada gilirannya. 

 

Makna dan tindakan. Berdasarkan CMM, maksud Anda sangat berhubungan 

dengan tindakan Anda. Maksud memengaruhi tindakan dan sebaliknya. Jika Anda 

kira bahwa peninjauan kinerja adalah sebuah tindakan penekanan, tanggapan 

Anda akan logis. Jika Anda menanggapinya dengan penolakan, Anda akan 

menciptakan kembali sebuah makna tekanan. Akan tetapi, tidak pernah ada 

hubungan satu-satu antara maksud dan tindakan. Namun, sebuah hubungan yang 

telah dimediasikan serangkaian konteks. Konteks adalah acuan pokok yang 

membingkai maksud dan tindakan Anda. Lebih jauh lagi, konteks 

menghubungkan satu sama lainnya dalam sebuah hierarki. Dengan kata lain, satu 

konteks selalu menjadi bagian dari yang lainnya. Gambar 6.2 mengilustrasikan 

sebuah kemungkinan penyusunan kaidah makna dalam hierarki. Hierarki pada 

gambar 6.2 tidaklah baku, tetapi hanya ilustrasi. Banyak konteks yang mungkin 

dapat terjadi dan mereka dapat saling menghubungkan satu sama lain dalam 

banyak cara yang berbeda. Perhatikan tanda panah ganda yang berarti bahwa dua 

konteks memiliki sebuah hubungan timbal balik yang memengaruhi satu sama 

lain. Setiap yang memengaruhi, dipengaruhi oleh yang lainnya. 
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GAMBAR 6.2 

Hierarki Konteks 
Diadaptasi dari Communication, Action, and Meaning oleh W. Barnett Pearce dan Vernon Cronen, 

Hak Cipta © 1980 oleh Praeger Publishers. Dicetak ulang seizin pengarang. 
 

Bagaimana ini dapat bekerja dalam contoh peninjauan kinerja? Mari kita 

mulai dengan diri sendiri sebagai sebuah konteks. Dengan konteks diri sebagai 

seorang yang berkompeten kecaman atasan Anda dapat saja menjadi sebuah 

penghinaan. Akan tetapi, mungkin untuk Anda hal ini dapat saja hanya sebuah 

konteks dunia kerja. Anda juga dapat menambahkan makna berdasarkan 

hubungan Anda dengan atasan Anda. Ada juga sebuah pertimbangan dari kisah 

ini di mana percakapan terjadi—peninjauan kinerja—sebagaimana budaya 

organisasi saat interaksi terjadi. Perhatikan bagaimana pikiran Anda pertama kali 

yang mungkin saja dapat menjadi sebuah petunjuk terhadap konteks yang sedang 

terjadi ini: 

Dia tidak memahami seberapa baiknya saya(konteks diri) 

Bagaimana saya dapat bekerja sama dengannya setelah dia berkata seperti itu! 

(konteks hubungan) 

Saya benci pertemuan ini! (konteks kisah | 
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Tempat kerja yang sangat mengerikan dan penuh tekanan! (konteks budaya 

organisasi) 

Selanjutnya, setiap konteks berpengaruh pada konteks yang lain, sehingga, 

misalnya pemahaman diri dipengaruhi oleh pemahaman akan hubungan dengan 

atasan Anda yang selanjutnya juga dipengaruhi oleh kisah, dan selanjutnya oleh 

kebudayaan organisasional. Pemaknaan dan tindakan Anda bergantung pada 

kerangka yang Anda susun. Untuk menggambarkan poin ini mari kita lihat dua 

buah kasus yang memiliki konteks pemaknaan dan tindakan yang sangat berbeda: 

 

Kasus 1: Dalam konteks budaya organisasi yang penuh kedamaian dan 

mendukung, wawancara peninjauan kinerja dianggap sebagai sebuah usaha untuk 

memberi wewenang kepada pegawai untuk bekerja dengan lebih baik. 

Hal ini membawa kepada sebuah hubungan dukungan antara atasan dan pegawai, 

komentar supervisor mungkin dianggap sebagai sebuah motivasi yang baik yang 

akan membuat saya menjadi pekerja yang lebih baik. 

Kasus 2: Dalam konteks budaya organisasi represif dan otoriter, wawancara 

peninjauan kinerja dianggap sebagai sebuah usaha pengawasan pegawai sesuai 

dengan prinsip manajerial. Hubungan di sini berorientasi pada pengawasan dan 

komentar supervisor saya mungkin dianggap sebagai sebuah motivasi yang keliru 

yang mengabaikan kontribusi nyata yang saya buat. 

 

Sebuah proses dinamis di sini, bahwa kita sering mengganti konteks keseluruhan 

untuk terjadi pada konteks tertentu saja (seperti konteks organisasional) dan 

memiliki pengaruh yang kuat pada bagian lain dari interaksi serta momen lainnya 

dalam konteks yang berbeda selanjutnya, seperti yang mungkin terjadi ketika 

konsep diri berpengaruh. Memang, kita sering merangkai situasi komunikasi 

dalam rangka untuk mengaturnya lebih efektif. Walaupun membiarkan kisah 

peninjauan kinerja merusak konsep diri Anda. Sebagai contoh, Anda mungkin 

memutuskan bahwa kekuatan rasa diri Anda akan membuat Anda mampu 

menggunakan kisah seperti halnya sumber lain yang efektif di tempat kerja Anda. 

Akan tetapi, bagaimana tepatnya konteks benar-benar memengaruhi maksud dan 

tindakan? 
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Maksud dan tindakan dibentuk oleh aturan. Ada dua jenis aturan. 

Constructive rules adalah aturan untuk makna yang digunakan oleh pelaku 

komunikasi untuk menafsirkan atau memahami sebuah peristiwa atau pesan. 

Aturan tersebut menentukan ―nilai‖ terhadap sesuatu. Peristiwa atau pesan sebagai 

satu pemahaman, ―disusun oleh‖ aturan-aturan makna. Sebagai contoh, dalam 

konteks diri Anda sebagai seorang yang kuat dan efektif, mungkin Anda 

menganggap pesan supervisor sebagai sebuah tantangan pribadi dan penghinaan. 

Dalam konteks kisah dari peninjauan kinerja, mungkin Anda menganggapnya 

normal dan interaksi yang telah terduga; atau dalam konteks budaya organisasi 

sebagai keterbukaan dan kedamaian, mungkin Anda melihatnya sebagai sebuah 

undangan supaya memberi kuasa pada diri. Apa yang terjadi antara Anda dan 

atasan Anda ditentukan oleh aturan-aturan yang berlaku dalam konteks ini. 

Kategori aturan kedua adalah regulative, aturan untuk tindakan yang 

digunakan untuk menentukan bagaimana cara menanggapi dan berperilaku. 

Konteks, seperti yang telah dibahas sebelumnya, membentuk semua aturan ini. 

Dalam konteks yang memandang diri Anda sebagai seseorang yang kuat dan 

tegas, Anda akan menafsirkan dan bertindak dengan satu cara; tetapi dalam 

konteks budaya organisasi sebagai keterbukaan dan kedamaian, Anda dapat 

menafsirkan dan bertindak dalam sebuah cara yang berbeda. Aturan tindakan 

memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan memberikan Anda sebuah rasa apa 

yang dianggap logis dan tepat dalam sebuah situasi. Ini disebut kekuatan logika 

(logical force). Aturan memberikan sebuah kekuatan logika untuk bertindak 

dengan cara tertentu karena manusia berperilaku dalam sebuah cara yang 

konsisten dengan aturan-aturan mereka. Kekuatan logika dibagi ke dalam empat 

jenis. 

Jenis pertama dalam kekuatan logika adalah dapat ditebak (prefigurative) 

atau kekuatan kausal (causal force), sebuah hal terdahulu sebelum bertindak, 

berhubungan dengan bagaimana Anda merasa bahwa Anda diciptakan untuk 

bertindak dengan cara tertentu karena kondisi sebelumnya. Sebagai contoh, Anda 

memandang diri Anda sebagai orang yang ulet dan tidak dapat menahan diri 

ketika Anda ditanggapi dengan kemarahan. Meluapnya kemarahan Anda 
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―disebabkan‖ oleh sifat ini (―saya mudah marah‖). Berlawanan dengan logika 

jenis ini, kekuatan praktis (practical force) adalah sebuah tindakan akibat yang 

berhubungan di mana Anda berperilaku dengan cara tertentu untuk mencapai 

keadaan di masa depan. Jadi, sebagai contohnya, mungkin Anda akan berkata 

bahwa Anda marah karena Anda ingin supaya atasan Anda pergi dan menyadari 

kalau ia telah keliru. Di sini, perilaku Anda strategis atau dirancang untuk 

mendapatkan hasil tertentu, (―saya dapatkan apa yang saya inginkan‖). 

Jenis ketiga dari kekuatan logika adalah kontekstual. Kekuaatan 

kontekstual (Contextual force) membuat Anda untuk memercayai bahwa tindakan 

dan interpretasi adalah sebuah bagian natural dari konteks. Dalam konteks dari 

konser diri anda, sebagai contoh, mungkin Anda merasa  bahwa merespons 

penghinaan adalah ―apa yang harus Anda lakukan,‖ sebuah tindakan layak dengan 

kemarahan (―tentu saja saya marah. Itu adalah hal paling tepat yang harus 

dilakukan. Terakhir, Kekuatan implikatif (implicative force) adalah sebuah 

tekanan untuk mengubah atau mengganti konteks dalam beberapa cara. Sekarang, 

Anda bertindak untuk menciptakan konteks baru atau mengubah suatu konteks 

yang sudah ada. Kekuatan implikatif mungkin sangat berperan aktif, sebagai 

contoh, jika Anda bertindak dengan bebas dengan kemarahan karena Anda ingin 

mengganti konteks dari kooperasi menjadi konfrontasi. Anda menonjolkan cara 

pemahaman lain—dari dukungan yang sangat berguna (konteks atasan Anda) 

sampai pengacauan yang tidak tepat (konteks Anda). Dalam kekuatan implikatif, 

Anda tidak diperkenankan untuk menerima konteks pertama yang menonjolkan 

dirinya sendiri, tetapi daripada berusaha untuk mengubah konteks itu sendiri 

dengan membuatnya seperti apa yang Anda inginkan. 

Kekuatan implikatif menunjukkan hubungan refleksif antara maksud dan 

tindakan. Manusia memiliki kekuatan untuk mengubah konteks serta untuk 

memengaruhi aturan dari makna dan tindakan dalam sebuah konteks dengan 

respons mereka. Dengan kata lain, maksud dan tindakan Anda dipengaruhi oleh 

aturan dan konteks, tetapi aturan dan konteks dipengaruhi oleh makna tindakan. 

Ada sebuah hubungan timbal balik antara satu konteks dengan yang lainnya. Jadi, 

contohnya, budaya organisasi memengaruhi hubungan dan kisah, tetapi hubungan 
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dan kisah juga memengaruhi budaya organisasi. Jadi, cara Anda merespons 

peristiwa dan manusia, menyumbang makna dan tindakan yang muncul dari 

waktu ke waktu. 

Gagasan ini sangat praktis karena memberi Anda kekuatan untuk 

membentuk kehidupan Anda. Contohnya, katakan saja bahwa pikiran pertama 

Anda tentang peninjauan kinerja itu negatif dan menghambat. Anda dapat 

mengikuti kehendak hati, merespons dengan kemarahan, 

mendatanginya kembali, dan mungkin memperkarakannya. Anda dapat memberi 

jeda dan memutuskan bahwa bayangan diri Anda meletakkan peninjauan tersebut 

dalam perspektif haru. Anda dapat merespons dengan cara yang mungkin 

membantu Anda untuk membangun sebuah hubungan positif, sehingga masa 

depan lebih baik. Bahkan, ada sebuah kesempatan ketika supervisor Anda sendiri 

dapat membuat pemahaman baru karena cara Anda menangani situasi ini. 

Manusia dapat mengubah konteks, makna, dan tindakan dalam berbagai 

cara karena sejarah interaksi dengan banyak orang dari waktu ke waktu. Dari 

perubahan tersebut, mereka belajar berbagai cara untuk menafsirkan dan bertindak 

dalam situasi yang berbeda. Pada masyarakat modern, seseorang adalah bagian 

dari banyak sistem yang masing-masing mempunyai susunan aturan makna dan 

tindakan sendiri. Aturan yang dipelajari dari interaksi dalam kelompok-kelompok 

sosial. Dari waktu ke waktu, setiap individu menginternalisasi semua aturan-

aturan ini dan menarik mereka untuk menuntuntindakan mereka. Oleh karena itu, 

kami memiliki berbagai sumber untuk bertindak dalam sebuah situasi. Model 

bunga Aster (the daisy model) pada gambar 6.3 menggambarkan gagasan ini. 

Sejarah interaksi ini mungkin memaksa pemaknaan dan 



363 
 

 

GAMBAR 6.3 

Model Bunga Aster 

 

tindakan kita, tetapi juga menyediakan sumber- sumber untuk perspektif baru dan 

pola tindakan baru. 

Interaksi. Memang, keragaman makna yang berlaku dalam berbagai situasi 

sangatlah banyak, di mana kita sering mengalami masalah dalam menghubungkan 

tindakan kita dengan yang lainnya, yang membawa kita ke topik berikutnya— 

interaksi. Ketika individu masuk ke dalam sebuah interaksi, yang membuat 

seseorang tidak pernah dapat menentukan aturan yang akan digunakan oleh 

partisipan lain. Kemudian, tugas utamanya dalam semua komunikasi adalah untuk 

mencapai dan kemudian meneruskan pola dalam keselarasan. 

Koordinasi melibatkan pengaturan tindakan antarpribadi, sehingga Anda 

merasa sedang melanjutkan sebuah cara logis dan tepat. Pelaku komunikasi 
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sebagai gantinya tidak harus menafsirkan peristiwa dengan cara yang sama, tetapi 

saling merasakan, dari aturan dalam sistem itu sendiri, bahwa apa yang terjadi 

adalah masuk akal. Model yang menyerupai ular pada gambar 6.4 

menggambarkan ide ini. 

Gambar 6.4 menunjukkan bagaimana koordinasi bekerja. Si A bertindak dengan 

cara tertentu dan Si B menganggapnya sebagai pesan serta menggunakan aturan 

pemaknaan untuk menafsirkannya. Tindakan Si A dengan demikian menjadi 

peristiwa pendahulu yang mana si B merespons, berdasarkan pada aturan tindakan 

si B. Giliran respons si B yang diinterpretasikan oleh si A sebagai sebuah pesan 

dari sudut pandang aturan pemaknaan si A dan tindakan si B menjadi akibat dari 

gerakan si A sebelumnya. Jika si A dan si B beroperasi dengan hakikat struktur 

aturan yang berbeda, mereka dengan cepat menemukan bahwa perilaku mereka 

tidak seperti apa yang dipikirkan, dan mereka akan menyesuaikan kembali aturan 

mereka sampai titik keselarasan tercapai. 

Koordinasi manusia dapat sangat memuaskan tanpa saling mengerti. 

Dengan kata lain, pelaku komunikasi dapat mengatur tindakan mereka dalam 

berbagai cara yang kelihatannya logis untuk semua pihak, tetapi mereka 

memahami apa yang sedang terjadi dengan cara yang sangat berbeda. Sebagai 

contoh, pembicara yang dinamis dan sedang bicara yang mengira bahwa ia sedang 

mendidik dan mengajak audiensi, namun audiensi cukup senang dengan pidato 

tersebut, hanya terhibur dan lupa akan inti pesan tersebut setelah sekian jam. 

Sekarang, kedua pihak puas dan masing-masing berpikir apa yang telah terjadi 

adalah logis walaupun maksud mereka berbeda. Perhatikan contoh ini: 

 

Supervisor : Mohon untuk datang ke kantor saya.     

               [Bagus, semuanya berjalan lancar.] 

Pegawai : Baik. [uh... apa kesalahanku?] 

Supervisor : Ini evaluasi Anda. Seperti yang Anda dapat lihat, ada beberapa 

area 

  yang saya meminta diperbaiki, [saya telah menjadi supervisor 

yang 
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  baik dan melaksanakan rapat dengan baik.] 

Pegawai : Saya mengerti. Saya butuh waktu untuk mempelajari pendapat 

  Anda dengan saksama. Dapat saya kembalikan kepada Anda \ 

  beberapa hari ke depan? [Dasar tolol. Dia benar-benar di luar 

batas. 

  Saya hanya akan membiarkannya dan dia akan melupakan hal 

ini.] 

Supervisor : Ya, tentu saja. Kenapa tidak dipelajari saat akhir pekan? [Baiklah, 

   dia dapat bekerja sama dengan baik. Berjalan lancar.] 

Pegawai : Baik, sampai jumpa lagi. [Baiklah. saya akan tunjukkan siapa bos 

   nya.] 

 

Koordinasi tidak selalu menjadi pengalaman yang memuaskan. Dua 

pelaku komunikasi mungkin berkoordinasi dengan baik tanpa harus menyenangi 

hal tersebut. Pada kenyataannya selama ini para pelaku komunikasi dapat 

menyelaraskan serangkaian tindakan yang tidak menguntungkan yang tidak dapat 

mereka pikirkan bagaimana pola interaksi mungkin dapat diubah. Dalam CMM, 

kebesaran hubungan ini disebut sebuah unwanted repetitive pattern (URP). 

Bentuk kehebatan domestik menggambarkan kebesaran hubungan ini. Bentuk ini 

adalah enmeshed, yang berarti bahwa hal ini sangat 

 

 

GAMBAR 6.4 

Model Serpentine 
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terorganisasi menjadi sebuah bentuk tertentu yang berubah menjadi sangat sulit 

dan berbahaya untuk dilakukan karena semua pihak tidak dapat menciptakan 

serangkaian aturan baru yang dapat membuat mereka mengubah konteks, 

mengganti bagaimana mereka memahami apa yang sedang terjadi, atau bertindak 

dengan cara yang berbeda dalam memberikan respons satu sama lain. 

 

Kisah. Sekarang, mari kita bergerak ke dimensi utama ketiga yang penting bagi 

CMM—kisah. Kisah atau cerita membantu pelaku komunikasi memahami sebuah 

situasi. Jika dua pelaku komunikasi berbagi cerita apa yang sedang terjadi—

apakah dengan bahagia atau tidak— mereka saling berbagi hubungan atau saling 

memahami, yang biasanya membawa koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi. 

Secara keseluruhan, sangatlah mungkin bagi setiap orang memiliki kisahnya 

sendiri dari apa yang sedang terjadi dan dengan demikian menetapkan koordinasi 

yang sempurna, bahkan tanpa saling memahami satu sama lain. CMM 

mengidentifikasi enam aspek cerita yang memengaruhi penciptaan hubungan 

dalam berbagai tingkatan atau berlawanan—kebingungan—dalam situasi 

komunikasi. Anda dapat mengingat semua ini dengan model LUUUTT yang 

kepanjangan dari: 

 

Stories LIVED 

UNTOLD Stories 

UNHEARD Stories 

UNKNOWN Stories 

Stories TOLD, dan 

Stories TELLING 

 

Kita menggabungkan semua pengalaman kehidupan (stories lived) 

menjadi kisah yang sangat berbeda. Pengalaman tersebut atau rentetan 

pengalaman dapat dikemas dan dikemas kembali dengan berbagai cara yang 

berbeda. Lebih jauh lagi, kita dapat mengatakan kisah tersebut dengan beraneka 

ragam cara. Kita dapat memilih waktu, tempat, dan cara untuk mengatakan kisah 
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tersebut serta kita dapat mengontrol bagian kisah mana yang akan dikatakan. 

Proses penceritaan ini menyediakan data dan materi yang berasal dari maksud dan 

tindakan yang muncul. Ketika hubungan yang terbagi tinggi, (1) cerita yang 

dikisahkan mencerminkan kebenaran kisah kehidupan; (2) cerita dikisahkan 

sesuai dengan cerita yang didengar; dan (3) hasil yang secara konstruktif tidak 

dicegah dengan cerita yang tidak diketahui atau belum pernah diceritakan. 

Dalam situasi komunikasi yang problematik ketika semua pihak merasa 

tidak selaras, bingung, atau frustrasi, satu kondisi atau lebih mungkin dapat 

hilang. Komunikasi dapat diperbaiki dengan menelusuri semua perbedaan yang 

lebih dalam dari cerita yang ada atau dikisahkan, cerita yang tidak dikisahkan, 

atau cerita yang tidak pernah terdengar. Penelusuran yang lebih dalam pada 

aspek-aspek cerita ini menciptakan konteks baru, aturan baru, dan respons yang 

baru. Baru-baru ini, CMM berfokus pada bagaimana berkomunikasi dengan cara 

yang menggali dan mengembangkan cerita dan mengizinkan partisipan untuk 

maju bersama-sama secara konstruktif. Karya dari para ahli teori CMM dalam 

komunitas dialog dengan isu-isu publik yang runyam adalah sebuah contoh yang 

bagus pada perluasan teori ini. 

 

Dari Sumbernya... 

Semua konsep dan model CMM—aturan, hierarki, putaran, dan lainnya—lebih 

baik dibaca sebagai ―heuristik,‖ undangan untuk ―melihat komunikasi pada cara 

ini!‖ daripada sebagai deklarasi ―inilah yang sedang kami lakukan....‖ Saya 

senang bahwa heuristik ini telah ditemukan dan berguna untuk mediator, manajer, 

konsultan, terapis, pekerja sosial, guru, peneliti, fasilitator, dan yang lainnya yang 

menggunakannya untuk mengerti, mengevaluasi, serta memutuskan bagaimana 

bertindak dengan tujuan menciptakan dunia sosial yang lebih baik. 

—W. Barnett Pearce 

 

CMM, satu-satunya teori pada bagian ini, menggabungkan tradisi 

sosiokultural dan tradisi sibernetika. CMM memperlihatkan kekuatan dari 

koneksi, interaksi, dan hubungan sebagai sebuah proses sibernetika. Menangkis 
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penjelasan linear Pearce, Cronen, dan kolega yang memandang makna dan 

tindakan sebagai hubungan yang menyatu, menciptakan logika yang membuat 

percakapan dan tindakan dalam situasi yang beragam. 

Sejauh ini, kita telah membahas bagaimana percakapan ditata berdasarkan 

perilaku, bagaimana bahasa membangun percakapan, serta bagaimana manusia 

menggunakan peraturan dan pola yang ada secara sosial untuk memahami dan 

berpartisipasi dalam percakapan. Institusi sosial dibangun dalam percakapan, dan 

penyusunan sosial ini tidak kebetulan, tetapi kritis bagi kehidupan manusia. 

Sebagai akibatnya, konflik dan perjuangan adalah sebuah bagian penting dari 

interaksi sosial, seperti teori-teori yang digambarkan pada bagian berikutnya. 

 

TRADISI KRITIS 

Percakapan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang natural dan 

tidak terhindarkan Bahkan, percakapan membentuk identitas individu dan 

kelompok. Teori kritis menunjukkan kepada kita bagaimana menggunakan bahasa 

dalam percakapan yang menciptakan pembagian sosial dan memegang teguh 

pandangan kesetaraan yang membentuk komunikasi dengan memberi wewenang 

kepada semua kelompok. Di sini kita akan mempersembahkan tiga teori yang 

menggambarkan cara kerja karya tersebut. Pertama, bahasa berkisar pada teori 

budaya, menjelaskan kepentingan dari bahasa dalam pembentukan identitas 

budaya. Kedua, teori budaya, menerapkan pemikiran ini pada hubungan 

antarpribadi. Ketiga, retorika ajakan, menyuguhkan cara berpikir baru mengenai 

percakapan. 

 

R. Perspektif Bahasa dalam Kebudayaan 

Perspektif bahasa terpusat pada Fern Johnson membawa budaya lingustik 

yang memusatkan pada isu-isu perbedaan budaya di Amerika. Johnson 

mengusulkan enam asumsi atau aksioma dari perspektif bahasa terpusat: (1) 

semua komunikasi terjadi dalam kerangka kerja budaya; (2) semua individu diam-

diam mengolah pengetahuan kebudayaan yang mereka gunakan untuk 

berkomunikasi; (3) dalam masyarakat multikultur, ada ideologi linguistik yang 
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dominan vang menggantikan atau mengesampingkan kelompok budaya lain; (4) 

anggota kelompok yang terpinggirkan mengolah pengetahuan tentang kedua 

budaya mereka dan budaya dominan; (5) pengetahuan kebudayaan baik yang 

terpelihara dan lewat begitu saja dan secara konstan berubah; dan (6) ketika 

semua budaya pendamping, saling memengaruhi dan mempergunakan satu sama 

lain. 

Teori ini dirancang untuk mempertimbangkan sebuah pemahaman 

terhadap fitur-fitur linguistik dan pola budaya dari kelompok budaya tertentu [ 

sama halnya dengan bagaimana wacana dari kelompok tersebut muncul, 

berkembang, dan berperan melawan ideologi linguistik dominan di Amerika. 

Sebagaimana fokus kita pada percakapan, Johnson menambahkan kebutuhan 

untuk setiap percakapan supaya dapat dipahami berlawanan dengan faktor konteks 

budaya setiap partisipan. Akan tetapi, yang penting dari percakapan adalah 

masalah hegemoni orang Inggris atau kekuasaan satu bahasa terhadap yang 

lainnya di Amerika dan yang paling dipercaya adalah bahwa pasti ada satu bahasa 

yang dominan di suatu negara. 

Johnson menguji empat wacana budaya di Amerika seperti contoh 

berikut—gender, Afrika- Amerika, Hispanik, dan Asia-Amerika—masing-masing 

dengan implikasi yang berbeda untuk praktik komunikasi dan kebijakan sosial 

dalam empat bagian—peduli kesehatan, aturan legalitas, edukasi, dan tempat 

kerja. Sementara beberapa kelompok non-dominan tidak terlihat dengan semua 

konteks institusional ini, historis dan faktor budaya yang melekat di setiap 

kelompok yang berarti bahwa setiap kelompok berada pada posisi yang berbeda 

dalam semua institusi ini. Seperti contoh wacana tersebut yang berakibat pada 

dominasi linguistik di Amerika, Johnson menyebutkan sikap tutup mulut sebagian 

orang Asia-Amerika untuk mencari pengobatan secara fisik dan mental dari 

penyakit tropis yang disebabkan oleh budaya cadangan yang lebih banyak; 

kesulitan dalam menggunakan bahasa daerah kulit hitam dan keterbatasan orang 

Inggris di sekolah yang memaksa para guru ―membenarkan‖ bahasa Inggris: dan 

pembebanan aturan ―hanya bahasa Inggris" di tempat kerja di mana pembicara 

bahasa Inggris bukan pribumi merasa tidak diuntungkan. Dalam menawarkan 
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sebuah teori yang khusus mengangkat budaya dari berbagai rumpun bahasa yang 

hidup bersama dalam masyarakat Amerika, Johnson berusaha untuk mengangkat 

pemahaman lebih besar terhadap berbagai macam faktor yang menyokong 

multikulturalisme. Pada akhirnya, ia ingin mempromosikan kebijakan linguistik 

yang rumit, penuh pertimbangan, dan menghormati semua faktor ini dan yang 

menganggap kepentingan dari kompetensi multibahasa dalam konteks global. 

 

S. Teori Budaya Pendamping (Co-cultural Theory) 

Teori budaya pendamping adalah teori mengenai percakapan antara 

anggota kelompok dominan dan yang terwakilkan, termasuk orang-orang 

berwarna; wanita, gay, lesbian, biseksual, dan individu-individu transgender; 

orang yang tidak berkemampuan; dan sebagainya. Dikembangkan oleh Mark 

Orbe, teori ini bersifat khusus bahwa komunikasi budaya pendamping diartikan 

dari perspektif kelompok anggota yang terwakilkan ketika mereka merasakan 

bahwa perbedaan budaya seperti mencolok mata. Teori ini dirancang untuk 

memfasilitasi pemahaman pada bagaimana anggota kelompok budaya yang 

pendamping mengatasi perbedaan budaya mereka dengan yang lainnya. Teori 

budaya pendamping didasari dengan lima asumsi: (1) sebuah hierarki ada dalam 

masyarakat yang mengistimewakan kelompok tertentu; (2) anggota dominan, 

dalam basis dari berbagai tingkatan keistimewaan, menduduki posisi kekuasaan 

yang membuat mereka mampu menciptakan serta mempertahankan sistem yang 

menguatkan perspektif dan perasaan mereka dan membisukan orang lain; (3) 

sistem komunikasi dominan berfungsi untuk menjaga anggota kelompok budaya 

pendamping di luar inti kekuasaan; (4) sementara masih ada keragaman yang 

patut dipertimbangkan dalam budaya pendamping, mereka membagi posisi 

marginal sosial dalam sistem dominan; dan (5) anggota kelompok budaya 

pendamping secara strategis berkomunikasi untuk mengatasi sistem dominan yang 

mereka temukan sendiri. 

Teori Orbe berasal dari serangkaian kajian terhadap bagaimana anggota 

kelompok terwakilkan berkomunikasi dengan anggota budaya dominan. Tiga 

kajian pertama berfokus pada perbedaan antarkelompok—orang Afrika- Amerika 
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yang telah menyelesaikan studi, laki- laki orang Afrika-Amerika, dan laki-laki 

homo. Pada kajian keempat, Orbe memasukkan banyak partisipan dari budaya 

kedua yang berbeda, termasuk orang berwarna, wanita, gay/lesbian/biseksual, dan 

semua yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih rendah. Sebagai hasilnya dan 

kajian berikutnya, Orbe dan koleganya telah mengidentifikasi 26 kegiatan budaya 

kedua yang digunakan anggotanya, termasuk menekankan kesamaan, mencegah 

kontroversi, kompensasi berlebih, persetujuan, pemisahan, bercermin. 

menertawakan diri sendiri, mendidik orang lain, penghindaran, dan penyerangan. 

Penciptaan praktik negosiasi ini mengangkat isu-isu lainnya: kapan 

individu benar-benar menggunakan strategi? Kapan, di mana, dan mengapa 

individu memilih strategi tertentu telah menjadi fokus penelitian Orbe yang paling 

mutakhir. Enam faktor yang memengaruhi pemilihan strategi: menghendaki 

hasil—apakah tujuan asimilasi, akomodasi, atau separasi?merupakan bidang 

pengetahuan—pengetahuan apa yang membangun kepura-puraan dalam 

menanggapi anggota budaya kedua? kemampuan— seberapa beda kemampuan 

memengaruhi seseorang dalam menggunakan sebuah strategi? konteks situasi—

interaksi khusus, pamrih dan strategi untuk mendapatkan hadiah; dan pendekatan 

komunikasi—tegas, tidak tegas, atau agresif. Faktor-faktor ini adalah saling 

tergantimu serta menciptakan sebuah acuan pemahaman dan tindakan yang 

membingkai sebuah respons budaya kedua dalam interaksi tertentu. 

Oleh karena karya asli Orbe berfokus terhadap perbedaan kelompok 

tersebut, berbagai akademisi komunikasi telah menerapkan teori budaya kedua 

pada kelompok budaya dan situasi yang berbeda, seperti orang berwarna dalam 

sebuah organisasi orang tidak berkemampuan, orang gelandangan dan mahasiswa 

tingkat pertama. Karya ini telah menyatakan nilai pendekatan budaya kedua dan 

bahkan memperlihatkan bahwa anggota kelompok dominan dapat menjadi 

anggota kelompok budaya kedua dalam keadaan tertentu. 

Kemudian, teori budaya kedua dengan gamblang berfokus pada strategi 

interaksi di antara anggota kelompok budaya kedua dan budaya dominan, sangat 

mirip dengan teori percakapan. Dengan menekankan pada kekuasaan dan 

pengaruhnya pada budaya kedua, sangat mirip dengan tradisi kritis. Orbe 
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menyebutkan, dari sudut pandang kaum marginal, praktik dan proses komunikasi 

yang biasa digunakan untuk mengatur dan mengatasi budaya dominan; dalam nal 

memandang komunikasi, ia menawarkan sebuah pandangan yang paling istimewa 

dari semua teori tentang percakapan. 

 

T. Retorika Ajakan 

Teori yang melanjutkan analisis hubungan dalam percakapan dan budaya 

adalah teori retorika ajakan. Frase ini diciptakan oleh Sonja K. Foss dan Cindy L. 

Griffin dalam karya tulis mereka ―Beyond Persuasion‖; mereka berpendapat 

tentang pertimbangan dari sebuah mode interaksi yang berbeda, di mana 

seseorang berusaha mengubah mode yang lainnya. Mereka mendasari teorinya j 

berdasarkan karya Sally Miller Gearhart yang melihat ajakan sejenis ―kekejaman‖ 

karena itu implisit, jika tidak eksplisit, kata yang lainnya, ―perspektif saya benar 

dan Anda salah.‖ Bagi Gearhart, ajakan adalah meragukan karena menyangkal 

keaslian dan integritas perspektif lain-sebuah perspektif yang telah dikembangkan 

dari pengalaman istimewa seseorang. Mencari cara untuk melawan tanpa ajakan 

sebagai intinya, Foss dan Griffin menawarkan sebuah perspektif yang berdasarkan 

nilai-nilai feminis terhadap kesetaraan, nilai tetap, dan determinasi diri. Sebuah 

sikap kesetaraan menempatkan setiap perspektif pada sebuah bidang yang setara 

serta memunculkan hubungan saling menghormati dan tidak mendominasi. 

Sebuah sikap dari nilai tetap yang mengakui martabat dan harga semua 

kehidupan—reputasi atau meraih kredibilitas tidaklah istimewa dari nilai yang 

dibawa sejak lahir. Akhirnya, sebuah sikap determinasi diri membolehkan semua 

partisipan dalam interaksi mendapat hak mereka sendiri pada apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana menjalani hidup. 

 

Dari Sumbernya…  

Kami mengembangkan teori retorika ajakan untuk menggambarkan pengalaman 

berkomunikasi yang telah kita miliki yang tidak dapat digambarkan sebagai 

ajakan. Membahas semua pengalaman itu membawa kita untuk mempertanyakan 

gagasan bahwa ajakan adalah bagian dari setiap interaksi dan kemudian 
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menentang teori retorika ajakan itu sendiri. Kemudian, teori yang menyebabkan 

kontroversi, banyak akademisi dan siswa komunikasi telah mencakupnya karena 

memperluas tatanan pemilihan retorika yang ada, khususnya untuk semua yang 

berkomitmen untuk tidak mendominasi jalannya kehidupan. 

—Sonja K. Foss dan Cindy L. Griffin 

Retorika Ajakan menggunakan ide dari sebuah undangan, baik secara 

harfiah dan metafora sebagai sebuah mode percakapan. Ketika Anda memberikan 

sebuah undangan kepada orang lain supaya mengenali perspektif Anda, Anda 

mengundang audiensi untuk melihat dunia seperti yang Anda lakukan dan 

mempertimbangkan perspektif Anda secara serius. Akan tetapi, hal ini terserah 

pada audiensi untuk memutuskan apakah akan menggunakan perspektif tersebut 

atau tidak, dan tujuan utamanya adalah klarifikasi ide-ide dari semua partisipan. 

Ketika sebuah interaksi dilihat dari perspektif ini, hasil yang diharapkan adalah 

untuk tidak mengubah orang lain, tetapi untuk mengundang pengertian dengan 

perspektif yang berbeda dari semua bagian yang terlibat dalam interaksi. Tidak 

seperti langkah-langkah tradisional dalam ajakan, audiensi diharapkan untuk 

berubah haluan yang diarahkan oleh pembicara, pembicara di sini juga dapat 

memilih untuk berubah sebagai sebuah hasil dari interaksi. Perubahan yang 

dihasilkan sebagai bagian dari interaksi adalah hasil dari pengetahuan, bukan 

pengaruh karena semua perubahan itu pilihan sendiri. Daripada membuat orang 

lain menyetujui bahwa perspektif Anda ―benar,‖ perspektif yang beda dianggap 

sebagai sebuah dasar untuk pemahaman yang lebih baik lagi terhadap suatu isu. 

Retorika ajakan menjalankan asumsi bahwa ketika kita membuka diri kita sendiri 

terhadap ide-ide dengan bebas yang berbeda dari diri kita, kita memiliki banyak 

kesempatan untuk memahami. 

Sonja Foss dan Karen Foss memperhalus dan menguraikan dugaan dari 

retorika ajakan dalam buku mereka, Inviting Transformation. Mereka berlawanan 

dengan apa yang mereka sebut mode retorika berbeda (yang mana untuk tujuan 

kita, bisa diperkirakan sebagai pola percakapan yang berbeda) dalam budaya kita. 

Conquest rhetoric adalah sebuah interaksi yang kemenangan merupakan 

tujuannya; Anda ingin membangun ―ide, hak, atau argumen sebagai yang terbaik 
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di antara kedudukan yang sedang bersaing." Mungkin ini yang paling lazim dalam 

budaya Amerika dan mode komunikasi yang diharapkan dalam sistem legislasi, 

yudisial, dan politik kita. Conversion rhetoric, di sisi lain dirancang untuk 

mengubah perspektif dan perilaku orang lain berdasarkan pada superioritas dan 

kebenaran dari sebuah kedudukan. Kelompok agamais, kelompok pergerakan 

sosial, dan periklanan berkampanye menggunakan retorika berlawanan; dalam 

situasi ini, pelaku komunikasi berusaha untuk mengubah orang lain ke dalam 

perspektif atau sudut pandang mereka. Mode retorika ketiga adalah benevolent 

rhetoric, yang dirancang untuk membantu orang lain memperbaiki hidupnya 

Dalam mode interaksi penuh kebajikan, informasi diberikan kepada orang lain 

dengan maksud menguntungkan mereka dalam beberapa hal Kampanye kesehatan 

adalah contoh dari interaksi ini. Akhirnya, ada sejenis retorika yang disebut 

advisory, yaitu informasi yang diminta sudah tersedia bagi seseorang. Nasihat dan 

pendidikan adalah dua kasus retorika advisory; ketika Anda menerima akhir dari 

retorika ini, Anda membuka diri Anda pada perspektif yang baru dan berbeda 

dengan harapan memperbaiki kehidupan Anda. 

Foss dan Foss menyarankan bahwa mode conversion dan conquest 

berfungsi seperti mode awal budaya kita—mereka adalah pola interaksi atau 

percakapan yang paling diistimewakan dan paling biasa. Dunia yang mereka 

ciptakan, bagaimanapun bersifat berlawanan. Deborah Tannen menggunakan frase 

argument culture untuk menggambarkan dunia ini—sebuah dunia yang kita kaji 

hampir segalanya seperti halnva dalam sebuah pertempuran. Dengan menelusur 

model lainnya, seperti ajakan, kenyataan yang berbeda dapat diciptakan. 

Foss dan Foss menganjurkan bahwa langkah pertama yang penting dalam 

menggerakkan sebuah mode ajakan adalah dengan menciptakan lingkungan yang 

tepat dengan menciptakan dan menegakkan asumsi retorika ajakan. Sebuah 

lingkungan kondusif untuk semua pihak dalam memperoleh pemahaman lebih 

kuat yang terdiri atas empat faktor: kebebasan, keamanan, nilai, dan keterbukaan. 

Kebebasan adalah kekuatan untuk memilih atau memutuskan dan berarti 

memberikan semua yang berhubungan dengan Anda dengan banyak pilihan, tidak 

memaksa orang lain untuk memakai perspektif Anda dan tidak melakukan hal-hal 



375 
 

yang membatasi partisipasi orang lain. Anda mungkin tengah mendapati diri Anda 

dalam sebuah situasi Anda merasa akan dicemooh atau direndahkan jika Anda 

berbicara. Kebebasan tidak ada dalam situasi tersebut. 

Nilai, elemen ketiga dari sebuah lingkungan ajakan, mengacu pada nilai 

intrinsik yang berharga dari tiap individu dan setiap perspektif seseorang. Setiap 

dihargai dan dihormati, dengan kata lain, dan nilai dikomunikasikan oleh 

pendengaran yang baik, pengakuan, dan menganggap perspektif yang ditawarkan 

orang lain dengan serius. 

Keempat dan keadaan terakhir adalah keterbukaan, hasrat, ingin 

menyadari, dan keanehan yang sebenarnya. Kecuali rasa keterbukaan yang 

tumbuh dalam interaksi, partisipan tidak akan merasa bebas untuk berbagi 

perspektif mereka secara penuh, untuk mempertimbangkan perspektif berbeda, 

dan menggunakan semua perspektif beda yang ada. 

Teori retorika ajakan menganjurkan sebuah pendekatan alternatif 

percakapan terhadap mode istimewa tradisional dalam budaya kita. Daripada 

menerima dominasi semua mode sebelumnya, Foss dan Griffin, dan Foss dan 

Foss mendesak penelusuran dan pertimbangan lebih dari pendekatan ajakan yang 

menciptakan sebuah pemahaman daripada budaya yang berlawanan. 

Teori yang digambarkan dalam tradisi kritis pada bab ini membayangkan 

sebuah percakapan baru, dirancang mempertahankan kontribusi semua kelompok 

sebagaimana meningkatkan kebebasan dan pilihan. Karena mereka bereaksi untuk 

hubungan kekuasaan yang ditempelkan dalam percakapan, teori ini dengan jelas 

berada dalam kaidah kritis. Teori ini tidak hanya bereaksi pada masyarakat yang 

mendominasi, namun menelusuri lebih jauh lagi dalam mengadakan percakapan 

yang mengurangi dominasi dan kekuasaan kelompok budaya. Kita akan kembali 

ke tradisi kritis dalam beberapa bab dalam buku ini untuk melihat bagaimana ide-

ide kekuasaan, perjuangan, konflik dan inklusi berperan aktif dalam berbagai 

macam konteks komunikasi. 
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20. HUBUNGAN 

Percakapan-percakapan sulit sekali terpisahkan. Malahan, percakapan 

saling terhubung dan menciptakan konteks komunikasi yang lebih besar daripada 

yang ada dalam percakapan. Dalam bab ini, kami menelusuri konteks-konteks 

yang lebih besar, termasuk hubungan, kelompok, organisasi, media, kebudayaan, 

dan masyarakat. Konteks-konteks ini lebih dari sekadar wadah terjadinya 

percakapan. Namun, konteks-konteks ini adalah pola, kaitan, dan institusi yang 

―terbentuk" dalam percakapan. Dalam sebuah cara yang melingkar, konteks-

konteks ini selanjutnya memengaruhi dan membentuk percakapan yang 

merupakan bagian dari mereka. 

Kami telah mengajar komunikasi selama lebih dari 30 tahun dan dari 

semua topik yang telah kami bahas dalam kelas-kelas kami, para siswa cepat 

langsung berminat dengan pembahasan mengenai hubungan. Manusia terpesona 

oleh hubungan karena hubungan sangat berbeda—beberapa hubungan terbilang 

mudah dan nyaman dan yang lain terbilang sulit dan selalu berubah-ubah. Kami 

juga terpesona karena hubungan berubah dan berkembang, sering kali secara 

dramatis, dan perubahan-perubahan tersebut memiliki kemampuan untuk 

memengaruhi keluarga, teman, dan hubungan kekasih dalam cara-cara yang 

signifikan. Akhirnya, hubungan bisa menjadi suatu masalah dan mempelajari 

hubungan bisa menjadi sebuah cara untuk menemukan jawaban bagi aspek-aspek 

masalah tersebut. Topik tentang hubungan sangat relevan bagi kita semua serta 

tidak mengherankan bahwa topik ini telah menyita banyak waktu dan perhatian 

dari para akademisi komunikasi. 

Bidang komunikasi telah sangat membantu kita memahami perbedaan 

hubungan dan perubahan hubungan. Dengan sudut pandang komunikasi, kami 

melihat bahwa komunikasi terbentuk dari pola-pola interaksi—susunan perilaku 

responsif sebelum dan sesudahnya yang sangat dinamis. Dalam hubungan jangka 

panjang, pola-pola tersebut dapat cukup stabil, tetapi bermacam kejadian juga 

dapat menggerakkan hubungan ke arah yang baru dan kadang tidak terduga. 

Teori-teori dalam bab ini membantu kita memahami proses dinamis tersebut. 
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Bagaimana Anda akan menggambarkan beberapa hubungan penting yang 

pernah Anda miliki dalam hidup Anda? Mana yang intim? Mana yang sepintas 

saja? Dalam hubungan mana Anda memiliki pengaruh dominan dan dalam 

hubungan mana Anda hanya sekadar mengikuti saja, membiarkan orang lain yang 

memimpin? Hubungan mana yang lebih sederajat? Beberapa peneliti telah tertarik 

dalam melihat sifat-sifat hubungan yang berbeda dan sifat-sifat tersebut sering 

kali terikat pada cara-cara berpikir tertentu tentang hubungan atau skema yang 

mengatur pola-pola hubungan yang stabil. 

Anda harus tetap memutuskan berapa banyak informasi tentang diri Anda 

yang harus Anda bagi dengan orang lain dalam suatu hubungan. Kadang, Anda 

benar-benar merasa seperti berbagi sesuatu dengan teman dan pada saat yang lain 

Anda merasa lebih aman. Dalam beberapa hubungan, Anda berbagi banyak 

informasi tentang diri Anda, tetapi tidak dilakukan dalam beberapa hubungan 

yang lain. Hal yang lebih menarik adalah fakta bahwa dalam sebuah hubungan, 

Anda membicarakan topik apa yang dapat Anda bicarakan dan tingkat informasi 

apa yang dapat diungkapkan, bukan hanya antara diri Anda sendiri, tetapi juga 

dengan orang lain di luar hubungan tersebut. Topik-topik tentang pengungkapan 

dan privasi sangat menarik bagi para ahli teori dalam komunikasi. 

Namun, pengungkapan dan privasi sebenarnya adalah sebuah manifestasi 

dari sesuatu yang lebih besar. Tantangan yang ada dalam setiap hubungan akan 

mengatur perbedaannya. Tekanan antara pengungkapan dan privasi hanyalah 

salah satu contoh perbedaan yang kita miliki untuk berhasil dalam hubungan. 

Banyak kekuatan yang bertentangan memengaruhi hubungan kita dan bukan hal 

yang mudah untuk berhadapan dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Kita sering 

kali merasa bingung tentang apakah kita harus mandiri atau bergantung, apakah 

kita harus membiarkan sesuatu seperti adanya atau mengubahnya, dan apakah kita 

harus menjadi seorang individu atau menjadi bagian dari pasangan. Bagaimana 

Anda menghadirkan diri Anda secara autentik dalam sebuah hubungan, sehingga 

orang lain juga berlaku sama pada Anda? Bagaimana kita dapat membiarkan 

adanya perbedaan dan persatuan? Sebuah kesatuan teori yang penting 

dikembangkan dalam bidang ini untuk menjelaskan (1) bagaimana hubungan 
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didefinisikan melalui pengelolaan pertentangan; dan (2) cara-cara penanganan 

tekanan ini oleh pelaku komunikasi dalam sebuah hubungan. 

Hubungan telah menjadi sebuah subjek penting yang terkait dengan 

komunikasi interpersonal sejak tahun 1960-an. Dalam bab ini, kami menyertakan 

teori-teori yang penting dari empat tradisi—sibernetika, sosiopsikologis, 

sosiokultural, dan fenomenologis. Dalam gabungannya, teori-teori ini membantu 

kita memahami hubungan dari berbagai sudut pandang. Peta bab yang telah 

diberikan menggarisbawahi teori-teori dalam bab ini dan membantu untuk 

menjelaskan tradisi-tradisi asal teori-teori dan topik-topik yang mereka bahas 

tersebut muncul. 

 

A. TRADISI SIBERNETIKA 

Tradisi sibernetika memiliki pengaruh yang sangat penting dalam cara 

berpikir para akademisi komunikasi tentang hubungan. Hubungan bukanlah 

entitas statis yang tidak pernah berubah. Namun, hubungan terdiri atas pola- pola 

sibernetika interaksi kata-kata dan tindakan seseorang memberi pengaruh pada 

bagaimana orang lain merespons. Kita terus mengubah apa yang kita lakukan dan 

katakan berdasarkan reaksi orang lain, dan seiring waktu hubungan 

mengembangkan sebuah karakter. Cara lain untuk memikirkan hal ini—

menggunakan istilah-istilah sibernetika yang kental—adalah dengan terus 

mengubah perilaku kita terhadap timbal balik yang kita terima dari orang lain dan 

dalam sebuah hubungan, kedua pihak melakukannya secara bersama-sama. 

 

B. Pola-pola hubungan interaksi 

Karya dari Gregory Bateson, Paul Watzlawick, dan para kolega mereka 

pada tahun-tahun awal penelitian komunikasi interpersonal telah menentukan 

dasar bagi cara para akademisi komunikasi melakukan pendekatan pada penelitian 

tentang hubungan. Dikenal dengan nama Palo Alto Group, para ahli teori ini 

mendirikan Mental Research Institute di Palo Alto, California. Gagasan-gagasan 

mereka dituliskan dengan jelas pada Pragmatics of Human Communication. 

Dalam buku ini, Paul Watzlawick, Janet Beavin, dan Don Jackson menghadirkan 
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sebuah analisis tentang komunikasi dari sudut pandang sibernetika. Kami tidak 

menuliskan semua teori mereka di sini, tetapi menghadirkan gagasan dasar 

tentang interaksi hubungan yang menggambarkan pentingnya tradisi sibernetika 

dalam sebagian besar penelitian tentang hubungan selama lebih dari 35 tahun 

yang lalu. 

Kami belajar dari Palo Alto Group bahwa ketika dua orang saling 

berkomunikasi—selain apa pun yang mereka lakukan—mereka mengartikan 

hubungan mereka dengan cara mereka berinteraksi. Ketika Anda berbicara dengan 

seorang teman, rekan kerja, pengajar. atau anggota keluarga, Anda selalu 

menciptakan sebuah dugaan untuk perilaku Anda sendiri dan perilaku orang lain. 

Kadang, Anda memperkuat dugaan lama Anda dan pada waktu yang lain Anda 

terlibat dalam pola-pola interaksi baru yang dapat membentuk dugaan baru untuk 

interaksi di 

waktu yang akan datang. 

Dalam sebuah pernikahan, misalnya, sebuah hubungan kepatuhan yang 

dominan akan muncul seiring berjalannya waktu. Komunikasi antara rekan kerja 

dapat menghasilkan sebuah hierarki status, seseorang akan lebih dipandang 

daripada yang lain. Interaksi antara tetangga dapat berubah 

menjadi sebuah hubungan yang sama dan sopan Ada banyak aturan tidak tertulis 

dalam setiap hubungan yang berlanjut, baik dalam pertemanan rekan bisnis, 

pasangan kekasih, keluarga, maupun hubungan-hubungan lain, dan aturan-aturan 

tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan pada pola-pola interaksi. 

Sebagian pola dibuat karena setiap perilaku bersifat komunikatif. Seperti 

yang diungkapkan oleh Palo Alto Group: Anda tidak dapat jika tidak 

berkomunikasi. Dengan kata lain, ketika Anda berada di hadapan orang lain, Anda 

selalu mengungkapkan sesuatu tentang hubungan Anda dengan orang lain, baik 

secara sadar maupun tidak. Aksioma ini berarti, jika Anda tidak ingin berinteraksi 

dengan orang lain, mungkin orang 
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Tabel 7.1 

Bentuk Kekuasaan 

Arah Kendali 

Pesan Pembicara A 

Arah Kendali Pesan Pembicara B 

One-up () One-down () One-across () 

One-up () 

One-down () 

One-across () 

 

 

 

 

1. () 

Simetri yang 

kompetitif 

2. () 

Kelengkapan 

3. () 

Transisi 

4. () 

Kelengkapan 

5. () 

Simetri yang 

patuh 

6. () 

Transisi 

7. () 

Transisi 

8. () 

Transisi 

9. () 

Simetri netral 

Contoh-contoh Pola Kendali 

1. Simetri kompetitif (one-up/one-up) 

A. Kamu tahu kalau saya ingin 

rumah ini selalu bersih 

B. mungkin kamu dapat membantu 

saya. 

2. Kelengkapan (one-down/one-up) 

A.Tolong bantu saya, saya 

membutuhkanmu 

B. Baiklah, saya tahu caranya 

3. Transisi (one-across/one-up) 

A. mari kita berkompromi 

B. tidak, caraku adalah yang 

terbaik 

4. Kelengkapan (one-up/one-down) 

A. mari kita pergi keluar kota akhir 

pecan ini 

B.baiklah 

5. Simetri kepatuhan (one-down/one-

6. Transisi (one-across/one-down) 

A. ayahku cerewet sekali malam 

ini 

B. ya, kau benar dia memang 

cerewet 

7. Transisi (one-up/one-across) 

A.menurutku kita harus punya 

anak lagi 

B. banyak orang yang ingin punya 

anak sekarang ini 

8. Transisi (one-down/one-across) 

A.tolong bantu saya, apa yang 

harus saya lakukan 

B. saya tidak tahu 

9. Simetri netran (one-across/one-

across) 

A. rumah tetangga sepertinya 

harus dicat 

B. jendelanya juga kotor 
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Bentuk Kekuasaan 

Arah Kendali 

Pesan Pembicara A 

Arah Kendali Pesan Pembicara B 

One-up () One-down () One-across () 

down) 

A.aku merasa sangat lelah, apa 

yang harus kita lakukan? 

B. aku tidak tahu,kamu saja yang 

memutuskan 

 

 

lain ―membaca‖ penghindaran Anda sebagai sebuah pernyataan. 

Sebagai contoh, ketika pengajar Anda memberitahukan ujian yang akan 

datang, ada banyak pesan hubungan yang mungkin dihasilkan pada saat yang 

bersamaan. Ia dapat saja mengatakan, ―Saya yang berwenang di kelas ini‖; "Saya 

mengajar, kalian belajar—apa yang telah saya ajarkan ini penting‖; ―Saya 

menginginkan hasil dalam kemajuan kalian‖; ―Saya harus menilai kalian‖; atau 

―Saya ingin kalian berpikir bahwa saya telah menunaikan tugas saya sebagai 

pengajar.‖ Tentu saja, respons dari siswa juga mencakup sebuah dimensi 

hubungan yang mungkin menyatakan kepatuhan, tentangan, hormat, rasa takut, 

persamaan, atau pesan- pesan lain. Dalam mengomunikasikan ujian dan topik-

topik lainnya, pengajar dan siswa terus mengartikan dan mengartikan kembali 

sifat dari hubungan mereka. 

Bayangkan, seorang ayah yang berada di taman bermain melihat putrinya 

terjatuh dan menggosok lututnya. Dengan cepat, ia akan berkata, ―Jangan 

menangis. Ayah datang.‖ Makna dari isinya di sini jelas, tetapi apakah pesan 

hubungannya? Hal ini bergantung pada bagaimana pesan tersebut disampaikan. 

Sang Ayah mungkin menyampaikan rasa takutnya, kekhawatiran, kemarahan, 

kebosanan, atau kekuasaannya. Pada saat yang sama, ia mungkin menyampaikan 

banyak persepsi yang mungkin, termasuk, ―Kamu ceroboh sekali,‖ ―Kamu adalah 

anak yang pintar menarik perhatian,‖ ―Itu hanyalah sebuah kecelakaan,‖ dan 

sebagainya. Ketika dalam sebuah hubungan, tindakan dapat berbicara lebih keras 
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daripada kata-kata. Satuan dasar dari hubungan bukanlah seseorang atau dua 

orang, tetapi interaksi—perilaku yang merespons pada perilaku yang lain. Seiring 

waktu, sifat- sifat hubungan terbentuk atau dibentuk melalui serangkaian 

interaksi—respons terhadap respons terhadap respons. 

Ada dua tipe pola yang penting bagi Palo Alto Group untuk 

menggambarkan gagasan ini. Jika dua orang saling merespons dengan cara yang 

sama, mereka dikatakan terlibat dalam sebuah hubungan simetris (symmetrical 

relationship). Pertentangan kekuasaan tepatnya seperti ini: Salah satu lawan 

bicara menonjolkan kendali; yang lain menanggapinya dengan memaksakan 

kendali juga. Orang pertama merespons lagi dengan cara yang sama, sehingga 

terjadilah pertentangan. Namun, hubungan simetris tidak selalu berupa 

pertentangan kekuasaan. Kedua pelaku dapat saja memberi tanggapan pasif, 

tanggapan balasan, atau malah keduanya bersikap saling menjaga. 

Tipe hubungan yang kedua adalah pelengkapan (complementary). Dalam 

hubungan ini, pelaku komunikasi merespons dengan cara yang berlawanan. 

Ketika seseorang bersifat mendominasi, yang lain mematuhinya; ketika seseorang 

bersifat argumentatif, yang lainya diam; ketika seseorang menjaga, yang lain 

menerimanya. Oleh karena Palo Alto Group mengambil sudut pandang kesehatan 

mental, para praktisi ini sangat tertarik dalam membedakan pola-pola interaksi 

patologis dari pola kesehatan. 

Untuk lebih memperluas gagasan umum tentang pola-pola hubungan 

interaksi dan konsep- konsep hubungan simetris dan pelengkapan yang lebih 

spesifik, kita sekarang beralih ke sebuah penelitian tentang kendali hubungan 

(relational control). Penelitian yang dilakukan oleh L. Edna Rogers dan 

koleganya menunjukkan bagaimana. kendali dalam sebuah hubungan merupakan 

sebuah proses sibernetika. Mereka menemukan bahwa kendali tidak dapat 

didefinisikan oleh perilaku seseorang itu sendiri. Dengan kata lain, kendali dalam 

sebuah hubungan tidak bergantung pada tindakan seseorang atau bahkan oleh 

kepribadian orang itu sendiri. Namun, Anda harus melihat pada pola perilaku 

antara lawan-lawan bicara Anda—bagaimana mereka saling  merespons secara 

sibernetika. 
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Ketika seseorang membuat sebuah pernyataan yang tegas, orang lain dapat 

meresponsnya dengan salah satu dari tiga cara berikut. Ia dapat menerima 

pernyataannya, yang merupakan sebuah gerakan one-down. Kemungkinan yang 

kedua, ia dapat membuat pernyataan balasan atau menolak gerakan dari orang 

pertama—sebuah respons one-up. Tipe gerakan ketiga adalah one-across, yaitu 

gerakan yang menerima atar menolak kendali orang pertama, tetapi memberi 

tanggapan yang tidak terlalu mengakui gerakan kendali orang lain. Misalnya, 

Anda dapat bertanya, mengganti atau memperluas topik  bahasan, atau 

menundanya. 

Pertukaran pelengkapan (complementary exchange) terjadi ketika salah 

satu lawan bicara memberikan sebuah pesan one-up dan yang lain menanggapinya 

dengan memberi one- down. Ketika interaksi seperti ini muncul dalam sebuah 

hubungan, kita dapat mengatakan bahwa hubungan itu sendiri bersifat sebagai 

pelengkap Individu yang pesan one-up-nya muncul disebut dominan. Ingatlah 

bahwa di sini perbedaannya adalah antara ―dominasi‖ dan ―pendominasian." 

Sebuah gerakan one-up adalah gerakan yang mendominasi, tetapi tidak akan 

terjadi kecuali orang lain menerimanya dengan memberikan sikap one-down. 

Pertukaran simetris terjadi ketika pelaku percakapan merespons dalam cara yang 

sama—baik itu one-up/one-up, one-down/one-down, one-across/one-across. Pola-

pola simetris dan one-up/one-up selama ini menjadi penyebab pertentangan 

kekuasaan. Tabel 7.1 menggambarkan 9 keadaan kendali yang dihasilkan oleh 

penggabungan tipe-tipe pesan tendali ini. Tabel tersebut menunjukkan dengan 

jelas bagaimana kendali dalam hubungan dapat diartikan secara sibernetika 

melalui pola-pola interaksi. 

Tradisi sibernetika telah menjadi sangat penting dalam bidang komunikasi 

hubungan. Sebenarnya, gagasan bahwa hubungan terbentuk I secara sistematis 

oleh pola-pola interaksi yang lama telah menjadi dasar gagasan kami tentang apa 

itu hubungan, bagaimana terbentuknya, bagaimana hubungan dipertahankan, dan 

bagaimana hubungan berubah. Namun, banyak teori yang hanya terfokus pada 

salah satu bagian dari keseluruhan proses ini—psikologi individu—yang 

merupakan tema dari teori-teori sosiopsikologis. 
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C. TRADISI SOSIOPSIKOLOGIS 

Perilaku interpersonal telah menjadi gagasan utama dalam bidang 

psikologi sosial dan banyak j penelitian dalam bidang komunikasi dipengaruhi 

oleh tradisi ini. Karya dalam tradisi sosiopsikologis sangat bergantung pada 

menggolongkan serta mengarakterisasikan individu dan hubungan. Karya ini 

mengandalkan pengukuran dan analisis variabel sebagai cara untuk menilai seperti 

apa manusia dalam sebuah hubungan dan juga seperti apa hubungan itu sendiri. 

Di sini, kita akan melihat pada dua pembahasan—skema keluarga dan penetrasi 

sosial. 

 

D. Skema Hubungan dalam Keluarga 

Selama bertahun-tahun, Mary Anne Fitzpatrick dan koleganya telah 

mengembangkan sebuah penelitian dan teori mengenai hubungan keluarga, 

khususnya antara suami istri. Penelitian dan teori yang lebih baru, Ascan Koerner 

dan Mary Anne Fitzpatrick memperluas karya ini agar mencakup seluruh anggota 

keluarga. Teori yang dihasilkan memberikan beberapa istilah yang 

menggambarkan tipe-tipe keluarga yang berbeda dan menjelaskan perbedaan di 

antara mereka. Sebagai sebuah teori sosiopsikologis. teori ini mendasarkan tipe-

tipe keluarga pada cara-cara anggota keluarga sebagai individu memandang 

keluarga itu sendiri. Mengikuti petunjuk teori psikologi dalam bidang ini, Koerner 

dan Fitzpatrick mengartikan cara-cara berpikir ini sebagai skema atau lebih 

spesifiknya, skema hubungan. Skema hubungan Anda terdiri atas pengetahuan 

Anda tentang diri Anda sendiri, orang lain, dan hubungan, sejalan dengan 

pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi dalam hubungan. Pengetahuan ini 

memberikan sebuah gambaran hubungan berdasarkan pengalaman Anda sendiri 

dan menuntun perilaku Anda dalam hubungan. Skema adalah satu set ingatan 

yang teratur yang Anda gunakan kapan pun Anda berinteraksi dengan orang lain. 

Oleh karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, skema mereka juga 

akan sedikit berbeda. 

Skema hubungan Anda terbagi menjadi tingkatan-tingkatan dari yang 

umum hingga yang khusus, termasuk pengetahuan tentang hubungan sosial secara 
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umum, pengetahuan tentang tipe-tipe hubungan, dan pengetahuan tentang 

hubungan khusus. Oleh karena itu, skema keluarga Anda mencakup (1) apa yang 

Anda ketahui tentang hubungan secara umum; (2) apa yang Anda ketahui tentang 

hubungan keluarga sebagai sebuah tipe hubungan; dan (3) apa yang Anda ketahui 

tentang hubungan Anda dengan anggota keluarga Anda yang lain. 

Interaksi Anda dengan anggota keluarga Anda yang lain pada suatu waktu, 

pertama-tama akan diarahkan oleh skema khusus Anda, selanjutnya oleh skema 

keluarga Anda, dan selanjutnya oleh skema umum Anda. Dengan kata lain, ketika 

Anda dan saudara laki-laki Anda berinteraksi, pertama-tama Anda akan 

mengandalkan pengetahuan Anda tentang hubungan ini. Jika, untuk beberapa 

alasan, hal tersebut tidak berhasil, Anda akan kembali lagi menggunakan 

pengetahuan Anda tentang bagaimana anggota keluarga harus bersikap. Jika tidak 

berhasil juga, Anda akan menggunakan pilihan terakhir dengan mengandalkan 

pengetahuan Anda tentang hubungan secara umum. 

Misalnya, anggaplah bahwa selama masa kanak-kanak, saudara laki-laki 

Anda adalah teman terdekat Anda dan perilaku Anda berdua bergantung pada 

skema khusus tentang persahabatan, sebuah skema yang terdiri atas banyak 

pengalaman yang dibagi antara kalian berdua. Namun, bayangkan bahwa saudara 

laki- laki Anda masuk kuliah dan kembali ketika musim panas sebagai orang yang 

berbeda. Anda sangat berharap untuk dapat bersamanya sepanjang waktu, tetapi ia 

tidak terlalu memperhatikan Anda. Dengan kata lain, skema Anda sebelumnya 

tidak lagi berhasil dan Anda harus memikirkan sebuah cara baru dalam 

berinteraksi. Anda hampir dapat dipastikan akan membuat keputusan mengenai 

bagaimana Anda harus merespons berdasarkan pada skema Anda untuk keluarga 

secara umum sehingga Anda mungkin memutuskan untuk lebih memilih sebuah 

hubungan saudara jauh sama seperti yang Anda lihat dalam keluarga-keluarga 

yang lain. 

Meneruskan contoh sebelumnya, mungkin saudara laki-laki Anda menikah 

dan pindah ke negara lain, sehingga Anda hanya memiliki sedikit kesempatan 

untuk berinteraksi. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali untuk reuni keluarga, 

tetapi Anda benar-benar tidak tahu bagaimana memberi respons kepadanya karena 
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Anda merasa bahwa Anda tidak lagi mengenalnya. Anda mungkin hanya 

mengikuti aturan umum tentang etika sosial seperti keramahan dan kesopanan—

setidaknya hingga ada sebuah hubungan baru. Menurut Fitzpatrick dan koleganya, 

komunikasi keluarga tidak terjadi secara acak, tetapi sangat berpola berdasarkan 

pada skema-skema tertentu yang menentukan bagaimana anggota keluarga saling 

berkomunikasi. Skema-skema ini terdiri atas pengetahuan tentang (1) seberapa 

dekat keluarga tersebut; (2) tingkat individualitas dalam keluarga, dan (3) faktor-

faktor eksternal terhadap keluarga, misalnya teman, jarak geografis, pekerjaan, 

dan masalah-masalah lain di luar keluarga. 

Di samping pengetahuan ini, sebuah skema keluarga akan mencakup 

bentuk orientasi atau komunikasi tertentu. Ada dua tipe yang menonjol pertama 

adalah orientasi percakapan (conversatim orientation), dan yang kedua, orientasi 

kesesuaian, (conformity orientation). Keduanya merupakan variabel, sehingga 

keluarga-keluarga berbeda dalam jumlah percakapan dan kesesuaian yang dicakup 

oleh skema keluarga tersebut. Keluarga yang memiliki skema percakapan yang 

tinggi senang berbicara; sebaliknya, keluarga dengan skema percakapan yang 

rendah tidak sering berbicara. Keluarga dengan skema kesesuaian yang tinggi 

cenderung dapat berjalan berdampingan dengan pemimpin keluarga seperti 

orangtua, sedangkan keluarga dengan skema kesesuaian yang rendah cenderung 

lebih bersifat individualistis. Pola komunikasi keluarga Anda akan bergantung 

pada skema Anda yang sesuai dengan dua tipe orientasi ini. 

Beragam skema akan menciptakan tipe-tipe keluarga yang berbeda. 

Fitzpatrick dan koleganya telah mengenali empat tipe keluarga: (1) konsensual; 

(2) pluralistis; (3) protektif; dan (4) laissez-faire atau toleran. Masing-masing 

keluarga ini memiliki tipe-tipe orangtua tertentu yang ditentukan oleh cara-cara 

mereka menggunakan ruang, waktu, dan energi mereka serta tingkatan 

mengungkapkan perasaan mereka, menggunakan kekuasaan, dan membagi 

filosofi yang umum tentang pernikahan mereka. Sebuah tipe skema keluarga 

tertentu yang digabungkan dengan orientasi komunikasi atau kesesuaian akan 

menghasilkan tipe pernikahan tertentu. Tipe-tipe pernikahan adalah (1) 
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tradisional; (2) mandiri; dan (3) terpisah. Setiap tipe pernikahan bekerja dengan 

cara-cara yang sangat berbeda. 

Tipe keluarga yang pertama adalah konsensual. Tipe keluarga tersebut 

memiliki tingkat percakapan kesesuaian yang tinggi. Keluarga konsensual sering 

berbicara, tetapi pemimpin keluarga— biasanya salah satu orangtua—yang 

membuat keputusan. Keluarga ini mengalami tekanan dalam menghargai 

komunikasi yang terbuka, sementara mereka juga menginginkan kekuasaan 

orangtua yang jelas. Para orangtua biasanya menjadi pendengar yang baik bagi 

anak-anak mereka, tetapi mengambil keputusan dan selanjutnya menjelaskannya 

kepada anak-anak sebagai usaha untuk membantu mereka memahami pemikiran 

di balik keputusan tersebut. 

Orangtua dalam keluarga konsensual cenderung memiliki orientasi 

pernikahan yang tradisional. Ini berarti bahwa mereka akan lebih konvensional 

dalam cara mereka memandang pernikahan serta lebih menempatkan nilai pada 

stabilitas dan kepastian dalam hubungan peran daripada keragaman dan 

spontanitas. Mereka memiliki ketergantungan yang kuat dan memiliki banyak 

teman. Walaupun mereka tidak bersifat tegas dalam pertentangan, mereka tidak 

menghindari konflik. Menurut Fitzpatrick dan koleganya, seorang istri yang 

tradisional akan memakai nama suaminya, pasangan tersebut akan memiliki 

perasaan yang kuat tentang ketidaksetiaan dalam hubungan mereka serta mereka 

akan membagi banyak ruang dan waktu. Mereka akan mencoba untuk 

mengembangkan jadwal waktu standar dan menghabiskan waktu bersama-sama 

sebanyak mungkin serta mereka tidak akan memiliki ruang yang terpisah untuk 

kegiatan mereka sendiri. Data penelitian menyatakan bahwa tidak ada terlalu 

banyak konflik dalam pernikahan tradisional karena kekuasaan dan pengambilan 

keputusan dibagikan menurut norma-norma yang biasa. Suami, misalnya, dapat 

berwenang dalam beberapa jenis keputusan tertentu dan istri berwenang dalam 

keputusan yang lain. Akibatnya, hanya ada sedikit kebutuhan untuk berunding dan 

memecahkan masalah dalam pernikahan ini. Pada saat yang sama, ada dorongan 

untuk berubah dan sedikit pertumbuhan dalam hubungan. Pasangan tradisional 

dapat saling asertif jika diperlukan, tetapi masing-masing cenderung mendukung 
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permintaan yang lain dengan lebih memikirkan hubungannya daripada saling 

menyangkal argumen masing-masing. Pasangan tradisional sangat ekspresif serta 

memperlihatkan kebahagiaan dan kekecewaan mereka, yang mungkin 

menjelaskan kenapa mereka menghargai komunikasi yang terbuka dan 

menghasilkan keluarga konsensual. 

Sekarang, kita beralih ke tipe keluarga yang kedua: jika keluarga Anda 

tinggi dalam percakapan, tetapi rendah dalam kesesuaian, hal ini akan 

memperlihatkan karakteristik dengan tipe pluralistis. Di sini, Anda akan memiliki 

banyak kebebasan percakapan, tetapi pada akhirnya setiap orang akan membuat 

keputusan sendiri tentang tindakan apa yang harus diambil berdasarkan pada 

pembicaraan tersebut. Orangtua tidak merasa perlu untuk mengendalikan anak- 

anaknya; malahan, opini dinilai berdasarkan segi kelayakannya dan setiap orang 

ikut serta dalam pengambilan keputusan keluarga. 

Orang tua dari keluarga pluralistis cenderung digolongkan sebagai orang 

tua yang mandiri, karena mereka biasanya tidak kaku dalam memandang 

pernikahan. Kemandirian membuat suami dan istri tidak terlalu saling bergantung 

dan cenderung menghasilkan anak-anak yang berpikiran mandiri. Walaupun tipe 

orang tua ini dapat menghabiskan waktu bersama dan banyak berbagi, mereka 

menghargai otonomi mereka masing-masing dan sering kali memiliki ruangan 

yang berbeda di rumah untuk kegiatan mereka sendiri—keduanya mungkin 

memiliki ruang kerja masing-masing atau salah satunya mungkin memiliki sebuah 

ruang menjahit dan yang lain memiliki sebuah toko peralatan kayu. Mereka juga 

mungkin memiliki minat dan teman-teman yang berbeda di luar keluarga. 

Pernikahan yang mandiri biasanya selalu dibicarakan ulang karena mereka 

tidak mengandalkan peran-peran konvensional. Ada banyak konflik dalam 

pernikahan mandiri yang umum; masing-masing saling berlomba untuk 

mendapatkan kekuasaan, menggunakan berbagai teknik persuasif, dan tidak segan 

untuk saling menyangkal argumen. Layaknya pernikahan tradisional, pernikahan 

mandiri juga ekspresif. Mereka saling memberi respons terhadap isyarat masing-

masing dan mereka biasanya saling memahami dengan baik, yang menjelaskan 

kenapa mereka menghargai komunikasi yang terbuka. 
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Tipe keluarga yang ketiga adalah protektif Jika keluarga Anda cenderung 

rendah dalam percakapan, tetapi tinggi dalam kesesuaian, akan ada banyak 

kepatuhan, tetapi sedikit komunikasi. Orangtua dalam tipe keluarga ini tidak 

melihat perlunya menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan segala 

sesuatu, mereka juga tidak memberikan penjelasan pada anak-anaknya tentang 

apa yang mereka putuskan. Untuk alasan ini, orangtua tersebut cenderung 

digolongkan sebagai orang tua yang terpisah. Mereka nampaknya saling 

bertentangan dalam peran dan hubungan mereka. Mereka memiliki pandangan 

pernikahan yang konvensional, tetapi mereka tidak terlalu bergantung dan tidak 

banyak berbagi. Fitzpatrick menyebut orangtua yang terpisah sebagai ―bercerai 

secara emosional.‖ Mereka memiliki opini sendiri dan dapat jadi suka bertengkar, 

tetapi pertengkarannya tidak akan lama karena mereka cepat pulih dari konflik. 

Dalam beberapa kasus, ada sedikit konflik hanya karena mereka tidak 

menyelaraskan tindakan mereka cukup lama dan juga tidak dapat memperpanjang 

konfliknya. Usaha mereka untuk memperoleh kepatuhan jarang sekali 

menggunakan anjuran hubungan dan sering kali menyebutkan hal-hal buruk yang 

akan terjadi jika pasangannya tidak patuh. Tipe pasangan ini memiliki sikap 

waspada. Mereka banyak bertanya, tetapi hanya memberikan sedikit nasihat. Oleh 

sebab itu, dapat ditebak bahwa mereka tidak ekspresif dan tidak memahami emosi 

pasangan mereka dengan baik. 

Akhirnya, jika posisi Anda rendah, baik percakapan maupun dalam 

kesesuaian, maka tipe keluarga Anda adalah keluarga yang laissez-faire atau 

toleran—tidak suka ikut campur dan keterlibatan yang rendah. Anggota keluarga 

ini sangat tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain 

dan mereka benar- benar tidak mau membuang-buang waktu untuk 

membicarakannya. Orangtua dalam tipe keluarga ini cenderung memiliki orientasi 

yang bercampur, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki skema yang sama dari 

mana mereka akan bekerja. Mereka mungkin merupakan kombinasi dari orangtua 

yang mandiri dan terpisah atau kombinasi yang lain. Sebenarnya, tipe perkawinan 

campuran ini cukup umum. Sekitar 40% dari pasangan yang diuji oleh Fitzpatrick 

menunjukkan beberapa gabungan tipe—terpisah-tradisional, tradisional- mandiri, 
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atau mandiri-terpisah. Karakterisasi dari tipe-tipe campuran sebenarnya lebih 

kompleks. 

Apakah semua bentuk komunikasi dan tipe pernikahan ini positif? 

Fitzpatrick sekarang percaya bahwa semuanya tidak positif. Walaupun keluarga 

yang berbeda sesuai bagi orang-orang berbeda, tipe keluarga campuran dan 

toleran mungkin cenderung tidak demikian. Sebuah implikasi yang kuat dari teori 

ini adalah bahwa pola dan tipe hubungan yang berbeda penting bagi fungsi 

keluarga yang efektif. Teori berikut sangat membantu para ahli teori komunikasi 

memikirkan bagaimana hubungan bergerak dari yang jauh menjadi dekat; juga 

memperluas pemahaman kita tentang keluarga dan hubungan. 

 

E. Teori Penetrasi Sosial 

Pengungkapan diri pernah menjadi tema yang penting dalam teori 

komunikasi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Penetrasi sosial hadir untuk 

mengidentifikasi proses peningkatan pengungkapan dan keintiman dalam sebuah 

hubungan serta menghadirkan sebuah teori formatif dalam sejarah teori tentang 

hubungan. Didorong oleh karya dari Irwin Altman dan Dalmas Taylor, teori 

penetrasi sosial menggerakkan sebuah tradisi penelitian lama dalam 

pengembangan hubungan. Sebagian besar para peneliti awal yang meneliti 

penetrasi sosial terfokus pada perilaku dan motivasi individu, menanamkan karya 

ini dengan kuat dalam tradisi sosiopsikologis. Saat ini, kita menyadari bahwa 

pengembangan hubungan diatur oleh sebuah susunan kekuatan yang kompleks di 

mana pelaku hubungan harus dapat melaluinya. Untuk sebagian besar, cara 

melihat pada pengembangan hubungan yang lebih canggih ini muncul dari dalam 

tradisi sosiokultural dan fenomenologis, seperti yang akan kita lihat selanjutnya di 

bab ini. 

Untuk mulai menjelaskan penetrasi sosial, bayangkan diri Anda sebagai 

sebuah bola. Dalam bola ini berisi segala sesuatu yang mungkin diketahui tentang 

Anda—pengalaman, pengetahuan, sikap, gagasan, pemikiran, dan perbuatan 

Anda. Namun, informasi yang terkandung dalam bola ini bukanlah informasi yang 

campur aduk, tetapi inforrmasi yang sangat teratur yang mengelilingi sebuah inti. 
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Semua yang dekat dengan bagian tengah Anda merupakan yang terjauh dari 

bagian luar Anda, paling jauh dari apa yang dapat dilihat atau diketahui oleh 

orang lain. Hal-hal tersebut adalah aspek yang sangat pribadi dari diri Anda. 

Ketika Anda angka panjang mewakili tahap pertukaran yang seimbang. 

Awalnya, teori penetrasi sosial penting dalam memfokuskan perhatian kita 

pada pengembangan hubungan sebagai sebuah proses komunikasi; namun, hal ini 

benar-benar dapat dimasukkan dalam pengalaman hubungan sebenarnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Gagasan bahwa Anda bergerak dari sesuatu yang umum ke 

sesuatu yang pribadi dalam sebuah garis lurus, sekarang terlihat sangat naif. Kita 

tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa hubungan berkembang dalam berbagai 

cara, sering kali bergerak maju dan mundur dari berbagi hingga pribadi. Versi 

teori yang ada saat ini menyatakan bahwa penetrasi sosial adalah sebuah proses 

yang berputar dan dialektis. Disebut berputar karena proses ini bekerja dalam 

siklus maju mundur, dan disebut dialektis karena melibatkan pengaturan tekanan 

yang tidak pernah habis antara yang umum dan yang pribadi. 

Dalam tulisan mereka selanjutnya, Altman dan koleganya menyadari 

batasan ini serta merevisi teorinya untuk memberikan gagasan yang lebih 

kompleks mengenai pengembangan hubungan. Lebih dari sekadar gerak lurus dari 

pribadi menuju keterbukaan, pengembangan hubungan dapat dilihat sebagai 

penggunaan siklus stabilitas dan perubahan karena pasangan mengatur kebutuhan 

kontradiksinya untuk keterdugaan dan keluwesan. Altman dan koleganya 

mengembangkan gagasan keterbukaan dan ketertutupan untuk menjelaskan 

kerumitan hubungan. 

Siklus keterbukaan dan ketertutupan dari pasangan memiliki irama 

keteraturan atau keterdugaan tertentu. Dalam hubungan yang jauh berkembang, 

siklusnya lebih lama daripada hubungan yang kurang berkembang. Hal ini terjadi 

karena, sesuai dengan prinsip dasar teori penetrasi sosial, hubungan yang 

berkembang memiliki lebih banyak pengungkapan daripada hubungan yang 

kurang berkembang. Selain itu, ketika hubungan berkembang, pelaku hubungan 

menjadi lebih mampu untuk menyelaraskan siklus pengungkapannya. Pemilihan 

waktu dan tingkat pengungkapan lebih mudah untuk diselaraskan. 
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Untuk menguji gagasan ini, C. Arthur VanLear memasangkan siswa ke 

dalam diad. Setiap pasangan bertemu untuk berbicara selama satu setengah jam 

per minggu selama lima minggu, dan percakapan mereka direkam. Rekaman ini 

selanjutnya diuji secara statistik untuk melihat pola siklusnya. Analisis 

menunjukkan bahwa siklus keterbukaan terjadi dalam percakapan ini, juga 

beberapa penyelarasan yang menyatakan bahwa siklus tersebut dapat ditentukan 

bahkan dalam hubungan yang masih sangat baru. 

Untuk membandingkan hasil ini dengan hubungan yang sebenarnya 

terjadi, siswa diminta untuk memonitor percakapan mereka dengan salah satu 

rekan hubungan (misalnya suami atau istri, teman, atau pacar) selama periode 10 

minggu. Setelah masing-masing percakapan, siswa mengisi sebuah ―formulir 

pengawasan percakapan‖ yang menanyakan kepuasan dan keterbukaan atau 

ketertutupan yang dirasakan. Hasil dari penelitian ini dibandingkan dengan hasil 

dari penelitian yang pertama. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa siklus 

benar-benar terjadi, siklus tersebut kompleks, pelaku menyadari siklusnya, serta 

pencocokan dan penyelarasan sering terjadi. Namun, yang penting untuk diingat 

adalah penemuan bahwa jumlah penyelarasan tidak sama bagi setiap pasangan, 

yang berarti bahwa ada banyak perbedaan antarpasangan dalam kemampuan 

mereka untuk menyelaraskan siklus pengungkapan diri. 

Berbeda dengan teori-teori sosiopsikologis dalam bab ini, teori-teori 

sosiokultural yang akan dibahas pada bagian selanjutnya telah menelusuri dan 

memperluas gagasan tentang mengatur tekanan dalam hubungan, serta 

menghadirkan faktor-faktor budaya. Kita mulai bagian berikut dengan melihat 

pada teori ini—teori pengelolaan identitas oleh Altman dan Taylor—yang 

menguraikan peranan komunikasi dalam mengatur tekanan antara kebutuhan 

untuk berbagi dan kebutuhan privasi. 

Sebagai psikolog, Altman dan Taylor menggunakan sebuah kerangka 

umum dari bidang mereka untuk memahami perilaku interpersonal, melihat 

bahwa individu menitikberatkan pada biaya dan manfaat dalam memutuskan 

untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, meningkatkan kedekatan merupakan 

sebuah proses penilaian apakah komunikasi yang sangat pribadi layak atau tidak. 
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Sama menariknya dengan hipotesis ini, Altman dan Taylor dapat melihat batasan-

batasannya dan mengembangkan pandangan yang lebih sibernetika tentang 

penetrasi sosial. Hasilnya, teori mereka berada di antara tradisi sosiopsikologis 

dan sibernetika. 

Tradisi sosiokultural juga memperluas karya Fitzpatrick tentang skema 

dan tipe- tipe keluarga yang telah kita nyatakan sebagai bagian dari tradisi 

sosiopsikologis. Karyanya mengandalkan penggolongan dan pembagian dimensi 

kognitif—yang semuanya merupakan dasar bagi tradisi sibernetika. Ketika kita 

beralih ke tradisi sosiokultural, ada lebih banyak penekanan pada bagaimana 

makna terbentuk dan bagaimana hubungan sebenarnya diatur dalam proses 

hubungan. 

 

F. Tradisi Sosiokultural 

Ketika kita beralih dari teori-teori sosiopsikologis ke teori-teori 

sosiokultural, kita melihat sebuah pergeseran yang dramatis dari sebuah 

penekanan pada individu ke penekanan pada interaksi dan dari fokus pada tipologi 

ke penjelasan proses Pertama-tama, kita akan melihat pada sebuah teori 

pengelolaan identitas yang membantu kita melihat bagaimana hubungan dapat 

memperoleh identitasnya melalui komunikasi. Teori ini memperkenalkan kita 

pada banyak faktor dan kekuatan yang berkaitan dengan identitas hubungan, yang 

menghasilkan teori dialogis. Teori ini, yang kedua akan dibahas dalam bagian 

menyatakan bahwa hubungan menggabungkan  sebuah campuran dari beragam 

―suara‖ yang menarik dan mendorong hubungan itu terus-menerus. Sebagai 

sebuah perluasan dari teori ini, kita selanjutnya beralih ke teori dialektis dari 

Mikhail Bahktin yang menelusuri tekanan yang diakibatkan oleh kekuatan yang 

tidak sesuai dalam hubungan. Akhirnya, meneruskan analisis dari bagian 

sebelumnya, kami menunjukkan bagaimana alur hubungan sebenarnya 

memengaruhi pengaturan pengungkapan dan rahasia pribadi Ini adalah teori 

pengaturan privasi karya Sandra Petronio. 
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G. Teori Pengelolaan Identitas 

Dalam Bab 4, kita telah membahas sedikit tentara identitas pelaku 

komunikasi. Namun, identitas tidak terbatas pada pelaku komunikasi individu, 

tetapi juga pada hubungan. Teori pengelolaan identitas yang dikembangkan oleh 

Tadasu Todd Imahori dan William R. Cupach menunjukkan bagaimana identitas 

terbentuk, terjaga, dan berubah dalam hubungan. Dengan adanya orang-orang 

yang penting dalam kehidupan Anda, Anda akan terus memberikan jawaban yang 

dapat diterima secara umum untuk pertanyaan, Siapakah kita dan apa sifat 

hubungan kita?‖ Bayangkanlah sebuah pernikahan antarbudaya antara seorang 

istri asli Amerika yang besar di tempat penampungan dengan seorang suami 

Inggris yang berasal dari New York City yang kakek neneknya adalah imigran 

dari Italia. layaknya semua pasangan, mereka akan terlibat dalam proses konstan 

untuk membicarakan identitas hubungan mereka—siapa mereka sebagai 

pasangan. Hal ini menuntut adanya pengetahuan tentang siapa mereka secara 

budaya dan secara individu. Sebagai contoh, warisan asli sang istri akan sangat 

penting baginya pada waktu-waktu dan situasi tertentu, tetapi aspek-aspek lain 

dari latar belakangnya—seperti tingkat pendidikan atau kepribadiannya—dapat 

menuntut kepentingan yang lebih besar pada kesempatan yang lain. Kita dapat 

mengatakan hal yang sama untuk suaminya. Pasangan ini lebih dari sekadar 

identitas mereka; mereka harus memberi perhatian pada lidentitas hubungan 

mereka juga. Walaupun kita telah menggunakan sebuah contoh yang terdapat 

perbedaan etnik dan geografis yang besar, bahkan pasangan yang cukup 

homogen—katakanlah, yang tumbuh besar di kota yang sama dengan orangtua 

yang memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang sama—masih harus memikirkan 

tentang identitas hubungan mereka. 

Ketika membentuk identitas sebuah hubungan, perbedaan budaya 

sebenarnya terlihat jelas dan mereka akan menemukan diri mereka terlibat dalam 

komunikasi interkultural (intercultural communication) ketika mereka 

mempertimbangkan aspek-aspek budaya dari hubungan mereka. Dalam sebuah 

hubungan, hal ini terjadi ketika pasangan harus melewati perbedaan budaya yang 

menonjol. Di lain waktu, ketentuan budaya tertentu akan mengambil alih, 
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mengharuskan adanya komunikasi interkultural, yang terjadi ketika identitas 

budaya yang umum mulai menonjol. Pada kesempatan lain, masalah terbesar 

pasangan tersebut adalah karakteristik unik mereka sebagai pasangan yang 

menikah, terlepas dari masalah budaya yang memerlukan adanya komunikasi 

interpersonal. Semua pasangan dalam hubungan setidaknya akan menghabiskan 

sedikit waktu untuk terlibat dalam masing-masing dari tiga tipe komunikasi ini 

dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. 

Kita menyebut identitas yang kita inginkan secara metafora dengan rupa 

serta usaha yang kita lakukan untuk membentuk rupa kita dan pasangan hubungan 

kita disebut karya rupa (facework). Identitas atau rupa yang diinginkan seseorang 

dapat didukung atau diancam dan dalam pembicaraan mengenai identitas 

hubungan, Anda dapat mengharapkan sebagian dari keduanya, walaupun sebagian 

besar orang berusaha meyakinkan untuk mendukung rupa orang lain dengan 

menerima dan menyetujui identitas yang mereka harapkan untuk diri mereka dan 

saling memberi jumlah otonomi dan kebebasan tertentu tanpa adanya 

penggangguan atau campur tangan. 

Teori pengelolaan identitas banyak menjelaskan tentang hubungan di 

mana perbedaan budaya sangat penting dan jelas. Di sini, negosiasi bukan hanya 

mengenai apa yang pasangan inginkan untuk diri mereka dan untuk hubungan itu 

sendiri walaupun hal ini selalu menjadi bagiannya, tetapi tentang dukungan 

dan/atau ancaman terhadap identitas budaya itu sendiri. Ada banyak potensi bagi 

ancaman rupa yang berhubungan dengan kebudayaan karena identitas budaya 

sering kali besar dalam hubungan tersebut. 

Pasangan asli Amerika dan Italia-Amerika mungkin memiliki banyak 

tantangan budaya ketika mereka menjalani masalah tersebut secara spiritual dan 

agama, ikatan dasar, musik dan tarian, peran orang tua, perkembangan anak, ritual 

budaya, dan sebagainya. Ketika mereka menonjolkan pilihan budaya mereka 

masing- masing dalam situasi seperti ini, mereka kadang- kadang akan 

mengancam rupa yang lain dengan menantang bentuk-bentuk budaya tertentu 

yang dihargai, bahkan suci, kepada yang lain. Hal ini dapat terjadi dalam empat 

cara. 
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Pertama, salah satu pasangan akan merasa terbatasi atau tersudutkan ke 

dalam bentuk- bentuk budaya tertentu dan tidak diterima sebagai seseorang yang 

utuh dan kompleks. Kecenderungan untuk menyederhanakan salah satu pasangan 

atau budaya yang berbeda sangat umum dalam tahap awal sebuah hubungan 

ketika pasangan masih belum saling mengenal dengan baik. Imahori dan Cupach 

menyebutnya kebekuan identitas (identity freezing). Manusia mengatasinya 

dengan berbagai cara, seperti menunjukkan dukungan untuk mereka sendiri atau 

menunjukkan beberapa aspek positif dari identitas budaya mereka; menunjukkan 

dukungan yang baik dengan tertawa dan melontarkan lelucon; mencontohkan 

dukungan bagi orang lain; atau dukungan negatif dalam bentuk penghindaran. 

Dalam film Something New, ada sebuah hubungan yang berkembang antara 

Kenya, seorang wanita kulit hitam yang profesional, dan Brian, pasangan kulit 

putihnya. Pada suatu titik, Kenya menjelaskan tentang “black tax” kepada 

Brian—ia harus bekerja dua kali lebih keras agar pasangannya terlihat kompeten. 

Pada saat pertemuan dengan teman-teman Kenya, Brian membuat sebuah 

komentar bahwa ia tahu tentang “black tax,” sebuah gerakan yang ia coba untuk 

menunjukkan dukungan, tetapi malah hama berhasil dalam kebekuan identitas 

saja. 

Kedua, pasangan kadang-kadang menemukan bahwa nilai-nilai budaya 

mereka diabaikan. ini merupakan masalah non-dukungan. Ini juga merupakan 

sebuah ancaman rupa dan sering kali ditangani dengan banyak cara seperti 

kebekuan. Juga dalam Something New, Brian bertanya pada Kenya tentang model 

rambutnya Apakah ia sebenarnya ingin tahu atau membuat sebuah penilaian itu 

tidak jelas, tetapi Kenya menganggapnya sebagai sebuah tanda ancaman dan 

marah. 

Masalah ketiga yang dialami dalam negosiasi identitas interkultural adalah 

tekanan atau dialektika antara mendukung rupa sendiri dan rupa orang lain. 

Masalah ini, yang disebut oleh Imahori dan Cupach dengan dialektika rupa 

sendiri dan orang lain (self-other face dialectic), terjadi ketika Anda ingin 

mendukung identitas budaya orang lain, tetapi Anda juga ingin menonjolkan 

budaya Anda dan ternyata sulit untuk melakukannya. Untuk menonjolkan atau 
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mendukung cara-cara budaya Anda, Anda terus menyangkal atau memperkecil 

budaya orang lain. Metode-metode untuk mengatasinya meliputi menahan dasar 

seseorang, memberi, mendukung kedua identitas secara bergantian, dan 

menghindari masalah bersama-sama. Seorang lelaki Afrika-Amerika yang kami 

kenal menikah dengan seorang wanita Cina. Lelakinya fasih berbahasa Mandarin, 

sehingga mereka dapat berbicara dengan mudah, tetapi wanitanya hanya dapat 

sedikit berbahasa Inggris. Jadi, ketika mereka berada di Amerika Serikat, si 

wanita berinteraksi dengan teman-teman lelakinya, menolak untuk berbicara 

bahasa Inggris dan meminta pasangannya untuk menerjemahkannya ke dalam 

bahasa Mandarin untuknya. Dalam nal ini, pihak lelaki tidak dapat menonjolkan 

identitasnya dengan mudah—Amerika Serikat, berkulit hitam—dan mendukung 

identitas pihak perempuan pada saat yang bersamaan karena ia terlalu sibuk untuk 

menjadi penerjemah bagi pihak wanita. 

Keempat, pasangan interkultural kadang- kadang mengalami sebuah 

tekanan antara ingin menegaskan sebuah nilai budaya (rupa positif), tetapi tidak 

ingin menghalangi atau membatasi (rupa negatif). Ini disebut dialektis rupa positif 

negative (positive-negative face dialectic). Dalam contoh kita sebelumnya, istri 

yang asli orang Amerika mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Saya kira kita 

memakan pasta setidaknya sekali seminggu karena saya tahu keluarga kamu 

selalu menyajikannya.‖ Suami yang keturunan Italia- Amerika akan merasa 

tersinggung, ―Apa, kamu kira hanya itu yang bisa kita makan! Saya harap kamu 

berhenti menganggap saya sebagai pecinta spaghetti.‖ Pasangan dapat mengatasi 

hal ini dengan berbagai cara. Sebagai contoh, mereka dapat tinggal pada zona 

nyaman yang tetap berdasarkan pada apa yang telah mereka pelajari tentang satu 

sama lain (jangan menyebut tentang makanan), menggunakan tanda-tanda 

peringatan yang jelas atau tersembunyi untuk menentukan apa yang harus 

dikatakan atau apa yang tidak harus (oops, sebaiknya jangan mengatakan hal 

seperti itu lagi), menghindari atribut budaya bersama-sama (tolong jangan 

menyebut segala sesuatu yang berbau Italia), atau memberikan dukungan non-

verbal (sediakan pasta pada kesempatan tertentu saja dan jangan mengatakan apa 

pun tentang hal itu). 
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Tentu saja, pengelolaan identitas tidak pernah berakhir, tetapi Imahori dan 

Cupach telah memperhatikan bahwa pasangan menghadapinya dengan cara yang 

berbeda pada tahap hubungan yang berbeda. Secara khusus, mereka menyebut 

tiga tahapan hubungan—(1) percobaan; (2) kecocokan; dan (3) negosiasi ulang. 

Dalam tahap percobaan (trial), pasangan interkultural hanya mulai 

menelusuri perbedaan budaya mereka dan identitas budaya apa yang mereka 

inginkan untuk hubungan mereka. Perbedaan budaya biasanya menonjol pada titik 

ini dan sebenarnya berdiri sebagai sebuah penghalang dalam hubungan. 

Tantangan terbesar pada tahap ini adalah mencoba untuk menghindari non-

dukungan dan kebekuan, sementara tetap berusaha untuk mengatur tekanan dalam 

dialektis diri orang lain dan rupa positif negatif. Dengan kata lain, pasangan akan 

menghindari semua kesalahan yang mungkin dalam menangani identitas budaya 

satu sama lain. Dalam tahap ini, pasangan akan mempertaruhkan ancaman muka 

sebagai bagian alami dari pencarian keseimbangan yang diperlukan jika mereka 

ingin memiliki hubungan. 

Dalam tahap kecocokan (emmeshment), sebuah identitas hubungan tertentu 

dengan bentuk fitur-fitur budaya secara umum, akan muncul. Di sini, pasangan 

menemukan sebuah tingkat kenyamanan dalam diri mereka sebagai pasangan, 

mereka berbagi aturan-aturan dan simbol serta mereka juga mengembangkan 

pemahaman umum tentang satu sama lain dan tentang hubungan itu sendiri. 

Dengan kata lain, mereka memiliki kebutuhan yang lebih kecil untuk komunikasi 

interkultural, tetapi menggunakan interaksi interkultural. Keputusan pasangan 

Yahudi-Kristen untuk memiliki sebuah pohon Natal dengan bintang Daud di 

bagian atasnya merupakan salah satu contoh persetujuan yang mungkin dapat 

menggambarkan tahap kecocokan. 

Dalam tahap negosiasi ulang (renegotiation), pasangan mulai melewati 

beragam masalah identitas ketika masalah tersebut muncul dengan menggunakan 

sejarah hubungan umum yang telah mereka kembangkan. Mereka memiliki 

identitas hubungan yang kuat pada titik ini dan mereka mampu menggunakannya 

pada tingkatan yang lebih tinggi dari waktu-waktu sebelumnya. Pada saat itu, 

perbedaan budaya lebih mudah di atasi karena sudah ada landasan untuk 
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melakukannya. Pasangan tersebut dapat menghadiri perkumpulan keluarga 

dengan mudah karena mereka tahu apa yang diharapkan dan memiliki cara yang 

kuat untuk menegosiasikan perbedaan kejadian dan dugaan. Juga, perbedaan 

budaya itu sendiri telah didefinisikan sebagai bagian dari hubungan, sehingga ada 

kerangka yang lebih besar untuk memahami perbedaan. Dengan kata lain, 

perbedaan budaya adalah untuk diharapkan dan dilihat sebagai sebuah aspek 

positif dari hubungan. Masalah-masalah budaya tertentu yang sangat sulit untuk 

dibicarakan—bahkan dihindari—sekarang akan ditangani secara konstruktif. 

 

H. Teori Dialogis/Dialektis pada Hubungan 

Selama bertahun-tahun, Leslie Baxter dan koleganya telah meneliti cara-

cara yang kompleks di mana orang yang memiliki hubungan menggunakan 

komunikasi untuk mengatasi kekuatan yang bertentangan secara alami yang 

menimpa hubungan mereka setiap saat. Gagasan tentang hubungan sebagai proses 

dialektis dan dialogis ini didasarkan pada langkah besar dalam karya Mikhail 

Bakhtin, jadi kita mulai bagian  ini dengan sebuah tinjauan singkat tentang teori 

Bakhtin. 

 

Teori Dialogis Bakhtin. Mikhail Bakhin adalah seorang filsuf dan pengajar asal 

Rusia yang menulis buku dan dipublikasikan pada tahun 1920-an dan 1930-an. 

Akan tetapi, ia tidak  dikenali hingga tahun 1960-an ketika oleh para  peneliti 

karya-karyanya diterjemahkan dan dicetak ulang. Saat ini, gagasannya dikenal 

dalam seluruh ilmu yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan ilmu 

pengetahuan sosial. Karya Bakhtin sebenarnya mendasari sebuah teori 

penyilangan  yang berkaitan dengan tradisi komunikasi karena karya tersebut 

berperan pada sudut pandang  sosiokultural dan kritikal. Kami memutuskan untuk 

memasukkannya dalam tradisi sosiokultural karena teori ini menawarkan sebuah 

dasar yang berguna bagi teori-teori sosiokultural lain yang dijelaskan di sini. 

Sebenarnya, Bakhtin tidak pernah menyebutkan tentang ―hubungan‖ ketika kami 

menelusuri karyanya dalam bab ini, tetapi karena gagasan-gagasannya sangat 

mendasar bagi pendekatan yang digunakan oleh Baxter, sehingga kami 
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memasukkannya dalam bab ini. Sebenanya, dalam pemahaman metafora, Bakhtin 

membantu kita memahami hubungan dalam masyarakat.  

Bakhtin mulai dengan gagasan tentang realitas sehari-hari—apa yang ia 

sebut dengan lazim(prosaic)—yang hanya mengacu pada dunia yang biasa, cuma-

cuma, dan tidak asing—makan, tidur berjalan, berbicara. Bakhtin melihat dunia 

sehari-hari ini sebagai salah satu kegiatan dan kreatifitas konstan serta juga titik 

awal untuk segala macam perubahan. Perubahan ini terjadi sangat lambat, begitu 

lambat hingga tidak dapat diamati hingga terjadi tindakan, tetapi hal ini 

merupakan bidang adanya keputusan-keputusan penting dibuat. Keputusan yang 

terakumulasi tentang apa yang harus dipakai, harus pergi ke mana, harus makan 

apa, dan bagaimana mengatur pekerjaan Anda pada suatu hari berakhir dengan 

suatu pengaruh yang besar dalam kehidupan Anda. Masalah-masalah besar—

norma-norma, nilai, standar, dan sistem sosial—sebenarnya terbentuk oleh waktu 

dari perilaku-perilaku kecil ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi 

beragam pengaruh yang mendorong dan menarik kita ke berbagai arah dan 

kekuatan ini bukan sesuatu yang sepele. 

Dengan menggunakan metafora dari fisika, Bakhtin mengenali dua jenis 

kekuatan umum yang memengaruhi kehidupan sehari-hari ini—sentripetal dan 

sentrifugal. Kekuatan sentripetal (centripetalforce) mencoba menjatuhkan 

perintah pada kekacauan yang nyata dalam kehidupan, sementara kekuatan 

sentrifugal (centrifugal force) mengganggu perintah tersebut. Anda dapat melihat 

analogi dari fisika yang bekerja di sini: kekuatan sentripetal seperti gravitasi 

menarik objek ke dalam sebuah pusat, sedangkan kekuatan sentrifugal seperti 

putaran yang menarik objek menjauh dari objek lain. Ketika sebuah roket 

meluncur ke angkasa, gravitasi ingin menariknya kembali ke bumi, tetapi pada 

titik tertentu, kekuatan lintasan roket mulai menariknya menjauh dari bumi. 

Kehidupan sosial tepat seperti ini. Ketika Anda mengira bahwa Anda 

memiliki sesuatu, hal tersebut hilang. Ketika Anda mengira bahwa semuanya 

teratur—Anda siap untuk presentasi besar di kantor—ada yang mengingatkan 

Anda bahwa hidup sebenarnya tidak rapi—Anda tidak dapat menemukan kunci 

mobil Anda. Oleh karena itu, beberapa kekuatan mendukung perintah yang ada, 
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sedangkan yang lain, dengan sengaja atau tidak, bekerja dalam cara-cara yang 

pada akhirnya menghasilkan perubahan dalam susunan kehidupan sehari-hari 

dengan memberi makna- makna baru pada setiap peristiwa. 

Kehadiran kekacauan yang konstan dalam bentuk kekuatan sentrifugal 

adalah apa yang menggugah rasa ingin tahu Bakhtin; ia tertarik dalam bagaimana 

individu, kebudayaan, dan bahkan bahasa membentuk sebuah kesatuan ketika ada 

banyak hal yang menjalankan pekerjaan tersebut bertentangan dengan 

susunannya. Bahasa menggambarkan pertentangan ini dengan sangat baik. Di 

Amerika Serikat, kami telah belajar bahwa secara politik tidak benar untuk 

menyebut keturunan Afrika-Amerika dengan sebutan kulit berwarna—nama yang 

digunakan hingga tahun 1960-an—tetapi pada tahun-tahun terakhir, istilah 

manusia berwarna telah menjadi sebuah kebiasaan. Banyak anggota dari generasi 

sebelumnya yang mengalami kesulitan dalam memahami pebedaan antara dua 

label tersebut. Dengan cara yang sama, generasi sebelumnya belajar untuk 

menghindari penggunaan istilah banci (queer) untuk menyebut laki-laki 

homoseksual dan lesbian karena makna penghinaannya, tetapi sekarang hal 

tersebut dihadapkan dengan sebuah bidang pendidikan yang dikenal dengan teori 

banci (queer theory). Bahasa menjadi sebuah media bagi kekuatan sentripetal dan 

sentrifugal. Kita pindah ketika makna berpindah, tetapi kita menggunakan bahasa 

itu sendiri untuk membantu kita membentuk kembali susunannya. 

Pertanyaan-pertanyaan tentang identitas sangat penting dalam kehidupan 

sosial. Siapakah saya? Siapakah kita? Apa sifat hubungan kita? Kekuatan 

sentripetal dan sentrifugal yang tertanam dalam situasi sehari-hari mengharuskan 

kita menjawab pertanyaan tersebut secara berbeda dalam waktu yang berbeda—

dalam satu hari, dalam satu tahun, seumur hidup. Melalui komunikasilah kita 

dapat mengatur arus kekuatan ini bahwa kita membentuk susunan dalam bentuk 

perubahan. 

Sementara Bakhtin memulai dengan gagasan bahwa kehidupan sehari-hari 

membutuhkan usaha konstan untuk menyatukan kembali kekuatan- kekuatan yang 

berbeda, ia tidak lantas berhenti di sana. Ia mengajukan asumsi tentang semacam 

tanggung jawab dengan benar-benar mengambil kewajiban dari setiap situasi yang 
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hadir itu sendiri. Banyak orang yang menolak untuk menjalankan tanggung jawab 

ini dan Bakhtin menyebut mereka orang yang suka berpura-pura. Menurut 

Bakhtin, mereka menghindari usaha untuk mendefinisikan identitas mereka 

dengan hidup ―secara representatif‖ dan ―secara ritualistik‖— hanya mengikuti 

pola-pola atau kebiasaan pemikiran, tindak tutur, dan tindakan yang sudah ada 

tanpa pernah menentang atau menyampaikan kebutuhan penyatuan ulang. Bakhtin 

memilih sebuah cara hidup yang menentang perubahan dalam kehidupan sehari-

hari dan memaksakan pengembangan etika individu berdasarkan pada siapa Anda 

dalam situasi tersebut. Dalam kata-kata Bakhtin, “There is no alibi for being." 

Pilihan yang benar-benar nyata adalah dengan benar-benar menggunakan 

dinamika kekuatan sentripetal dan sentrifugal. 

Fokus Bakhtin pada kelaziman menghadirkan sebuah aspek penting dari 

teorinya—kementahan. Bakhtin yakin bahwa dunia bukan hanya tempat yang 

berantakan dan kacau balau, tetapi sebenarnya adalah sebuah tempat yang terbuka 

dan bebas— tidak ada yang sudah diputuskan. Dalam proses berinteraksi di dunia, 

kita memengaruhi masa depan dan muncul ―sejalan dengan dunia. Dengan kata 

lain, kita tidak memasuki sebuah dunia yang lengkap dan statis; namun kita 

membantu menyusun semua kejadian dan konteks yang membuat dunia menjadi 

dunia yang kompleks. Dunia ini terbentuk dari berbagai suara atau apa yang 

Bakhtin sebut dengan heteroglossia—secara harfiah ―banyak suara,‖ yang 

semuanya berkontribusi terhadap perubahan yang konstan dan perubahan dunia. 

Berbeda dengan konteks keseharian konsep kementahan dan heteroglossia 

terdiri atas dasar gagasan Bakhtin tentang dialog. Bakhtin menggunakan kata ini 

dalam beberapa cara dalam tulisannya, tetapi para akademisi umumnya setuju 

bahwa kata tersebut mengacu pada jenis interaksi tertentu. Ketika Bakhtin 

memilih untuk mengikutsertakan dunia dalam kekhususannya daripada 

abstraksinya, dialog 

adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dalam interaksi khusus. Tidak ada 

―bahasa umum,‖ yang disuarakan oleh suara umum, yang dipisahkan dari apa 

yang suara tersebut katakan. Selalu ada seseorang yang berbicara dengan orang 

lain, bahkan ketika Anda berbicara dengan diri Anda. Oleh karena itu, dialog 
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adalah sesuatu yang terjadi dalam sebuah situasi tertentu bagi pelaku dialog 

tertentu, seperti diskusi dalam kelas teori komunikasi Anda. 

Inti konsepsi Bakhtin tentang dialog adalah ucapan—satuan pertukaran, 

lisan, atau tulisan antara dua orang. Sebuah ucapan mengacu pada bahasa yang 

diucapkan pada sebuah konteks. Ucapan mengandung tema—isi percakapan, 

sikap pelaku komunikasi terhadap subjek tersebut dan beberapa tingkat 

kemampuan reaksi pada bagian orang yang dituju. Selanjutnya, pelaku komunikasi 

mengungkapkan sebuah gagasan dan membuat sebuah penilaian tentang gagasan 

tersebut, mengantisipasi respons dari orang yang bersangkutan. Pembicara tidak 

hanya mengantisipasi sudut pandang orang lain dan menyesuaikan komunikasinya 

berdasarkan pada antisipasi tersebut, tetapi orang tersebut juga ikut serta dengan 

merespons, menilai, dan memulai ucapannya. 

Dengan demikian, dialog adalah sebuah jaringan hubungan dengan orang 

lain yang kompleks. Apa yang Anda katakan sebagai bagian dari diskusi kelas 

harus selalu dipahami sebagai bagian dari percakapan yang berlangsung dengan 

siswa lain di kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Interaksi tersebut 

hanya dapat dipahami sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bakhtin 

menjelaskan: ―Ucapan yang hidup, memiliki makna dan bentuk pada saat historis 

tertentu dalam lingkungan sosial tertentu tidak dapat gagal dalam pengulangan 

yang bertentangan dengan urutan ribuan dialog yang hidup, yang dijalin oleh 

kesadaran sosio-ideologis di sekitar objek ucapan; hal ini tidak dapat gagal dalam 

menjadi pelaku yang aktif dalam dialog sosial. 

Dialog merepresentasikan sebuah subjek bahasan kontekstual yang 

berlanjut dan berkembang yang memperbesar definisi konstan dari pelaku dalam 

dialog juga. Hasil dan kekuatan dialog tidak pernah berakhir. Menurut Bakhtin, 

‗kata terakhir belum diucapkan dan tidak akan pernah diucapkan. Dengan ini, 

Bakhtin mengartikan bahwa kemungkinan dalam setiap situasi dialog sangat besar 

dan tidak pernah berakhir. Setiap pelaku dalam dialog terbuka terhadap 

kemungkinan yang diajukan oleh orang lain, yang masing-masingnya diperkaya 

oleh dialog tersebut dan masing-masing merupakan pencipta masa depan yang 
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sedang diciptakan dalam interaksi, masa depan yang berubah seiring perubahan 

interaksi. 

Bakhtin membedakan dialog dengan monolog (ia kadang-kadang 

menggunakan istilah finalisasi sebagai kata lain untuk monolog). Hal ini terjadi 

ketika sebuah interaksi menjadi statis, tertutup, atau mati. Abstraksi, generalisasi, 

dan kegagalan untuk menghidupkan situasi, serta cara-cara kebiasaan dalam 

berpikir dan bertindak adalah contoh-contoh tentang monolog yang ditawarkan 

Bakhtin. Dalam contoh-contoh tersebut, tidak ada pengayaan yang sama antara 

kedua pihak. Bakhtin membandingkan sifat monolog yang statis dengan 

gagasannya tentang dialog sebagai sebuah keterlibatan penuh: ―Hidup berarti ikut 

serta dalam dialog: bertanya, memperhatikan dengan saksama, merespons, setuju, 

dan seterusnya. Dalam dialog ini, seseorang ikut serta secara penuh dan sepanjang 

hidupnya: dengan matanya, bibirnya, tangannya, jiwanya, semangatnya, dengan 

seluruh tubuh dan perbuatannya. Ia memberikan seluruh dirinya dalam wacana 

dan wacana ini masuk ke dalam jalinan dialog dalam kehidupan manusia, ke 

dalam simposium dunia. 

Dialog juga membentuk kebudayaan karena setiap interaksi dialogis 

merupakan sebuah pandangan terhadap setiap kebudayaan dari pendirian tertentu. 

Kita menegosiasikan pemahaman kita dalam interaksi dengan orang lain, menguji 

pandangan kita, pemahaman kita, pendirian kita melawan semua orang lain yang 

kita temui. Secara budaya, kakek-nenek Anda mungkin telah menemukan 

identitas mereka dalam bahasa orang kulit putih dan menyebut diri mereka Negro. 

Orang tua Anda mungkin telah mendapatkan identitas berdasarkan pada harga diri 

masyarakat dan menyebut diri mereka kulit hitam. Selanjutnya, mereka telah 

mengembangkan pemahaman mereka tentang diri ke dalam sebuah identitas alam 

semesta dan mengubah label mereka menjadi Afrika-Amerika. 

Gagasan Bakhtin telah mendapatkan perhatian yang besar dari para ahli 

teori kritis dan kultural yang tertarik pada proses pemahaman negosiasi dari 

tempat yang terpinggirkan dalam sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, Bakhtin 

penting dalam memberikan pandangan tentang hubungan: 
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antara dua individu sebagai sebuah pembukaan potensi yang mungkin tidak 

pernah disadari; dan antara kebudayaan juga. Dalam bagian berikut, kita akan 

melihat pada teori yang menunjukkan keterkaitan karya Bakhtin dengan hubungan 

kita sehari-hari. 

 

Teori Baxter tentang Hubungan. Selama bertahun-tahun, Baxter telah melihat 

karya dialogis Bakhtin sebagai sebuah cara yang lebih baik untuk memahami 

perubahan dan aliran hubungan. Dengan menggabungkan banyak konsep Bakhtin, 

Baxter menyebut teorinya sebagai teori dialogis tentang hubungan. Dengan kata 

lain, hubungan diartikan melalui sebuah dialog antara banyak suara. Pada saat 

yang sama, Baxter juga menggambarkan teorinya sebagai dialektis, yang berarti 

bahwa hubungan merupakan sebuah tempat yang menangani pertentangan. 

Sebelum kita melihat bagaimana Baxter menggunakan teori-teori tersebut, 

mari kita melihat lebih dekat pada dua istilah ini—dialog dan dialektis. Dialektis 

mengacu pada sebuah tekanan antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan dalam 

sebuah sistem. Dalam kehidupan, kita sering mengalami ―suara-suara‖ yang 

memaksa yang bergeseran dengan pengambilan keputusan kita. Sebagai contoh, 

Anda mungkin ingin meraih keberhasilan secara materi, tetapi sifat kemanusiaan 

dan nilai-nilai lingkungan Anda membuat Anda mempertanyakan tujuan ini. 

Pertentangan ini penting karena Anda menyadar: bahwa untuk meraih tujuan 

kemanusiaan dan lingkungan, Anda harus meraih keberhasilan materi untuk 

memberikan sumber daya yang memungkinkan Anda mendapatkan pengaruhnya. 

Anda mungkin berjalan maju dan mundu: dalam tekanan ini, bingung tentang 

bagaimana Anda harus melanjutkannya. Mungkin Anda memutuskan untuk 

mengambil sebuah pekerjaan yang memungkinkan Anda bekerja pada masalah- 

masalah lingkungan atau mungkin Anda memiliki sebuah pekerjaan yang 

memberi libur pada musim panas, sehingga Anda dapat melakukan pekerjaan 

kemanusiaan yang sangat Anda hargai. Pada akhirnya, Anda mungkin tidak akan 

menyelesaikan pertentangan ini, tetapi akan mengaturnya dalam sejumlah cara 

yang kreatif. 



406 
 

Tekanan dialektis dapat terlihat dengan sangat mudah dalam institusi 

masyarakat yang lebih besar. Sebagai contoh, perusahaan ditopang oles 

keuntungan, yang sering kali hadir dalam tekanan dengan pemasukan dan 

keselamatan pekerjaan namun keuntungan yang dihasilkan perusahaan 

memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan memperluas perusahaan, 

menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta pemasukan bagi tenaga kerja. Ini 

adalah sebuah dialektis klasik yang melibatkan tekanan alami antara kekuatan 

materi yang berlawanan; Baxter dan para ahli teori komunikasi dialektis lain 

menerapkannya pula pada hubungan manusia. 

Selain gagasan tentang dialektis, Baxter dan koleganya menjelaskan pula 

proses dialog. Secara umum, sebuah dialog adalah suara-suara berbeda yang 

menyatu dalam sebuah percakapan. Daripada mengatakan, ―Kami memiliki 

percakapan," 

 

Dari Sumbernya ... 

Teori dialektis hubungan atau relational dialectic theory (RDT) tumbuh dari 

ketidakpuasan akan bias-bias monotogic dari penelitian komunikasi 

keluarga/interpersonai tradisional, yang mana wacana-wacana tentang 

keterbukaan, kepastian, dan keterkaitan memiliki hak istimewa ketika wacana-

wacana yang bersaing tentang non-pengungkapan, ketidakterdugaan, dan otonomi 

dibungkam. Teori ini telah berkembang dari fokus awalnya pada pertentangan 

bipolar ke artikulasinya sekarang sebagai sebuah teori dasar tentang komunikasi, 

yang terpusat pada perjuangan wacana-wacana yang bersaing dengan sebuah 

metode pasangan tentang analisis wacana, analisis contrapuntal. 

—Leslie Baxter 

 

Anda mungkin mengatakan, ―Kami sedang berdialog.‖ Sebenarnya, istilah dialog 

merupakan sebuah metafora dari literatur dan teater yang mengacu pada kalimat-

kalimat dialog dari karakter-karakternya. Mengikuti Bakhtin, Baxter memandang 

dialog sebagai percakapan yang i mendefinisikan dan mendefinisikan ulang 

hubungan ketika hubungan muncul dalam situasi sebenarnya. Ketika Baxter 



407 
 

menulis bahwa hubungan adalah dialogis dan dialektis, ia bermaksud bahwa 

tekanan hubungan ditangani melalui pembicaraan yang selaras. 

Hubungan bersifat dinamis dan komunikasi adalah hal yang mengatur 

persamaan dan perbedaan. Sebenarnya, hubungan menyatukan kita melalui 

persamaan, sementara hubungan juga menciptakan, mempertahankan, dan 

mengatur area-area perbedaan. Dengan menggunakan istilah Bakhtin, komunikasi 

hubungan menciptakan kekuatan sentripetal yang memberi pemahaman akan 

perintah ketika mengatur kekuatan sentrifugal yang membawa perubahan. 

Gagasan tentang hubungan ini bersifat multidimensi dan untuk benar-benar 

melihatnya, Anda harus memutar dan melihat dari beberapa sudut pandang, 

seperti yang Anda lakukan ketika Anda melihat sebuah ukiran dalam sebuah 

galeri. Baxter memberikan poin yang menguntungkan untuk memandang proses 

dialog hubungan ini. 

Hubungan dihasilkan melalui dialog. Dalam pandangan pertama dari teori 

Baxter ini, dalam dialoglah Anda mendefinisikan hubungan Anda dengan orang 

lain. Gagasan Anda tentang diri Anda, orang lain, dan hubungan terbentuk dalam 

pembicaraan yang terjadi dalam beberapa cara. Anda menciptakan momentum, 

sering kali sebuah titik balik, yang selanjutnya Anda ingat bahwa hal tersebut 

penting. Bahkan, Anda menceritakan kembali cerita-cerita lama dari hubungan 

yang membawa kebersamaan atau pengalaman bersama. Baxter menyebut hal ini 

sebagai choronotopic similarity. Pada saat yang sama, Anda mengenali perbedaan 

antara Anda dan orang lain dalam hubungan. Hal ini terjadi dalam hubungan dan 

dengan orang-orang di luar hubungan tersebut. 

Bayangkan, untuk sesaat bahwa Anda mengikuti program pengajaran dari 

departemen Anda dan dipasangkan dengan orang baru yang membutuhkan 

bantuan dalam mata pelajaran komunikasi dasar. Anda bertemu dengannya 

beberapa kali seminggu sepanjang semester untuk membantunya menyusun 

pidato, mempersiapkan diri untuk ujian, dan merencanakan proyek— sebuah 

pekerjaan yang sangat Anda nikmati. Dengan membicarakan tentang mata 

pelajaran dan tugas bersama-sama seperti pada segala sesuatu yang berjalan dalam 

kehidupan pribadi Anda, Anda menciptakan momen-momen bersama yang akan 
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Anda ingat lagi di masa depan. Ia mungkin akan memanggil Anda dengan 

gembira setelah semester musim gugur untuk memberitahu Anda bahwa ia 

mendapatkan nilai A pada ujian akhir yang kalian kerjakan berdua. 

Pada saat yang sama, banyak perbedaan yang ditonjolkan dalam hubungan 

pelajaran. Anda lebih tua, lebih berpengalaman dalam mata pelajaran tersebut, dan 

tahu lebih banyak daripada rekan baru Anda. Dalam hubungan pelajaran, Anda 

dapat melihat apa yang telah Anda raih dan arah ke mana Anda pergi. Walaupun 

Anda dan rekan merasa sangat dekat dan menikmati saat- saat kebersamaan yang 

Anda ciptakan bersama, masing-masing juga mengakui dan menghargai 

perbedaan jalan kehidupan masing-masing. Poin- poin ini bahkan dibuat lebih 

jelas ketika Anda berbicara dengan teman-teman Anda tentang hubungan yang 

Anda miliki dengan murid Anda. Dari sudut pandang pertama, secara harfiah, 

Anda membuat hubungan Anda dalam dialog. 

Pandangan kedua dari Baxter adalah bahwa dialog menghasilkan sebuah 

kesempatan untuk mencapai sebuah persatuan dalam perbedaan. Melalui dialog, 

kita mengatur dinamika pengaruh antara kekuatan sentripetal dan sentrifugal— 

kekuatan yang memisahkan dan menarik kita bersama-sama, kekuatan yang 

menciptakan pemahaman akan kekacauan dan kekuatan yang memberikan rasa 

kebersamaan. Kekuatan- kekuatan yang berlawanan ini, dialektis dalam artian 

mereka melibatkan sebuah tekanan antara dua atau beberapa elemen pertentangan 

dari sebuah sistem dan hubungan memberikan sebuah konteks di mana kita 

mengatur pertentangan. 

Anda dapat melihat pengaruh sibernetika dalam gagasan ini. Ingatlah 

bahwa tradisi sibernetika membuat kita melihat cara-cara kekuatan yang saling 

menetralkan dalam sebuah sistem menciptakan keseimbangan dan perubahan. 

Namun, Baxter memisahkan karyanya dari tradisi sibernetika karena ia tidak ingin 

meninggalkan kesan bahwa sebuah hubungan adalah semacam sistem 

penyeimbang kekuatan. Malahan, karyanya mencerminkan gagasan tentang 

konstruksionisme sosial dengan lebih akurat (Bab 3)—bahwa kita membuat dan 

mengatur banyak kekuatan yang mendefinisikan atau membentuk hubungan 

dalam perkembangannya. Kuncinya di sini adalah pertentangan. 
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Walaupun diskusi tentang dua kutub yang bertentangan seperti 

ketergantungan-kemandirian atau stabilitas-perubahan sering ada dalam tulisan- 

tulisan tentang hubungan, Montgomery dan Baxter merasa bahwa dua kutub yang 

bertentangan terialu menyederhanakan proses pertentangan yang jauh lebih 

kompleks, yang beragam kekuatan saling menarik. Pada setiap saat, kekuatan 

dominan atau sentripetal tertentu bekerja berlawanan dengan cara yang sama, 

tetapi hasil yang berbeda atau sentrifugal. Montgomery dan Baxter melihat hal ini 

sebagai sebuah kelompok kekuatan atau sebuah ―simpul pertentangan.‖ 

Setiap kelompok terdiri atas berbagai pertentangan yang berhubungan, 

yang dapat terjadi dalam hubungan. Salah satu kelompok, misalnya, adalah 

penggabungan dan pemisahan atau tekanan antara perasaan dekat dan perasaan 

jauh. Kapan pun Anda bergumul dengan keputusan-keputusan apakah untuk 

mendukung orang lain atau mendukung diri Anda sendiri, Anda menghadapi 

pertentangan ini. Kelompok yang kedua adalah pengungkapan non-

pengungkapan. Ini adalah tekanan antara apakah untuk mengungkapkan informasi 

atau tetap merahasiakannya. Ketika Anda mencoba memutuskan untuk 

memberitahu rekan Anda dan merasa enggan melakukannya, Anda mungkin 

mengalami tekanan ini. 

Pandangan yang ketiga adalah stabilitas- perubahan atau tekanan antara dapat 

diduga dan konsisten melawan spontan dan berbeda. Sering kali pasangan 

mengalami kebingungan antara apakah mereka harus melakukan hal yang selalu 

sama atau mencoba hal-hal baru dan ketika hal ini terjadi, mereka merasakan 

pertentangan ini. Baxter telah menempatkan penekanan khusus di sini karena 

pengaruh pasangan ini pada perkembangan hubungan. Bagaimana Anda 

berinteraksi dalam sebuah cara yang tetap membiarkan beberapa hal dapat diduga 

dan stabil sementara Anda juga membiarkan hubungan untuk berubah dan 

bertumbuh? Carol Werner dan Leslie Baxter menulis sekitar lima kualitas yang 

berubah ketika hubungan berkembang. Kelima kualitas tersebut adalah amplitudo, 

kepentingan, skala, rangkaian, dan langkah/irama. 

1. Amplitudo—kekuatan perasaan, perilaku, atau keduanya. Misalnya, pada 

titik-titik tertentu dalam sebuah hubungan, Anda mungkin sangat aktif dan 
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memiliki perasaan yang kuat tentang apa yang terjadi. Pada saat yang lain, 

Anda mungkin lebih santai atau tenang. 

2. Kepentingan—fokus pada masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. 

Pada beberapa saat dalam sebuah hubungan, Anda mungkin mendapati diri 

Anda berkonsentrasi pada apa yang terjadi antara Anda dan rekan Anda di 

masa lalu. Pada saat yang lain, Anda mungkin sangat terpusat pada apa 

yang sedang terjadi; dan pada saat yang lain, Anda mungkin banyak 

berpikir tentang masa depan, ke mana hubungan akan dibawa, atau ke 

mana Anda akan membawanya. 

3. Skala—seberapa lama pola-pola tersebut bertahan. Anda dan rekan Anda 

memiliki beberapa ritual yang bertahan cukup lama atau mungkin Anda 

mendapati diri Anda melakukan sesuatu dalam cara-cara tertentu untuk 

periode yang pendek, sering mengubah kebiasaan Anda. 

4. Rangkaian—susunan kejadian dalam hubungan. Ketika hubungan 

berubah, banyak hal yang dilakukan, tetapi tidak semuanya diatur dengan 

cara yang sama untuk keseluruhan lamanya hubungan. Menarik untuk 

melihat kembali pada sejarah hubungan Anda. Lihat bagaimana Anda 

berdua mengatur waktu dan tindakan yang Anda lakukan di sekitar dan 

dengan orang lain. Anda mungkin akan menemukan bahwa rangkaian ini 

berbeda dari satu waktu ke waktu lain. Beberapa rangkaian sedikit stabil 

dan bertahan lama, sedangkan yang lain hanya seumur jagung dan mudah 

digantikan oleh pola-pola perilaku yang baru dalam hubungan. 

5. Langkah/irama—kecepatan kejadian dalam hubungan dan jarak 

antarkejadian. Selama periode tertentu dalam sebuah hubungan, banyak 

kejadian yang mungkin terjadi dalam cara yang cepat dan semua 

nampaknya terjadi sangat cepat. Pada waktu yang lain, iramanya mungkin 

lebih lambat. Pada suatu waktu, sebuah hubungan akan digambarkan oleh 

beberapa kombinasi dari variabel-variabel ini. Menelusuri perkembangan 

sebuah hubungan berarti memperhatikan cara-cara di mana profil selalu 

berubah. 
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Dialog adalah estetika. Ini merupakan titik peruntungan ketiga dari Baxter. 

Estetika melibatkan pemahaman akan keseimbangan, keterkaitan, bentuk, dan 

kesatuan. Fakta yang ada bahwa Anda dapat berkata Anda sedang memiliki 

sebuah hubungan berarti bahwa ada pola seperti itu, seperti sebuah potret, 

memberikan identitas hubungan, keunikan, dan kesatuan. Anda tidak hanya dapat 

menyebutkan hubungan di mana Anda mengambil bagian, tetapi Anda dapat 

menjelaskan hubungan tersebut, menggolongkannya, dan menceritakan cerita 

yang menunjukkan seperti apa hubungan tersebut. Karakter sebuah hubungan 

seperti sebuah refleksi dari estetikanya yang diciptakan dalam dialog. 

Jadi, walaupun kehidupan sosial ―berantakan‖ dalam banyak aspek, kita 

mampu memberikan pemahaman akan susunan melalui dialog. Komunikasi dalam 

sebuah hubungan dapat membentuk rasa kesatuan dan persatuan, rasa 

pelengkapan yang sementara, sebuah estetika melalui dialog. Hal ini dapat terjadi 

dalam beberapa cara. Misalnya, Anda dapat menciptakan sebuah rasa urutan 

sementara atau pemahaman bahwa apa yang terjadi saat ini secara logika 

terhubung dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Anda juga dapat 

menciptakan sebuah perasaan akan sebuah hubungan yang dipersatukan, sehingga 

di samping perbedaan, Anda mampu memiliki rasa ―kebersamaan‖ sebagai 

pasangan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika percakapan terasa seperti sebuah 

aliran yang lemah atau ketika Anda mudah berpartisipasi dalam sebuah ritual 

umum dalam hubungan tersebut. 

 

Dialog adalah wacana. Pandangan Baxter yang keempat mengacu pada gagasan 

bahwa praktik dan estetika bukanlah sesuatu yang langsung ada, tetapi diciptakan 

atau dibuat dalam komunikasi. Baxter dan Bakhtin mengingatkan bahwa dialog 

adalah percakapan. Melihat kembali pada karya awal dalam teori hubungan yang 

dibahas sebelumnya dalam bab ini, Baxter mencatat bahwa hubungan tidak 

pernah berupa serangkaian pernyataan orang tunggal, tetapi terdiri atas proses 

maju mundur yang berjalan seiring waktu. Oleh sebab itu, perilaku atau praktik 

sebenarnya penting di mana pelaku komunikasi terlibat sepanjang lintasan 

hubungan. Dalam teori hubungan, gagasan ini sangat penting karena ha ini berarti 
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bahwa beberapa jenis pola dan definisi hubungan muncul dalam tindakan 

memberi dan menerima materi. Hubungan bukanlah sesuatu yang Anda pikirkan 

secara kognitif dalam kepak Anda, tetapi merupakan hasil dari wacana. 

Dengan definisi, setiap interaksi terjadi dalam sebuah konteks yang lebih 

besar; hal ini selalu dipahami dengan apa yang terjadi sebelumnya dan hal ini 

membentuk tahap-tahap untuk hal-hal baru di masa depan. Oleh karena itu, 

wacana tidak pernah berhenti—sebuah percakapan tanpa akhir—yang menjadikan 

hubungan tidak dapat diakhiri dalam kata-kata Bakhtin. 

Kita sekarang beralih dari teori dialektis Baxter yang luas ke sebuah teori 

yang lebih berfokus dalam menyampaikan salah satu aspek hubungan—teori 

pengaturan privasi komunikasi oleh Sandra Petronio. 

 

I. Pengaturan Privasi Komunikasi 

Teori terakhir yang akan dibahas dalam bagian ini adalah teori pengaturan 

privasi komunikasi atau communication privacy management (CPM karya Sandra 

Petronio yang membahas tekanan antara keterbukaan dan rahasia pribadi, antara 

sesuatu yang ―bersifat publik‖ dan ―rahasia‖ dalam hubungan. Menurut Petronio, 

individu-individu yang terlibat dalam hubungan terus mengatur batasan-batasan 

antara apa yang umum dan pribadi, antara perasaan-perasaan tersebut yang ingin 

mereka bagi dengan orang lain dan tidak ngin mereka bagi. Kadang-kadang, 

batasannya dapat ditembus, yang berarti bahwa informasi tertentu dapat 

diungkapkan; pada saat yang lain, batasan ini tidak dapat ditembus, dan informasi 

tidak pernah dibagi. Tentu saja, sifat tembus dari sebuah batasan tidak berubah 

dan situasinya dapat menyebabkan terbuka atau menutupnya batasan tersebut. 

Mempertahankan batasan yang tertutup dapat memberikan otonomi dan keamanan 

yang lebih kuat, sedangkan pembukaan batasan dapat memberikan kedekatan dan 

pembagian yang lebih besar, tetapi juga kelemahan yang lebih besar. 

 

Dari Sumbernya... 

CPM merupakan aplikasi teori yang mengandaskan penelitian empiris, jadi 

prinsip-prinsipnya telah dicoba untuk ketahanan dan validitas mereka dalam dunia 
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keseharian. Teori tersebut signifikan karena telah terbukti mempunyai nilai 

heuristik dan telah digunakan di dunia. Alasan saya mengembangkan CPM adalah 

untuk mengisi jurang pemisah dalam pengungkapan penelitian karena dari 

penemuan teori tersebut, saya belajar bahwa pengungkapan adalah ―proses‖ di 

mana orang berbicara tentang informasi pribadi. 

—Sandra Petronio 

 

Permainan antara kebutuhan untuk berbagi dan kebutuhan untuk 

melindungi diri seseorang ini hadir dalam setiap hubungan dan mengharuskan 

orang tersebut untuk menegosiasikan dan menyelaraskan batasan-batasan mereka. 

Kapankah Anda membuka dan kapan Anda menutup? Ketika rekan Anda 

mengungkapkan informasi pribadi, bagaimana Anda merespons? Kita semua 

memiliki sebuah rasa kepemilikan informasi tentang diri sendiri, dan kita merasa 

bahwa kita memiliki hak untuk mengendalikan informasi tersebut. Kita terus 

membuat keputusan tentang apa yang harus diungkapkan, siapa yang harus 

memiliki informasi ini, dan kapan serta bagaimana Anda mengungkapkannya. 

Petronio melihat proses pengambilan keputusan ini sebagai sebuah dialektis—

sebuah pengaruh antara tekanan untuk mengungkapkan dan untuk 

menyembunyikan. 

Ingatlah perbedaan antara penjelasan ini dan penjelasan dari Altman dan 

Taylor yang dibahas sebelumnya dalam bab ini. Pasangan tidak membuat sebuah 

keputusan sederhana tentang ―pengungkapan/jangan diungkapkan‖ berdasarkan 

pada biaya dan manfaat individu. Namun, mereka harus mengetahui bagaimana 

menangani ―tekanan‖ bersama-sama antara pengungkapan rahasia dan 

penyembunyiannya ketika ada alasan yang baik untuk melakukan keduanya. 

Selanjutnya, pengungkapan bukan hanya keputusan individu, tetapi diatur 

oleh sebuah kontrak hubungan yang menyertakan persetujuan atas biaya dan 

manfaat bersama (shared costs and rewards). Ketika kita mengungkapkan 

informasi pribadi kepada orang lain, orang tersebut menjadi pemilik kedua dari 

informasi tersebut, dan kepemilikan bersama memiliki hak-hak dan kewajibannya 

sendiri. Sebagai contoh, keluarga Anda mungkin memiliki aturan tidak tertulis 
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bahwa hal-hal tertentu, seperti uang, tidak boleh dibicarakan dengan orang lain di 

luar keluarga. Jadi, koordinasi antara orang-orang dalam suatu hubungan adalah 

kuncinya. Ketika seseorang mengungkapkan sesuatu, ia harus membicarakan 

pengungkapan ini yang berkaitan dengan kapan, bagaimana, dan kepada siapa 

informasi ini nantinya akan diungkapkan. Bagian dari apa yang terjadi dalam 

mendefinisikan sebuah hubungan adalah menentukan aturan yang mengatur 

bagaimana orang-orang akan mengatur dan menggunakan informasi yang mereka 

bagikan. 

Oleh karena itu, Petronio memandang pengaturan batasan sebagai sebuah 

proses yang didasarkan pada aturan. Proses ini bukan hanya sebuah keputusan 

individu—―Apakah harus saya katakan atau tidak?‖ Namun, ini merupakan 

sebuah negosiasi aturan yang olehnya informasi akan dijaga dan diatur. Ketika 

seorang wanita yang sudah menikah mengira bahwa ia hamil, ia biasanya akan 

mempertimbangkan kapan dan bagaimana mengungkapkannya. Beberapa wanita 

memilih untuk menunggu untuk memastikan kehamilannya dan memastikan 

semua hal berjalan baik. Pada akhirnya, ketika wanita tersebut memberitahu 

suaminya, informasinya menjadi milik bersama, dan pasangan tersebut akan 

merasa perlu untuk membicarakan tentang kapan dan bagaimana memberitahu 

orang lain. Apakah mereka memberitahukannya kepada anggota keluarga yang 

lain terlebih dulu? Apakah mereka mengumumkannya kepada semua teman dan 

keluarga mereka pada saat yang bersamaan? Beberapa pasangan menunggu 

hingga ―benar- benar ketahuan.‖ Pasangan lain mungkin segera 

memberitahukannya kepada semua orang setelah tes pertama menunjukkan hasil 

positif. 

Aturan-aturan untuk pengaturan batasan sebagian dikembangkan dengan 

semacam rasio risiko manfaat. Apa yang harus Anda dapatkan dari pengungkapan 

informasi pribadi, dan risiko apa yang hadir? Penilaian risiko (risk assessment) 

berarti memikirkan biaya dan manfaat dari pengungkapan informasi. Sebagai 

contoh, jika Anda pernah mengalami keguguran, Anda mungkin mengetahui 

bahwa mengumumkan sebuah kehamilan baru dapat sangat berisiko. Sebaliknya, 

jika Anda pernah mencoba untuk hamil dan ini merupakan kehamilan pertama 
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Anda, Anda mungkin ingin mencoba membagi kebahagiaan Anda dengan teman-

teman dan keluarga Anda secepatnya. 

Kriteria lain juga digunakan untuk membuat aturan keputusan ini, 

termasuk, misalnya, dugaan budaya, perbedaan gender, motivasi pribadi, dan 

tuntutan situasi. Ketika hamil, Anda mungkin akan memutuskan kepada siapa dan 

kapan akan memberitahukannya berdasarkan pada rasa privasi Anda sebagai 

seorang wanita, bagaimana kehamilan ditangani secara tradisional dalam keluarga 

Anda, bagaimana perasaan Anda tentang kehamilan ini, dan bahkan berapa 

banyak anak yang sudah Anda miliki. 

Aturan-aturan batasan berubah ketika keadaan sekitar berubah. Beberapa 

aturan menetap, menjadi kebiasaan, dan dapat diandalkan. Mungkin ada sebuah 

aturan yang bertahan lama di antara anggota keluarga, misalnya, tidak boleh 

membicarakan masalah keuangan keluarga dengan orang lain. Aturan ini dapat 

bertahun selama bertahun-tahun, dan pada beberapa titik, mungkin dalam masa 

pensiun, hal ini beruban karena manfaat dari membicarakan uang dengan teman 

menjadi sesuatu yang produktif. 

Menegosiasikan aturan-aturan untuk kepemilikan informasi bersama dapat 

sangat rumit. Berbagai pihak yang berbagi informasi pribadi harus berkoordinasi 

dan menyelaraskan perilaku mereka. Persetujuan yang tegas dan lengkap harus 

ditempa mengenai bagaimana mengatur informasi bersama. Pasangan harus 

membicarakan aturan-aturan tentang sifat tembus batasan (boundary 

permeability), atau bagaimana seharusnya membuka atau menutup batasan. Inilah 

alasan kenapa pasangan yang sudah menikah akan membicarakan bagaimana dan 

kapan harus mengungkapkan bahwa mereka menginginkan bayi. Pasangan juga 

harus membicarakan aturan tentang hubungan batasan (boundary linkage), yang 

melibatkan persetujuan tentang siapa yang dimasukkan ke dalam batasan mereka 

dan siapa yang tidak. Oleh sebab itu, misalnya, pasangan tersebut setuju bahwa 

orangtua mereka dapat diberitahu tentang kehamilan tersebut, tetapi tidak 

demikian dengan orang lain. Ketiga, pasangan harus membicarakan kepemilikan 

batasan (boundary ownership), atau hak dan kewajiban dari pemilik. Ini adalah 

hal yang jelas ketika Anda memberitahukan sesuatu kepada orang lain dan 
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selanjutnya berjanji padanya untuk kerahasiaan. Sifat tembus, hubungan, dan 

kepemilikan, semuanya merupakan bagian dari koordinasi batasan. 

Aturan-aturan tentang batasan kadang- kadang bersifat ambigu, tidak 

selalu jelas atau selalu disetujui. Kadang-kadang juga, orang-orang dalam sebuah 

hubungan dengan sengaja melanggar peraturan. Menggosip tentang sesuatu yang 

menurut Anda pribadi ladalah sebuah contoh yang baik dari jenis pelanggaran ini. 

Ketika hal ini terjadi mungkin akan ada sangsi yang dijatuhkan. Sebagai contoh, 

Anda mungkin akan enggan untuk mengungkapkan informasi pribadi kepada 

seseorang yang melanggar aturan privasi Anda. Petronio menyebut momen-

momen ini sebagai kekacauan batasan (boundary turbulence). Kekacauan 

tersebut sering kali menjadi sumber konflik dan menghasilkan kebutuhan akan 

tindakan yang lebih hati-hati atau lebih keras dalam menentukan atau mengubah 

aturan. 

Teori-teori dalam bagian ini melihat pada apa yang harus dilakukan oleh 

pasangan dalam suatu hubungan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. 

Teori-teori ini membagi gagasan bahwa pekerjaan sebuah hubungan bukanlah 

pekerjaan individu, tetapi usaha gabungan yang dibicarakan dalam komunikasi. 

Teori-teori ini memiliki dasar sibernetika yang kuat, yang menjelaskan bagaimana 

segala sesuatunya dikerjakan melalui gerakan maju mundur, atau interaksi. Oleh 

karena itu, dalam banyak cara, teori-teori ini adalah sesuatu yang sistemis dan 

menciptakan sebuah jembatan antara tradisi sibernetika dan sosiokultural dalam 

teori komunikasi. 

 

J. TRADISI FENOMENOLOGIS 

Fenomenologi sebagai sebuah tradisi yang berfokus pada internal dan 

pengalaman sadar dari seseorang. Tradisi ini melihat pada cara- cara seseorang 

memahami dan memberi makna pada kejadian-kejadian dalam hidupnya seperti 

pada pemahaman akan dirinya. Dalam bagian ini, kita akan melanjutkan 

pembahasan tentang dialog yang dimulai dalam bagian sebelumnya dan melihat 

pada dua figur penting dalam teori dialog—Carl Rogers dan Martin Buber—yang 

karyanya berakar dari tradisi fenomenologis. 



417 
 

K. Carl Rogers 

Carl Rogers merupakan seorang tokoh besar dari pendekatan-pendekatan 

terhadap hubungan manusia pada abad ke-20. Walaupun Rogers adalah seorang 

psikolog, karyanya yang berlawanan dengan kecenderungan dari bidangnya lebih 

merupakan bagian dari tradisi fenomenologis daripada sosiopsikologis. Rogers, 

seorang terapis, mencurahkan kariernya untuk mendengarkan bagaimana pasien-

pasiennya mengungkapkan pengalaman mereka tentang diri, membuatnya 

menghasilkan teori tentang komunikasi dan memberikan garis pedoman pada 

bagaimana berkomunikasi dengan lebih efektif dalam hubungan. Dalam 

pemahaman ini, pendekatan Rogers dapat dianggap normatif atau preskriptif. 

Sering disebut dengan ―teori diri,‖ pendekatan Rogers banyak membahas 

hubungan seperti membahas tentang diri karena diri tidak dapat dipisahkan dari 

hubungan. 

Pendekatan Rogers pada hubungan dimulai dengan gagasan tentang 

bidang fenomenal. Semua pengalaman Anda sebagai seseorang mendasari bidang 

fenomenal Anda; yaitu semua yang Anda tahu dan Anda rasakan. Ini merupakan 

keseluruhan pengalaman Anda. Walaupun tidak ada orang yang dapat benar-benar 

mengetahui pengalaman Anda sebaik Anda sendiri, kita dapat dan benar-benar 

menyimpulkan pengalaman orang lain berdasarkan pada apa yang mereka katakan 

dan lakukan. Sebenarnya, gagasan Anda tentang bagaimana orang lain merasa 

menjadi bagian dari bidang fenomenal Anda yang membawa Anda pada empati. 

Ketika Anda beranjak dewasa, bidang fenomenal Anda bertumbuh dan 

sebuah bagian tertentu dikenal sebagai diri. Diri adalah sebuah susunan persepsi 

yang teratur dari siapa Anda serta apa yang membedakan Anda dari orang lain dan 

dari aspek-aspek lain dalam lingkungan Anda, sehingga Anda mengetahui dengan 

tepat apa yang Anda maksud ketika Anda menggunakan kata I dan me. Ketika diri 

berkembang, Anda mencari otonomi dan pertumbuhan, pemahaman akan 

pertumbuhan diri. Anda ingin hidup Anda berubah menurut cara-cara yang baik 

bagi Anda Namun, pada saat yang sama, Anda juga ingin merasakan bagian dari 

sebuah pola yang tetap yang sesuai dengan semua pengalaman Anda akan hidup 

secara umum. 
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Seorang yang sehat mampu meraih kedai tujuan tersebut. Ketika Anda 

merasa kuat dan jelas, Anda mengalami harmoni atau sebuah ketetapan antara 

siapa Anda, apa yang Andi lakukan, dan bagaimana Anda dapat sesuai dengan 

dunia. Ketika Anda merasa bingung tentang diri Anda, Anda mengalami tidak 

harmoni atau hilangnya ketetapan dalam hidup Anda. Dengan kata lain, 

bagaimana Anda merasa, apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda alami, tidak 

sejajar. Bagi Rogers, harmoni membawa pertumbuhan, sedangkan tidak harmoni 

membawa kekecewaan. Inilah yang Rogers temukan dalam pasien-pasienya 

Klien-klien yang datang padanya untuk meminta bantuan mengalami 

ketidakseimbangan dan membutuhkan semacam hubungan baru yang 

memungkinkan terjadinya penyejajaran ulang 

Tingkatan diharmoni yang Anda alami sangat dipengaruhi oleh hubungan 

Anda dengan orang lain. Hubungan yang dianggap sebagai komunikasi yang 

penuh kritik dan negatif cenderung melahirkan ketidaharmonisan tepatnya karena 

hubungan tersebut menciptakan ketidaktetapan antara pemahaman Anda tentang 

diri dan aspek-aspek lain dalam kehidupan Anda. Ini dapat menjadi kasus, 

misalnya, jika seseorang mengkritik perilaku Anda. Katakanlah, Anda suka 

makan, tetapi orang lain mengatakan bahwa Anda makan terlalu banyak. 

Sebaliknya, harmoni merupakan sebuah hasil dari hubungan yang saling 

mendukung dan menguatkan. Dengan kata lain, sebuah hubungan yang saling 

mendukung disebut dengan hubungan positif tanpa syarat (unconditional positive 

regard) yang menciptakan lingkungan bebas ancaman di mana kita dapat 

mewujudkan diri. Dalam hubungan yang sehat, pasangan memiliki rasa hormat 

yang tinggi, baik untuk diri maupun orang lain. Dalam hubungan seperti itu, 

pasangan bebas untuk menelusuri cara-cara pengembangan yang baru, mencoba 

hal-hal baru, dan bergerak dalam arah yang baik bagi masing-masing tanpa 

adanya ancaman dari orang lain. 

Kadang-kadang, kita mendapati diri kita dalam hubungan - hubungan di 

mana kita memainkan sebuah peran yang mendukung, mencoba untuk membantu 

pertumbuhan dan perubahan orang lain. Kapan pun seseorang membutuhkan 

dukungan— apakah Anda seorang terapis profesional atau Bukan-Anda memiliki 
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kesempatan untuk terlibat dalam apa yang Rogers sebut dengan hubungan tolong-

menolong (helping relationship). Hubungan tersebut—-sejalan dengan semua 

hubungan yang sehat:—digambarkan oleh 10 sifat: 

1. Pelaku komunikasi saling merasa percaya dan dapat mengandalkan satu 

sama lain. 

2. Mereka mengungkapkan dirinya dengan jelas. 

3. Mereka memiliki sikap-sikap positif akan kehangatan dan perhatian untuk 

orang lain. Pasangan dalam hubungan tolong-menolong menyimpan 

sebuah identitas yang terpisah. Pasangan membolehkan yang lain untuk 

melakukan hal yang serupa. 

4. Hubungan tolong-menolong ditandai oleh empati, yang masing-masing 

mencoba untuk saling memahami perasaan masing- masing. 

5. Penolong menerima beragam segi pengalaman orang lain ketika mereka 

dihubungkan oleh orang lain. 

6. Pasangan merespons dengan kepekaan yang memadai untuk menciptakan 

sebuah lingkungan yang aman bagi perubahan pribadi. 

7. Pelaku komunikasi mampu membebaskan diri mereka dari ancaman 

penilaian orang lain. 

8. Setiap pelaku komunikasi menyadari bahwa orang lain berubah dan cukup 

luwes untuk membolehkan orang yang lain berubah. 

 

Rogers mengembangkan sebuah gaya terapi yang membubuhkan kesepuluh 

elemen ini, yang ia sebut dengan terapi berpusat ke klien (client centered 

theraphy). Sifat-sifat tersebut juga merupakan sifat-sifat dari sebuah hubungan 

yang asli (authentic relationship) atau pendekatan berpusat ke orang (people-

centered approach), yang Rogers percayai bahwa kita dapat dan harus 

memilikinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sesuai dengan beberapa teori lain yang dihadirkan dalam bab ini, teori 

Rogers tidak hanya berkonsentrasi pada variabel-variabel psikologis, tetapi juga 

pada pola komunikasi yang sebenarnya. Dalam sebuah hubungan yang asli, kita 

dapat mengakui dan menghargai perbedaan kita, sambil bergerak menuju empati, 
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yang merupakan sebuah rasa kepuasan dengan komunikasi yang kita alami dalam 

hubungan. Selanjutnya, diri seseorang merupakan hasil dari hubungan, bukan 

pemberian orang lain. Yaitu, siapa Anda sebagai seseorang dibuat atau dibentuk 

dalam hubungan dengan orang lain. Fakta ini membuat komunikasi menjadi 

penting dalam perkembangan manusia. Dalam dialog, kita dapat berhubungan 

dengan orang lain dengan cara (1) ada dan sejalan dengan apa yang orang lain 

katakan; (2) harmonis; (3) menunjukkan hubungan yang positif; dan (4) memiliki 

empati atau merasakan dari mana orang lain berasal. 

Walaupun Cari Rogers ditemukan dan dirangkul oleh para akademisi dan 

pengajar ilmu komunikasi pada tahun 1960-an dan 1970-an, karyanya tidak lagi 

digunakan dalam bidang komunikasi selama beberapa tahun. Kita dapat 

menganggap bahwa gagasan Rogers sebagai sesuatu yang naif dan sangat 

sederhana. Namun, teorinya telah mengalami sesuatu seperti kebangkitan kembali 

dalam satu dekade terakhir dan telah ditafsirkan ulang oleh Kenneth Cissna, Rob 

Anderson, Ronald Arnett, dan yang lainnya, yang memandang karya Rogers 

sebagai sebuah dasar untuk memahami dialog. Cissna dan Anderson menyebut 

dialog dari sudut pandang Rogers ―sebuah kegiatan saling memengaruhi . . . 

antara dua orang . . . seperti itu ketika salah satu rekan mampu mendengarkan 

dengan lebih peka pada rekan yang lain, merespons dengan perhatian dan rasa 

hormat yang lebih besar, atau lebih berhati-hati dalam mengenali dan 

mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya sendiri, kedua pihak dan manfaat 

hubungan. 

Karya Rogers sering kali dihubungkan dengan karya Martin Buber dan 

bersama-sama, para ahli teori ini memberikan sebuah pandangan yang relatif sama 

tentang hubungan dialog. Sebenarnya, Rogers mengakui pengaruh Buber pada 

karyanya sendiri dan keduanya benar-benar bertemu serta mendengar dialog 

publik tentang gagasan mereka masing-masing—sebuah dialog dalam dialog.
 

 

L. Martin Buber 

Martin Buber adalah seorang tokoh penting dalam pemikiran keagamaan pada 

abad ke-20. Menulis tentang banyak subjek, Buber memberikan sebuah 
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pandangan yang logis tentang apa yang dimaksud dengan manusia dalam masa 

modern ini. Bagi Buber Buber, Tuhan hanya dapat dikenal dengan adanya 

hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan manusia lain, dan dengan segala aspek 

dunia. Oleh sebab itu, tidak ada definisi yang objektif dan utuh tentang Tuhan 

karena Tuhan selalu benar-benar pribadi dan didefinisikan dalam sebuah 

hubungan khusus yang Buber sebut dengan dialog. 

Dialog menanamkan semacam komunikasi khusus yang Buber namai 

hubungan Aku-Engkau. Ketika Anda memiliki hubungan tersebut, Anda 

memandang diri Anda dan orang lain sebagai orang-orang yang utuh yang tidak 

dapat dikurangi menjadi karakterisasi yang lebih sederhana. Setiap orang 

memiliki pengalaman hidup yang penting yang menjamin adanya hubungan yang 

positif bahkan ketika pengalaman orang lain berbeda dari pengalaman Anda. 

Komunikasi dalam dialog Buber atau dalam hubungan Aku-Engkau, 

sebenarnya rumit. Anda harus berdiri di atas apa yang penting bagi Anda karena 

Anda adalah seorang yang utuh yang  pantas memiliki pengalaman, opini, 

gagasan dan perasaan Anda. Namun, pada saat yang  sama, Anda juga harus 

mengakui pengalaman hidup orang lain dan membolehkan mereka 

mengungkapkan apa yang penting bagi mereda. Inilah apa yang Buber sebut 

dengan celah sempit Dalam dialog asli dari hubungan interpersona kita melewati 

celah sempit antara diri sendiri dan orang lain. Dalam sebuah dialog yang baik 

Anda tetap berada pada celah antara menghormati diri Anda dan orang lain, walau 

mungkin ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Ini berarti bahwa Anda dapat 

mengungkapkan gagasan Anda dengan jelas, tetapi tetap mendengarkan dengan 

baik dan menghormati gagasan orang lain. Kita juga menjalani celah sempit 

ketika kita menangani hal-hal yang bertentangan, seperti kebebasan dan disiplin 

serta individualisme dan masyarakat. 

Oleh karena semua manusia kompleks, hubungan Aku-Engkau selalu berarti 

berada dalam tekanan dialektis dari menangani kekuatan-kekuatan yang 

bertentangan, seperti yang dijelaskan oleh Baxter, dan memiliki kemauan untuk 

kembali lagi untuk menghadapi kerumitan kita sendiri dan orang lain dalam 

generalisasi atau kebersamaan yang terus bertahan. 
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Namun, sering kali kita tidak memperlakukan orang lain sebagai orang-

orang yang pantas. Dalam sebuah hubungan Aku-Engkau, Anda menganggap 

orang lain sebagai sebuah objek untuk dinamai, dimanipulasi, diubah, dan 

diarahkan untuk keuntungan Anda sendiri. Dalam sebuah hubungan Aku-Dia, 

Anda menempatkan diri Anda di atas orang lain. Buber mengenali tiga tipe 

interaksi dalam kerangka Aku-Dia, di mana suara seseorang menguasai suara 

orang lain: monolog, dialog teknis, dan monolog yang disamarkan sebagai dialog. 

Monolog ada ketika Anda memonopoli percakapan, mementingkan gagasan, dan 

minat Anda di atas orang lain. Dialog teknis adalah sebuah pertukaran yang 

sebagian besar berupa informasi dan bukan pengalaman pelaku dialog. 

Tidak ada yang salah dengan monolog dan dialog teknis secara terpisah; 

masing-masing dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Intinya adalah dengan 

mengenali komunikasi apa yang terjadi, untuk memastikan bahwa komunikasi 

tersebut tepat bagi hubungan tersebut dan jujur mengenai bentuk apa yang 

digunakan. Sebaliknya, monolog yang disamarkan adalah komunikasi di mana 

pelaku dialog membicarakan masalah tidak secara langsung dan jujur melibatkan 

diri dan orang lain dalam kekompleksan mereka, dan hal ini tidak tepat juga tidak 

jujur. 

Teori-teori dialog, seperti yang dihadirkan oleh karya-karya dari Rogers 

dan Buber, menyatakan bahwa kita dapat mengenai dunia melalui pengalaman 

pribadi. Komunikasi adalah proses yang kita gunakan untuk mengakui dan 

mengungkapkan pengalaman kita tentang dunia. 

 

 

21. KELOMPOK 

Seandainya, Anda menghitung waktu dalam seminggu yang melibatkan 

Anda dalam kelompok komunikasi, Anda mungkin akan terkejut. Pertemuan itu 

sendiri hanya beberapa saat saja, tetapi jika Anda memperluas hitungan Anda 

dengan menyertakan kelompok sosial, jumlahnya akan menggelembung. Tentu 

saja, jumlah jam per minggu yang kita habiskan untuk berkomunikasi dalam 

kelompok hanya dapat mengatakan sepenggal cerita. Kelompok menyita waktu, 
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tetapi mereka juga membantu membentuk waktu. Mereka menghabiskan tenaga 

kita, tetapi mereka juga memberikan tenaga. Mereka dapat sangat membosankan, 

namun mereka memberikan kesenangan. Mereka menciptakan pembatas pada apa 

yang dapat kita lakukan, tetapi mereka juga dapat membentuk arah masa depan 

yang membuka kesempatan dalam hidup kita. 

Pernahkah Anda memiliki pengalaman mengkhawatirkan saat sebuah 

kelompok keluar jalur ketika seseorang membuat lelucon atau anggota kelompok 

membicarakan olahraga daripada bekerja? Jika demikian, Anda sedang berjuang 

menyeimbangkan dan berusaha menunaikan tugas dalam membangun 

hubungan—sebuah tekanan biasa pada semua kelompok. Sedikit humor atau 

drama dapat membantu Anda meringankan tekanan yang tidak dapat dipisahkan 

pada sebuah kelompok dan sebetulnya meningkatkan keefektifan anggota 

kelompok. Terlalu banyak bercanda juga akan membingungkan dari bekerja dan 

merusak keefektifan. Fakta ini menggambarkan sebuah aspek komunikasi 

kelompok; yakni, segala yang Anda katakan dalam sebuah kelompok membantu 

dalam membangun kelompok apa adanya dan membentuk pekerjaan yang 

dilakukan kelompok. 

Sebagai contoh, seberapa sering Anda bertanya dalam sebuah kelompok? 

Bagaimana membandingkan jumlah waktu Anda berbagi opini? Penelitian telah 

menunjukkan bahwa memberikan opini pada sebagian besar Kelompok jauh 

melebihi dari melemparkan pertanyaan. tetapi bagaimana sebuah kelompok akan 

berubah jika opini lawannya benar? Apa yang lebih penting bukanlah hal-hal yang 

individu katakan, tetapi bagaimana mereka merespons satu sama lain. Misalnya, 

jika seseorang menanyakan sebuah pertanyaan, untuk apa menguasai orang lain 

(1) menjawabnya; (2) menggunakannya sebagai kesempatan untuk meluncurkan 

topik baru; (3)abaikan semua pertanyaan; (4) atau diam saja? Setiap respons ini 

menciptakan sebuah hubungan yang berbeda di antara anggota. Dari pandangan 

teoretis, interaksi komunikasi sangat penting dalam pembentukan kedua 

hubungan dan penuntasan tugas dalam kelompok. 

Kita tahu bahwa kelompok benar-benar tidak dapat diuji dalam 

keterasingan. Mereka selalu menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Anggota 
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kelompok datang dan pergi, manusia termasuk dalam kelompok yang tumpang 

tindih, perubahan lingkungan, dan kelompok harus beradaptasi dengan semua 

perkembangan ini. Kemudian, dalam sebuah kelompok, pertalian Anda dengan 

kelompok lain berpengaruh pada apa yang Anda lakukan dan katakan, dan peran 

berubah ketika anggota pergi atau anggota baru datang pada sebuah kelompok. 

Sebenarnya, peran hanya menetapkan bagian struktur dari sebuah 

kelompok. Kelompok memiliki bentuk, dan Anda dapat melihat semua ini dari 

pola interaksi setiap waktu. Sesuatu yang diciptakan melalui interaksi dalam 

kelompok, termasuk peran dan norma, tetapi hubungan dan penyelesaian tugas 

juga. Struktur kekuatan juga dibentuk dalam pola interaksi ini. Jadi, ketika 

anggota lama pergi dan yang baru tiba, struktur ini dapat berubah, kadang-kadang 

dramatis. 

Karena Anda menghabiskan waktu paling banyak dalam kelompok, 

sangatlah wajar untuk mempertanyakan keefektifan mereka. Apakah lebih baik 

mengerjakan sesuatu oleh diri Anda sendiri atau mengerjakannya dengan 

kelompok? Jawabannya, tentu saja bergantung pada seberapa baik kelompok 

bekerja sama, bagaimana fokus kelompok terhadap hal itu, dan seberapa kreatif 

dan kritis pemikiran kelompok pada hal itu. Seberapa baik kelompok 

mempertimbangkan informasi, seberapa efektif kelompok tersebut menciptakan 

pilihan, dan seberapa kritis kelompok mengevaluasi semua ide? 

Kelompok memiliki beragam kemampuan untuk mengerjakan hal ini 

dengan baik, dan teori-teori dalam bab ini membantu kita untuk melihat apa yang 

bekerja dan apa yang tidak. Penelitian dan teori kontemporer dalam komunikasi 

kelompok berasal dari sumber yang beragam pada awal abad ke-20. Salah satu 

dari karya tersebut adalah Mary Parker Follet dalam pemikiran integratif. Tulisan 

Follet dalam tahun 1924 bahwa pemecahan masalah kelompok, organisasi dan 

komunitas adalah sebuah tiga langkah proses kratif dari (1) pengumpulan 

informasi dari para ahli; (2) menguji informasi dalam pengalaman sehari-hari; dan 

(3) mengembangkan solusi integratif kang sesuai dengan keragaman minat 

daripada bersaing. Kelompok lebih jauh berhubungan dengan masalah dan konflik 
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melalui diskusi. Semua ini adalah topik arahan dalam bab ini. Mereka dikutip 

dalam pemetaan bab. 

 

A. Tradisi Sosiopsikologis 

Sebagian besar karya asli dalam komunikasi kelompok kecil terjadi dalam 

psikologi sosial. Pada kenyataannya, pergerakan dinamis kelompok adalah sebuah 

langkah penting dalam perkembangan pada apa yang kita tahu tentang kelompok 

saat ini. Kita tidak menyediakan ruang untuk teori kelompok dinamis dengan 

detail, tetapi kita menyertakan satu teori klasik—analisis proses interaksi—yang 

memiliki pengaruh besar pada teori komunikasi kelompok. Teori ini mengarah 

pada sejenis pesan yang manusia ungkapkan dalam kelompok dan bagaimana 

semua ini memengaruhi peran kelompok dan kepribadian. 

 

B. Analisis Proses Interaksi 

Analisis proses interaksi Robert Gales adalah hal yang klasik di 

bidangnya. Dengan menggunakan penelitian bertahun-tahunnya sebagai sebuah 

fondasi, Bales menciptakan sebuah teori terpadu dan dikembangkan dengan baik 

dari komunikasi kelompok kecil yang bertujuan untuk menjelaskan jenis pesan 

yang manusia tukar dalam kelompok, dari yang semua membentuk peran dan 

kepribadian anggota kelompok, dan oleh karena itu, cara mereka memengaruhi 

semua karakter secara umum pada sebuah kelompok. 

Dalam kelompok, setiap individu dapat memperlihatkan sikap positif atau 

gabungan dengan (1) menjadi ramah; (2) mendramatisasi (suka 

bercerita/berbicara); atau (3) menyetujui. Sebaliknya, mereka juga dapat 

menunjukkan sikap negatif atau sikap campur aduk dengan (1) penolakan; (2) 

memperlihatkan ketegangan; atau (3) menjadi tidak ramah. Dalam menyelesaikan 

tugas kelompok, setiap individu dapat (1) menanyakan informasi; (2) menanyakan 

opini; (3) meminta saran; (4) memberi saran; (5) memberi opini; dan (6) memberi 

informasi. 

Jika manusia tidak berbagi informasi secara cukup, mereka akan memiliki 

seperti yang Bales sebut ―permasalahan dalam komunikasi‖; jika mereka tidak 
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berbagi opini, mereka akan mengalami ―permasalahan dalam evaluasi‖; jika 

mereka tidak meminta atau memberi saran, kelompok akan menderita 

―permasalahan dalam kendali‖; jika kelompok tidak dapat mencapai kesepakatan, 

anggota akan memiliki ―permasalahan dalam keputusan‖; dan jika ada dramatisasi 

yang tidak mencukupi, maka akan menjadi ―permasalahan ketegangan‖; akhirnya, 

jika kelompok tidak ramah, maka akan memiliki ―permasalahan dalam 

reintegrasi,‖ seperti yang dimaksudkan oleh Bales bahwa kelompok tidak mampu 

membangun kembali sebuah perasaan kesatuan atau kepaduan dalam kelompok. 

Anda dapat dengan mudah melihat skema logis Bales. Sebagai contoh, 

bayangkan bahwa Anda adalah seorang anggota tim dari sebuah proyek di kelas. 

Pekerjaan tim ini adalah untuk memutuskan, melaksanakan, dan membuat laporan 

dari proyek tersebut, Jika satu anggota kelompok tetap menyimpan informasi dari 

yang lainnya, mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan sangat baik dan 

akan memiliki gagasan kecil dari apa yang dapat dilakukan oleh setiap orangnya. 

Jika mereka tidak berbagi opini, mereka tidak akan dapat mengevaluasi semua ide 

secara mendalam, dan akan berakhir dengan sebuah pekerjaan yang kacau balau. 

Katakan saja bahwa anggota kelompok memberikan sedikit saran Dalam kasus 

ini, kelompok memiliki masalah dalam pengendalian, dengan tidak ada seorang 

pun yang ingin mengatakannya pada anggota kelompok lain apa yang harus 

dilakukan. Jika anggota kelompok proyek Anda terlalu banyak menyetujui, semua 

gagasan tidak akan dapat diuji, dan Anda akan membuat keputusan yang lemah. 

Sebaliknya, jika semua anggota kelompok terlalu berseberangan, maka akan ada 

banyak konflik, dan Anda tidak akan bisa mengambil keputusan sama sekali. Jika 

manusia memerhatikan persoalan tugas mereka sendiri tidak dengan persoalan 

antarpribadi, ketegangan dapat tumbuh di antara anggota, menciptakan sebuah 

atmosfir antarpribadi yang tidak baik dan sebuah kelompok yang tidak produktif. 

Gagasan yang terakhir ini—kelompok dengan banyak ketegangan—adalah sebuah 

area yang mengasumsikan kepentingan khusus dalam teori Bales. Ia 

mengembangkan gagasan dramatisasi, yang berarti mengurangi ketegangan 

dengan bercerita dan berbagi pengalaman yang mungkin tidak selalu berhubungan 

secara langsung pada tugas kelompok. 
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Teori Bales mencakup perilaku komunikasi dari dua kelas dasar, sebuah 

pembagian yang memiliki pengaruh yang besar sekali dalam sebuah kelompok 

kecil sastra. Pertama, mencakup perilaku emosi sosial (socioemotional), seperti 

kelihatannya ramah, menunjukkan ketegangan, dan dramatisasi. Kategori kedua 

adalah perilaku tugas (task behavior) disajikan oleh saran, opini, dan informasi. 

Dalam meneliti kepemimpinan, Bales menemukan bahwa kelompok yang sama 

akan memiliki dua jenis pemimpin yang berbeda. Tugas pemimpin memfasilitasi 

dan mengoordinasikan ulasan yang berhubungan dengan tugas serta mengarahkan 

energi supaya tugas selesai. Hal yang sama pentingnya adalah emosi sosial 

pemimpin, yang bekerja demi memperbaiki hubungan dalam kelompok, 

berkonsentrasi pada area positif dan negatif. 

Biasanya, pemimpin kelompok dan pemimpin I dengan emosi sosial 

adalah dua orang yang berbeda. Sebagai contoh, pada sebuah kelompok yang 

mempekerjakan sebuah proyek kelas bersamaan, Anda mungkin memiliki seorang 

anggota yang menginginkan adanya rapat, memastikan bahwa setiap orang ada di 

sana, menyiapkan agenda, membuat panggilan, dan memperlihatkan perhatian 

yang besar pada kualitas proyek tersebut. Ini menjadi tugas dari pemimpin. 

Mungkin ada seseorang yang hadir dalam hubungan pada sebuah kelompok—

seorang pemimpin dengan emosi sosial. Ini adalah seseorang yang mendorong 

orang lain, melunakkan konflik, membanggakan orang karena pekerjaannya 

bagus, dan biasanya memfasilitasi hubungan positif di antara anggota kelompok. 

Menurut Bales, posisi individu dalam sebuah kelompok adalah sebuah 

fungsi dari tiga dimensi: (1) dominan lawan pasif; (2) ramah lawan tidak ramah; 

dan (3) aktif lawan emosional. Dalam sebuah kelompok tertentu, perilaku anggota 

dapat ditempatkan pada ketiga dimensi ini. Posisi individu bergantung pada 

kuadran tempat individu ada (sebagai contoh, berkuasa, ramah, aktif). 

Cara Anda tampil di hadapan anggota lainnya dari sebuah kelompok sangat 

ditentukan oleh bagaimana Anda menggabungkan semua dimensi ini dalam 

komunikasi Anda. Jika gaya bicara Anda cenderung berkuasa, tidak ramah, dan 

emosional, Anda mungkin saja akan dirasa sebagai seorang yang bermusuhan dan 

keras. Sebaliknva, jika Anda berkuasa, ramah, dan aktif, mungkin Anda akan 
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sangat dihargai untuk kepemimpinan tugas Anda yang sangat berguna. Jika Anda 

cenderung keras, tidak ramah, dan emosional, Anda mungkin akan dianggap 

sebagai orang yang negatif dan tidak kooperatif. Oleh karena semua faktor ini 

bervariabel, Anda dapat memberikan nilai tinggi, medium, dan rendah untuk tiap-

tiap mereka, menciptakan campuran karakteristik daripada kategori tetap. Ketika 

jenis perilaku anggota kelompok diarahkan di sini, jaringan dan hubungan mereka 

dapat dilihat. Semakin besar kelompok, semakin besar kecenderungan adanya 

berbagai subkelompok dari individu dengan karakteristik dan nilai yang sama 

supaya berkembang. 

Pada bab ini, kita hanya menyajikan sebuah contoh dari tradisi psikologi 

sosial. Karya Bales sudah tidak lagi menjadi acuan dalam teori komunikasi 

kelompok, tetapi teori ini memiliki pengaruh penting pada bagaimana kita 

berpikir tentang kelompok. Seperti penelitian seorang psikolog, Bales sangat 

tertarik dengan perilaku individu anggota kelompok. Walaupun ia menamakan 

teorinya ―analisis proses interaksi,‖ sangatlah kecil hubungannya dengan 

―interaksi‖ atau ―proses‖ seperti istilah yang kita pahami saat ini. 

Sekarang, kita menyadari bahwa fokus Bales pada perilaku individu 

membatasi kemampuan teori untuk berkecimpung dalam sistem yang lebih besar, 

sedangkan pemikiran terkini dalam bidang komunikasi bahwa isu-isu yang sangat 

luas ini harus dipahami dari intinya. Untuk memperoleh perspektif yang lebih 

besar, kita harus beralih ke tradisi sibernetika. Dalam bidang komunikasi 

kelompok, tradisi sibernetika dan sosial budaya telah menjadi sumber penelitian 

kelompok yang paling kontemporer. 

 

C.  TRADISI SIBERNETIKA  

Tradisi sibernetika sangat membantu kita dalam melihat sistem sifat 

kelompok. Walaupun teori- teori dari tradisi ini patut dipertimbangkan, secara 

keseluruhan mereka mengingatkan kita bahwa kelompok adalah bagian dari 

sistem yang lebih besar dalam kekuatan interaksi. Sebuah kelompok mendapat 

input segar dari luar, berhubungan dengan input ini dalam berbagai cara, dan 

menciptakan output atau akibat yang memengaruhi sistem yang lebih besar seperti 
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halnya kelompok itu sendiri. Di sini, kita melihat pada empat teori yang 

mengembangkan gagasan ini. Mereka adalah teori kelompok tepercaya dan dua 

macam proses input—analisis interaksi dan teori kinerja efektif kelompok 

antarbudaya. 

 

D. Teori Kelompok Tepercaya 

Teori Bales yang disajikan pada bagian sebelumnya adalah satu contoh 

dari sebuah teori yang menggunakan sebuah ―botol‖ metafora menyamakan 

kelompok dengan sebuah botol yang terpisah dari lingkungan. Pada kenyataannya 

kelompok tidak terpisah dari lingkungan lebih besar, Linda Putnam dan Cynthia 

Stohl  memulai arah pemikirannya yang disebut kelompok tepercaya sebagai 

sebuah respons terhadap kritik ini. Kelompok tepercaya (bona fide theory) adalah 

sebuah peristiwa alamiah kelompok. Dalam hal ini, semua kelompok kecuali 

mereka yang dibuat di laboratorium adalah tepercaya karena semua kelompok 

adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Malahan, pemikiran sebuah kelompok 

tepercaya sebagai sejenis kelompok yang pemikirannya sebagai sebuah perspektif 

atau cara memandang semua kelompok. 

Kelompok tepercaya m emi l i k i  dua karakteristik: batasan yang dapat 

ditembu dan mereka saling tergantung dengan lingkungan Batasan kelompok 

yang dapat ditembus berarti bahwa apa yang didefinisikan sebagai ―di dalam 

kelompok atau ―di luar‖ kelompok terkadang tidak jelas, selalu tidak tetap dan 

sering berubah. Di saat yang sama, Anda tidak dapat memiliki sebuah kelompok 

tanpa suatu batasan, artinya bahwa kelompok tidak memiliki ide tersendiri dalam 

hubungannya dengan sebuah lingkungan, tetapi batasan selalu dapat 

dirundingkan. 

Batasan kelompok yang dapat ditembus sangat jelas ketika Anda 

menyadari bahwa anggota adalah bagian dari kelompok. Mereka akan masuk pada 

peran kelompok dan karakteristik yang dibangun dari kelompok lain. Sebenarnya, 

Anda tidak dapat memisahkan anggota kelompok dari kelompok lain tempat ia 

berasal. Kadang-kadang, peran kelompok sebetulnya adalah konflik dan anggota 

wajib mengatasi perbedaan antara apa yang mereka harus lakukan dalam satu 
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kelompok dengan apa yang diharapkan dari mereka dalam kelompok yang 

berbeda. Mungkin Anda pernah mengalami sebagai seorang panitia sewaan dalam 

sebuah organisasi; panitia ini berdiskusi dengan rahasia, tetapi Anda dulunya 

adalah anggota kelompok lain, kelompok penasaran tentang apa yang terjadi 

dalam rapat terhadap panitia sewaan. Dalam situasi ini, Anda dihadapkan dengan 

keharusan untuk mengatur rasa penasaran kelompok yang lebih besar melawan 

kerahasiaan kelompok yang lebih kecil. 

Lebih jauh lagi, sebagai seorang anggota kelompok, Anda jarang mewakili 

diri Anda. Malahan, Anda mempertaruhkan minat orang lain. Di luar, minat akan 

memengaruhi apa yang Anda lakukan dan katakan dalam kelompok. Sebagai 

contoh, jika Anda dipilih menjadi dewan mahasiswa atau asosiasi tetangga, Anda 

selalu sadar akan keterlibatan minat yang lebih besar. 

Juga, perubahan anggota kelompok, sehingga seseorang yang masih di luar 

kelompok menjadi anggota kelompok di saat berikutnya dan sebaliknya. Oleh 

karena keanggotaan kelompok berganda, Anda tidak boleh tergabung pada setiap 

kelompok dan tidak semua anggota dari kelompok menunjukkan kadar loyalitas 

yang sama atau rasa memiliki pada sebuah kelompok. 

Dari perspektif tepercaya, kelompok selalu saling tergantung dengan 

lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan memengaruhinya, dan kelompok, 

sebagai gantinya, memengaruhi konteks yang relevan tempat kelompok itu 

bekerja. Lingkungan adalah sebuah sistem interaksi kelompok. Kelompok 

berkomunikasi satu sama lain, mereka menyelaraskan tindakan mereka, 

merundingkan kelompok mana yang akan bertanggung jawab pada apa yang 

dilakukan, dan harus menafsirkan makna dari hubungan antarkelompok. Pokok 

hubungan atau saling melengkapi antara dua kelompok atau lebih adalah sebuah 

nexus; memang dalam serangkaian hubungan antarkelompok adalah bukti. 

Di antara fungsinya yang banyak—seperti penuntasan tugas dan mengatasi 

konflik internal— sebuah kelompok juga harus menyesuaikan dan membiasakan 

pekerjaannya secara jelas dengan situasi fungsi tersebut bekerja. Kinerja dari 

fungsi tersebut harus berhubungan dengan peristiwa penuntasan yang sedang 

berlangsung dalam sistem yang lebih besar serta pada kesempatan dan batasan 
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dalam lembaga yang lebih besar. Akan tetapi, ada banyak peristiwa ketika 

kelompok merasa ―dalam peralihan,‖ ketika rasanya tidak jelas bagaimana hal ini 

berhubungan dengan sejarah atau lembaga. Semua peristiwa ini, selanjutnya 

disebut liminality, menciptakan perasaan dalam keadaan yang sedang 

ditangguhkan. Pada kejadian ini, kelompok bekerja untuk menegaskan dirinya 

sendiri untuk berhadapan dengan pertimbangan lain. Sebagai contoh, di saat 

penulisan ini, bangunan universitas kita sedang dimodelkan kembali dan 20 

fakultas atau lebih dan 65 sarjana yang telah ―kembali ke rumah‖ di akhir 

semester musim semi, supaya ada dalam ruang ―sebetulnya‖ sampai proses 

pemodelan kembali selesai. Ini menarik untuk melihat bagaimana kelompok staf, 

pengajar, dan siswa yang bersatu ini menangani keadaan liminality ini dan 

bagaimana kelompok tersebut bekerja untuk mempertahankan rasa 

―kekelompokan‖ ketika tidak ada lagi bangunan untuk memfasilitasi interaksi 

yang biasanya. Siswa yang telah lulus dan pengajar bersama-sama mengadakan 

berbagai pertemuan sosial—sebelum makan siang, makan siang mingguan, 

perjalanan berbelanja, dan sejenisnya untuk memastikan bahwa kelompok 

tersebut tidak kehilangan pusatnya. 

Metodologi bermain memberikan sebuah kesempatan untuk dengan 

mudah melihat ketergantungan dari kelompok yang dapat dipercaya. Metodologi 

ini merupakan sebuah alat bantu perencanaan di mana ―pemain‖ dari kelompok-

kelompok penyandang dana disatukan selama beberapa hari untuk 

menyimulasikan sebuah lingkungan di mana mereka harus bekerja dengan 

kelompok lain untuk merencanakan sebuah rencana masa depan tentang 

keprihatinan bersama. Setelah para pemain—biasanya terdiri atas 50 hingga 150 

profesional—ditunjuk sebagai kelompok-kelompok penyandang dana, mereka 

memulai perencanaan strategis tentang sebuah masalah, seperti pelayanan 

kesehatan, keamanan negara, teknologi, atau kualitas air. 

Walaupun mereka memulai perencanaan mereka dalam kelompok 

penyandang dana yang dipisahkan, mereka belajar dengan cepat bahwa mereka 

tidak dapat terlalu jauh tanpa memikirkan sistem kelompok yang lebih besar di 

mana mereka mengambil bagian. Perwujudan ini terjadi dalam masa liminality, di 
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mana mereka harus memikirkan peranan mereka dalam sistem yang lebih besar, 

kelompok-kelompok tertentu lain di mana mereka ingin berinteraksi, apa yang 

ingin mereka capai dengan melakukan hal tersebut, dan bagaimana mereka ingin 

terhubung dengan konteks yang lebih besar ini. Setelah periode perencanaan tim 

yang pendek, para pemain meninggalkan area tim mereka dan mulai berinteraksi 

dengan orang-orang di luar tim penyandang dana, menguatkan persetujuan, 

membagi informasi, menentukan kemitraan dan perserikatan, serta menciptakan 

rencana-rencana yang lebih besar daripada yang dapat dilakukan oleh kelompok 

penyandang dana lain. Kadang-kadang, tim-tim tersebut saling bersaing, kadang-

kadang mereka bergabung, dan pada saat yang lain mereka saling melengkapi. 

Masing-masing poin kontak dalam permainan ini merupakan sebuah rangkaian 

kesempatan dan selalu menarik untuk melihat permainan yang terbentang dalam 

cara ini. 

Dalam sebuah permainan, seperti dalam kehidupan sebenarnya, kerja 

kelompok dipengaruhi oleh masukan-masukan dan menciptakan hasil-hasil yang 

memengaruhi kelompok atau sistem sebagai sebuah kesatuan. Model masukan 

proses hasil dari kerja kelompok telah menjadi sebuah aliran utama dalam kajian-

kajian kelompok dan kita akan melihat lebih dekat pada pendekatan ini sekarang. 

 

E. Model Input Proses Output 

Kelompok sering dipandang seperti sistem sibernetika di mana informasi 

dan pengaruh datang kepada kelompok (input), kelompok mengolah informasi ini 

dan hasilnya berputar kembali untuk memengaruhi orang lain (output) Bersama 

dengan itu, model ini dikenal sebagai model input proses output.  Sebuah 

contoh sederhana dari model ini adalah sebuah kajian kelompok di mana anggota 

membawa informasi dan sikap mengenai pelajaran kelompok kelompok 

membicarakan materi ini dan 
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GAMBAR 8.1 

Sebuah Model Proses Kelompok dalam Membuat Keputusan 

Berdasarkan A Social Psychology of Group Processes for Decision-Making by Barry Collins and 

Harold Guetzknow, John Wiley & Sons, 1964. Digunakan sesuai izin. 

 

menyediakan bantuan ganda dan hasilnya adalah nilainya lebih tinggi—atau lebih 

rendah—untuk pelajaran ini. Hasil dari kajian kelompok memberikan timbal balik 

yang memengaruhi kandungan masa depan seperti perasaan yang akan datang 

tentang kelompok. 

Ide dasar dari masukan, proses, dan hasil dalam kelompok yang 

berpengaruh pada bagaimana kita melihat mereka, dan kebanyakan peneliti 

selama bertahun-tahun telah mengikuti model ini. Peneliti melihat pada faktor 

yang memengaruhi kelompok (input), apa yang terjadi di dalam kelompok 

(proses), dan hasil (output). Sebagai contoh, sebuah kajian mungkin menguji 

pengaruh heterogenitas anggota kelompok (variabel input) dalam daya bicara pada 

kelompok dan memengaruhi pola interaksi (variabel proses) dalam kepuasan 

anggota (variabel output).
 
Barry Collins dan Harold Guetzkow menguraikan ide 

dasar ini pada model sebelumnya yang ditunjukkan pada Gambar 8.1.  

Berdasarkan pendekatan kelompok Bales, model ini menunjukkan bahwa 

tugas kelompok dihadapkan dengan dua masalah—rintangan tugas dan rintangan 

antarpersonal. Rintangan tugas (task obstacles) adalah kesulitan yang didatangkan 
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oleh kelompok dalam mengerjakan tugas, seperti perencanaan sebuah peristiwa 

atau menyetujui kebijakan, menyarankan solusi, dan menitikberatkan pada 

alternatif. 

Kapan pun dua orang atau lebih bersama- sama mengatasi masalah, 

rintangan antarpersonal muncul. Rintangan seperti ini meliputi keharusan 

menjelaskan gagasan kepada orang lain, menyikapi masalah, mengatur perbedaan, 

dan seterusnya. Dengan demikian, dalam sebuah diskusi kelompok, anggota 

kelompok akan berhubungan dengan rintangan tugas dan rintangan antarpersonal 

secara berkesinambungan. Perbedaan dasar antara tugas pekerjaan dan hubungan 

antarpersonal telah menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan teori komunikasi 

kelompok kecil. Kedua jenis perilaku ini penting untuk produktivitas dan analisis 

pemecahan masalah harus berhubungan dengan keduanya. Ketika pekerjaan tugas 

dan antarpersonal disatukan dengan efektif, sebuah penerapan pengaruh terjadi di 

mana solusi kelompok atau produk unggul dari pekerjaan perorangan di antara 

anggota kelompok yang terbaik. Jadi, sebagai contoh, jika sebuah perkumpulan 

merencanakan sebuah piknik serta menyikapi hubungan antarpersonal dan 

pekerjaan tugas dengan baik, kejadiannya haruslah lebih baik daripada hanya 

seorang yang merencanakannya. 

Penghargaan kelompok dapat negatif atau positif, dan ini menjaga 

kebenaran untuk tugas pekerjaan dan antarpersonal. Sebuah proyek kelas yang 

sukses, sebagai contoh, penghargaan dari tugas, dan kegembiraan yang ada dalam 

merencanakannya adalah penghargaan antarpersonal. Jika pekerjaan diselesaikan 

dengan baik dan anggota bahagia, pekerjaan mereka selanjutnya akan dipengaruhi 

oleh hal yang positif. Jika pekerjaan selesai dengan tidak baik dan anggotanya 

tidak dapat mengatasi perbedaan dengan baik, timbal balik negatif mungkin akan 

menjadi lebih menyulitkan untuk pekerjaan selanjutnya. 

Usaha berpikir dari sebuah kelompok sebagai semacam energi. Beberapa 

energi ini masuk ke dalam tugas pemecahan rintangan, dan sebagian besar lagi 

berhubungan dengan rintangan antarpersonal. Raymond Cattle menggunakan 

istilah synergy untuk usaha kelompok ini. Jumlah energi yang dipakai dalam isu 

antarpersonal disebut intrinsic synergy, dan sisa energi yang ada untuk tugas 
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disebut effective synergy. Jika sinergi efektif tinggi, tugas akan dapat dituntaskan 

dengan efektif; jika tidak, penyelesaiannya akan buruk. Tingkatan hasil sinergi 

dari sebuah kelompok berasal dari sikap anggota terhadap yang lainnya Konflik 

membutuhkan curahan energi yang besar dari pemeliharaan kelompok, 

memberikanya sedikit untuk penuntasan tugas. Di sisi lain, jika setiap individu 

memiliki sikap yang sama, maka kebutuhan akan nilai antarpersonal berkurang 

dan sinergi efektif akan lebih besar. 

Pikirkan lagi tentang proyek kelompok di kelas. Bayangkan bahwa Anda 

menemukan anggota kelompok Anda memiliki sikap yang berbeda terhadap 

subjek tersebut, beda motivasi dan beda gaya bekerja. Salah satu anggota, sebagai 

contoh, Gung ho, berpikir ke depan seperti ingin cepat menyelesaikan masalah 

dan memiliki sedikit toleransi karena tuntutan perasaan berkompetisi dengan 

anggota kelompok lain. Anggota kelompok yang lainnya, sebaliknya malas, sama 

sekali tidak tertarik dengan kegiatan kelas, dan suka menangguh-nangguhkan. 

Dalam rapat Anda, Anda mungkin menghabiskan banyak waktu dengan 

memperdebatkan bagaimana mengatur usaha Anda dan mempelajari materi Anda 

akan frustasi oleh fakta bahwa kontribusi setiap orang tidak sama dalam usaha 

kelompok ini. Semua percekcokan dalam isu antarpersonal  ini menetapkan 

sinergi intrinsiknya. Setelah mendapatkan nilai, Anda merasa bahwa kelompok 

telah gagal dalam mencapai target dari keuntungan kebersamaan, dan Anda 

memutuskan untuk memberitahukannya kepada profesor bahwa proyek 

berikutnya akan dilaksanakan per individu daripada sekelompok. Dalam kasus ini, 

sinergi efektif kelompok sangat rendah bahwa penuntasan kelompok tidak lebih 

dari yang Anda dapat lakukan oleh diri Anda sendiri. 

Sekarang, bayangkan sebuah kisah yang berbeda. Andaikan kelompok 

Anda sepakat bagaimana mengolah dan melakukan pekerjaan. Karena halangan 

antarpersonal hanya sedikit, maka kelompok akan kompak. Sinergi efektif tinggi, 

dan anggota kelompok mengerjakan proyek dengan lebih baik daripada mereka 

melakukannya sendiri. Pengalaman dalam dua kelompok ini menunjukkan 

kepentingan sinergi antarpersonal atau sinergi intrinsik (intrinsic synergy) dan 

menghasilkan hubungan atau sinergi efektif (effective synergy). 
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Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada apa yang sebenarnya terjadi 

dalam ―proses‖ bagian dari model input proses output. Kita beralih sekarang pada 

dua variasi pada model input proses output— analisis interaksi B. Aubrey Fisher 

dan teori kerja kelompok efektif oleh John Oetzel. 

 

Analisis Interaksi Fisher. Oleh karena Bales melihat tindakan individu, B. 

Aubrey Fisher dan Leonard Hawes dengan acuan pendekatannya sebagai sebuah 

model sistem manusia (system human model), yang menggunakan sebuah model 

yang memandang pada perilaku manusia. Pendekatan mereka sangat kritis dan 

menganjurkannya lebih daripada sebuah model sistem interaksi (internet system 

model), yang tidak fokus pada tindakan, tetapi pada ―interaksi. Sebuah interaksi 

adalah tindakan dari seseorang yang diikuti dengan tindakan yang lainnya—

sebagai contoh, tanya jawab, pernyataan-pernyataan, dan sapa-menyapa. Di sini, 

unit analisis tidak pada pesan seseorang, seperti memberi saran, tetapi bagian dari 

tindakan yang berkesinambungan, seperti memberi saran dan meresponsnya. 

Interaksi dapat digolongkan ke dalam dimensi isi dan dimensi hubungan 

sebagai contoh, jika seseorang bertanya pada Anda, Anda mungkin akan 

menjawabnya, tetapi cara Anda menyatakan jawaban mungkin memberi petunjuk 

yang Anda pikir itu adalah pertanyaan bodoh. Dalam kasus seperti ini, jawaban 

Anda adalah dimensi isi dan cara non-verbal Anda adalah dimensi hubungan. 

Walapun potensi kegunaan dengan menganalisis dimensi hubungan dalam 

sebuah kelompok diskusi, Fisher berkonsentrasi pada dimensi isi. Karena hampir 

semua ulasan dalam tugas kelompok dihubungkan dengan satu cara atau usulan 

lain demi sebuah keputusan—beserta tindakan atau hasil di mana semua orang 

dapat menyetujui—Fisher menggolongkan pernyataan yang berhubungan dengan 

bagaimana respons mereka terhadap usulan keputusan. Pernyataan yang mungkin 

setuju atau tidak setuju dengan sebuah usulan adalah contohnya. 

Dalam teori pengambilan keputusan ini, Fisher mengutip empat fase 

melalui tugas kelompok yang cenderung mengolah: orientasi, konflik, 

kemunculan, dan penguatan. Dalam mengamati penyebaran interaksi melalui fase 
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ini, Fisher memerhatikan jalannya perubahan interaksi sebagai sebuah keputusan 

kelompok yang telah diformulasikan dan dikuatkan. 

Fase orientasi meliputi mendapatkan rekan, kejelasan, dan mulai 

mengungkapkan pandangan. Manusia cenderung menunjukkan rasa sepakat dalam 

tahap ini, tetapi posisi mereka cenderung memenuhi syarat dan sementara, karena 

manusia menguji kelompok dan tidak cukup tahu apa yang dituju. Dalam fase ini, 

manusia meraba-raba arah dan pemahaman. Fase konflik, di sisi lain meliputi 

perselisihan paham. Manusia dalam fase kedua ini mulai menguatkan sikap 

mereka, dan banyak menghasilkan polarisasi. Di sini, interaksi lebih meliputi 

evaluasi pertentangan dan keburukan. Anggota berdebat dan berusaha untuk 

membujuk, dan mereka mungkin membentuk koalisi dengan kelompok individu 

lain yang sepemikiran. 

Semua koalisi ini cenderung hilang pada fase ketiga, yang Fisher namakan 

sebagai kemunculan. Di sini, prasangka kerja sama pertama kali muncul. Manusia 

kurang kuat dalam mempertahankan pandangan mereka. Seperti halnya mereka 

melunakkan posisi dan mengubah jalan sikap mereka, pendapat mereka menjadi 

lebih ambigu. Berbagai pendapat baik meningkat sampai sebuah kelompok 

memutuskan untuk muncul. 

Pada fase terakhir, penguatan, keputusan kelompok menguat dan 

menerima penguatan dari anggota kelompok. Kelompok menyatu dan tetap berada 

di belakang solusi-solusinya, dan pendapatnya hampir positif dan menyenangkan. 

Ambiguitas yang ada pada fase ketiga cenderung menghilang. 

U n tu k  m en ggam b ar k an  f as e - fa s e  perkembangan kelompok, 

Fisher menyajikan sebuah analisis dari sebuah perimbangan palsu juri terhadap 

kecelakaan pejalan kaki. Dalam fase pertama, juri menjelaskan tanggung 

jawabnya: apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana sebaiknya 

melakukannya? Harus menjatuhkan putusan apa? Banyak ketidakpastian terpancar 

sampai munculnya klarifikasi. Pertentangan hebat muncul pada fase konflik ketika 

juri memperdebatkan apakah terdakwa ceroboh dan dengan kriteria seperti itu juri 

harus memutuskan. Di sini, interaksi cenderung menjadi emosional dan memanas. 

Dalam fase kemunculan, juri mulai setuju bahwa terdakwa tidak ceroboh dan 
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pejalan kaki semestinya dapat terhindar dari kecelakaan. Kesepakatan ini agak 

bersifat percobaan, dan para pengambil keputusan kembali dan meneruskan isu 

tersebut, tetapi emosi dan debat dengan jelas reda pada periode ini. Dalam fase 

terakhir penguatan, juri telah yakin, dan semua anggotanya menegaskan 

kesepakatan mereka dengan keputusan. 

Fase pembuatan keputusan dalam kelompok menggolongkan interaksi 

sebagai hal yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Sebuah topik penting yang 

berhubungan adalah tentang modifikasi keputusan (decision modification) Fisher 

menemukan bahwa kelompok khasnya tidak memasukkan hanya satu gagasan 

saja sekal: waktu, tidak juga mereka mengajukan sebuah usul dan berlanjut untuk 

memodifikasinya sampai mufakat tercapai. Malahan, modifikasi keputusan adalah 

hal kritis. Beberapa usul telah dibuat, satu per satu dibahas secara singkat, dan 

sebagian besar dari mereka dimunculkan kembali di lain waktu Pembahasan usul 

kelihatannya diproses dengan cepat. Usul A akan diperkenalkan dan didiskusikan 

Kelompok akan meninggalkan gagasan ini dengan tiba-tiba dan berpindah ke usul 

B. Setelah, pembahasan gagasan B, kelompok mungkin akan memperkenalkan 

dan mendiskusikan gagasan lainnya. Kemudian, seseorang akan mendatangkan 

kembali usulan A, mungkin dengan bentuk yang telah dimodifikasi. Kelompok 

akhirnya menentukan pada sebuah rencana yang telah dimodifikasi yang sering 

menggabungkannya dari berbagai usulan. 

Kenapa pembahasan diolah dengan cara yang begitu tidak teratur? 

Menurut Fisher, hal ini karena diskusi dengan tuntutan antarpribadi membutuhkan 

―rehat‖ dari pekerjaan. Sebagai akibatnya, jangka perhatian kelompok pendek 

karena sifat kepadatan tugas-tugas kelompok, dan "pengaliran‖ perilaku 

membantu untuk mengatur tekanan dan konflik. 

Fisher menemukan bahwa dalam memodifikasi usulan, kelompok 

cenderung mengikuti satu atau dua pola. Jika konflik sedikit, kelompok i akan 

memperkenalkan kembali usulan tidak secara ringkas dengan bahasa yang lebih 

spesifik. Sebagai contoh, dalam sebuah pembahasan tentang konferensi perawatan 

kesehatan umum, sebuah ide orisinil untuk memulai program konferensi ―dengan 

tidak mengancam sesuatu‖ telah diubah menjadi "mulai dengan sebuah kotribusi 



439 
 

sejarah dimana Kesehatan umum telah menjadi bidang dalam keperawatan.‖ 

Ketika kembali lagi ke proposal, perencanaan kelompok kembali ke pola 

penyebutan masalah, membahas kriteria untuk sebuah solusi, memperkenalkan 

sebuah solusi yang ringkas, dan j akhirnya beralih pada sebuah solusi konkret. 

Akan tetapi, patut dicamkan bahwa kelompok tidak akan bergerak dengan 

keempat langkah ini dengan lancar, tetapi dengan radikal ketika anggota 

menyimpang dari dan kembali ke usulan dalam sebuah model mulai dan berhenti. 

Ketika konflik lebih tinggi, kelompok tidak berusaha untuk membuat usulan 

dengan lebih spesifik. Karena kesepakatan ini ada dalam ide-ide dasar, kelompok 

memperkenalkan penggantian proposal dengan tingkat keringkasan yang sama 

seperti aslinya. 

Teori Fisher membuat kita sadar akan pentingnya interaksi sebagai sebuah 

proses dasar komunikasi yang mengubah input menjadi output. Teori ini juga 

menunjukkan bagaimana menganalisis sebuah interaksi kelompok dapat lebih 

membantu kita dalam memahami keputusan kelompok. Akan tetapi, teori Fisher 

tidak terlalu jauh dalam menguji variabel yang mungkin memengaruhi hasil 

kelompok. Sebuah contoh dari teori yang memandang lebih dekat pada 

variabilitas dalam kelompok adalah teori kerja kelompok antarbudaya John 

Oetzel. 

 

F. Teori Kerja Kelompok Efektif Antarbudaya. 

John Oetzel menggunakan model input proses output dalam membentuk 

variabel-variabel penting yang memengaruhi fungsi kelompok. Tertarik dalam 

perbedaan sebagaimana dengan keefektifan kelompok, Oetzel menciptakan 

sebuah model yang secara budaya membedakan kelompok, menghadapi input 

tertentu, menciptakan hasil melalui komunikasi yang kembali memengaruhi 

keadaan ketika kelompok sedang bekerja. Ini adalah lingkaran sibernetika 

sempurna: input proses menghasilkan keadaan. 

 

Dari Sumbernya... 
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Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang dari latar budaya 

yang berbeda penting sekali di tempat kerja dalam dunia globalisasi. Akan tetapi, 

apa yang dimaksud dengan berkomunikasi secara efektif harus diputuskan dalam 

standar adil dan tepat bagi semua kebudayaan, tidak hanya budaya mayoritas. 

—John Oetzel 

 

Kelompok yang Oetzel bahas secara budaya berbeda, berarti bahwa 

pemberdayaan budaya di antara anggota-anggota—kebangsaan, etnik, bahasa, 

gender, jabatan, usia, kelemahan, dan lainnya—penting bagi kegunaan kelompok. 

Perbedaan budaya yang paling penting dibagi dalam tiga kelompok: (1) 

individualisme kolektivisme; (2) kehendak diri; dan (3) urusan rupa. 

Wilayah perbedaan pertama adalah individualisme kolektivisme. 

Banyak budaya cenderung berorientasi individualistis. Anggota budaya 

individualistis cenderung berpikir sendiri- sendiri dan mengutamakan tujuan 

mereka sediri daripada tujuan kelompok. Sebaliknya, budaya kolektif cenderung 

berpikir sebagai bagian dari komunitas dan mengutamakan tujuan kelompok 

daripada tujuan pribadi. Sebagai contoh, satu anggota kelompok dengan sebuah 

latar budaya individualistis mungkin mengasumsikan bahwa setiap orang 

berbicara untuk diri mereka sendiri; bahwa anggota kelompok kemudian akan 

memberi bobot pada apa yang dikatakan setiap orang. Akan tetapi, anggota lain 

dari masyarakat kolektif mungkin akan berpikir secara ―berputar- putar‖, lebih 

menyukai perbedaan dalam kelompok sebagai keseluruhan. 

Kelompok perbedaan kedua dengan istilah kehendak diri atau bagaimana 

anggota memikirkan mereka sendiri. Ada dua tipe dasar—bebas dan saling 

ketergantungan. Jika Anda memikirkan diri dengan cara bebas, Anda akan 

melihat diri Anda unik, dengan pikiran dan perasaan yang sangat berbeda dari 

pikiran dan perasaan orang lain. Sebaliknya, jika Anda memikirkan diri Anda 

dengan cara ketergantungan, Anda akan lebih fokus pada bagaimana Anda 

terhubung dengan yang lainnya. Jelasnya, kebebasan berkehendak diri adalah 

biasa dalam budaya individualistis, sementara saling ketergantungan dalam 

berkehendak lebih biasa dalam budaya kolektif. Anda dapat membayangkan 
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masalah yang mungkin terjadi ketika beberapa anggota kelompok berhasil 

mengevaluasi dalam hal seberapa baik mereka meraih target pribadi, sementara 

beberapa anggota kelompok lainnya berhasil meraih keseluruhan target kelompok. 

Golongan perbedaan yang ketiga adalah urusan rupa, atau perbedaan 

dalam bagaimana anggota mengatur kesan pribadi. Berdasarkan teori negosiasi 

rupa Ting-Toomey (lihat Bab 6), rupa diri adalah kesan seseorang, rupa lain 

melibatkan kesan orang lain, dan rupa bersama mencakup hubungan antara diri 

dan orang lain. Perbedaan budaya dalam hal bagaimana mereka mengatur ketiga 

rupa ini. Sebagai contoh, beberapa orang terkadang melupakan diri sendiri, lebih 

suka membuat rupa seperti orang lain. Budaya lain yang cenderung fokus pada 

rupa diri, terkadang mengabaikan orang lain. Kelompok dengan campuran budaya 

dapat memiliki anggota yang tetap ingin kelihatan bagus, kelompok lain yang  

membuat orang lain bagus, dan yang lain tetapi ingin keseluruhan kelompok 

terlihat bagus. 

Semua perbedaan budaya seperti ini mengharuskan komunikasi efektif, 

tetapi juga membuatnya sulit. Dengan kata lain, hal yang sangat dibutuhkan 

kelompok—komunikasi efektif—juga sangat sulit untuk mereka lakukan dengan 

baik. Semakin heterogen suatu kelompok, maka akan semakin sulit untuk 

berkomunikasi secara efektif dalam hal (1) partisipasi setara; (2) mufakat 

berdasarkan pengambilan keputusan (3) manajemen konflik yang tidak 

mendominasi dan (4) komunikasi dengan penuh hormat, Tentu saja, sebuah 

kelompok antarbudaya tidak harus sebuah kelompok heterogen; ini hanya 

tergantung pada seberapa penting perbedaan budaya akan berpengaruh. Ini juga 

benar bahwa budaya yang mewakili sebuah kelompok yang beda mungkin berbagi 

orientasi dalam hal individualisme kolektivisme, kehendak diri dan/atau rupa. 

Tingkatan sebuah kelompok mampu mengatur perbedaan antarbudaya 

ditentukan dengan beberapa faktor situasi, termasuk (1) sebuah sejarah dari 

konflik yang tidak terselesaikan di antara kelompok budaya dalam masyarakat 

luas; (2) keseimbangan masuk-kelompok-keluar- kelompok, ditentukan oleh 

jumlah anggota Kelompok yang mewakili budaya berbeda; (3) keluasan tugas 

kelompok adalah kooperatif atau kompetitif; dan (4) perbedaan status. Jika 
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budaya digambarkan dengan kelompok yang memiliki sebuah sejarah penuntasan 

konflik yang baik, penggambaran di antara budaya adalah seimbang, sifat tugas 

kooperatif, dan anggota miliki status lebih atau kurang setara, kemudian mereka 

cenderung akan berkomunikasi dengan efektif. 

Sebagai contoh, andaikan Anda masuk dalam universitas multi-ras dan 

ditunjuk untuk bekerja dalam kelas dengan individu dari latar budaya yang 

beragam. Paling tidak pada tahun-tahun sekarang ini, masalah etnik di kampus 

sangat sedikit, dan setiap orang telah belajar untuk bekerja dengan cukup efektif 

satu sama lain dalam pemerintahan, aktivitas, olahraga, dan akademis siswa. 

Sebuah kelompok tugas kelas dalam keadaan seperti ini mungkin akan bekerja 

dengan baik, jika setiap orang berkomitmen pada proyek ini. Di sisi lain, jika 

tekanan rasial ini pecah di kampus, membuat tidak nyaman, katakanlah Muslim 

dan Yahudi untuk berinteraksi dengan setara dan produktif, kemudian kelompok 

dapat hancur. Situasi ini dapat diperburuk jika satu selompok merasa berkuasa 

terhadap yang lainnya, jika kedua kelompok tidak digambarkan dalam Kelompok 

proyek kelas, atau jika sifat tugasnya sendiri kompetitif (seperti melihat siapa 

yang dapat meraih nilai ujian terbaik). 

Budaya campuran dalam keragaman kelompok akan memengaruhi proses 

komunikasinya dalam beberapa cara: Pertama, jika sebuah kelompok berorientasi 

independen atau individualistis, cenderung akan menggunakan strategi dominasi 

Konflik, tetapi jika berorientasi kolektif atau saling 

ketergantungan, cenderung akan menggunakan strategi kolaboratif konflik. 

Anggota kelompok yang lebih individualistis atau independen cenderung akan 

sering berbicara atau lebih mengambil alih, sementara anggota kelompok kolektif 

atau saling ketergantungan cenderung untuk memiliki partisipasi setara di antara 

anggota. Akhirnya, ketika anggota kelompok kebanyakan lebih berurusan dengan 

rupa lain atau rupa bersama, mereka cenderung untuk menggabungkan dan 

komunikasi kelompok lebih puas. 

Dengan menggunakan model input proses s, Oetzel memperlihatkan 

bahwa kualitas komunikasi memengaruhi kedua tugas dan hubungan keefektifan. 

Pada dasarnya, ia meyakini bahwa jika secara budaya sebuah kelompok berbeda 
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memiliki komunikasi yang baik, keefektifan dari tugas dan hubungan di antara 

anggota kelompok akan meningkat. Pada satu kajian, contohnya, Oetzel 

menemukan bahwa jika sebuah kelompok memiliki partisipasi setara, kerja sama, 

dan komunikasi dengan penuh hormat, anggota akan lebih puas dan akan lebih 

suka berpartisipasi secara penuh dalam usaha kelompok. 

Karena kelompok adalah bagian dari sistem yang lebih besar—mereka 

mengambil masukan dari sistem dan menimbulkan hasil—tradisi sibernatika telah 

menjadi hal yang penting dalam memahami hubungan ini. Memang, teori 

kelompok tepercaya dengan jelas menunjukkan bagaimana kelompok tetap 

berubah dan memiliki ketetapan memberi dan menerima dengan sistem yang lebih 

besar, sementara teori lain dalam bab ini menekankan lebih pada kinerja internal 

(berlawanan dengan sibernetika) kelompok individu. Dua ide dari tradisi 

sibernetika berkuasa di sini. Salah satunya adalah bahwa tindakan kelompok lebih 

dari sejumlah tindakan individu, yaitu hasil dari interaksi. Ide utama kedua adalah 

bahwa output dari kelompok selalu memberikan timbal balik yang memengaruhi 

kinerja kelompok. 

Tradisi sibernetika telah dengan jelas memengaruhi pemikiran kita tentang 

komunikasi kelompok. Sebagian besar, teori-teori ini cenderung menggunakan 

pendekatan deskriptif, menunjukkan bagaimana, dalam cara yang berbeda, 

tindakan kelompok sebagai sistem kekuatan interaksi. Sebetulnya, masih ada 

hubungannya antara teori kelompok sibernetika dan sosial budaya. Semua teori 

pada bagian tradisi sibernetika ini memiliki beberapa elemen sosial budaya. Akan 

tetapi, kami memutuskan untuk menempatkan mereka dalam bagian sibernetika 

karena setiap teori tersebut menggunakan sistem istilah dan/atau membuat 

kegunaan secara eksplisit tentang model input proses output. 

Sekarang, kita beralih ke teori-teori yang berfokus pada sosial budaya, walaupun 

mereka masih berhubungan dengan beberapa fitur yang mencirikan teori 

sibernetika. 
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G. TRADISI SOSIOKULTURAL 

Bagian ini berhubungan dengan dua topik dasar—struktur kelompok dan 

tugas kelompok. Sebagai pekerjaan kelompok dengan tugas- tugasnya, sebetulnya 

ini menciptakan struktur, yang akibatnya berpengaruh pada bagaimana mengatur 

tugas-tugasnya. Dengan kata lain, kedua topik ini kaitannya sangat erat, seperti 

teori- teori yang diperlihatkan pada bagian ini. Secara spesifik, kita akan 

meringkas tiga teori di sini, bergerak dari yang paling umum ke yang lebih 

spesifik, teori pertama dalam rangkaian ini adalah, teori penyusunan, menjelaskan 

proses dasar dimana kelompok menciptakan struktur, dengan memerhatikan 

secara khusus pada tugas. Teori fungsional kedua adalah yang memandang pada 

sebuah keragaman faktor yang memengaruhi tugas keefektifan. Akhirnya, kita 

menyimpulkannya dengan teori pemikiran kelompok yang berfokus secara 

spesifik pada salah satu masalah yang paling biasa yang dihadapi oleh tugas 

kelompok. 

 

H. Teori Penyusunan 

Teori Penyusunan, gagasan dari sosiolog Anthony Giddens dan 

pengikutnya, adalah sebuah teori dasar dari aksi sosial. Teori ini menyebutkan 

bahwa tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam 

berbagai macam sistem sosial. Dengan kata lain, ketika kita berkomunikasi satu 

sama lain, kita menciptakan struktur yang memberi jarak dari lembaga sosial dan 

budaya yang lebih besar dengan hubungan individu yang lebih kecil. 

Seperti halnya tindakan pelaku komunikasi dengan strategis menuruti 

peraturan untuk meraih cita-cita mereka, mereka tidak menyadari bahwa mereka 

secara berkesinambungan menciptakan kekuatan yang kembali memengaruhi 

tindakan berikutnya. Struktur seperti ekspektasi hubungan peran kelompok, dan 

lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan 

sosial. Struktur ini menyediakan aturan bagi individu sebagai petunjuk tindakan 

mereka, tetapi tindakan mereka menciptakan aturan baru dan memproduksi lagi 

yang sudah lama. Interaksi dan struktur hubungannya sangat dekat yang oleh 

Donald Ellis menyebut mereka sebagai ―jalinan kesatuan‖ Dengan kata lain, kita 
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bertindak dengan bebas untuk menyelesaikan niat kita namun di saat yang sama, 

tindakan kita memiliki konsekuensi tidak terduga dalam pembentukan struktur 

yang memengaruhi tindakan kita berikutnya. 

Katakan saja bahwa Anda bergabung dengan sebuah kelompok 

kemanusiaan di gereja Anda yang membangun rumah untuk keluarga miskin. 

Kelompok memiliki tanah, tetapi membutuhkan sumbangan materiil, sehingga 

konstruksi dapat dimulai. Bibi Anda memiliki toko penyedia bahan bangunan, dan 

Anda menyarankan kelompok bahwa Anda mungkin ―paling tidak memeriksa 

untuk melihat andaikan ia akan menyumbangkan beberapa kayu.‖ Semua orang 

dengan senangnya setuju, dan Anda menelepon bibi Anda pada sore harinya. Pada 

kenyataannya, ia senang dapat membantu dan kelompok Anda merasakan 

sensasinya. Karena tindakan Anda, kelompok mengatasi masalah dengan cepat. 

Sebentar kemudian, kelompok butuh bahan- bahan atap, jadi secara alami mereka 

meminta kepada Anda. Anda merasa tidak enak meminta kepada bibi Anda untuk 

kedua kalinya, tetapi Anda ingin mengunjungi beberapa toko penyedia bahan 

bangunan untuk melihat apa yang dapat Anda lakukan. Dari waktu ke waktu, 

kelompok bergantung kepada Anda sebagai seseorang yang dapat menyediakan 

material, dan sebuah peran tercipta. Anda tidak pernah berkehendak untuk 

membuat peran ini, tetapi ini terjadi karena ekspektasi yang tercipta dalam proses 

membuat tindakan di wilayah sendiri. Ini adalah proses penyusunan. 

Giddens yakin bahwa penyusunan seperti ini memenuhi semua kehidupan 

sosial, dalam cara yang sangat besar daripada yang dapat dilihat dalam peran 

kelompok sederhana. Sebagai sebuah contoh, Donald Ellis menunjukkan 

bagaimana etnis membutuhkan penyusunan. Kita menciptakan etnik yang berbeda 

dengan pola interaksi dalam dan antarkelompok. Etnis adalah sebuah susunan 

struktural yang tercipta dari waktu ke waktu sebagai sebuah hasil dari kegiatan 

lokal di sekeliling dunia. Akan tetapi sekali tercipta, etnik memiliki kehidupannya 

sendiri, sehingga akan tidak mungkin untuk melihat dan bertindak sesuai dengan 

jalan etnik atau lainnya. Manusia baik hati bertindak dalam kehidupan sehari-hari 

mereka dengan menciptakan kategori struktur sosial yang tidak dikehendaki, yang 

membatasi apa yang dapat mereka lakukan pada interaksi berikutnya. Semua 
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interaksi ini tidak sepenuhnya buruk, tetapi mereka dapat membatasi kemampuan 

untuk melihat perkiraan kemungkinan untuk bertindak pada situasi berikutnya. 

Orangtua yang menyelamatkan anaknya dari pertengkaran dengan anak lainnya 

menciptakan sebuah struktur di mana masalah selalu terselesaikan oleh orang lain. 

Pola atau interaksi ini akan membatasi apa yang mungkin anak rasakan pada 

interaksi berikutnya. 

Giddens percaya bahwa penyusunan selalu melibatkan tiga dimensi utama: 

(1) sebuah penafsiran atau pemahaman; (2) sebuah rasa moralitas atau tindakan 

yang layak; dan (3) rasa berkuasa dalam bertindak. Aturan yang kita gunakan 

sebagai petunjuk bagi tindakan Anda, dengan kata lain, memberi tahu kita 

bagaimana sesuatu sebaiknya dipahami (interpretasi), apa yang sebaiknya 

dilakukan (moralitas), dan bagaimana menuntaskannya (kekuatan). Pada 

gilirannya, tindakan kita memperkuat semua struktur interpretasi, moralitas, dan 

kekuatan. 

Bayangkan sebuah kelompok yang telah menciptakan sebuah atmosfer 

yang mengharapkan setiap orang berbicara di setiap topik. Seperti halnya semua 

penyusunan, ini tidak direncanakan, tetapi muncul sebagai sebuah konsekuensi 

ketidaksengajaan dari tindakan anggota kelompok dari waktu ke waktu. Dalam 

kisah ini, sebuah norma penafsiran muncul yang dipahami oleh kelompok sebagai 

egalitarian. Ini dianggap tepat bagi semua orang untuk menyatakan setiap isu dan 

tidak tinggal diam di setiap permasalahan. Kekuatan menjamin untuk berbicara, 

seperti halnya setiap individu menggunakan bahasa untuk berbagi perspektif 

mereka, berusaha untuk membujuk satu sama lain, dan sebagainya. 

Dalam praktik sebenarnya, perilaku Anda jarang dipengaruhi oleh sebuah 

struktur tunggal, seperti peran dari materi ―tambahan‖ atau norma ―berbicara‖ 

yang dijelaskan di atas. Malahan, perilaku Anda dipengaruhi dan memengaruhi 

beberapa struktur elemen berbeda di saat yang sama. Dapat terjadi dua hal. 

Pertama, struktur tunggal dapat menengahi yang lain. Dengan kata lain, hasil dari 

struktur tunggal dicapai dengan menghasilkan yang lainnya. Sebagai contoh, 

kelompok mungkin menghasilkan sebuah jaringan komunikasi yang membentuk 

siapa dapat bicara pada siapa, tetapi dapat juga dengan membangun peran 
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induvidu. (Inilah kenapa petugas dalam sebuah organisasi mungkin merasa bebas 

untuk membahas keluhan secara langsung dengan CEO). Di sini, struktur peran 

menengahi jaringan komunikasi. 

Struktur kedua yang menghubungkan satu sama lain dengan kontradiksi. 

Dalam kasus ini, hasil dari struktur membutuhkan pembentukan struktur lainnya 

yang bisa meruntuhkan yang pertama. Ini adalah sebuah paradoks klasik. 

Kontradiksi membawa konflik, dan melalui dalektika atau tekanan antara elemen 

yang berkontradiksi, sistem mengubah hasil. Masalah lama dari tugas dan 

hubungan kerja kelompok adalah sebuah contoh yang baik mengenai 

kontradiktori struktur. Untuk menuntaskan tugas, kelompok harus bekerja pada 

hubungan antarpribadi, namun bekerja dalam hubungan mengurangi pencapian 

tugas. Terlalu berkonsentrasi pada tugas tidak menyisakan banyak waktu untuk 

memperbaiki hubungan pekerjaan dan kelompok, yang harus dilakukan demi 

penuntasan tugas dengan kualitas terbaik 

Sekarang mari kita lihat pada satu cara yang telah mengaplikasikan teori 

penyusunan dalam komunikasi. Marshall Scott Poole dari rekannya teleh 

mengerjakan teori struktur teleh tentang pengambilan keputusan kelompok selama 

bertahun-tahun. Teori ini mengajarkan bahwa pengambilan keputusan kelompok 

adalah sebuah proses di mana anggota kelompok berusaha untuk mencapai 

penyatuan, atau kesepakatan pada keputusan akhir, dan, dengan demikian 

menyusun sistem sosial mereka. Dengan kata lain, dalam proses berusaha untuk 

mencapai mufakat, kelompok menghasilkan konsekuensi tidak disengaja yang 

membentuk kerja kelompok berikutnya. Dengan mengekspresikan pendapat dan 

pilihan mereka, sebetulnya anggota kelompok memproduksi dan mereproduksi 

aturan tertentu yang penyatuan dapat dicapai atau dihalangi. Proses penyusunan 

ini terjadi dalam tiga kemungkinan yang dikutip oleh Giddens—interpretasi, 

moralitas dan kekuatan. 

Sebagai contoh, andaikan Anda tertarik untuk membujuk anggota lain 

dalam sebuah kelompok untuk menyokong suatu rencana Anda mungkin berbagi 

interpretasi pada rencana dengan menggunakan istilah yang, karena sejarah dari 

sebuah kelompok, biasanya digunakan dipahami oleh anggota kelompok. 
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Sebagian besar istilah ini mungkin lebih khusus dan spesifik bagi kelompok. 

Dengan menggunakan gaya bicara tertentu, kemudian, Anda mungkin akan 

bertindak dalam sebuah cara yang dimanfaatkan oleh kelompok berdasarkan 

normanya, atau rasa benar atau salah (moralitas). Supaya pembicara efektif, Anda 

juga akan menggunakan berbagai sumber dari power, seperti kemampuan 

memimpin, atau status. Apa yang berkekuatan dalam suatu Kelompok ditentukan 

oleh sejarah interaksi dalam Kelompok, dan Anda akan menggunakan semua 

sumber kekuatan (power) ini untuk mengajak Kelompok supaya mendukung 

rencana. 

Faktor dari luar selalu memengaruhi tindakan Kelompok. Bagaimanapun, 

faktor-faktor dari luar mi hanya dapat bermakna sejauh mereka dipahami dan 

ditafsirkan oleh kelompok, dan interpretasi ini dibicarakan melalui interaksi dalam 

kelompok. Salah satu faktor luar yang paling penting adalah jenis tugas—apa 

yang memang harus dilakukan oleh kelompok—karena tugas membawa aturan 

yang tepat dan tidak tepat bagi orang lain. Sebagai contoh, sebuah kerja kelompok 

akan berjalan dengan satu cara ketika persiapan untuk ujian dan dalam sebuah 

cara yang benar-benar berbeda ketika laporan penelitian kelompok, tetapi 

Kelompok itu sendiri perlu untuk bekerja melalui apa makna dari setiap aktivitas 

ini. 

Lebih jauh lagi, kita berperilaku terhadap orang lain dengan cara yang 

memengaruhi pandangan kita terhadap tempat mereka dalam kelompok, dan pada 

saat itu, sebuah definisi "kelompok‖ bagi setiap orang dan kelompok sebagai 

sebuah kemunculan keseluruhan. Definisi Kelompok sesudah itu memengaruhi 

interaksi di antara anggota kelompok dan oleh karena itu diproduksi kembali 

terus-menerus. Beberapa anggota, contohnya, mungkin jadi pemimpin tugas, yang 

lainnya adalah pemimpin emosi sosial, yang lainnya penyedia informasi, dan yang 

lainnya pengatur konflik.  

Tugas kelompok sering dihadapkan dengan kontradiksi, dan tindakan 

kelompok yang menyebabkan dan mengatasi semua tekanan bawaan ini. Sebagai 

contoh, kelompok harus membuat keputusan yang baik sebelum batas waktu, 

tetapi tekanan batas waktu adalah tidak tetap bersama dengan kebutuhan waktu 
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yang cukup untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kelompok harus memenuhi 

persyaratan dari tugas, namun dengan demikian anggotanya juga harus andil 

dalam kebutuhan emosi sosial. Masalahnya adalah, seperti yang kita lihat pada 

bab sebelumnya, penyesuaian emosi sosial dapat mengurangi kualitas kinerja 

tugas. Lebih jauh lagi, anggota bergabung dengan sebuah sebuah kelompok untuk 

menyesuaikan tujuan individu, tetapi mereka hanya dapat melakukan seperti itu 

dengan memusatkan perhatian tujuan kelompok yang memangkas kebutuhan 

emosi sosial individu. Penyatuan hanya dapat terjadi melalui kesepakatan, tetapi 

kelompok diberitahu harus tidak setuju untuk menguji ide-ide tersebut. 

Salah satu kontribusi yang paling menarik dari teori ini adalah versi 

prosesnya yang diikuti oleh kelompok seperti mereka membuat keputusan. Poole 

dan koleganya menganjurkan bahwa kelompok dapat mengikuti beragam cara 

dalam perkembangan dari sebuah keputusan, bergantung pada kemungkinan yang 

mereka hadapi. Kelompok terkadang mengikuti agenda standar, tetapi pada 

kesempatan lainnya, mereka tidak sistematis, dan terkadang mereka 

mengembangkan cara sendiri dalam merespons kebutuhan. 

Bagaimana sebuah kelompok berjalan tergantung pada ketiga set variabel. 

Pertama, karakteristik tujuan tugas (objective characteristics task), yang 

melengkapi standar tugas, seperti tingkatan yang masalah muncul sebelum solusi 

dibuat, kejelasan masalah, kebutuhan seseorang ahli, keluasan akibat dari 

masalah, sifat dan jumlah nilai implisit dalam masalah, dan apakah solusinya 

tindakan satu langkah atau akan memiliki implikasi yang lebih luas. 

Sebagai contoh, mungkin Anda dilibatkan dalam sebuah perkumpulan 

yang harus memutuskan apa dan bagaimana berpartisipasi dalam festival kota, 

sebuah keputusan yang sulit melibatkan banyaknya pilihan kemungkinan. Jumlah 

nilai yang masuk dalam keputusan cukup tinggi, dan apa yang Anda putuskan 

untuk dilakukan pada tahun ini mungkin memengaruhi apa yang akan Anda 

lakukan di tahun berikutnya. Keputusan ini memakan waktu yang cukup lama dan 

jalur keputusan menjadi kompleks. Di sisi lain, jika kelompok Anda hanya 

memutuskan apakah Anda akan memiliki stan taco di festival, keputusannya 

sederhana. Kisaran pilihannya terbatas, nilai yang terlibat dalam kelompok 
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sedikit, dan keputusan akan berpengaruh kecil di luar kelompok. Keputusan ini 

mungkin dibuat dengan cepat dan sederhana. 

Susunan variabel kedua yang memengaruhi alur keputusan kelompok 

adalah karakteristik tugas kelompok (group task characteristics), dan ini akan 

beragam dari kelompok demi kelompok. Mereka menyertakan pengalaman 

kelompok sebelumnya terhadap permasalahan, perluasan yang membutuhkan 

sebuah solusi inovatif seperti halnya berlawanan dengan pengadopsian 

serangkaian tindakan standar, dan keputusan dalam keadaan mendesak. 

Faktor kelompok ketiga yang memengaruhi alur dari sebuah kelompok 

adalah karakteristik struktur kelompok (group structural characteristics), meliputi 

kepaduan, distribusi kekuatan, sejarah konflik, dan ukuran kelompok. Jika 

kelompok Anda memiliki banyak anggota, memberi petugas kekuatan yang paling 

besar, dan memiliki sejarah konflik, salah satu proses akan berguna, namun jika 

kelompok itu kecil, padu dan berbagi, kekuatan, mungkin akan menggunakan cara 

lain. Ketiga rangkaian faktor ini akan berjalan untuk memengaruhi proses yang 

diadopsi kelompok, termasuk apakah menggunakan alur standar atau alur unik, 

kompleksitas alur keputusan, kandungan keteraturan atau tidak teratur dimana 

tugas ditangani, dan kandungan waktu mempersembahkan beragam aktivitas. 

Untuk menemukan beragam alur keputusan yang diadopsi oleh kelompok 

yang berbeda, Poole dan Roth mempelajari 47 keputusan yang dibuat oleh 29 

kelompok yang berbeda. Kelompok, dibedakan oleh ukuran mereka, kompleksitas 

tugas, urgensi, kepaduan, dan sejarah konflik Mereka meliputi sebuah tim dari 

sekolah medis sebuah kekuatan perencanaan percakapan kelompok, kelompok 

siswa menamakannya proyek, dan komite manajemen asrama. Setiap diskusi 

direkam dan dianalisis. Setiap pernyataan tugas dalam diskusi digolongkan oleh 

juri  berdasarkan tipe, dan semua ini digabungkan menjadi interaksi yang sama 

dengan apa yang dibahas Fisher sebelumnya. Sebagai tambahan, setiap 30 detik 

digolongkan ke dalam sebuah rangkaian kategori hubungan. 

Dengan metode analisis yang menakjubkan para peneliti dapat melihat 

keragaman alur keputusan yang muncul dalam interaksi ini dalam kedua 

hubungan dan tugasnya. Tiga alur dasar telah ditemukan. Beberapa kelompok 
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mengikuti sebuah standar kesatuan rangkaian (Standard unitary sequence) 

(seperti keteraturan acara), walaupun tidak selalu dengan cara yang sama. 

beberapa kelompok mengikuti apa yang Poole dan Roth sebut siklus rangkaian 

kompleks (complex cyclic sequence). Sebagian besar merupakan siklus solusi 

masalah, di mana alur kelompok maju mundur, menyangkut pekerjaan, antara 

menjelaskan masalah dan menghasilkan ide- ide solusi, seperti yang Fisher 

bayangkan. Tipe rangkaian ketiga adalah orientasi solusi (solution-oriented), yang 

kelompok tidak benar-benar berdiskusi atau menganalisis masalah sebelum 

berusaha untuk mengatasinya. 

Sebagai tambahan untuk rangkaian yang lebih baik, kelompok mengambil 

cara atau jalur keputusan yang berbeda yang oleh Poole dan Roth disebut sebagai 

jalur aktivitas (activity tracks). Ini adalah jalinan alur perkembangan dan 

pergerakan kelompok. Sebuah kelompok mungkin berkembang dengan cara yang 

berbeda setiap jalurnya dan serangkaian tindakan yang diambil setiap jalurnya 

dipengaruhi oleh bagian dari tiga variabel kemungkinan yang telah dibahas 

sebelumnya—karakteristik tujuan tugas, karakteristik tugas kelompok, dan 

karakteristik struktur kelompok. 

Mungkin ada banyak jalur kemungkinan, tetapi hanya tiga yang diuraikan 

dalam teori ini—jalur proses tugas, jalur hubungan, dan jalur topik terfokus. Jalur 

proses tugas (task-process tracks) terdiri atas aktivitas yang berhubungan secara 

langsung dengan masalah atau tugas, termasuk menganalisis masalah, merancang 

solusi, mengevaluasi solusi, dan menghindari berkelakuan kasar. Jalur hubungan 

(relational tracks) melibatkan aktivitas yang memengaruhi hubungan antarpribadi 

dalam kelompok, seperti mempertentangkan dan membuat penyesuaian. kedua hal 

ini secara sehat sesuai dengan dualitas pemeliharaan tugas yang dihadapi oleh 

beberapa teori lain yang disejukan dalam bab ini. Jalur ketiga, jalur topik terfokus 

(topic-focus tracks) adalah serangkaian isu, topik atau menyangkut kelompok dari 

waktu ke waktu. 

Tiga jenis titik temu. Titik temu normal (normal breakpoints) adalah yang 

terduga, poin alamiah dari penghentian atau transisi. Mereka mencakup hal-hal, 

seperti penangguhan, rapat anggota, atau penggantian topik. Penundaan (delays) 
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merupakan masalah yang tidak terduga yang menyebabkan adanya jeda dalam 

fungsi kelompok. Penundaan sering terdiri atas pembahasan kembali isu yang 

penting bagi kelompok untuk mengatasi konflik atau menumbuhkan pemahaman. 

Penundaan mungkin sebuah tanda kesulitan di masa yang akan datang, atau 

mereka mungkin dapat jadi tanda yang lebih positif mengenai pemikiran berhati-

hati atau aktivitas kreatif. Kekacauan (disruptions) adalah hal yang lebih serius. 

Berisikan banyak pertentangan dan kegagalan dalam kelompok. 

Walaupun Poole dan Roth memiliki teori yang mengagumkan dan 

kompleks, ini menunjukkan penyusunan karakter kelompok dalam membuat 

keputusan sangat baik. Teori ini menunjukkan bahwa mengadopsi serangkaian 

tindakan untuk mencapai kebutuhan mereka, namun dengan cara demikian 

mereka menciptakan kendala yang membatasi tindakan. Ide ini cukup jelas, tetapi 

ini memunculkan pertanyaan struktur seperti apa yang sangat dan paling tidak 

efektif atau produktif. Teori fungsional melewati peristiwa ini untuk memenuhi 

kekosongan. 

 

I. Teori Fungsional 

Teori fungsional dalam komunikasi kelompok memandang proses sebagai 

sebuah instrumen di mana kelompok membuat keputusan, menekankan hubungan 

antara kualitas komunikasi dan hasil dari kelompok. Komunikasi melakukan 

sejumlah hal—atau fungsi dengan banyak cara— untuk menentukan hasil 

kelompok. Ini adalah sarana untuk berbagi informasi, cara anggota kelompok 

menyelidiki dan mengidentifikasi kerusakan dalam pemikiran, dan sebuah cara 

persuasi. Walaupun metode penelitian digunakan untuk mempelajari fungsi 

kelompok mirip dengan semua yang dilihat dalam tradisi psikologi sosial, kita 

telah meletakkannya di sini, dalam sosial budaya, karena memiliki hubungan yang 

kuat dengan tradisi sosial budaya yang lebih besar yang melihat bagaimana 

kelompok bekerja. 

Pendekatan fungsional telah sangat berpengaruh dengan pengajaran 

pragmatik dalam kelompok diskusi kecil. Ini berdasarkan dari penelitian kinerja 

oleh filsuf John Dewey, sejak memublikasikan How We Think pada tahun 1910, 
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yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran pragmatik abad ke-20. Versi Dewey 

dalam proses pemecahan masalah memiliki enam langkah: (1) mengungkapkan 

kesulitan; (2) menjelaskan permasalahan; (3) menganalisis masalah; (4) 

menyarankan solusi; (5) membandingkan alternatif dan menguji mereka dengan 

tujuan dan kriteria yang berlawanan; dan (6) mengamalkan solusi yang terbaik. 

Teori dari tradisi fungsional menyebut cara berkomunikasi yang memengaruhi 

tiap-tiap elemen ini. 

Randy Hirokawa dan koleganya telah menjadi para pemimpin dalam 

tradisi fungsional, dan deskripsi mereka tentang proses pembuatan keputusan 

kelompok berkaca pada Dewey. Karya mereka melihat pada variasi kesalahan 

yang dibuat kelompok, bermaksud untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu 

disadari oleh kelompok supaya menjadi lebih efektif. 

Secara normal, kelompok mulai dengan mengidentifikasi dan menilai 

sebuah masalah. dan di sini Hirokawa dan koleganya bergelut dengan segelintir 

pertanyaan: apa yang terjadi? Kenapa? Siapa yang terlibat? Mengakibatkan 

kerugian seperti apa? Siapa yang terluka? Selanjutnya, kelompok berkumpul dan 

mengevaluasi informasi tentang masalah. Seperti halnya kelompok mendiskusikan 

solusi, informasi terus terkumpul. Berikutnya, kelompok menghasilkan sebuah 

keragaman usulan alternatif untuk menangani masalah dan membahas tujuannya 

yang diharapkan dapat tercapai. Semua sasaran dan usulan alternatif ini dievaluasi 

dengan pencapaian tujuan akhir untuk mufakat dalam serangkaian tindakan. 

Keadaan umum dari pemecahan masalah tersebut digambarkan dalam Gambar 

8.2.Faktor-faktor yang berkontribusi dengan keputusan yang salah dapat diduga 

dengan mudah dari proses pembuatan keputusan ini. Pertama, penilaian yang 

salah (improper assessment) terhadap masalah yang berakar dari analisis keadaan 

yang tidak cukup atau tidak akurat. Kelompok mungkin gagal untuk melihat 

permasalahan, atau tidak akurat dalam mengidentifikasi penyebab masalah 

Kesalahan kedua dalam pengambilan keputusan adalah sasaran dan tujuan yang 

tidak tepat (inappropriate goals and objective). Kelompok mungkin mengabaikan 

kepentingan sasaran yang harus dicapai, atau mungkin mengerjakan hal yang 

tidak penting. Permasalahan yang ketiga adalah penilaian yang salah terhadap 
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kualitas positif dan negatif (improper assessment of positve and negative 

qualities), mengabaikan beberapa keuntungan, kerugian, atau kedua usulan yang 

 

Gambar 6.2 

Model Dasar Proses Pengambilan Keputusan Kelompok 

 

berbeda tersebut. Mungkin menaksir terlalu tinggi dari hasil positif atau negatif. 

Keempat, mungkin kelompok mengembangkan sebuah informasi dasar yang 

tidak cukup (inadequate information base) yang dapat terjadi dalam beberapa 

cara. I Informasi valid mungkin akan ditolak, atau informasi yang tidak valid 

mungkin akan diterima. Terlalu sedikit informasi yang terkumpul atau terlalu 

banyak informasi mungkin menyebabkan kelebihan beban dan kebingungan. 

Akhirnya, kelompok mungkin bersalah dengan berpendapat salah yang berasal 

dari informasi dasar. 

Mengapa kelompok dapat jatuh dalam jebakan ini? Hirokawa percaya 

bahwa kesalahan tersebut sering muncul dari komunikasi kelompok. 

Kelompok dipengaruhi oleh beberapa anggota tertentu yang tanpa disadari 

menyesatkan kelompok, sebuah hasil yang membutuhkan seseorang untuk 

mengontraknya dengan menggunakan pengaruh positif dalam kelompok. Sebagai 

bagian dari penyelidikannya, Hirokawa melakukan sebuah kajian terhadap empat 

aspek menyangkut kualitas keputusan. semuanya berhubungan dengan 

komunikasi; pemahaman yang tepat terhadap masalah, sasaran dan standar 

keputusan baik, penilaian yang tepat terhadap kualitas alternatif positif dan yang 

negatif. 
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Untuk mempelajari keempat aspek mengenai kualitas keputusan, 

Hirokawa membentuk 40 kelompok yang berisikan tiga orang per kelompok 

dalam sebuah laboratorium dan membiarkan mereka mendiskusikan apa yang 

harus dilakukan terhadap kasus plagiat di Universitas. Waktu diskusi antara 17 

sampai 47 menit lamanya, dan direkam dalam video. Dua orang profesor 

merasakan mengadili kasus etika siswa dalam hubungannya dengan kualitas 

keputusan, dan sebuah panel iuri yang mengurutkan keluasan keempat elemen 

kritis sesuai—pemahaman yang tepat terhadap masalah, sasaran, alternatif, dan 

kualitas negatif. Secara statisitik, analisis menunjukkan bahwa kualitas keputusan 

kelompok sangat berhubungan dengan keempat elemen ini, dan ketika kelompok 

yang terbaik dibandingkan dengan yang terburuk, maka ada perbedaan yang 

signifikan dalam keluasan setiap fungsi telah dituntaskan oleh kelompok. 

Jelasnya, kelompok yang lebih efektif yang sesuai dengan empat fungsi telah 

membuat keputusan yang lebih baik. 

Teori berikutnya adalah—pemikiran kelompok—adalah sebuah teori lain yang 

melihat pada kesulitan kelompok yang dapat dihadapi. Tidak seperti Hirokawa 

yang berfokus pada apa yang membuat fungsi kelompok efektif, pemikiran 

kelompok pertama kali diformulasikan oleh Irving Janis berfokus pada sebuah 

susunan kesalahan yang dapat dibuat kelompok, sering kali bersamaan dengan 

konsekuensi yang mendatangkan malapetaka. 

 

J. Teori Pemikiran Kelompok 

Karya Irving Janis dan koleganya telah berpengaruh kuat dalam tradisi 

fungsional. Hipotesis pemikiran kelompok (groupthink hypothesis) dikembangkan 

oleh Janis dan yang lainnya berasal dari sebuah pengujian keefektifan proses 

pengambilan keputusan secara mendetail. Menekankan pemikiran kritis, Janis 

menunjukkan bagaimana kondisi tertentu dapat membawa kepuasan bagi 

kelompok, tetapi dengan hasil yang tidak efektif. 

Pemikiran kelompok adalah sebuah hasil langsung terhadap kepaduan 

kelompok yang telah dibahas beberapa bagian oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-

an dan semenjak dilihat sebuah variabel penting dalam keefektifan kelompok. 
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Kepaduan (cohesiveness) adalah tingkatan minat ganda di antara anggota 

kelompok. Dalam sebuah kelompok yang sangat padu, sebuah identifikasi ganda 

menjaga sebuah kelompok bersama-sama. Kepaduan adalah sebuah hasil dari 

tingkatan yang semua anggota merasa bahwa tujuan mereka dapat tercapai dalam 

golongan. Ini tidak membutuhkan anggota yang memiliki sikap yang sama, 

namun anggota yang menunjukkan sebuah tingkatan saling ketergantungan, 

bersandar pada satu sama lain untuk meraih tujuan yang diingini. Semakin 

kelompok padu, tekanan akan lebih mendesak anggota untuk menjaga kepaduan 

tersebut. 

Kepaduan dapat menjadi hal yang baik karena membawa anggotanya 

bersama dan mempererat hubungan antarpribadi. Walaupun Janis tidak 

menyanggah potensi nilai keefektifan, ia juga menyadari bahayanya. Bagi 

seseorang, kelompok yang sangat padu mungkin menghabiskan terlalu banyak 

energi dalam menjaga niat baik dalam kelompok yang mengganggu pengambilan 

keputusan. Anggota menanamkan energi intrinsik yang terlalu banyak dalam 

kelompok karena hadiah: persahabatan, gengsi, dan pengakuan harga diri. Karena 

harga diri yang sangat tinggi, kita terkadang mencurahkan energi terlalu banyak 

untuk membangun hubungan yang positif, dan ini dapat membawa pada 

pemikiran kelompok. Janis menemukan dalam penelitiannya bahwa pemikiran 

kelompok dapat menghasilkan sesuatu yang negatif: 

1. Kelompok membatasi diskusi hanya untuk beberapa alternatif tanpa 

mempertimbangkan kemungkinan kreatif. Solusinya terlihat jelas dan 

sederhana bagi kelompok, dan ada sedikit penggalian ide lain. 

2. Posisi awal diberikan oleh sebagian besar anggota tidak pernah dikaji 

kembali untuk mencari hal yang tidak dapat diduga. Dengan kata lain, 

kelompok tidak kritis dalam menguji percabangan solusi. 

3. Kelompok gagal untuk menguji kembali semua alternatif yang bukan dari 

mayoritas Pendapat minoritas dengan cepat dibubarkan dan diabaikan, 

tidak hanya oleh mayoritas, tetapi oleh semua yang awalnya sepihak. 
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4. Pendapat para ahli tidak dicari. Kelompok puas dengan pendapat dan 

kemampuannya sendiri untuk membuat keputusan dan mungkin merasa 

terancam oleh orang luar. 

5 .  K elo mp ok  s an ga t  s e l ek t i f  da l am mengumpulkan dan 

menghadirkan informasi yang ada. Anggota cenderung memusatkan hanya 

pada informasi yang mendukung rencana. 

6. Kelompok begitu percaya diri dengan ide- idenya yang tidak 

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dari rencana. Ini tidak 

dapat diramalkan atau kemungkinan rencana gagal. 

 

Semua hal ini adalah hasil dari pemikiran yang kurang kritis dan dari 

kelompok yang terlalu percaya diri. Janis mempertahankan semua hasil yang 

dapat diduga ini dengan sejumlah gejala yang meringkas secara efektif kandungan 

dari fenomena pemikiran kelompok. Gejala pertama adalah solusi kebal (illusion 

ofinvulnerability), yang menciptakan sebuah udara optimisme yang tidak 

sepantasnya. Ada rasa yang sangat kuat bahwa ―kita tahu apa yang kita lakukan, 

jadi jangan menggoyangkan perahu.‖ Kedua kelompok menciptakan usaha 

kolektif untuk merasionalkan serangkaian tindakan yang diputuskan. Ini 

menciptakan kisah yang membuat keputusannya nampak benar dan 

pembicaraannya memang memikirkan hal yang benar. Ketiga, kelompok menjaga 

sebuah kepercayaan yang tidak terpatahkan dalam moralitas bawaannya, melihat 

kelompok itu sendiri seperti termotivasi dengan baik dan bekerja demi hasil 

terbaik. Hal tersebut membawa kelompok pada konsekuensi etika dan moral yang 

ringan. 

Gejala yang keempat adalah pemimpin dari luar kelompok memiliki stereotipe 

sebagai setan, lemah, atau bodoh. Kelima, tekanan langsung (direct pressure) 

mendesak anggota untuk tidak mengungkapkan pendapat yang berlawanan. 

Perselisihan dengan cepat padam yang membawanya pada gejala keenam, sensor 

diri (self-censorship) dari pertentangan. Individu anggota enggan untuk 

menyampaikan pendapat yang berlawanan dan menekan mereka dalam kesunyian. 

Dengan demikian, ketujuh, ada sebuah ilusi mufakat (illusion of unanimity) dalam 
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kelompok. Bahkan, jika keputusan telah disepakati, kelompok merapatkan 

kedudukan solidaritas. Akhirnya, pemikiran kelompok melibatkan kemunculan 

pikiran waspada (mindguards) yang diangkat sendiri untuk melindungi kelompok 

dan pemimpin dari opini berlawanan dan informasi yang tidak diinginkan. 

Kewaspadaan biasanya menekan informasi negatif dengan mengonsultasikan 

anggota untuk tidak mempersulit. 

Janis yakin jawaban dari masalah pemikiran kelompok dengan mengikuti 

langkah-langkah ini dalam pengambilan keputusan: 

1. Mendorong semua orang untuk menjadi evaluator kritis dan menunjukkan 

tempat mereka kapan pun mereka hadir. 

2. Tidak memiliki pemimpin yang menyatakan sebuah pilihan di muka 

umum. 

3. Menyusun pembuatan kebijakan kelompok yang independen dan terpisah. 

4. Membagi ke dalam kelompok kecil. 

5. Membahas apa yang sedang terjadi dengan yang lainnya di luar kelompok. 

6. Mengundang orang luar ke dalam kelompok untuk memberikan ide-ide 

segar. 

7. Menilai individu setiap kali ada pertemuan yang menjadi pengacara setan. 

8. Menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk melihat tanda-tanda 

peringatan. 

9. Memegang kesempatan kedua untuk mempertimbangkan kembali 

keputusan sebelum mengakhirinya. 

 

Janis menggunakan data historis untuk mendukung teorinya, menganalisis 

enam keputusan politik nasional yang hasil baik dan buruknya tergantung pada 

keluasan kelompok dalam berpikir. Contoh negatif meliputi invasi Bay of Pigs, 

Perang Korea, Pearl Harbor, dan kenaikan perang Vietnam. Contoh positifnya 

menyangkut krisis misil Kuba dan Marshall Plan. 

Salah satu jenis kasus Janis dalam keberhasilan membuat keputusan 

adalah respons administrasi Kennedy terhadap krisis missil Kuba. Pada bulan 

Oktober 1962, Kuba telah tertangkap membuat senjata nuklir dan mempersenjati 
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mereka dengan missil Soviet. Presiden Kennedy telah dipusingkan dengan satu 

contoh pemikiran kelompok dalam invasi Bay of Pigs setahun sebelumnya, dan 

dia kelihatannya telah belajar apa yang tidak boleh dilakukan dalam krisis 

internasional seperti ini. Dalam krisis misil, Kennedy terus mendorong 

penasihatnya untuk menentang dan berdebat satu sama lain. Ia menahan diri dari 

menyampaikan pendapat terlalu awal kepada kelompok, dan menyusunnya 

menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas masalah secara bebas, 

sehingga tidak ada penguatan opini anggota. Berbagai anggota, termasuk 

Kennedy bicara dengan orang luar dan para ahli tentang masalah ini untuk 

meyakinkan dapat mendapatkan opini segar. Pada akhirnya, Kennedy dengan 

suksesnya melibatkan blokade militer dan mengembargo Kuba-Soviet. 

Tanpa mengabaikan esensi asumsi sibernetika, teori menggolongkan ke 

dalam sosiokultural yang berfokus pada kinerja kelompok. Dengan kata lain, teori 

ini menekankan konstruksi sosial kelompok—apa yang mereka lakukan dan. 

bagaimana tindakan ini menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada individu 

bahkan kelompok. Teori penyusunan merupakan sebuah contoh yang sangat jelas 

dari konsekuensi tidak terduga dari tindakan kelompok. Anda akan melihat dasar 

teori ini sangat sibernetika, seperti halnya konsekuensi dari tindakan dalam 

kelompok menciptakan hambatan atau struktur yang lebih membatasi tindakan 

kelompok. Pemikiran kelompok adalah contoh spesifik dari pengaruh ini. Kita 

beralih sekarang pada kinerja kritis dalam konteks kelompok. 

 

K. TRADISI KRITIS 

Dalam tradisi kritis, sebuah kritik kokoh pada  kelompok kecil berasal dari 

pemikir feminis, muk dengan beberapa pembeda dasar oleh Bales, antara tugas 

dan usaha emosi sosial contohnya. Dalam keadaan tertentu, kelompok pemikir 

yang bekerja dari perspektif feminis menganjurkan pembedaan Bales yang banyak 

memengaruhi kinerja dalam komunikasi kelompok kecil, mungkin berubah- ubah 

juga. Sebagai contoh, Bales menggolongkan pernyataan ―setuju‖ dan ―tidak 

setuju‖ sebagai ―emosional‖, ketika mereka dapat meneruskan jalannya acara. 

Pemikir feminis mempertanyakan dasar pembagian kinerja kelompok dalam 
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persamaan tugas dengan pria dan wanita dengan emosi, menyarankan pembagian 

ini dapat menjadi hasil dari sistem kode Bales. Sama halnya para pemikir ini 

mempertanyakan temuan yang menyarankan bahwa tugas kelompok laki-laki di 

luar tugas perempuan. Lagi, mereka menyarankan bahwa definisi dan tugas yang 

digunakan dalam membuat pembedaan ini kritis—jika dibutuhkan adanya tugas 

sosial, contohnya, kelompok wanita di luar pekerjaan laki-laki. 

Mencari perhatian orang lain, feminis juga mempertanyakan penelitian 

yang menyarankan bahwa wanita lebih menunjukkan sisi seksual dalam kelompok 

daripada pria. Pemikir kritis feminis meminta para peneliti menguji asumsi yang 

mereka buat tentang seks dan gender dalam kelompok kecil dan tidak membuat 

keputusan berdasarkan dugaan atau pandangan tradisional tentang seks dan 

gender. Agaknya, mereka menyarankan bahwa seks dan gender merumitkan 

pemahaman kita dalam bagaimana fungsi kelompok dan setiap usaha harus dapat 

memahami semua dimensi campur tangan berfungsi dalam kelompok. 

Sebagai tambahan dalam dasar pembagian yang dibuat dalam kelompok 

berdasarkan seks dan gender, feminis mengkritik pendekatan tradisional untuk 

kelompok yang juga memusatkan pada pembatasan deskripsi model input proses 

output. Feminis berfokus pada bagaimana bahasa berinteraksi dengan identitas 

gender dengan membentuk hasil tertentu,— sebuah arena yang tidak diinvestigasi 

oleh Kebanyakan ahli teori tradisional. Sebagai contoh, bagaimana proyek 

kelompok menjadi masalah gender dan bagaimana masalah gender tersebut hasil 

dan proses kelompok berikutnya? Peneliti feminis tidak setuju apakah perbedaan 

gender tersebut pemicu—semua perbedaan ini diamati dengan petugas pria Jan 

wanita dalam kelompok—atau apakah dan gender adalah hasil dari struktur sosial. 

Tanpa mengabaikan perspektif pemikir feminis, dengan memperkenalkan gender 

sebagai sebuah variabel yang merecoki dan tidak dapat dilepaskan, berkontribusi 

penting untuk pemahaman kita dalam fungsi kelompok sebagai sebuah proses 

sibernetika. 

Titik temu yang sangat jelas antara feminis dan pemikir komunikasi 

kelompok terjadi dalam kelompok tepercaya, khususnya pada hal yang berfokus 

pada batasan daya serap dan saling ketergantungan kelompok dan konteks. 
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Pemikir feminis telah mempertanyakan pengolahan kelompok yang mendukung 

ketergantungan dan konteks wanita dalam kelompok. Banyak pemikir feminis 

menyarankan bahwa fokus tugas adalah androsentris (terpusat pada pria) dan 

kapitalistis dan mungkin dapat menjadi alasan tentang wanita dalam kelompok. 

Kelompok wanita sering tidak tertarik pada hasil dan tradisi tugas kelompok— 

tidak tertarik dalam melakukan dan lebih tertarik untuk menjadi. Konteks yang 

kelompok sangat berhubungan dengan fokus tersebut. Banyak wanita dalam 

budaya Amerika menghabiskan hidupnya untuk pekerjaan orang lain—suami, 

anak-anak, dan tempat kerja—dan kelompok di mana mereka tertarik bersamaan 

mulai menua terkesan antitesis dalam tradisi kelompok. 

Ini adalah contoh yang baik pada masyarakat Red Hat Society untuk 

wanita yang berusia 50 tahun lebih. Dinamakan dari sebuah puisi karya Jenny 

Joseph yang berjudul “Warning”, yang dimulai “When I am an old woman, I 

shall wear purple/With a red hat which doesn’t go and doesn"t suit me." 

Masyarakatnya tidak berhukum dan melarang adanya pertemuan; fitur kuno 

―playshop‖ daripada workshop. Tidak ada kelompok yang diberitahukan apa yang 

harus dilakukan atau kapan melakukannya, ―ungu dan merah adalah saran yang 

sangat kuat... dan menyimpulkan aturan." Penelitian kinerja kelompok menurut 

pakar feminis harus diperluas supaya mencakup gagasan menjadi baik, 

mendukung, dan bahagia sebagai produktivitas dari tradisi tambahan kelompok. 

Pakar feminis juga mendukung usaha teori kinerja kelompok antarbudaya 

dengan berfokus pada partisipasi setara dan kerja sama yang saling menghormati 

sebagai cara untuk menegosiasikan perbedaan kelompok secara efektif. Dengan 

hasrat mengembangkan strategi supaya mengakhiri penekanan dan untuk 

mengurangi kekuatan dan status, feminis melihat teori ini sebagai sebuah 

artikulasi untuk kegiatan komunikasi yang lebih egalitarian dalam kelompok. 

Dalam tradisi sosiokultural, pakar feminis menguraikan teori penyusunan 

dalam kelompok karena cara ini menganggap dan tergantung pada proses dari luar 

untuk memahami kedinamisan kelompok. Akhirnya, kelompok pakar feminis 

telah meneliti alur kekuasaan dan status dalam kekuasaan yang berpengaruh pada 

asumsi kepemimpinan dalam kelompok, peran anonimus dan teknis konteks untuk 
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memengaruhi keanggotaa dan kontribusi kelompok, dan bagaimana kekuatan dari 

luar seperti waktu, kekuasaan, dan status yang memengaruhi formasi kelompok 

pertama kali.  

Pakar feminis tertarik dalam kelompok yang menentang pembagian dan 

asumsi jenis kelamin yang dibahas dalam kinerja kelompok sebelumnya. Mereka 

memperkuat pendekatan yang menganggap kekuatan sosial memengaruhi formasi, 

mengolahan, dan norma-norma kelompok, berusaha menghilangkan struktur 

sosial tidak setara yang terus mengangkat permasalahan hierarki gender. 

 

22. ORGANISASI 

Saat kita mulai memasuki bab ini, kita tidak dapat memikirkan bentuk 

masyarakat yang tidak memerlukan adanya organisasi. Kapan pun kita bekerja 

sama untuk mencapai kekuatan kolektif, ada organisasi yang muncul. Komunikasi 

organisasional dapat dianggap sebagai ―bidang yang mengonsepkan organisasi 

sebagai kerja sama yang dicapai secara simbolis.‘‘ Manusia terhubung dengan 

manusia lain dalam semacam susunan yang memberikan bentuk organisasional. 

Akan tetapi, bentuk bukan sekadar garis-garis penghubung pada bagan 

organisasional. Bentuk juga menyatakan arah pengaruh dalam sebuah sistem yang 

kompleks, sehingga orang-orang tertentu menggunakan pengaruhnya pada orang-

orang lain, kelompok-kelompok tertentu menggunakan pengaruhnya pada 

kelompok-kelompok lain, dan sistem-sistem tertentu menggunakan kekuatan-

kekuatan yang mengendalikan atau mengatur sistem lain. 

Hierarki tentang kekuatan dan hubungan masih belum berbuat keadilan 

pada organisasi. Organisasi terdiri dari manusia, di atas semuanya, dan setiap 

organisasi memiliki perasaan tertentu pada hal ini. Apa yang menurut Anda bebas 

untuk dilakukan dalam sebuah organisasi? Apa yang menghalangi Anda dari 

melakukan hal tersebut? Apa yang disukai dan dihargai orang-orang dalam sebuah 

organisasi? Bagaimana manusia berkomunikasi? Apakah ada rasa formalitas dan 

informalitas? 

Ketika kita memikirkan tentang organisasi dalam cara-cara ini, ada tiga 

aspek umum yang muncul: (1) susunan, bentuk, dan fungsi organisasional; (2) 
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manajemen, kendali, dan kuasa: dan (3) budaya organisasional. Ada karya sastra 

yang besar yang muncul dalam komunikasi organisasional di dalam ketiga area 

ini, dan kita akan menelusurinya dengan lebih mendalam dalam bab ini. 

Cara lain yang berguna untuk memikirkan tentang organisasi adalah 

melalui penggunaan metafora. Gareth Morgan menggariskan sejumlah metafora 

yang membantu kita memahami organisasi. Metafora-metafora tersebut adalah 

mesin-mesin, organisme-organisme, otak, sistem politik, penjara fisik, dan 

kebudayaan. Metafora pertama Morgan adalah mesin Layaknya mesin, organisasi 

memiliki bagian-bagian yang menghasilkan produk dan layanan. Anda dapat 

membongkar mesin, meletakkan bagian-bagiannya di atas kursi, dan, jika Anda 

cukup terampil, menyatukannya kembali. Bagian-bagian mesin saling tersambung 

dalam cara-cara yang memungkinkannya melakukan sesuatu, tepat seperti 

organisasi. Tentu saja, dalam era informasi ini, metafora ini mungkin sangat 

kurang berguna karena mesin-mesin saat ini memilik bagian- bagian seperti 

impuls elektronik, yang tidak dapat Anda letakkan di kursi. Bagian-bagian 

tersebut sebenarnya dapat menyusun kembali untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sistem yang terbuka dan hidup. Bahkan, mesin-mesin sebenarnya 

memiliki susunan dan fungsinya masing- masing. 

Metafora kedua Morgan adalah organisme. Layaknya tumbuhan atau 

binatang, organisasi lahir, tumbuh, bekerja, menyesuaikan diri dengan perubahan 

dalam lingkungan, dan akhirnya mati. Susunan organisasional tidak pernah diam, 

tetapi selalu bergerak dalam proses. Keseluruhan gagasan tentang organisasi yang 

belajar, salah satu yang menjaga keluwesan dalam dunia yang penuh arus, 

menekankan kebutuhan untuk terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 

terus berubah. Untuk alasan ini, organisasi juga menanamkan pemahaman akan 

arus dan perubahan—metafora yang ketiga, karena organisasi menyesuaikan diri, 

berubah, dan bertumbuh pada landasan informasi, timbal balik, dan kekuatan 

logis. 

Metafora yang lain adalah otak; organisasi mengolah informasi, organisasi 

memiliki kecerdasan, organisasi mengonsep, dan organisasi membuat rencana-

rencana. Otak adalah sistem kendali tubuh—sebuah organ penting yang memiliki 
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hubungan syaraf dengan setiap aspek lain dari tubuh. Organisasi juga memiliki 

pusat kendali yang dapat disamakan dengan "otak‖ organisasi. 

Akan tetapi, kendali bukanlah aliran atau pengaruh satu arah dari satu otak 

ke organ-organ yang lain. Malahan, kendali dibentuk oleh pola-pola pengaruh, 

atau sistem kendali, yang menjadikan organisasi seperti sebuah sistem politik, 

metafora berikutnya, di mana kekuasaan disalurkan, pengaruh dinyatakan, dan 

keputusan dibuat. Anda sering mendengar tentang ―politik‖ sebuah organisasi, 

yang tidak lebih dari sebuah referensi yang berguna untuk metafora ini. 

Karena manusia terbatas dalam organisasi, metafora penjara fisik juga berlaku. 

Organisasi dapat membentuk dan membatasi kehidupan anggota mereka. Unsur-

unsur manajemen, kendali, dan kuasa dapat membuat organisasi terasa seperti alat 

dominasi karena organisasi memiliki minat-minat yang berbeda, yang sebagian di 

antaranya dapat mendominasi yang lain. 

Akhirnya, Morgan menempatkan kebudayaan sebagai sebuah metafora. 

Pikirkan tentang kebudayaan-kebudayaan tempat Anda berada. Kebudayaan 

tersebut dapat berupa etnis, kebangsaan, ras, atau bentuk-bentuk budaya lainnya. 

Kebudayaan memiliki sebuah identitas sebagai kebudayaan karena adanya nilai-

nilai, norma-norma, keyakinan, dan kebiasaan bersama. Ketika Anda memikirkan 

tentang kebudayaan, organisasi memiliki semuanya. Jika Anda mengatakan 

bahwa Anda bekerja untuk Boeing, Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang 

apa yang dimaksud secara budaya, tepatnya karena adanya nilai, norma, 

keyakinan, dan kebiasaan yang mendefinisikan organisasi ini. 

Setiap metafora yang disadur oleh Morgan memberikan pemahaman yang 

berbeda dalam kehidupan organisasional. Setiap tradisi yang telah mempelajari 

organisasi menafsirkan metafora- metafora tersebut dalam cara yang berbeda. 

Berikut ini pola bab yang menggambarkan isi bab ini. 

 

A.Tradisi Sosiopsikologis 

Teori-teori sosiopsikologis tentang organisasi cenderung terfokus pada 

atribut, atau karakteristik, individu dan kelompok, bukan pada pola-pola 

komunikasi. Hasilnya, tradisi ini tidak terlalu berpengaruh dalam literatur 
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komunikasi saat ini. Namun, kami tidak mengatakan bahwa tradisi ini tidak 

penting, karena, baik sosiologi maupun psikologi memiliki pengaruh yang besar 

dalam penelitian- penelitian tentang organisasi. Karena pengaruh sebelumnya 

pada pemikiran organisasional, kami benar-benar menganggap perlu untuk 

memberikan sebuah pemahaman tentang tradisi sosiopsikologis dalam bab ini. 

Selanjutnya, kami menggunakan bagian ini sebagai sebuah peluang untuk 

memperkenalkan karya yang mendasar dari Max Weber. 

 

B. Teori Weber tentang Birokrasi 

Max Weber, orang yang paling terkait dengan bagaimana manusia 

bertindak secara rasional untuk meraih tujuan-tujuan mereka, ingin menjelaskan 

proses-proses sosial dalam sebuah cara yang menghubungkan motivasi individu 

dengan hasil-hasil sosial. Karena penekanannya pada individu sebagai pengendali 

tindakan dan ketertarikannya pada penjelasan kausal dan rasional, karyanya 

benar-benar menunjukkan sebuah kualitas tertentu dari tradisi sosiopsikologis. 

Teori-teori Weber juga memberikan sebuah kerangka kerja untuk pandangan 

tradisional tentang susunan organisasi sebagai sesuatu yang hierarki dan diatur 

oleh aturan. Jika Anda membaca prinsip-prinsip Weber dalam bagian bab ini, 

Anda akan segera menyadari bahwa prinsip-prinsip tersebut hidup dan bekeja 

dengan baik dalam organisasi-organisasi saat ini seabad penuh setelah prinsip-

prinsip tersebut ditulis. Anda juga akan melihat bahwa prinsip-prinsip tersebut 

tidak banyak membahas tentang komunikasi di dalamnya, tetapi prinsip-prinsip 

Weber memang mendasari asumsi-asumsi yang kuat yang memengaruhi 

gambaran komunikasi dalam organisasi. 

Dalam hidupnya (1864-1920), Max Weber menghasilkan banyak karya 

dalam institusi manusia, di antaranya adalah teori tentang birokrasi. Gagasan 

Weber yang dikembangkan pada awal abad ke-20, adalah bagian dari apa yang 

sekarang kita kenal sebagai ―teori organiasi klasik.‖ Kita semua memiliki sebuah 

gagasan umum tentang apa itu birokrasi—hierarkis dari berlapis, dikendalikan 

oleh aturan, dan tidak peka terhadap perbedaan dan kebutuhan individu Walaupun 

reaksi kita terhadap birokrasi sering kali negatif, prinsip-prinsip yang mengatur 
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sebagian besar organisasi yang kompleks masih memiliki kualitas tersebut, yang 

diharapkan  dan, sebenarnya, dianggap sebagai cita-cita organisasi oleh Max 

Weber. Weber mencoba untuk mengenali cara terbaik bagi organisasi dalam 

mengatur kerumitan kerja individu dengan tujuan  yang umum, dan prinsip-

prinsipnya memiliki kekuatan yang tetap ada selama bertahun-tahun Weber 

mendefinisikan sebuah organisasi sebagai sebuah sistem kegiatan interpersonal 

yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas 

individu. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas, spesialisasi, dan 

regulasi. 

Otoritas (authority) hadir bersamaan dengan kekuasaan, tetapi dalam 

organisasi, otoritas harus ―sah‖ atau disahkan secara formal oleh organisasi. 

Keefektifan organisasi bergantung pada tingkatan yang memberikan manajemen 

kekuasaan resmi legitimate power) oleh organisasi. Anda cenderung melakukan 

apa yang dikatakan oleh atasan Anda karena organisasi memberi atasan Anda 

otoritas yang sah untuk memberi perintah. Dengan kata lain, para manajer tidak 

perlu memiliki kekuasaan karena usia, kecerdasan, bujukan, atau kekuatan fisik, 

tetapi karena organisasi memberi mereka otoritas. Ketika Anda menjadi anggota 

sebuah organisasi, Anda ―menyetujui,‖ setidaknya secara diam-diam untuk 

mengikuti aturan-aturan yang memberikan otoritas ini. Organisasi didirikan 

sebagai sebuah sistem rasional oleh kekuatan aturan menjadikannya semacam 

otoritas rasional resmi (rational-legal authority). Saat Anda ―melapor pada‖ 

seseorang, Anda memahami bahwa orang ini memiliki otoritas untuk memerintah 

Anda. Namun, pada saat yang sama, pihak pengurus harus mampu mendukung 

otoritas mereka dengan menempatkan sumber daya dalam bidangnya masing-

masing. Walaupun kita semua mengetahui ada manajer-manajer yang tidak 

efektif, prinsip birokrasi bahwa pihak pengurus harus ditunjuk berdasarkan 

kualifikasi. 

Cara terbaik untuk mengorganisir otoritas legal yang rasional, menurut 

Weber, adalah dengan hierarki. Dengan kata lain, atasan memiliki atasan, yang 

juga memiliki atasan lagi. Hierarki dijelaskan oleh regulasi di dalam organisasi 

tersebut. Setiap lapisan manajemen memiliki otoritas resminya, dan hanya kepala 
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organisasi yang memiliki otoritas penuh dan menyeluruh. Walaupun Weber 

mengatakan bahwa manajer harus ditunjuk berdasarkan kualifikasinya, kepala 

organisasi jarang sekali dipilih atas dasar ini. Hal yang lebih mungkin adalah 

kepala organisasi memilih atau mewarisi posisi tersebut. 

Dalam cabang eksekutif dari pemerintah Amerika Serikat, misalnya, 

kepalanya adalah presiden, yang dipilih oleh rakyat, sementara direktur dan 

sekretaris ditunjuk untuk menjalankan berbagai departemen. Dalam perusahaan, 

para pemilik memilih dewan direktur yang selanjutnya memilih ketua dewan. 

CEO ditunjuk, dan demikian juga dengan setiap manajer di bawah CEO. Dalam 

bisnis keluarga, ketua dewan bisa jadi merupakan sebuah posisi yang diwariskan, 

tetapi para manajer akan ditunjuk untuk menjalankan instruksi CEO. 

Sebuah prinsip otoritas birokrasi yang berhubungan, menurut Weber, 

adalah bahwa pegawai perusahaan bukanlah pemilik perusahaan karena hal ini 

akan mengganggu arus otoritas yang sah. Ini merupakan salah satu aspek 

organisasi yang telah berubah sejak masa Weber; pegawai sering kali memiliki 

saham kepemilikan yang berarti bahwa mereka memang memiliki bagian dari 

perusahaan tersebut. Bentuk kepemilikan yang lebih langsung juga ada, seperti 

ketika pegawai United Airlines membeli perusahaan dengan membeli sebagian 

saham perusahaan. 

Prinsip pertama tentang birokrasi yang besar adalah otoritas. Prinsip yang 

kedua adalah spesialisasi (specialization). Pekerja dibagi menurut divisi buruh, 

dan mereka mengetahui pekerjaan mereka di dalam organisasi. Pengembangan 

gelar dan deskripsi tugas adalah sebuah contoh yang sempurna untuk spesialisasi. 

Ingatlah perbedaan antara birokrasi dan tipe-tipe organisasi lain dalam 

pemahaman ini. Dalam sebuah toko perangkat keras kecil, pegawai mungkin 

melakukan semuanya mulai dari menjalankan mesin kasir hingga membersihkan 

kamar mandi. Namun, ketika toko tersebut mencapai ukuran tertentu, pemiliknya 

mulai menggunakan karakteristik birokrasi, sehingga pekerja yang tadi mungkin 

dipekerjakan hanya untuk menjaga toko dan menyapu lantai, ada orang lain yang 

dipekerjakan sebagai kasir, dan yang lain sebagai pelayan. Dalam perusahaan 

yang sangat besar, divisi buruh sering kali sangat luas yang berakibat pada 
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anggapan pegawai bahwa pekerjaan mereka tidak terlalu berperan bagi 

perusahaan. Untuk di kampus, salah satu dari kami bekerja di sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang luar angkasa, yang pekerjaannya adalah menyalin 

angka-angka menjadi label-label. Sementara itu, ia mengetahui bahwa 

perusahaannya terlibat dalam program ruang angkasa, ia tidak mengetahui 

bagaimana pekerjaannya membantu mencapai tujuan perusahaan. Ini merupakan 

ciri dari birokrasi. (Ia akhirnya menyadari bahwa label-label yang dibuatnya 

digunakan oleh perakit elektronik untuk mengenali kabel-kabel dengan tepat). 

Aspek ketiga dari birokrasi adalah tuntutan aturan (rules). Apa yang 

membuat koordinasi organisasi menjadi mungkin adalah implementasi regulasi 

yang mengatur perilaku setiap orang. Aturan-aturan organisasi harus rasional, 

menurut Weber, yang berarti bahwa aturan-aturan tersebut dirancang untuk 

mencapai tujuan organisasi. Untuk mengingat semua yang terjadi, harus ada 

catatan dari semua kegiatan organisasi. 

Model birokrasi weber menggambarkan dengan baik metafora mesin dari 

organisasi. Model ini mengikuti sebuah pandangan mekanistis atas bawah tentang 

bagaimana kelompok-kelompok yang besar harus mengoordinasikan kegiatan 

mereka demi mencapai tujuan. Tradisi sibernetika yang telah memiliki pengaruh 

yang besar dalam teori komunikasi organisasi, memandang proses koordinasi 

dalam cara yang lebih kompleks daripada teori birokrasi ini. 

 

C. Tradisi Sibernetika 

Teori Weber yang dibahas dalam bagian sebelumnya menjelaskan susunan 

organisasi di mana manusia ditempatkan dalam sebuah hierarki dan otoritas serta 

peranan yang diberikan pada anggota organisasi. Ini merupakan sebuah 

pandangan tentang susunan yang sedikit individualistis. Dalam pendekatan yang 

sangat berbeda, teori-teori sibernetika memandang susunan sebagai sesuatu yang 

muncul dari pola-pola interaksi dalam organisasi. Anda mungkin dapat 

menentukan susunan organisasi yang memaksakan pola-pola interaksi tertertentu 

tetapi—lebih menarik dari sudut pandang komunikasi—banyak bentuk dan 

susunan ―dibuat oleh bagaimana manusia saling berinteraksi dalam yang beragam. 
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Teori-teori sibernetika sangat kuat dalam menunjukkannya. Teori-teori tersebut 

juga menempatkan komunikasi di bagian depan sebagai proses kunci yang 

digunakan untuk memperoleh susunan organisasi, berbeda dengan teori-teori 

sosiopsikologis yang memandangnya hanya sebagai sebuah variabel. Di sini, kita 

melihat pada tiga teori yang mewakili tradisi siberrnetika ini—teori Weick tentang 

proses berorganisasi, teori Taylor tentang co-orientasi, dan sebuah teori tentang 

jaringan. 

 

D. Proses Berorganisasi 

Salah satu teori yang paling berpengaruh dari  tradisi sibernetika adalah 

teori dari Kari Weick. Teori Weick tentang berorganisasi sangat penting dalam 

bidang komunikasi karena teori menggunakan komunikasi sebagai sebuah dasar 

bagi pengorganisasian manusia dan memberitakan sebuah dasar pemikiran untuk 

memahami bagaimana manusia berorganisasi. Menurut teori ini, organisasi 

bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tetapi oleh aktivitas 

komunikasi. Lebih pantas untuk mengucapkan ‗berorganisasi‖ daripada 

―organisasi‖ karena organisasi itu sendiri merupakan sesuatu yang dicapai 

manusia melalui sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Ketika manusia 

melakukan interaksi sehari-hari, kegiatan mereka menciptakan organisasi. Semua 

perilaku dihubungkan karena perilaku seseorang bergantung pada perilaku orang 

lain. 

Secara spesifik, interaksi yang membentuk sebuah organisasi terdiri atas 

sebuah tindakan (interact) atau sebuah pernyataan atau perilaku seorang individu. 

Jika sendiri, tindakan tidak memiliki arti. Hal yang penting adalah bagaimana 

orang lain merespons terhadap tindakan tersebut. Sebuah interaksi melibatkan 

sebuah tindakan yang diikuti oleh sebuah respons, dan sebuah interaksi ganda 

(double interact) terdiri atas sebuah tindakan yang diikuti oleh sebuah respons dan 

selanjutnya sebuah penyesuaian atau tindak lanjut oleh orang yang pertama 

bertindak. Weick yakin bahwa semua kegiatan berorganisasi adalah interaksi 

ganda. 
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Ambillah contoh seorang eksekutif dan seorang asisten administratif. Si 

eksekutif meminta asisten administratif untuk melakukan sebuah kegiatan 

(tindakan); si asisten selanjutnya meminta klarifikasi (interaksi); dan si eksekutif 

menjelaskannya (interaksi ganda). Dengan kata lain, si eksekutif meminta bantuan 

asisten administratif (tindakan), dan asisten admininstratif mengikutinya 

(interaksi), setelahnya si eksekutif merespons dengan mengucapkan terima kasih 

(interaksi ganda). Sederhana? Ya, tetapi aktivitas- aktivitas sederhana ini 

merupakan pembentuk organisasi. Interaksi berguna untuk memperoleh 

pemaknaan umum di antara anggota kelompok, dan pemaknaan bahwa setiap 

individu yang memiliki informasi memberikan mekanisme yang olehnya kita 

dapat mendapatkan pemahaman umum. 

Kegiatan berorganisasi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian 

informasi. Istilah kunci teoretis Weick adalah equivocality, yang berarti 

ketidakpastian, kesulitan, ambiguitas, dan kurangnya keterdugaan. Menurut 

Weick, semua informasi dari lingkungan sekitar bersifat samar- samar atau 

ambigu pada beberapa tingkatan, dan kegiatan berorganisasi dirancang untuk 

mengurangi kurangnya ketidakpastian ini. Tidak semua interaksi sama pentingnya 

dalam mengurangi ketidakpastian, tetapi setiap usaha berkontribusi. Tingkat 

equivocality yang dialami akan berbeda dalam setiap situasi, tetapi sering kali 

cukup besar, dan untuk menguranginya akan memerlukan implikasi organisasi 

yang besar. 

Mari kita ambil contoh yang sedikit lebih rumit daripada contoh sederhana 

antara eksekutif dan asisten administratif yang tadi sudah diberikan. Anggaplah 

bahwa Anda mendapatkan sebuah surat elektronik dari atasan Anda yang 

mengindikasikan bahwa ada masalah keamanan di tempat kerja Anda. Saat Anda 

membacanya, Anda melihat bahwa atasan Anda meminta untuk memimpin 

pemecahan masalah ini. Anda dihadapkan pada situasi yang penuh dengan 

kesamaran. Apa sifat dari masalah keamanan ini, dan bagaimana Anda akan 

memecahkannya? Apakah orang lain juga telah diminta untuk menyelesaikan 

masalah ini? Jenis ketetapan waktu apa yang atasan Anda pikirkan untuk 

memecahkan masalah ini? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah jelas, 
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karena masalahnya dapat didefinisikan dan dipecahkan dalam berbagai cara. Anda 

akan mengurangi kebingungan dengan berkomunikasi dengan orang lain—atasan 

Anda, orang lain yang terlibat dalam keamanan tempat kerja, dan sebagainya. 

Seiring waktu, melalui interaksi, Anda akan bergerak dari tingkat kesamaran yang 

tinggi ke tingkat kesamaran yang rendah. 

Proses penghilangan kesamaran ini merupakan proses yang berkembang 

dengan tiga bagian—pembuatan, pemilihan, dan penyimpanan. Pembuatan 

(enactment) adalah definisi tentang situasi, atau menyatakan adanya informasi 

yang samar-samar dari luar. Dalam pembuatan, Anda memerhatikan stimuli, dan 

Anda mengakui bahwa ada kesamaran. Ketika Anda menerima tugas yang 

berhubungan dengan masalah keamanan di tempat kerja, Anda terfokus pada satu 

masalah, yang berarti sudah menghilangkan beberapa ketidakpastian dari bidang 

masalah yang mungkin ada yang sedang Anda hadapi.Oleh sebab itu, jika Anda 

mengatakan, ―Baiklah, saya akan berkonsentrasi pada masalah keamanan ini,‖ 

merupakan sebuah bentuk pembuatan, karena hal tersebut membuat Anda fokus. 

Proses yang kedua adalah pemilihan, yang anggota organisasi menerima 

beberapa informasi sebagai sesuatu yang relevan dan menolak informasi lain. 

Pemilihan mempersempit bidang, menghilangkan pilihan yang tidak ingin 

dihadapi oleh pelaku pada saat itu. Karenanya proses ini menghilangkan lebih 

banyak kesamaran dari informasi awal. Sebagai contoh, dalam menghadapi 

masalah keamanan, Anda mungkin memutuskan untuk hanya mempertimbangkan 

aspek-aspek keamanan yang menghadirkan risiko-risiko yang serius dan 

mengesampingkan penyelesaian masalah-masalah yang kecil. Ingatlah bahwa 

Anda telah bergerak dari situasi samar yang sangat tidak jelas ke situasi yang jauh 

lebih jelas. 

Bagian ketiga dari proses berorganisasi adalah penyimpanan, dimana hal-

hal tertentu akan disimpan untuk penggunaan dimasa yang akan datang. Informasi 

yang disimpan digabungkan pada kesatuan informasi yang sudah ada yang 

menjalankan organisasi. Kelompok Anda mungkin memutuskan untuk 

menyelesaikan masalah disebabkan oleh mesin-mesin menolak untuk 

menyelesaikan masalah lain Informasi mengenai bagaimana menyelesaikan 
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masalah keamanan mesin menjadi bagian pengetahuan organisasi untuk 

digunakan dalam memecahkan masalah di masa yang akan datang. Seperti yang 

Anda lihat, masalahnya telah semakin jelas; masalahnya telah bergerak dari 

kesamaran menuju kejelasan. 

Setelah terjadi penyimpanan, anggota organisasi menghadapi sebuah titik pilihan 

(choice point). Mereka pertama-tama harus memutuskan  apakah mereka harus 

melihat lagi pada lingkungan sekitar dengan cara yang baru. Di sini, mereka 

mengutarakan pertanyaan, ―Haruskah kami (atau saya) mengikuti beberapa aspek 

lingkungan yang sebelumnya ditolak?‖ Anda dapat memutuskan, misalnya, untuk 

membahas tingkat kecelakaan yang tidak berhubungan dengan mesin bersama 

kelompok Anda. 

Sejauh ini, ringkasan ini telah membuat Anda yakin bahwa organisasi 

bergerak dari salah satu proses berorganisasi ke proses lain dalam cara yang 

teratur: pembuatan, pemilihan, penyimpanan, pilihan. Akan tetapi, bukan ini 

masalahnya, Bagian-bagian individu dalam organisasi tersebut terus melakukan 

aktivitas tersebut dalam semua proses ini untuk aspek-aspek lingkungan yang 

berbeda. Walaupun segmen-segmen tertentu dari organisasi dapat mengkhususkan 

pada salah satu atau beberapa proses berorganisasi, hampir semua orang terlibat 

dalam setiap bagian pada waktu yang bersamaan atau berbeda. Saat salah satu 

kelompok berkonsentrasi pada salah satu faktor, kelompok lain mungkin bekerja 

pada faktor yang lain. 

Saat manusia berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian, mereka 

menjalani sebuah rangkaian siklus perilaku (behavior cycles), atau kebiasaan yang 

memungkinkan kelompok menjelaskan segala sesuatunya. Jadi, misalnya, Anda 

mungkin menyusun serangkaian pertemuan untuk membahas masalah keamanan 

dan memutuskan bagaimana mengatasinya. Siklus perilaku, seperti pertemuan 

keamanan ini, merupakan bagian dari semua aspek dalam berorganisasi—

pembuatan, pemilihan, penyimpanan, dan pilihan. 

Dalam sebuah siklus perilaku, tindakan anggota diatur oleh aturan 

tindakan (assembly rules) yang menuntun pilihan kebiasaan yang digunakan 

untuk menyelesaikan proses yang sedang dijalankan (pembuatan, pemilihan, atau 
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penyimpanan). Aturan-aturan tersebut merupakan kriteria di mana pada anggota 

organisasi memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kesamaran. 

Pertanyaan yang dijawab oleh aturan tindakan adalah: di antara semua siklus 

perilaku yang mungkin dalam organisasi ini, yang mana yang akan kita gunakan 

sekarang? Sebagai contoh, dalam proses pemilihan Anda dapat menggunakan 

aturan tindakan bahwa "dua kepala lebih baik daripada satu,‖ dan dengan dasar 

ini, Anda memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan insinyur di tempat 

kerja Anda. 

Elemen-elemen dasar dari model Weick— lingkungan, kesamaran, 

pembuatan, pemilihan, penyimpanan, titik pilihan, siklus perilaku, dan aturan 

tindakan—semuanya berkontribusi terhadap pengurangan kesamaran. Weick 

mengharapkan semua elemen ini bekerja bersama dalam sebuah sistem, masing-

masing elemen saling berhubungan. Oleh karena itu, dengan teori ini, kita mulai 

melihat sebuah perluasan dari tindakan- tindakan tunggal, ke interaksi, ke 

interaksi ganda, ke siklus. Pola-pola interaksi menyatukan manusia ke dalam 

kelompok-kelompok dan menyatukan kelompok-kelompok ke dalam jaringan 

yang lebih besar. Kita sekarang beralih ke sebuah teori yang meneruskan 

pemikiran ini. 

 

E. Teori Co-orientasi Taylor tentang Organisasi 

Mengikuti Weick, James Taylor dan koleganya memandang berorganisasi 

sebagai sebuah proses interaksi, tapi mereka memperluas gagasan ini dalam cara 

yang berbeda. Dalam sebuah teori yang luas dan interdisipliner yang diambil dari 

ilmu bahasa, wacana, dan teori organisasi, Taylor dan timnya menciptakan sebuah 

gambaran tentang bagaimana organisasi tersusun dalam percakapan. Sebenarnya, 

teori Taylor menyertakan pengaruh yang kuat dari tradisi sosiokultural dan 

fenomenologis, tetapi karena penekanan sibernetikanya yang jelas dan perluasan 

alami dari pemikiran Weick, kami memasukkannya dalam bagian ini. 

Taylor memulai pemikirannya dengan gagasan bahwa kegiatan 

berorganisasi terjadi ketika dua orang berinteraksi seputar fokus masalah tertentu. 

Taylor menyebut proses ini dengan co-orientasi, gagasan bahwa dua orang yang 
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berorientasi pada sebuah objek umum (topik, isu, keprihatinan, situasi, gagasan, 

tujuan, orang lain, kelompok, dan sebagainya). Ketika berorientasi bersama pada 

suatu masalah, para pelaku komunikasi mencoba untuk membicarakan makna 

yang sesuai terhadap objek tersebut. Kadang-kadang, mereka berhasil 

melakukannya, dan kadang-kadang tidak, dan membutuhkan interaksi yang besar 

untuk mencapai beberapa pemaknaan tertentu. Meskipun demikian, manusia 

saling terhubung dalam apa yang Taylor sebut dengan tritunggal A-B-X. A adalah 

orang 1, B adalah orang 2, dan X adalah masalah bersama atau objek yang 

menjadi fokus interaksi mereka. 

Dalam sebagian besar kasus, dua individu mempertemukan sudut pandang 

yang berbeda. Taylor menggambarkan hal ini sebagai membedakan pandangan 

dunia (worldviews). Seorang manajer, misalnya, mungkin merasa bahwa 

perubahan sebuah kebijakan sangatlah penting, sedangkan seorang pegawai 

merasa bahwa hal tersebut dapat berbahaya. Manajer memiliki pandangan tentang 

keberhasilan operasional, sedangkan pegawai memiliki pandangan tentang beban 

kerja. Manajer berpikir bahwa kebijakan diperlukan untuk meningkatkan proses, 

tetapi pegawai menolak karena dapat berarti adanya peningkatan dalam beban 

kerjanya. Masing- masing menilai kebijakan berdasarkan sudut pandang yang 

berbeda. Orientasi yang beragam terhadap masalah bersama ini adalah sesuatu 

yang alami karena manusia memiliki bidang masalah yang berbeda dan minat 

yang berbeda. 

Ingatlah bahwa manajer dan pegawai hipotesis kita, berselisih paham 

tentang sebuah kebijakan yang diajukan, harus melakukan setidaknya tiga hal 

dalam menciptakan pemaknaan yang berkaitan: (1) mereka harus mendapatkan 

persetujuan tentang fakta-fakta yang mereka hadapi bersama; (2) mereka harus 

menyetujui siapa yang akan melakukan sesuatu pada fakta- fakta ini; dan (3) 

mereka harus menciptakan sebuah konteks atau dasar untuk interaksi yang terus 

berjalan. Ketiga hasil ini selalu penting untuk tritunggal A-B-X dalam sebuah 

organisasi. Sebagai contoh, pegawai dan manajer mungkin berbagi pendapat 

bahwa kebijakan diperlukan untuk mengurangi kesalahan (fakta), yang berarti 
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dibutuhkan perubahan dalam praktik kerja (siapa yang akan melakukan apa), dan 

bahwa manajer memiliki otoritas untuk membuat perubahan (dasar interaksi). 

Saat semua hasil ini diraih—ada ―co-orientas. positif‖ yang terbentuk—

dua individu tersebut menjadi semacam ―tim.‖ Mereka berubah dari agen individu 

menjadi agen kolektif dan selanjutnya memasuki interaksi dengar, individu dan 

kelompok lain tentang objek-objek masalah umum. Organisasi juga dibentuk 

dalam sebuah proses “scaling up” interaksi di atas interaksi. Taylor menggunakan 

analogi ubin yang dihubungkan untuk menyampaikan gagasan ini Setiap ubin 

menggambarkan sebuah interaksi dan setiap interaksi selanjutnya dihubungkan 

dengan interaksi yang lain, layaknya ubin yang dihubungkan dengan ubin lain 

dalam pemasangan ubin. Metafora ini berbeda dengan metafora yang lebih 

tradisional, pandangan atas bawah yang menyatakan bahwa organisasi ―dibentuk 

oleh penguasa yang mengarahkan aktivitas pada bawahannya. 

Walaupun ada kebenaran dalam model manajemen, dalam kenyataannya 

susunan organisasi yang sebenarnya terus dihasilkan kembali atau ditemukan 

kembali oleh interaksi dalam setiap tingkatan. Interaksi manajerial hanyalah salah 

satu tipenya, dan semua interaksi berperan bagi organisasi. Baik yang makro 

(keseluruhan pandangan yang besar tentang organisasi) dan mikro (interaksi 

sehari-hari yang hanya sebentar) keduanya saling memengaruhi, sehingga Anda 

tidak dapat benar-benar memisahkan semua susunan dari interaksi sehari- hari, 

atau percakapan. 

Proses penafsiran percakapan maju mundur membentuk dan memberi 

nyawa pada organisasi. Menurut Taylor, berorganisasi adalah sebuah proses 

sirkuler, dengan interaksi dan penafsiran yang saling memengaruhi. Dengan kata 

lain, interaksi menghasilkan pemaknaan bersama vang selanjutnya membentuk 

interaksi kita. Hal ini akan lebih mudah dipahami jika kita dapat membedakan dua 

istilah teoretis—percakapan (conversation) dan naskah (text). 

Percakapan adalah interaksi atau perilaku para pelaku percakapan 

terhadap satu sama i lain—kata-kata yang mereka gunakan, sikap mereka, gerak 

tubuh mereka. Naskah adalah apa yang dikatakan—isi dan gagasan yang 

ditanamkan dalam bahasa yang digunakan. Anggaplah begini: Ketika Anda 
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berbicara dengan orang lain, Anda berdua bersikap dalam cara yang beragam, 

maju dan mundur. Akan tetapi, perilaku tersebut berarti sesuatu—perilaku 

tersebut memiliki isi, tujuan, dan pengaruh. Saat Anda berkonsentrasi pada 

perilaku interaksi, Anda fokus pada percakapan; saat Anda berkonsentrasi pada 

apa yang dikatakan atau dilakukan, Anda fokus pada naskah. Bahasa naskah—

baik berupa panduan pegawai maupun lelucon dari seseorang—membentuk 

sebuah susunan kata-kata dan tata bahasa yang memungkinkan Anda untuk 

menafsirkan makna dari apa yang tertulis atau dikatakan. Anggaplah bahwa 

percakapan dan naskah bukanlah hal yang terpisah, tetapi sebagai dua sisi mata 

uang yang masing-masing memerlukan atau melibatkan yang lain. Percakapan 

dipahami sebagai naskah, dan naskah dipahami sebagai percakapan. Ini 

merupakan sebuah proses yang Taylor dan rekan- rekannya namakan—

penerjemahan ganda (double translation). 

Saat Anda melihat pada bagaimana naskah organisasi (seperti pernyataan 

kebijakan) memengaruhi atau diungkapkan dalam interaksi, Anda memasuki 

penerjemahan pertama—dari naskah menjadi percakapan—atau dari makna ke 

pengungkapan. Hal ini dapat menjadi masalah, misalnya, ketika Anda melihat 

pada cara-cara di mana kebijakan, prosedur, peranan, dan norma memengaruhi 

sifat interaksi dalam organisasi. Anda akan memasuki penerjemahan kedua— 

percakapan ke naskah—ketika Anda memberikan makna pada percakapan aktual 

dalam organisasi. Peenerjemahan ini terjadi ketika Anda bertanya, ―Apa yang 

mereka lakukan? Apa arti pola interaksi ini?‖ 

Walaupun kita memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dalam beragam 

cara, kita kurang atau lebih terbatas dalam mengatakan sesuatu karena adanya 

ketentuan bahasa dan bentuk komunikasi yang telah terbentuk dalam organisasi. 

Hal yang sama adalah kebenaran penafsiran. Kita memang menafsirkan naskah 

dengan cara yang berbeda, tetapi dalam cakupan kemungkinan yang sangat 

ditentukan oleh susunan bahasa dan bentuk wacana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Seorang manajer mungkin ingin memberitahukan pegawainya 

tentang kebijakan baru dan memiliki pilihan dalam bagaimana melakukannya, 

tetapi perusahaan telah membuat beberapa tipe wacana tertentu yang dapat 
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diterima untuk jenis komunikasi ini, dan bentuk wacana yang dipilih memiliki 

makna tertentu di dalamnya. Jadi, misalnya, si manajer dapat mengirimkan sebuah 

surat elektronik dengan kalimat subjek, ―Perubahan Kebijakan,‖ yang akan 

memuat sejumlah otoritas tertentu. 

Sekarang, mari kita satukan semuanya dalam contoh kedua. Bayangkan 

bahwa Anda adalah seorang pemadam kebakaran dan bekerja sekitar 40 jam 

seminggu untuk departemen pemadam kebakaran kota. Apa yang Anda lakukan 

setiap hari? Anda berbicara, memberi dan menerima perintah, merawat pangkalan 

dan peralatannya, memberikan izin, mengunjungi sekolah-sekolah, menanggapi 

panggilan darurat, dan terlibat dalam banyak aktivitas yang rutin. Masing- masing 

kegiatan ini dilakukan dalam serangkaian percakapan yang menuntut Anda harus 

memiliki co-orientasi dengan orang lain. Departemen pemadam kebakaran 

sebagai sebuah organisasi lebih dari sekadar kumpulan tindakan. Sesuatu yang 

muncul dari semua ini yang mendefinisikan dan menyusun organisasi itu sendiri. 

Sesuatu yang besar sedang terjadi. 

Oleh sebab itu, bagaimana Anda mengetahui dengan tepat apa yang 

membentuk departemen pemadam kebakaran sebagai sebuah organisasi? 

Pertanyaan ini menunjukkan kenapa naskah sangat penting. Naskahlah—lisan 

atau tulisan—yang merepresentasikan secara simbolis bagaimana anggota 

organisasi mendefinisikan organisasi. Secara teoretis, Anda dapat 

―mendengarkan‖ apa yang orang lain katakan untuk memahami cara mereka 

memahami susunan dan fungsi mereka. Selain bentuk-bentuk interaksi yang 

hanya sementara ini, Anda juga dapat melihat pada naskah yang lebih permanen. 

Individu-individu tertentu akan mengambil peran agen (agent) untuk organisasi 

dan menyusun aspek-aspek organisasi dalam naskah yang kurang lebih formal 

yang dianggap sebagai sejenis pola (map)  dari beberapa aspek organisasi. 

Sebagai contoh, departemen sumber daya manusia dapat menulis buku panduan 

pegawai, komite eksekutif dapat membuat konser bagan organisasi, kepala 

pemadam kebakarar memberikan pidato khusus pada sebuah kelompok 

komunitas, sebuah departemen menulis laporan tahunan, sebuah komite 

perekrutan dapat menulis sebuah deskripsi sebagai bagian dari pengumuman 
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kerja, sebuah kelompok kerja menyimpan sebuah catatan tentang apa yang mereka 

lakukan, atau seorang peneliti lapangan menulis sebuah buku tentang departemen 

pemadam kebakaran. Naskah naskah ini sangat penting sebagai pola karena 

mereka memberikan sebuah gambaran batasan kegiatan, dan peran anggota 

organisasi yang diterima secara umum. 

Jika Anda mengamati cara-cara manusia sebenarnya berkomunikasi dan 

melihat pola-pola interaksi mereka dan hubungan mereka Anda memerhatikan 

susunan permukaan (surface structure) dari organisasi—kegiatan sehari-hari para 

anggotanya. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah interaksi acak atau interaksi yang 

tidak berkaitan. Namun, interaksi tersebut dihasilkan dari susunan dalam (deep 

structure) organisasi tersebut. Susunan dalam layaknya tata bahasa atau 

aransemen struktural yang membentuk karakter organisasi dan menuntun 

tindakan-tindakannya— sebuah jaringan aturan yang rumit tentang pola-pola 

interaksi yang diizinkan dalam organisasi kewajiban anggota, dan tugas dan 

tanggung jawab yang diharapkan. Ini merupakan susunan moral atau pemahaman 

tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan. 

Ada hubungan yang berulang antara susunan dalam dan percakapan yang 

sebenarnya (susunan permukaan) dari sebuah organisasi. susunan dalam 

dihasilkan oleh manusia yang saling berkomunikasi, dan susunan dalam tersebut 

selanjutnya menuntun komunikasi itu sendiri. Ini merupakan lingkaran pengaruh, 

sebuah timbal balik maju dan mundur antara susunan dalam dan susunan 

permukaan, melibatkan hubungan yang intim antara dua bentuk penerjemahan—

dari naskah ke percakapan dan dari percakapan ke naskah. Kadang, hubungan ini 

sangat stabil yang membuat kehidupan organisasi sangat mudah diduga. Kadang, 

hubungan ini sangat tidak stabil karena naskah dan percakapan organisasi 

mengalami perubahan. 

Tentu saja, beberapa perancang ahli tidak merencanakan hal ini secara 

rasional. Sebenarnya, hal ini terjadi secara akumulatif dan seiring waktu ketika 

manusia saling berinteraksi dalam kehidupan organisasi sehari-hari mereka. 

Susunan yang diciptakan dalam proses sangat tidak diduga, dan kita akan melihat 

lebih dekat lagi pada bagaimana hal ini dapat terjadi dalam bagian berikut. Dalam 
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karya Taylor, Anda melihat pengaruh teori strukturasi yang dijelaskan lebih jauh 

dalam bab ini. 

 

F. Teori Jaringan 

Anda dapat dengan mudah melihat dari teori-teori Weick dan Taylor 

bahwa pola-pola komunikasi akan berkembang seiring waktu dalam sebuah 

organisasi. Salah satu cara untuk melihat susunan organisasi adalah dengan 

menguji pola-pola interaksi ini untuk melihat siapa yang berkomunikasi dengan 

siapa. Karena tidak ada seorang pun yang berkomunikasi dengan sama dengan 

semua anggota organisasi, Anda dapat melihat kelompok-kelompok hubungan 

komunikasi yang saling terhubung untuk membentuk keseluruhan jaringan 

organisasi. 

Jaringan (networks) merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh 

komunikasi antarindividu dan kelompok. Saat manusia saling berkomunikasi, 

tercipta mata rantai. Mata rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam 

sebuah organisasi. Beberapa di antaranya ditentukan oleh aturan-aturan organisasi 

(seperti susunan birokrasi yang dinyatakan oleh Weber) dan mendasari jaringan 

formal (formal network), tapi saluran-saluran ini hanya mengungkapkan bagian 

susunan organisasi. Sebaliknya, jaringan yang berkembang (emergent network) 

adalah saluran-saluran informal yang dibangun, bukan oleh regolasi formal 

organisasi, tetapi oleh kontak regular sehari-hari antaranggotanya. 

Kita selalu ikut serta dalam menciptakan jaringan yang berkembang 

dengan menempatkan nota dalam amplop antariawatan, mengangkat telepon, atau 

berjalan di koridor untuk berbicara dengan pegawai lain. Saat ini. kemampuan 

kita untuk menghasilkan mata rantai di luar kantor telah semakin berkembang 

dengan adanya penemuan surat elektronik. Hubungan terus terbentuk melalui 

komunikasi yang berkelanjutan, dan tidak ada cara untuk mengambil situasi yang 

dinamis dan sementara ini dalam bagan organisasi. Namun, para peneliti telah 

mengambil gambaran akan jaringan organisasi dan mampu menelitinya hingga 

bagian yang kompleks, termasuk yang berserakan dalam surat elektronik. 



480 
 

Alat bantu penelitian jaringan memungkinkan peneliti untuk melakukan 

analisis sinkronik (synchronous), yang melihat pada pengaruh jaringan dalam 

suatu waktu, dan analisis diakronik (diachronic), yang menunjukkan bagaimana 

jaringan berubah seiring waktu. Di sini, kami hanya memiliki ruang untuk 

menuliskan beberapa gagasan dasar dari literatur teoretis yang sangat banyak 

tentang jaringan. 

Gagasan struktural dasar dari teori jaringan adalah keterkaitan (connectedness)—

gagasan bahwa ada pola komunikasi yang cukup stabil antarindividu. Individu-

individu yang saling berkomunikasi saling terhubung ke dalam kelompok-

kelompok yang selanjutnya saling terhubung ke dalam keseluruhan jaringan. 

Setiap orang memiliki susunan hubungan yang khusus dengan orang lain dalam 

organisasi. Hal ini disebut dengan jaringan pribadi (personal networks). Jaringan 

pribadi Anda adalah hubungan yang Anda miliki dari komunikasi yang Anda jalin 

dengan orang lain dalam organisasi, dan susunan jaringan pribadi Anda akan 

terlihat sedikit berbeda dari rekan kerja Anda. 

Karena manusia cenderung lebih sering berkomunikasi dengan anggota-

anggota lain dari organisasi, terbentuklah jaringan kelompok (group networks). 

Organisasi biasanya terdiri atas kelompok-kelompok yang lebih kecil yang saling 

terhubung dalam kelompok yang lebih besar dalam jaringan organisasi 

(organizational networks). Gambar 9.1 adalah sebuah gambaran sederhana dari 

jaringan. Ingatlah bahwa manusia terhubung ke dalam kelompok, dan kelompok 

terhubung ke dalam sebuah organisasi yang lebih besar. 

Jika Anda ingin menganalisis sebuah jaringan, Anda akan mampu melihat 

pada beberapa hal. Sebagai contoh, Anda dapat melihat cara-cara dua orang yang 

saling terhubung. Ini akan menjadi analisis diad (dyads). Anda dapat melihat 

bagaimana tiga individu terhubung, fokus pada triad. Di balik semua ini, Anda 

dapat melihat pada kelompok dan bagaimana kelompok tersebut dibagi menjadi 

sub-sub kelompok. Akhirnya, Anda 
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GAMBAR 9.1 

Sebuah Jaringan Sederhana 

dapat melihat cara-cara kelompok-kelompok saling terhubung dalam sebuah 

jaringan global (global network). Menganalisis jaringan hingga bagian-bagiannya 

sangat membantu, tetap analisis jaringan dapat jauh lebih membantu Sebagai 

contoh, selain mengidentifikasi bagian bagiannya, analisis jaringan dapat melihat 

pada kualitas bagian-bagian tersebut atau benar-benar menjelaskan beragam 

fungsi yang dapat dipenuhi oleh mata rantai-mata rantai yang sama dalam sebuah 

jaringan, seperti pertemanan, pembagian informasi, atau pengaruh. Aspek jaringan 

ini disebut kemajemukan (multiplexity). 

Satuan dasar dari organisasi, menurut teori jaringan, adalah mata rantai 

(link) antara dua orang. Sistem organisasi terdiri atas banyak sekali mata rantai 

yang membagi orang-orang ke dalam kelompok-kelompok dan 

menghubungkannya dengan organisasi. Sebuah mata rantai dapat didefinisikan 

dengan maksud atau tujuannya bagaimana tujuan atau maksud tersebut dibagi dan 

fungsi mata rantai tersebut dalam organisasi Sebagian besar mata rantai memiliki 

lebih dari satu tujuan. Anda dapat, misalnya, menggunakan sebuah mata rantai 

untuk pembagian informasi dan pertemanan. Ini tentunya merupakan sebuah 

masalah dalam kehidupan organisasi kita. Sebagai contoh, beberapa anggota 

departemen kami bertemu di luar universitas sebagai bagian dari kelompok 
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merajut. Ada kalanya, sebuah mata rantai dapat bersifat eksklusif, tetapi biasanya 

mata rantai tersebut dibagi dengan banyak orang lain. 

Mata rantai juga dapat mendefinisikan sebuah peranan jaringan (network 

role) tertentu, yang berarti bahwa mereka menghubungkan kelompok- kelompok 

dalam cara-cara tertentu. Ketika anggota sebuah organisasi saling berkomunikasi, 

mereka memenuhi beragam peranan dalam jaringan tersebut. Sebagai contoh, 

sebuah jembatan (bridge) adalah anggota dari sebuah kelompok yang juga 

merupakan anggota kelompok lain. Sebuah hubungan (liaison) menghubungkan 

dua kelompok, tetapi bukan merupakan anggota kelompok tersebut. Sebuah 

pemisah (isolate) adalah individu yang tidak terhubung pada kelompok manapun. 

Anda juga dapat melihat tingkatan (degree) yang menghubungkan seseorang 

dengan orang lain. Tingkatan dalam (In-degree) 

menunjukkan jumlah kontak yang Anda buat dengan orang lain, sementara 

tingkatan luar (out-degree) merupakan jumlah mata rantai yang Anda gunakan 

dengan orang lain. Sentralitas (centrality) adalah tingkatan di mana Anda 

terhubung dengan orang lain. Para peneliti jaringan telah melihat banyak variabel 

yang berhubungan dengan keterkaitan individu dalam jaringan. 

Para peneliti juga menganalisis beberapa kualitas mata rantai di antara 

orang-orang. Sebagai contoh, mata rantai dapat bersifat langsung (direct), 

menggunakan mata rantai yang lurus antara dua orang, atau tidak langsung 

(indirect) di mana ada dua orang yang terhubung melalui orang ketiga. Jumlah 

mata rantai antara Anda dan orang lain disebut tingkat pemisahan (degrees of 

separation). Anda mungkin pernah mendengar bahwa hanya ada enam tingkatan 

pemisahan antara Anda dan orang lain di dunia—dengan kata lain, jika hal ini 

benar adanya, hanya dibutuhkan enam mata rantai untuk menemukan orang lain 

yang Anda cari. Mata rantai juga berbeda dalam frekuensi dan stabilitas, atau 

seberapa sering mata rantai tersebut terjadi dan seberapa terduganya mata rantai 

itu. 

Sebuah organisasi tidak pernah terdiri atas sebuah jaringan tunggal, tetapi 

dibentuk oleh banyak jaringan yang saling menimpa. Walaupun sebagian besar 

jaringan bersifat multifungsi, atau majemuk (multiplex), jaringan dapat lebih 
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berkonsentrasi pada salah satu fungsi daripada fungsi yang lain. Sebagai contoh, 

Anda mungkin mengetahui bahwa jaringan yang menonjolkan kekuasaan atau 

pengaruh sering disebut jaringan otoritas atau instrumental (authority or 

instrumental networks). Jaringan lain adalah pertemanan atau afiliasi, informasi, 

produksi, dan inovasi. 

Sebuah jaringan dapat dibentuk oleh sejumlah kualitas. Salah satunya 

adalah ukuran (size), atau jumlah orang yang besar. Lainnya adalah keterkaitan 

(connectedness), rasio mata rantai sebenarnya berbanding dengan mata rantai 

yang mungkin. Sebuah jaringan yang sangat terhubung itu kuat dan dekat, dan 

jaringan tersebut dapat menonjolkan banyak pengaruh dengan menentukan 

norma- norma untuk pemikiran dan perilaku. Anda akan merasa lebih dekat dan 

lebih terpengaruh oleh sebuah kelompok pelajar yang Anda lihat dan berinteraksi 

dengan Anda setiap hari dalam kelas daripada dengan kelompok pelajar yang 

hanya sekali-sekali saja Anda temui di kelas. 

Karakteristik lain dari sebuah jaringan adalah sentralitas (centrality) atau 

tingkatan tempat individu dan kelompok saling terhubung. Sebuah organisasi 

yang sangat terpusat memiliki garis- garis yang berawal dari kelompok-kelompok 

hingga sejumlah pusat-pusat kecil. Sebuah sistem desentralisasi memiliki lebih 

banyak keterkaitan antara seluruh anggotanya tanpa ada kelompok yang 

mengendalikannya. Jika Anda harus bertemu dengan segelintir orang setiap kali 

Anda memerlukan sesuatu, Anda tidak akan terlalu terhubung dengan anggota 

organisasi yang lain. Sebaliknya, jika Anda memiliki kebebasan untuk melakukan 

kontak dengan siapa pun, Anda akan lebih terhubung secara umum dengan 

seluruh organisasi. 

Ada banyak karya teoretis yang membahas cara-cara jaringan bekerja 

dalam organisasi. Sebagai contoh, jaringan dapat (1) mengatur arus informasi; (2) 

menyatukan orang-orang dengan minat yang sama; (3) membentuk penafsiran 

yang sama; (4) meningkatkan pengaruh sosial; dan (5) memungkinkan adanya 

pertukaran sumber daya. Teori jaringan menggambarkan sebuah organisasi, atau 

mungkin lebih tepatnya, berbagai gambar yang masing-masing menjelaskan aspek 

kerja organisasi. 
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Teori-teori dalam bagian ini membantu kita melihat sebuah sistem dalam 

tindakan. Weick memberikan sebuah pandangan mikro, di mana interaksi—

respons maju mundur—menciptakan kejelasan dan mendefinisikan sistem bagi 

para anggotanya. Taylor menunjukkan bagaimana co- orientasi dibentuk untuk 

menciptakan kesepakatan organisasi. Pada saat yang sama, interaksi membentuk 

dirinya sendiri menjadi garis-garis komunikasi dan pengaruh yang menyebar 

melalui organisasi, seperti yang digambarkan dengan baik oleh teori jaringan. 

Anda dapat melihat dengan jelas pengaruh tradisi sibernetika dalam bidang ini. 

Interaksi menciptakan pengaruh mutual, dan jaringan yang dihasilkan membentuk 

keseluruhan sistem itu sendiri. Saat kita beralih ke bagian selanjutnya dari 

susunan hubungan ke makna dan pemahaman yang dibentuk dalam hubungan ini, 

kita mulai merasakan pengaruh dari tradisi sosiokultural. 

 

G. TRADISI SOSIOKULTURAL 

Teori-teori sosiokultural sebenarnya kurang relevan dengan jaringan 

hubungan antarindividu dan lebih terfokus pada makna dan penafsiran bersama 

yang terbentuk dalam jaringan dan implikasi susunan ini untuk kehidupan 

organisasi Bagian dari apa yang didapat adalah pemahaman mengenai apa itu 

organisasi—susunan dan bentuknya. Dengan kata lain, percakapan kita 

menciptakan pola-pola untuk memahami susunan organisasi, tetapi pola-pola atau 

pemahaman umum tersebut dimungkinkan oleh adanya susunan makna yang lebih 

dalam yang muncul dalam pembicaraan. 

Pembicaraan organisasi menciptakan sejumlah kendali dalam organisasi 

dan juga akan menonjolkan kekuasaan. Pembicaraan bukan hanya sekadar tentang 

informasi tapi menentukan pola-pola pengaruh yang memengaruhi siapa kata dan 

apa yang kita lakukan dalam organisasi. 

Percakapan akan memberi organisasi sebuah rasa karakter yang berbeda 

dari organisasi lain Karakter sebuah organisasi sering kali disebut budayanya, 

yang terdiri atas aturan, norma, nilai, dan praktik bersama yang digunakan secara 

umum dan diterima dalam organisasi. Dalam bagian ini, kami menghadirkan 
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empat teori yang mewakili tradisi sosiokultural—teori strukturasi, teori kendali 

organisasi, dan budaya organisasi. 

 

H. Teori Strukturasi 

Dalam Bab 8, kami telah menghadirkan gagasan- gagasan dari Anthony 

Giddens tentang strukturasi. Anda akan mengingat bahwa strukturasi adalah 

proses akibat yang tidak diharapkan dari tindakan menciptakan norma, aturan, dan 

susunan sosial lain yang membatasi atau memengaruhi tindakan di masa depan. 

Strukturasi terus terjadi dalam semua sistem sosial. Marshall Scott Poole dan 

Robert McPhee telah menerapkan gagasan ini lebih jauh dalam komunikasi 

organisasi. Bagi Poole dan McPhee, susunan adalah manifestasi dan juga hasil 

dari komunikasi dalam organisasi. Susunan formal dari sebuah organisasi, seperti 

yang tertulis dalam buku panduan pegawai, bagan organisasi, dan kebijakan, 

memunculkan dua tipe komunikasi. Pertama, adalah cara tidak langsung dalam 

memberitahu pegawai mengenai organisasi—nilai, prosedur, dan metodenya. 

Kedua, adalah cara anggota organisasi dapat berbicara tentang komunikasi dalam 

organisasi mereka. 

Susunan organisasi diciptakan ketika individu-individu saling 

berkomunikasi dalam tiga metafora ―tempat‖ atau pusat strukturasi (centers of 

structuration) . Pertama, mencakup semua episode kehidupan organisasi di mana 

manusia mengambil keputusan dan pilihan yang membatasi apa yang dapat terjadi 

dalam organisasi. Ini merupakan tempat konsepsi (conception). Keputusan sebuah 

universitas untuk mendirikan sebuah kampus seni kreatif, misalnya, akan 

memengaruhi jalur komunikasi dalam organisasi. 

Tempat kedua dari strukturasi organisasi adalah kodifikasi formal dan 

pemberitahuan keputusan dan pilihan—tempat implementasi (implementation). 

Ketika keputusan diambil untuk mendirikan sebuah kampus baru, pembantu 

rektor mungkin mengirimkan sebuah memorandum formal kepada pengajar dan 

staf untuk memberitahukan akan perubahan tersebut. Pengumuman formal sendiri 

akan membantu dalam membentuk susunan organisasi di masa depan. 
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Akhirnya, strukturasi terjadi ketika anggota organisasi bertindak sesuai 

dengan keputusan organisasi yang merupakan tempat penerimaan (reception). 

Untuk meneruskan contohnya, setelah keputusan diambil untuk mendirikan 

sebuah kampus seni kreatif, seorang dekan akan diangkat, beberapa kepala 

jurusan akan bertemu dengan dekan yang baru, dan jalur komunikasi pengajar 

akan berubah ketika kampus yang baru masuk ke dalam organisasi. 

Walaupun setiap orang dalam organisasi dapat selalu ikut serta dalam 

komunikasi pada salah satu atau semua tempat ini, strukturasi cenderung bersifat 

khusus. Manajemen tingkat atas biasanya terlibat dalam komunikasi konseptual, 

banyak pegawai staf yang melakukan pekerjaan implementasi, dan tenaga kerja 

umum sendiri ikut serta dalam penerimaan. Saat semuanya terdengar mudah, 

sebenarnya tidak. Kegiatan komunikasi dalam ketiga tempat ini sering kali sangat 

sulit, bertumpuk, dan dipenuhi konflik. Sebenarnya, jarang ada kampus baru yang 

didirikan dalam sebuah universitas tanpa adanya pertentangan dan penolakan 

yang besar pada ketiga tahapan dan juga seluruh pegawai yang merupakan 

masalah dengan perubahan yang besar dalam semua organisasi. Hasil dari setiap 

keputusan baru dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh pola- pola 

komunikasi dan kemampuan komunikasi dari orang-orang yang terlibat. 

Selain susunan organisasi, iklim organisasi juga dapat muncul dari 

strukturasi. Secara tradisional, iklim organisasi dipandang sebagai salah satu 

variabel kunci yang memengaruhi komunikasi dan produktivitas serta kepuasan 

pegawai. Menurut Poole dan McPhee, iklim organisasi (climate) adalah 

penjelasan umum kolektif tentang organisasi yang membentuk harapan dan 

perasaan anggotanya dan juga kinerja organisasi. Anggota organisasi membuat 

iklim organisasi ketika mereka menjalani kegiatan sehari-hari mereka, dan setiap 

organisasi sebenarnya memiliki beragam iklim untuk kelompok yang berbeda. 

Poole dan McPhee mendefinisikan iklim organisasi secara strukturasi 

sebagai ―sebuah sikap kolektif yang terus dihasilkan dan dihasilkan kembali oleh 

interaksi anggota.‖ Dengan kata lain, sebuah iklim organisasi bukanlah ―variabel‖ 

objektif yang memengaruhi organisasi, bukan pula persepsi individu tentang 

organisasi. Namun, iklim organisasi muncul dari interaksi antara mereka yang ikut 
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serta atau bergabung dalam organisasi. Iklim organisasi merupakan hasil dari 

strukturasi: keduanya merupakan perantara dan hasil interaksi. 

Poole memandang iklim organisasi  sebagai sebuah hierarki dari tiga 

lapisan sosial. Pertama, adalah istilah-istilah yang digunakan anggota untuk 

mendefinisikan dan menjelaskan organisasi: kolam konsep (concept pool). Kedua, 

adalah konsepsi dasar bersama yang sangat abstrak tentang atmosfir organisasi: 

iklim kernel (kernel climate). Terakhir, penerjemahan kelompok tentang iklim 

kernel menjadi istilah istilah yang lebih konkret memengaruhi bagian mereka dari 

sebuah organisasi mendasari elemen yang ketiga: iklim tertentu (particular 

climate) Iklim kernel menyerap keseluruhan organisasi tetapi iklim-iklim tertentu 

bisa berbeda dam satu segmen organisasi ke segmen lainnya. Tiga lapisan hierarki 

dihubungkan dalam sebuah cara linear: (1) konsep menciptakan sebuah 

pemahaman mengenai apa yang terjadi dalam (2) dari pemahaman dasar ini, iklim 

kernel muncul; dan selanjutnya (3) sub-kelompok menerjemahkan prinsip-prinsip 

umum ini kedalam elemen-elemen iklim khusus yang selanjutnya memengaruhi 

perasaan, pemikiran dan perilaku individu. 

Sebuah contoh proses ini ditemukan dalam sebuah penelitian tentang 

perusahaan konsultasi. Perusahaan tersebut terdiri atas dua general pegawai—

sebuah kelompok yang telah cukup lama bersama perusahaan tersebut dan sebuah 

kelompok lain yang terdiri atas banyak pegawai baru. Meskipun kedua kelompok 

memiliki susunan konsep yang sama, mereka mengalami iklim yang berbeda. Dari 

konsep inti ini, ada empat elemen iklim kernel yang muncul dalam organisasi ini: 

1. ―Perusahaan memiliki sebuah susunan formal yang kaku yang sering kali 

membatasi.‖ 

2. ―Kontribusi terhadap keuntungan sangat penting.‖ 

3. ―Pekerjaan yang kreatif lebih dihargai daripada pekerjaan rutin.‖ 

4. ―Komitmen pegawai sangat penting.‖ 

5.  

Keempat elemen iklim kernel ini diartikan secara berbeda kedalam iklim kedua 

kelompok tersebut. Pegawai generasi pertama percaya bahwa ―tekanan dapat 

dikendalikan,‖ dan bahwa ―ada ruang untuk pertumbuhan.‖ Namun, pegawai 
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generasi kedua percaya bahwa ―tekanan menghalangi kinerja,‖ dan bahwa ―hanya 

ada sedikit ruang untuk pertumbuhan.‖  

Bagaimana elemen-elemen iklim ini berkembang dalam sebuah 

organisasi? Kita sudah mengetahui dari sudut pandang strukturasi bahwa iklim 

dihasilkan oleh kegiatan anggota organisasi, dan selanjutnya, iklim memengaruhi 

dan membatasi kegiatan tersebut. Jadi, iklim tidak statis, tetapi terus mengalami 

proses perkembangan. Ada tiga faktor yang berhubungan dalam proses 

perkembangan ini. 

Pertama, susunan organisasi (structure of the organization) itu sendiri. Karena 

susunan membatasi jenis interaksi dan kegiatan yang dapat dimasuki, susunan 

membatasi jenis iklim yang bisa ada dari interaksi dan kegiatan ini. Sebagai 

contoh, jika organisasi sangat tersegmentasi dengan perbedaan yang kental 

antarpegawai dan departemen, individu akan memiliki rekan kerja yang terbatas 

sebagai rekan komunikasi mereka, yang meningkatkan peluang iklim yang 

―tertahan.‖ 

Faktor kedua yang memengaruhi iklim adalah berbagai aparat penghasil 

iklim (climate-producing apparatuses), atau mekanisme yang dirancang untuk 

memengaruhi persepsi dan kinerja pegawai, seperti laporan berkala, program 

pelatihan, dan sejenisnya. Faktor yang ketiga adalah karakteristik anggota—

kemampuan dan pengetahuan anggota. 

 

Sebagai contoh, jika pegawai cukup cerdas dan reflektif, mereka dapat menentang 

otoritas yang ada dan ―mengetahui kebenaran‖ aparat-aparat tersebut. 

Karakteristik anggota juga meliputi tingkat persetujuan atau koordinasi dalam 

kelompok kerja. 

Menarik untuk melihat cara-cara strukturasi mendapatkan kendali dalam 

organisasi. Anda tidak dapat melakukan apa pun yang Anda ingin lakukan dalam 

sebuah organisasi, karena susunan dan iklim yang dihasilkan dalam komunikasi 

sehari- hari. Dengan kata lain, strukturasi menciptakan kendali. Teori yang 

dibahas dalam bagian berikut menelusuri gagasan ini lebih mendalam. 
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I. Teori Kendali Organisasi 

Phillip Tompkins, George Cheney, dan rekan-rekan mereka telah 

mengembangkan sebuah pendekatan yang baru dan berguna terhadap komunikasi 

organisasi. Para ahli teori ini tertarik dalam cara- cara komunikasi biasa 

membentuk kendali atas pegawai. Sebenarnya, kendali dinyatakan dalam 

organisasi dengan empat cara. Pertama, kendali sederhana (simple control), atau 

penggunaan kekuasaan yang langsung dan terbuka 

Kedua, kendali teknis (technical control), atau penggunaan alat-alat dan 

teknologi. Sebagai contoh, jika pegawai diberikan sebuah telepon seluler dan 

diperintahkan untuk menggunakannya dalam pekerjaan mereka, mereka berada 

dalam kendali teknis karena telepon tersebut. Mereka dapat, misalnya, dihubungi 

melalui telepon tersebut 24 jam sehari. Bentuk kendali yang ketiga adalah 

birokrasi, yang merupakan penggunaan prosedur organisasi dan aturan-aturan 

formal, seperti yang digambarkan Weber. Pegawai diberikan sebuah buku 

panduan yang mencakup kebijakan yang harus diikuti, dan memo, tinjauan 

laporan, tinjauan rapat, dan tinjauan kinerja digunakan untuk menyampaikan 

harapan yang lain. 

Keempat, dan yang paling menarik bagi Cheney dan Tompkins, adalah kendali 

konsertif (concertive control)—penggunaan hubung: interpersonal dan kerja sama 

tim sebagai sebuah  cara kendali. Ini merupakan bentuk kendali yang paling 

sederhana karena mengandalkan pada realitas dan nilai-nilai bersama: ―Dalam 

organisasi konsertif, aturan dan regulasi yang tertulis jelas digantikan oleh 

pemahaman pemaknaan nilai objektif, dan cara-cara pencapaian bersama sejalan 

dengan apresiasi yang mendalam untuk ‗misi‘ organisasi. Kami menyebut ini . . . 

'jiwa organisasi yang baru.‘‖ 

Walaupun keempat tipe kendali tersebut biasanya ditemukan dalam 

berbagai kombinasi ada kecenderungan menjauh dari kendali langsung dan 

sederhana ke bentuk kendali yang lebih halus, kompleks, dan konsertif. Kendali 

konsertif adalah sejenis ―disiplin,‖ atau paksaan yang mempertahankan susunan 

dan konsistensi melalui kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah dapat dihindari dan 

selalu ada dalam siststem tetapi kekuasaan bukanlah dorongan dari luar Malah, 
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kekuasaan selalu diciptakan oleh berbagai bentuk interaksi dalam organisasi. Oleh 

sebab kekuasaan mendapatkan kendali, tetapi dengan tunduk pada kendali, 

pekerja sendiri memperkuat sumber kekuasaan yang sama. 

Dalam kendali konsertif, disiplin diraih dengan ―menormalkan‖ perilaku, 

membuat cara-cara tertentu yang berjalan normal dan alami, sesuatu yang ingin 

dilakukan oleh anggota organisasi. Sebuah aturan berpakaian yang tidak tertulis 

adalah sebuah contoh yang bagus. Orang-orang hanya memerhatikan bagaimana 

orang lain berpakaian dan ―seragam‖ yang umum mulai muncul. Sekali lagi, kita 

melihat bahwa disiplin memperkuat hubungan kekuasaan yang memungkinkan 

adanya disiplin. Dalam organisasi kontemporer, kendali disipliner sangat baik 

dicapai dalam empat cara. 

Pertama, kendali ini melibatkan metode yang tidak menonjol. Displin 

tidak harus jelas atau disadari tapi merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari 

organisasi yang berjalan terus. Sebagai contoh, sesuatu yang sederhana seperti 

jam kerja adalah sebuah bentuk kendali, dan pada sejumlah pegawai 

menerimanya, mereka ikut serta dalam kendali mereka sendiri. Dalam banyak 

universitas, misalnya, tidak ada aturan formal—setidaknya tidak terlalu jelas—

tentang kapan pengajar harus hadir di kampus, tetapi setiap pengajar paham 

bahwa mereka harus berada di sana untuk mengajar, mengadakan jam kantor, dan 

menghadiri pertemuan-pertemuan komite tempat mereka menjadi anggotanya. 

Kedua, disiplin dihasilkan secara kolaboratif. Anggota organisasi bekerja 

bersama untuk membuat kegiatan-kegiatan normal, untuk membuat standar, 

sebuah disiplin. Rapat adalah sebuah contoh yang bagus. Dalam banyak 

organisasi, rapat cenderung dimulai pada jam sekian dan berakhir pada jam 

sekian. Apakah lamanya sekitar satu, dua, atau tiga jam, pola ini adalah pola yang 

umum. Manusia bekerja sama untuk membuat situasi ini normal. Mereka datang 

tepat waktu dan ketika jamnya habis, mereka mengikuti harapan mereka dengan 

berkemas dan beranjak menuju pintu. Mereka cenderung mengadakan rapat pada 

pukul 11:00 atau 2:00, bukan pada pukul 11:05 atau 2:23. 

Ketiga, disiplin merupakan bagian dari hubungan sosial. Apa yang orang 

katakan dan lakukan kepada orang lain diatur oleh dan menghasilkan kegiatan 
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yang ternormalkan. Aturan-aturan yang tidak diakui dalam sebuah organisasi 

memberitahu Anda topik-topik apa yang dapat dan tidak dapat Anda bicarakan 

tentang tempat kerja, kapan dan di mana interaksi dapat terjadi, perilaku non-

verbal apa yang tepat atau tidak tepat, dan siapa yang bisa mengawali percakapan. 

Dengan adanya penemuan surat elektronik, semua yang tidak dapat diceritakan 

dalam situasi tatap muka dapat dibagi melalui surat elektronik, dan organisasi 

segera mengembangkan aturan informal tentang apa yang tepat dan apa yang 

tidak. 

Akhirnya, cara kendali yang paling efektif didasarkan pada nilai-nilai yang 

mendorong anggota organisasi—hal paling dasar yang mereka perjuangkan. Hal 

ini dapat meliputi uang, waktu, pencapaian, pemahaman kerja sama tim, dan 

sebagainya. Menjadi anggota sebuah tim yang sangat Anda nikmati dalam 

pekerjaan mungkin jauh lebih mendorong Anda daripada penghargaan tradisional 

seperti uang. 

Menurut Tompkins dan Cheney, pengambilan keputusan organisasi 

mengikuti sebuah pola silogistis, di mana pelaku berpikir secara deduktif dari 

dasar pemikiran umum dan di mana pilihan didasarkan pada pemikiran tersebut. 

Kendali ditonjolkan ketika pekerja, yang menerima pemikiran umum tertentu, 

memikirkan kesimpulan yang diharapkan oleh manajemen. Dasar pemikiran 

diterima karena adanya insentif seperti gaji dan otoritas orang-orang yang 

memiliki kekuasaan—sangat berhubungan dengan gagasan Weber tentang 

birokrasi. Namun, penerimaan ini tidak datang begitu saja, karena konflik sering 

terjadi dari perbedaan antara keyakinan pribadi pegawai dan pemikiran organisasi. 

Sebenarnya, sejumlah perselisihan perindustrian yang mendasar berakar dari 

perbedaan-perbedaan tersebut. Maka, bagaimana, organisasi mencapai kendali 

konsertif saat konflik? Jawabannya terletak dalam proses pembentukan identitas 

pribadi. 

Di antara banyak hal yang diciptakan melalui interaksi dalam organisasi 

adalah identitas. Secara alami, kita memiliki identitas pribadi yang kompleks, dan 

sebagian besar kita didasarkan pada hubungan yang kita jalin dengan orang lain 

dalam kelompok dan organisasi. Identitas seseorang sangat terhubung dengan 
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identifikasi. Identifikasi adalah sebuah proses penghubungan seseorang dengan 

orang lain. Anda bisa terhubung dengan teman, kelompok, atau dengan seluruh 

organisasi. 

Dalam kehidupan organisasi , kita mengidentifikasi, atau 

menghubungkan diri kita, dengan banyak sumber yang berbeda. Disini, para ahli 

teori sangat bergantung pada karya Kenneth Burke (Bab 5). Identifikasi 

(identification) terjadi ketika individu menyadari dasar mereka. Kita terhubung 

dengan individu sebagai teman berbagi sesuatu yang sama; dan semakin kita 

berbagi dengan orang lain, semakin besar identifikasi antara kita. Ketika pegawai 

terhubung dengan organisasi, mereka lebih mungkin menerima pemikiran 

organisasi dan mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

Siapa kita dalam organisasi, identitas kita, menentukan tingkatan 

identifikasi yang kita cari. Pada saat yang sama, identifikasi kita membentuk siapa 

kita, identitas kita. Jalur dua arah ini disebutkan dalam teori sebagai dualitas 

identitas identifikasi (identity-identification duality). Tompkins dan Cheney yakin 

bahwa proses identifikasi identitas bersifat strukturasional (seperti yang dijelaskan 

dalam bagian sebelumnya). 

Dengan kata lain, dalam proses pencarian afiliasi dengan orang lain, tanpa 

disadari kita menciptakan susunan yang akan memengaruhi identitas kita. Banyak 

yang telah dihasilkan oleh seorang pengajar dengan cara ini. Seorang siswa 

mendapati seorang pengajar yang sangat ia sukai, berkenalan dengan orang 

tersebut, membentuk sebuah hubungan dengan pengajar tersebut, mulai 

memikirkan nilai-nilai akademis, dan menjadi asisten penelitian pengajar tersebut. 

Pengaruh dari semua ini adalah susunan harapan antara siswa, pengajar, dan 

mungkin orang lain yang membentuk perkembangan siswa tersebut dan 

memutuskan untuk menjadi pengajar dan mengajar di sebuah universitas, dan pola 

tersebut berlanjut lagi. 

Apa yang akan mulai terjadi dalam sebuah organisasi adalah bahwa para 

anggotanya menciptakan sebuah identifikasi mutual dengan organisasi tersebut. 

Oleh karena identitas pribadi mereka sebagian terbentuk oleh identifikasi ini 

mereka mulai memikirkan nilai-nilai, dan cita cita organisasi. Identifikasi ini 
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membentuk asumsi dan perilaku anggota, dan ini merupakan intisari dari kendali 

konsertif, di mana para anggota dapat sama-sama ―berpikir‖ dengan dasar 

pemikiran bersama. Penerimaan dasar pemikiran organisasi merupakan bagian 

dari proses identifikasi organisasi. 

Ketika dicapai sejumlah identifikasi tertertentu, entime organisasi 

memungkinkan adanya kendali konsertif. Digambarkan oleh Aristoteles lebih dari 

2.000 tahun yang lalu, entime merupakan sebuah alat retorik yang digunakan 

untuk menarik audiens dalam proses pemikiran pengacara. Dalam sebuah entime, 

satu atau beberapa dasar pemikiran dalam rantai pemikiran ditinggalkan dan 

disediakan oleh audiens. Dalam organisasi, para anggota adalah semacam audiens 

yang mencapai kesimpulan tertentu berdasarkan pada dasar pemikiran implisit 

bersama. Kadang-kadang, dasar pemikiran yang tertekan menerima nilai- nilai 

budaya secara luas; kadang dasar pemikiran tersebut ditanamkan melalui persuasi. 

Sebagai contoh, seorang pembicara yang menganjurkan larangan 

pengeboran lepas pantai mungkin berpikir bahwa (1) pengeboran lepas pantai 

membahayakan ekologi laut yang rapuh; (2) ekologi laut sangat berharga dan 

harus dilindungi; dan (3) oleh karena itu, pengeboran lepas pantai harus dilarang. 

Dalam memberitahu anggota organisasi lingkungan yang lain, pembicara ini tidak 

perlu mengutarakan secara eksplisit tentang argumen ini dan dapat mengandalkan 

penerimaan anggota terhadap pemikiran ini yang menghasilkan penerimaan 

pernyataan yang hampir langsung. Para anggota akan siap untuk berjuang 

melawan pengeboran lepas pantai karena identifikasi mereka dengan organisasi 

lingkungan. 

Tompkins dan Cheney sangat tertarik pada bagaimana entime digunakan dalam 

organisasi untuk kendali tidak langsung dalam pengambilan keputusan. Para 

penulis ini menyatakan bahwa ketika para anggota menunjukkan kesetiaan dan 

bersikap ―dengan cara organsisasi,‖ mereka menerima dasar pemikiran utama 

organisasi. Sering kali organisasi langsung mengumumkan pemikirannya kepada 

pegawai melalui laporan berkala organisasi, program pelatihan, dan sejenisnya. 

Kadang-kadang, organisasi menggunakan beragam insentif untuk membujuk 

pegawai agar setia. 



494 
 

Dalam setiap kasus, ketika pegawai menerima pemikiran tertentu, 

kesimpulan dan keputusan mereka dikendalikan. Sebagai contoh, salah satu 

 pemikiran dari banyak perusahaan industri adalah bahwa kekunoan adalah 

sesuatu yang positif karena kekakuan tersebut mempertahankan kemajuan, 

mendukung pasar, dan melindungi pekerjaan. Ketika insinyur memercayai 

gagasan ini, mereka langsung memilih rancangan yang mencakup kekunoan yang 

direncanakan karena mereka menerima dasar pemikiran organisasi. 

Untuk menelusuri identifikasi organisasi, Michael Papa, Mohammad 

Auwal, dan Arvind Singhal meneliti Grameen Bank di Bangladesh. Grameen 

(berarti bank pedesaan) didirikan pada tahun 1976 sebagai sebuah percobaan 

dalam perkembangan dan otonomi pedesaan. Percobaan ini dirancang untuk 

meningkatkan layanan perbankan bagi orang-orang miskin; menghapus 

eksploitasi; menciptakan lapangan pekerjaan; dan mendirikan lembaga perbankan 

kecil dan lokal yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. 

Dari awal, partisipan, termasuk pemohon pinjaman, dipekerjakan untuk 

mendukung misi bank tersebut. Melalui cara-cara, seperti pembicaraan 

inspirasional, pegawai-pegawai baru dibujuk untuk membuat identifikasi dan 

meyakini nilai-nilai dan tujuan organisasi. Mereka diminta untuk meyakini konsep 

tim, di mana semua pegawai, dan bahkan klien, akan bekerja bersama untuk 

menghapus kemiskinan selamanya. Bank tersebut sangat berhasil dan 

mendapatkan sambutan internasional, sebuah kehormatan yang dimiliki oleh 

semua pegawai pada setiap tingkatan. Para pekerja merupakan penasihat terkuat 

bagi misi dan nilai-nilai organisasi, dan mereka menjalankan standar yang sangat 

tinggi (tidak diperintahkan oleh pihak manajemen) pada diri mereka sendiri dan 

pegawai lain. 

Organisasi mewakili ringkasan kendali konsertif melalui identifikasi. Para 

anggota bekerja keras untuk memastikan bahwa penerima pinjaman 

mengembalikan pinjaman mereka. Karena identitas pegawai sangat tertutup dalam 

bank, mereka menonjolkan tekanan yang besar sesama rekan kerja untuk bekerja 

keras demi kepentingan organisasi. Oleh sebab itu, pegawai menyatu dengan misi 

bank, yaitu pengentasan kemiskinan dan juga dengan pegawai lain pada kantor 
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cabang lokal mereka. Tingkat kendali konsertif yang sangat kuat ini sangat 

bertentangan. Kendali ini menguasakan pegawai untuk menentukan standar 

mereka, tetapi dalam prosesnya, prosedur dan etika kerja mereka telah menjadi 

suatu adat kebiasaan, yang ironisnya melemahkan pegawai, yang mungkin tidak 

ingin membuat cara kerja yang baru. Para pegawai dibebaskan dari penindasan, 

tetapi mereka ditindas dari semula oleh bentuk-bentuk yang mereka ciptakan 

sendiri. 

Kendali konsertif adalah salah satu mekanisme yang digunakan oleh 

organisasi untuk mengatur banyak identitas. Organisasi yang kompleks saat ini 

tidak memiliki gambaran tunggal dengan ketertarikan tunggal yang sesuai. 

Namun, ini merupakan sebuah sistem interaksi yang kompleks, kadang-kadang 

bertentangan, identitas, dan komunikasi organisasi harus dapat mengatasi situasi 

majemuk ini. George Cheney menjelaskan kesulitan: ―Berbicara tentang identitas 

kolektif adalah berbicara tentang ketertarikan kolektif atau bersama—atau 

setidaknya tentang bagaimana ketertarikan dari sebuah kolektif dihadirkan dan 

dipahami. Ini merupakan masalah mendasar dari organisasi kontemporer. 

Organisasi dengan birokrasi yang besar mengalami masalah manajemen identitas; 

para pengaturnya harus terkait dengan bagaimana menghadirkan atau 

merepresentasikan organisasi sebagai sebuah kesatuan dan  bagaimana 

menghubungkan identitas individu dari banyak anggota dengan identitas 

kolektif.‖ 

Jadi, organisasi harus memiliki sebuah cara untuk menarik individu dengan semua 

ketertarikan variabel mereka ke dalam sebuah identifikasi umum dengan 

organisasi. Perbedaan identitas, atau bahkan pertentangan, dapat ditangani jika 

setidaknya ada keseluruhan identifikasi dengan organisasi sebagai sebuah 

kesatuan. Kadang-kadang, organisasi harus berubah yang berarti mengubah 

identitas, bukan mempertahankannya organisasi harus menciptakan sebuah 

identitas baru yang sebagian didasarkan pada ketertarikan dari bagian dasar 

keanggotannya. 

Karena alasan ini, kemajemukan dan perbedaan yang tidak terkendali tidak 

dapat ditoleransi oleh sebuah organisasi, maka kendali konsertif melalui 
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identifikasi sangat penting. Salah satu faktor pemersatu dari sebuah organisasi 

dapat berupa budayanya, dan kita akan menelusuri sebuah teori dengan fokus 

pada hal ini selanjutnya. 

 

J. Budaya Organisasi 

Teori-teori tentang budaya organisasi menekankan pada cara-cara manusia 

membentuk realitas organisasi. Sebagai penelitian tentang cara hidup organisasi, 

pendekatan ini melihat pada makna dan nilai anggota. Pendekatan ini menguji 

cara individu menggunakan cerita, ritual, simbol dan kegiatan lain untuk 

menghasilkan dan menghasilkan kembali pemahaman. Gerakan budaya organisasi 

telah sangat luas menyentuh hampir semua aspek kehidupan organisasi. 

John Van Maanen dan Stephen Barley menggarisbawahi empat ―bidang‖ budaya 

organisasi. Bidang yang pertama, konteks ekologis  (ecological context),  

adalah dunia fisik, termasuk lokasi, waktu dan sejarah, dan Konteks sosial yang di 

dalamnya organisasi berjalan. Bidang budaya yang kedua terdiri atas jaringan, 

atau interaksi diferensial (differential interaction). Maka ada cara yang umum 

dalam menafsirkan kejadian, atau pemahaman kolektif (collective understanding). 

Ini merupakan ―isi‖ dari budaya—gagasan, cita-cita, nilai, dan Kegiatan. 

Akhirnya, ada kegiatan atau tindakan individu, yang mendasari bidang individu 

individual domain). Beberapa organisasi yang besar terdiri atas sebuah budaya 

tunggal. Dalam sebagian besar masalah, subkultur yang terkait dengan kelompok 

tertentu akan muncul. Anda dapat membayangkan sebuah organisasi sebagai 

sebuah diagram Venn atau lingkaran budaya yang saling menumpuk. 

Penelitian pada budaya organisasi menandai sebuah pergeseran penting 

dalam bidang ini dari fungsionalisme ke penafsiran—dari asumsi bahwa 

organisasi memiliki elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya yang saling 

bertindak dalam cara yang dapat diduga ke asumsi bahwa ada pemaknaan yang 

terus berubah yang tersusun melalui komunikasi. Budaya organisasi sangat 

dipengaruhi oleh tradisi sosiokultural dalam komunikasi. Dalam tradisi ini, 

organisasi memberikan peluang ragi adanya penafsiran budaya; organisasi 

menciptakan sebuah realitas bersama yang membedakan mereka dari organisasi 
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dengan budaya yang lain. Gareth Morgan menjelaskan: "Pemaknaan bersama, 

pemahaman bersama, dan perasaan bersama semuanya merupakan cara yang 

berbeda dalam menjelaskan budaya. Dalam membicarakan budaya, kita 

sebenarnya membicarakan sebuah proses pembentukan realitas yang 

memungkinkan manusia melihat dan memahami kejadian, tindakan, objek, 

ucapan, atau situasi tertentu dalam cara-cara yang berbeda. Pola-pola pemahaman 

ini juga memberikan sebuah dasar untuk membuat perilaku seseorang berarti dan 

pantas." 

Budaya organisasi adalah sesuatu yang dihasilkan melalui interaksi sehari-

hari dalam organisasi—bukan hanya tugas pekerjaan, tetapi semua jenis 

komunikasi. Sebagai sebuah contoh, Michael Pacanowsky dan Nick O‘Donnell- 

Trujillo dalam penelitian mereka tentang budaya menanyakan jenis pertanyaan 

tertentu yang dirancang untuk menyingkap pola-pola budaya dalam sebuah 

organisasi. Mengikuti petunjuk dari Victor Turner (Bab 11), para penulis ini 

mencatat bahwa ―kinerja adalah setiap tindakan anggota organisasi yang 

mendasari dan mengungkapkan budaya mereka bagi diri mereka dan orang lain.‘‖
 

Para akademisi ini menjelaskan perbedaan antara pendekatan ini dengan metode 

penelitian sebagai berikut: 

Kami yakin bahwa sebuah hal yang menarik tentang komunikasi adalah cara 

komunikasi tersebut menciptakan dan mendasari realitas dunia yang ada begitu saja. 

Kegiatan sosial seperti yang kita lihat merupakan pencapaian komunikatif yang 

utama dari tindakan yang saling terhubung. Jadi, ketika motif yang mendasari dari 

penelitian tradisional mencapai pemahaman tentang bagaimana membuat organisasi 

berjalan lebih baik, motif yang mendasari pendekatan budaya organisasi mencapai 

pemahaman tentang bagaimana kehidupan organisasi dicapai secara komunikatif. 

Untuk memahami bagaimana kehidupan organisasi dihadirkan, kita tidak dapat 

membiarkan diri kita dibatasi dalam menanyakan pertanyaan yang memerlukan 

beberapa mata rantai yang implisit atau eksplisit ke produktivitas organisasi untuk 

legitimasi mereka. 

 

Apa yang digunakan oleh anggota organisasi untuk menciptakan dan 

menunjukkan pemahaman mereka tentang kejadian di dalam organisasi? Menurut 
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para ahli teori ini, ada banyak indikator, termasuk gagasan yang relevan dan 

kosakata yang terhubung, fakta yang diterima, kegiatan atau aktivitas, metafora, 

cerita, dan upacara serta ritual. Semua hal ini adalah penampilan karena mereka 

menunjukkan pengalaman yang dijalani kelompok tersebut. Namun, penampilan, 

seperti drama panggung, juga merupakan pencapaian. Penampilan menghadirkan 

realitas budaya: ―penampilan membawa kepentingan atau makna dari beberapa 

bentuk susunan—dapat berupa simbol, cerita, metafora, ideologi, atau hikayat— 

menjadi hidup.‖ 

Pacanowsky dan O‘Donnell-Trujillo menggarisbawahi empat karakteristik 

penampilan komunikasi. Pertama, interaksional, lebih seperti dialog bukan seperti 

berbicara pada diri sendiri. Dengan kata lain, penampilan adalah tindakan sosial, 

bukan tindakan tersendiri. Penampilan organisasi adalah sesuatu di mana banyak 

orang yang ikut serta di dalamnya. Kedua, penampilan bersifat kontekstual. 

Penampilan tidak dapat dipandang sebagai tindakan mandiri, tetapi selalu 

ditanamkan dalam kerangka aktivitas; penampilan, dengan kata lain, 

mencerminkan dan menghasilkan konteksnya. Ketiga, penampilan adalah 

peristiwa. Penampilan adalah peristiwa yang memiliki awal dan akhir, dan 

penampilnya dapat menyatukan peristiwa dan membedakannya dari peristiwa 

lain. Akhirnya, penampilan diciptakan sendiri. Ada keluwesan dalam bagaimana 

sebuah peristiwa komunikasi dimainkan, dan walaupun penampilan yang sama 

mungkin dimainkan lagi dan lagi, penampilan tersebut tidak pernah diulangi 

dengan cara yang benar-benar sama. 

Para penulis ini memberikan sejumlah saran tentang penampilan 

komunikasi organisasi Pertama, ritual—sesuatu yang diulangi secara teratur. 

Ritual ini tidak asing dan sudah menjadi kebiasaan, seperti rapat staf atau tamasya 

perusahaan. Ritual sangat penting karena terus memperbarui pemahaman kita 

tentang pengalaman umum kita, dan ritual juga memberi legitimasi pada apa yang 

kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Berikut ini adalah sebuah contoh ―Setiap hari, 

Lou Polito, pemilik dan GM dari Lou Polito Dodge, membuka semua surat 

perusahaan. Pada waktu senggangnya, ia secara pribadi mengantarkan surai ini 

kepada divisi yang terpat dalam perusahaan. Ini hanyalah caranya untuk 



499 
 

membiarkan pegawainya tahu bahwa ia selalu dekat dengan apa yang mereka 

lakukan.‖ Ia merupakan sebuah contoh ritual pribadi (personal ritual). 

Ritual yang lain adalah ritual tugas (task ritual), yang merupakan aktivitas 

yang diulang yang membantu anggota melakukan pekerjaan mereka. Contoh 

berikut dari Pacanowsky dan O‘Donnell-Trujillo menunjukkan sebuah ritual tugas 

yang ada di antara anggota departemen kepolisian: 

Ketika seorang petugas patrol Valley View menghentikan seorang pengemudi 

karena beberapa pelanggaran lalu lintas, ia meluncurkan rangkaian percakapan 

rutin yang melibatkan pertanyaan jawaban. ―Boleh saya lihat surat izin mengemudi 

Anda?‖ ―Apakah ini benar alamat Anda?‖ ―Bolehkah saya lihat surat tanda 

kendaraan Anda?‖ "Apakah Anda tahu alasan saya menghentikan Anda?‖ ―Apakah 

Anda tahu batas kecepatan di jalan ini?‖ ―Apakah Anda membaca angka yang 

tertulis pada alat pengukur kecepatan?" 

Walaupun petugas tersebut telah diajarkan tentang rutinitas ini di Akademi 

Kepolisian sebagai suatu cara untuk sopan dan profesional, petugas polisi Valley 

View menggunakannya untuk melihat bagaimana respons pengemudi, untuk 

―menilainya,‖ dan memutuskan apakah harus atau tidak perlu memberi 

―kesempatan‖ untuk mengeluarkan surat panggilan atau peringatan. 

 

Ritual sosial (social rituals) tidak berhubungan dengan tugas, namun 

merupakan penampilan penting dalam organisasi. Acara minum-minum setelah 

pulang kerja merupakan salah satu contoh yang baik: ―Setiap Jumat malam, 

mandor dari Steele Manufacturing pergi ke ‗Pub,‘ salah satu dari beberapa tempat 

di kota mereka yang menyajikan bir. Percakapannya sering kali diisi dengan 

'pembicaraan pekerjaan, tetapi dapat berkisar dari olahraga ... hingga politik.‖ 

Akhirnya, ritual organisasi (organization rituals) adalah ritual yang 

mengikutsertakan seluruh kelompok kerja dengan beberapa regularitas: ―Setiap 

tahun, jurusan komunikasi mengadakan tamasya, yang ditandai oleh permainan 

softball tradisional yang mempertandingkan antara siswa yang sudah lulus 

melawan pengajar. Persaingan biasanya sengit; tetapi para mahasiswa hanya 

menang sekali dalam lima tahun.‖ 
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Kategori penampilan yang kedua adalah apa yang Pacanowsky dan 

O‘Donnell-Trujillo sebut dengan hasrat (passion). Di sini, para pekerja 

melakukan pekerjaan yang membuat tugas- tugas yang membosankan dan 

menjemukan menjadi menarik atau berhasrat. Mungkin cara yang paling umum 

dalam melakukannya adalah dengan penceritaan (storytelling). Hampir setiap 

orang bercerita tentang pekerjaan mereka, dan penceritaannya sering kali hidup 

dan dramatis. Selanjutnya, cerita-cerita ini diceritakan lagi dan lagi, dan orang-

orang sering kali menikmati dalam menceritakan cerita yang sama berulang-ulang 

kepada orang lain. Anggota baru dari sebuah organisasi dengan cepat mendengar 

cerita tentang manajer yang lupa datang ke rapat staf bulanan, tentang bagaimana 

CEO tanpa diduga mewarisi perusahaan dari kakeknya, atau ketika pemimpin 

perusahaan menyuruh semua pekerja pulang lebih awal karena ia memenangkan 

sebuah hadiah yang besar. Kita bercerita tentang diri kita (cerita- cerita pribadi), 

tentang orang lain (cerita-cerita kolektif), atau tentang organisasi (cerita-cerita 

perusahaan). 

Cara lain menciptakan drama dalam pekerjaan adalah dengan cara 

jawaban tepat yang berhasrat (passionate repartee), yang terdiri atas interaksi 

dramatik dan penggunaan bahasa yang bersemangat: ―Petugas polisi Valley View, 

misalnya, tidak berurusan dengan ‗masyarakat sipil,‘ tetapi dengan ‗bajingan,‘ 

‗sampah masyarakat,‘ dan ‗orang-orang aneh,‘—label-label yang berguna sebagai 

pengingat bahwa ada ‗elemen negatif‘ yang sebagian besar merupakan bagian dari 

pengalaman sehari-hari sebagai petugas polisi.‖ 

Kategori penampilan yang ketiga adalah sosialitas (sociality), yang 

menguatkan pemahaman umum tentang kesopanan dan menggunakan aturan 

sosial dalam organisasi. Kesopanan dan senda gurau adalah contoh-contohnya. 

Sosiabilitas (sociabilities) adalah penampilan yang menciptakan pemahaman 

kelompok tentang identifikasi dan mencakup hal-hal, seperti lelucon, 

―menggerutu,‖ dan ―membicarakan pekerjaan.‖ Privasi (privacies) adalah 

penampilan sosialitas yang menyampaikan kepekaan dan privasi. Privasi 

mencakup beberapa hal, seperti pengakuan, menghibur, dan mengkritik. Pengurus 

departemen yang memberitahu manajernya pada Senin pagi tentang kesulitan 
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yang ia hadapi dengan putra remajanya akhir pekan lalu adalah sesuatu yang 

rahasia. 

Kategori penampilan yang keempat adalah politik organisasi 

(organizational politics). Penampilan ini yang menciptakan dan memperkuat 

gagasan tentang kekuasaan dan pengaruh dapat mencakup kekuatan pribadi, 

mempererat persekutuan, dan perundingan. Penampilan ini biasanya 

menggunakan gerakan yang dirancang untuk menempatkan seseorang secara 

strategis dengan cara tertentu dalam organisasi untuk alasan politis. 

Kategori yang kelima adalah enkulturasi (enculturation), atau proses 

―pengajaran‖ budaya pada anggota organisasi. Enkulturasi terjadi terus- menerus, 

tetapi penampilan tertentu sangat penting bagi proses ini. Orientasi pendatang 

baru adalah contohnya. Pada skala yang tidak terlalu formal, ―mempelajari 

susunan‖ terdiri atas serangkaian penampilan di mana individu mengajarkan 

orang lain bagaimana sesuatu dilakukan. Walaupun hal ini dapat dicapai dengan 

instruksi langsung (―Beginilah cara kami melakukannya di sini‖), sering kali jenis 

pembelajaran ini terjadi ketika orang-orang membicarakan hal-hal yang terjadi 

dalam cara yang membantu orang lain belajar menafsirkan kejadian. Seorang 

anggota pengajar yang baru-baru ini dipekerjakan dalam jurusan kami bertanya 

kepada seorang rekannya apakah ia akan menghadiri acara kelulusan jurusan. 

Rekan kami tersebut yang harus pergi keluar kota mengatakan tidak, dan pengajar 

yang baru itu membentuk kesan yang salah bahwa kehadiran pada acara kelulusan 

bersifat fakultatif. Ia berakhir dengan duduk di kantornya selama acara, 

menganggapnya bukan masalah besar, dan merencanakan untuk menghadiri acara 

penyambutan setelahnya. 

Dalam departemen kepolisian yang dipelajari oleh Pacanowsky dan 

O‘Donnell-Trujillo, opsir Davis memberitahu opsir baru Benson bagaimana 

menangani pemabuk yang kasar. Benson mengatakan ia mendengar kabar bahwa 

Davis hampir berkelahi dengan seorang pemabuk dan Davis menjawab, "Tidak 

juga. Saya tidak memberinya kesempatan untuk marah pada saya" Pacanowsky 

dan O‘Donnell-Trujillo memberikan penafsiran berikut untuk dialog tadi: ―Kami 

menganggap interaksi Davis dan Benson sebagai sebuah penampilan enkulturasi 
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yang unik, sebuah komentar metakomunikatif yang mengajarkan Benson 

bagaimana ia harus menafsirkan penampilan sebelumnya. Metakomunikasi ini 

memberitahukan opsir baru tersebut bahwa dialog sebelumnya bukanlah 

dukungan untuk berkelahi tetapi ‗permainan‘ di belakang panggung. Ketika opsir 

baru tersebut mengamati lebih banyak contoh dalam pembicaraan di belakang 

panggung yang ‗keras‘ ini, ia menyadari hal itu ‗tidak nyata,' tetapi tetap serius.‖ 

Memahami makna budaya dari kinerja organisasi seperti percakapan 

antara opsir ini berjalan seperti etnografi. Peneliti pertama- tama menjelaskan 

tindakan anggota organisasi dan selanjutnya menyusun penafsiran dan tindakan 

tersebut dalam bahasa yang tidak hanya dipahami dari sudut pandang anggota 

organisasi itu saja, tetapi juga dapat dipahami oleh orang orang di luar organisasi. 

Ini merupakan proses hermeneutika yang menggambarkan persilangan antara 

tradisi sosiokultural dan fenomenologis dalam karya-karya budaya organisasi. 

Semua teori dalam bagian ini berfokus pada hasil-hasil interaksi sosial 

dalam organisasi. Sesuatu dihasilkan ketika manusia berinteraksi, dan teori-teori 

tersebut menggarisbawahi beragam makna yang dikembangkan dalam komunikasi 

organisasi sehari-hari. Topik bahasan dari setiap teori sedikit berbeda. Beberapa di 

antaranya menjelaskan dengan lebih luas keseluruhan proses interaksi sosial dan 

hasil-hasilnya, sementara yang lain lebih sempit dalam mengidentifikasi bentuk- 

bentuk tertentu yang diambil oleh interaksi seperti yang dihasilkan dalam proses. 

Ingatlah betapa sesuainya teori-teori ini dengan prinsip tradisi sibernetika. 

Sebenarnya, semuanya, selain budaya organisasi yang mungkin, menggabungkan 

tradisi sosiokultural dan sibernetika. 

Karena teori-teori sosiokultural sangat bergantung pada pendekatan 

interpretif, teori-teori tersebut dipengaruhi oleh tradisi fenomenologi. Pada 

beberapa tingkatan, teori- teori tersebut harus mengandalkan data yang 

dikumpulkan oleh pengalaman pelaku atau peneliti, yang memungkinkan mereka 

masuk kedalam fenomenologis. Kesesuaian dengan fenomenologi ini bukanlah 

hal yang sepele, karena pendekatan interpretif merupakan pengaruh yang kuat 

dalam penelitian organisasi. Dennis Mumby percaya bahwa pergeseran ini 

membawa serangkaian tantangan bagi teori organisasi pada umumnya. Salah satu 
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hasilnya adalah kemunculan dari apa yang Mumby sebut dengan sebuah 'wacana 

kecurigaan,‖ yang menantang minat dan penyusunan kekuasaan yang sudah ada 

dalam organisasi. Dengan tantangan ini, kita beralih dari tradisi sosiokultural ke 

tradisi kritikal. 

 

K. TRADISI KRITIS 

Tradisi kritis dalam komunikasi organisasi juga terkait dengan budaya, 

tetapi lebih khusus lagi dengan hubungan kekuasaan dan ideologi yang muncul 

dalam interaksi organisasi. Menyadari bahwa kecenderungan penelitian organisasi 

berhubungan dengan susunan dan fungsi organisasi memberikan banyak 

ketertarikan manajerial, seperti produktivitas dan keefektifan, para akademisi 

kritis/kultural organisasi mulai memikirkan ketertarikan tersebut. Dennis Mumby 

menyatakan: ―Salah satu ajaran prinsipil dari pendekatan penelitian kritis adalah 

bahwa organisasi bukan hanya tempat netral untuk pembuatan makna; namun, 

organisasi menghasilkan dan dihasilkan dalam konteks perjuangan antara 

ketertarikan kelompok dan sistem representasi yang saling bersaing.‖ Para 

akademisi komunikasi kritis telah menganggap realitas sosial bukan sebagai 

bentuk fisik dan lebih sebagai lingkungan di mana siaran suara dan ketertarikan 

berlomba-lomba mendapatkan dominasi. 

Untuk menyatakan arah teori komunikasi organisasi kritis, kami 

menjelaskan kerisauan Dennis Mumby dengan lebih spesifik dalam bagaimana 

kekuasaan bekerja secara ideologis dalam organisasi. Kami selanjutnya bergerak 

ke teori Stanley Deetz tentang demokrasi organisasi. Sudut pandang feminis 

dalam kekuasaan organisasi sangat menonjol pada dekade terakhir dan 

memberikan sebuah contoh mata rantai antara teori dan praktik yang dianjurkan 

oleh teori-teori kritis, dan kami menyimpulkan bagian ini dengan melihat pada 

pendekatan feminis. 

 

L. Wacana Kecurigaan dari Dennis Mumby 

Karya Dennis Mumby dalam komunikasi organisasi menanamkan sebuah 

pergeseran dari pendekatan yang hanya mencoba untuk menjelaskan dunia 
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organisasi ke pendekatan yang menyoroti cara-cara di mana dunia organisasi 

menciptakan pola-pola dominasi. Mumby menyebutnya ―wacana kecurigaan,‖ 

atau sikap mempertanyakan, dan pengujian tentang, susunan dalam ideologi, 

kekuasaan, dan kendali dalam organisasi. Diadaptasi dari kata-kata Paul Ricoeur, 

―hermeneutika kecurigaan,‖ Mumby menggunakan kata-kata wacana kecurigaan 

(discourse of suspicion) untuk menyatakan bagaimana makna dan perilaku 

dipermukaan mengaburkan susunan dalam dari konflik dan ketidakleluasaan yang 

membatasi kemungkinan adanya masyarakat yang demokratis. Dengan kata lain, 

wacana-wacana tersebut mencurigakan menurut susunan yang normal dalam 

organisasi, mencoba memahami susunan yang mendasarinya dan khususnya 

hubungan kekuasaan dalam pekerjaan. 

Organisasi memiliki susunan, fungsi, dan budaya tertentu; 

mempertanyakan ketepatan moral susunan, fungsi, dan budaya organisasi tersebut 

adalah hal yang berbeda. Sebagai contoh, Anda mungkin mempertanyakan 

birokrasi Weber yang sangat dinilai sebagai sesuatu yang antitesis terhadap 

ketertarikan pekerja, Anda mungkin menentang sebuah proses kendali konsertif 

karena kendali tersebut mematahkan keinginan dan kebutuhan pekerja, atau Anda 

mungkin mengkritisi budaya organisasi karena menonjolkan kekuasaan suatu 

kelompok di atas kelompok yang lain. Semua ini adalah contoh dari wacana 

kecurigaan. 

Mumby sendiri melakukan pengujian kritis tersebut dengan menggunakan 

konsep hegemoni dari karya teori kritis. Hegemoni dalam komunikasi organisasi 

adalah ―hubungan dominasi di mana kelompok-kelompok bawahan secara aktif 

menyetujui dan mendukung sistem kepercayaan dan susunan hubungan kekuasaan 

yang tidak memberikan—sebenarnya dapat bertentangan—ketertarikan tersebut." 

Sebagai contoh, dalam kapitalisme tradisional, perusahaan berusaha untuk 

mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keuntungan. Dalam skema ini 

pegawai merupakan ―pengeluaran,‖ dan salah satu cara meningkatkan keuntungan 

adalah dengan mengurangi atau memberhentikan pegawai. Ingatlah bahwa praktik 

ini tidak dianggap netral tapi menggambarkan cara berpikir tentang manusia. 

Minat perusahaan sangat tinggi pada prioritas daripada untuk pegawainya. 
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Pemikiran bahwa dengan meningkatkan keuntungan perusahaan sebenarnya 

membantu banyak orang pada akhirnya karena keuntunaaan bukan semata-mata 

hanya keuntungan, tetapi merupakan sumber daya untuk perluasan dan 

perkembangan perusahaan di masa depan. Saat perusahaan berkembang, 

keuntungan yang diperluas berarti lebih banyak pekerjaan di masa depan yang 

berarti lebih banyak orar orang yang dapat dipekerjakan. Ini merupakan sebuah 

contoh klasik dari hegemoni, sebuah ―cerita" atau pemahaman yang mengangkat 

minat suatu kelompok terhadap kelompok lain. 

Hegemoni bukanlah gerak kekuasaan yang kasar, namun sebuah rencana 

yang ―dikembangkan‖ di mana pemegang saham sebenarnya berkontribusi 

terhadap dominasi Kekuasaan ditetapkan dalam organisasi dengan dominasi salah 

satu ideologi terhadap yang lain. Hal ini terjadi melalui ritual, cerita, dan 

sejenisnya, dan Mumby menunjukkan bagaimana budaya sebuah organisasi 

menggunakan proses politik yang tidak terpisahkan. Melalui penceritaan, 

misalnya, cerita-cerita dari naskah-naskah tertentu yang menciptakan dan 

menghidupkan ideologi. 

Sebagai contoh, ada cerita yang selalu diceritakan di IBM. Saat cerita 

tersebut berjalan, seorang wanita petugas penjaga keamanan berusia 22 tahun 

menghentikan ketua dewan karena ia tidak memiliki lencana yang tepat untuk 

memasuki tempat yang dijaganya. Walaupun Anda berpikir bahwa atasan tersebut 

akan mengandalkan kedudukannya, ia secara diam-diam mendapatkan lencananya 

dan dapat masuk. Salah satu pembacaan dari cerita ini adalah bahwa ketua dewan 

tersebut adalah seorang yang baik yang mau mengikuti aturan. Akan tetapi, cerita 

tersebut tidak akan diperhatikan sama sekali jika hubungan kekuasaan tidak 

penting. Perbedaan kekuasaan yang besar antara dua individu ini, dibentuk dalam 

sistem, adalah bukti ketika ketua dewan memilih untuk mengikuti aturan daripada 

mengandalkan kekuasaan. Jika ia tidak memliki kedudukan yang lebih tinggi, 

tidak akan ada perbedaan kekuasaan, tidak ada pilihan, dan juga tidak ada cerita. 

Hegemoni biasanya dianggap sebagai pengaruh negatif dalam tradisi 

kritis, tetapi Mumby menyatakan bahwa kita telah melupakan bahwa pertentangan 

dan perubahan juga terlibat. Dipandang dengan cara ini, hegemoni dapat 
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memberikan cara yang sedikit berbeda untuk memahami minat yang berbeda saat 

dalam organisasi. Pengenalan gagasan pertentangan menggeser perhatian dari 

susunan dominasi yang mengatur ke cara-cara anggota menolak secara produktif, 

dan juga mengatur ulang, bidang perjuangan. 

Namun, merupakan kesalahan untuk menganggap organisasi sebagai 

sebuah bidang permainan yang besar antara dua tim—dominasi dan resistansi—

yang masing-masing mencoba untuk ―menjatuhkan‖ yang lain. Lebih tepatnya, 

hegemoni adalah sebuah kesatuan dari sebuah ideologi tunggal yang mencakup 

semua hal pada satu sisi dan resistansi yang besar pada sisi yang lain; hegemoni 

merupakan sebuah proses perjuangan, bukan dominasi, yang pada dasarnya 

menawarkan para akademisi sebuah cara yang lebih memadai untuk membahas 

dinamika ini. Para akademisi komunikasi kritis lebih tertarik pada hegemoni dan 

pertentangan sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan organisasi yang biasa 

daripada bentuk pertentangan yang lebih kentara. 

Sebagai contoh, seorang manajer mungkin memberitahu para pegawainya, 

―Jika banyak yang harus kalian kerjakan, bicara pada saya, dan saya akan 

memberikan prioritas.‖ Bagi banyak pegawai, ini merupakan solusi masalah 

beban kerja: biarkan manajemen yang memutuskan. Ini adalah contoh kecil dari 

hegemoni dalam pekerjaan. Namun, jika Anda berbicara pada pegawai, mereka 

mungkin mengatakan bahwa mereka menginginkan lebih banyak kendali daripada 

memprioritaskan pekerjaan mereka dan mungkin menolak untuk meminta bantuan 

manajer. Ini adalah sebuah tindakan perlawanan kecil. 

Gagasan Mumby tentang hegemoni adalah sebuah proses penonjolan dan 

perlawanan yang pragmatis, interaktif, dan dialektis. Hegemoni bukanlah 

pertanyaan tentang sebuah kelompok yang aktif dan berkuasa yang mendominasi 

kelompok yang lebih pasif dan kurang berkuasa, tetapi merupakan sebuah proses 

penyusunan kekuasaan yang muncul sebagai proses aktif dari pembentukan multi-

kelompok sosial. Hegemoni adalah sebuah hasil perjuangan yang penting—baik 

itu selalu baik atau buruk—antara kelompok pemegang saham dalam tindakan 

yang berdasarkan situasi sehari-hari. 
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Untuk memberikan sebuah gambaran tentang cara yang ideal di mana 

pemberian kuasa harus terjadi, kita beralih pada teori Stanley Deetz tentang 

demokrasi dalam organisasi. 

 

Dari Sumbernya ... 

Saya selalu terpesona oleh cara-cara sederhana dan kompleks dimana komunikasi 

secara simbolis membentuk realitas organisasi yang membebaskan dan membatasi 

manusia. Proses konstruksi tidak terjadi begitu saja, tetapi melibatkan sebuah 

―perjuangan untuk makna‖ yang kompleks dan tanpa henti, di mana kelompok-

kelompok yang berbeda berlomba-lomba untuk mendefinisikan apa yang 

dianggap sebagai ―realitas.‖ ―Hemeneutika kecurigaan,‖ seperti cara Ricoeur 

menggambarkan perjuangan, memungkinkan kita untuk berada di bawah 

keseharian komunikasi untuk memahami hubungannya yang lebih dalam dengan 

dinamika kendali dan perlawanan. 

—Dennis K. Mumby 

 

M .Deetz pada Manajerialisme dan Demokrasi Organisasi 

Membutuhkan demokrasi dari tindakan sehari- hari, Stanley Deetz 

menunjukkan bahwa organisasi kontemporer memberikan keistimewaan pada 

minat manajerial di atas minat akan identitas, komunitas, atau demokrasi. Contoh 

kecil seperti menyusun prioritas pekeerjaan sehari-hari adalah bagian dari sebuah 

gambaran yang lebih besar di mana minat manajemen mendominasi minat 

pekerja. Deetz membayangkan demokrasi sebagai sebuah alternatif, sebuah 

―pencapaian yang terus berjalan‖ di mana pemegang saham dapat mereklamasi 

tanggung jawab dan agensi dalam perusahaan. Demokrasi, dengan kata lain, harus 

terjadi dalam kegiatan komunikasi sehari-hari dan di sinilah perubahan dalam 

budaya organisasi dimulai. Sebagai contoh, seorang manajer dapat meminta 

pegawai untuk menyusun tujuan tempat kerja dan merundingkan apa yang 

menjadi prioritasnya. Namun, Deetz percaya bahwa usaha ini tidak biasa atau 

normal dalam organisasi-organisasi yang ada saat ini. 
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Berbeda dengan nilai demokratis, wacana normal tentang organisasi, 

menurut Deetz, cenderung menjadi salah satu dominasi. Wacana normal dalam 

organisasi menanamkan empat dimensi dominasi—naturalisasi, netralisasi, 

legitimasi, dan sosialisasi. Naturalisasi (naturalization) adalah anggapan tentang 

kebenaran pada bagian pemegang saham yang berkuasa. Para pemain mengira 

bahwa apa yang mereka yakini tentang organisasi, dan susunan organisasi adalah 

sesuatu yang alami, norma dan diterima oleh semua. Etika organisasi bahwa pihak 

manajemen yang mengatur prioritas adalah sebuah contoh yang jelas. Netralisasi 

(neutralization) adalah gagasan bahwa informasi bersifat netral, atau bebas dari 

nilai. Sebagai contoh, ketika departemen sumber daya manusia mengirimkan 

sebuah surat elektronik yang menjelaskan sebuah program asuransi kesehatan 

yang baru, asumsi yang beredar adalah bahwa hal ini hanyalah informasi ―netral‖ 

yang tidak menonjolkan kekuasaan. Legitimasi adalah usaha organisasi untuk 

memberikan sebuah bentuk wacana sebagai suara otoritas dalam organisasi. 

Gagasan Weber tentang otoritas resmi, yang tela - dijelaskan sebelumnya, tepat 

seperti ini: sudut pandang pihak manajemen dianggap sebagai yang berwenang 

atas sudut pandang yang lain. Akhirnya, sosialisasi (socialization) adalah proses 

―pelatiha" pegawai yang terus berjalan untuk menerima dan  mengikuti susunan 

moral organisasi. Gagasan Cheney dan Tompkins tentang kendali konsertif yang 

dibahas sebelumnya dalam bab ini adalah salah satu contohnya. Indoktrinasi 

eksplisit dan program pelatihan juga adalah contohnya. 

Keempat proses ini—naturalisasi, netralisasi, legitimasi, dan sosialisasi—

mendasari sebuah— komunikasi yang menyimpang secara sistematis yang 

memberikan minat kapitalisme manajerial. Kapitalisme manajerial, yang meresap 

ke dalam organisasi modern, bertujuan untuk mereproduksi organisasi untuk 

kelangsungan hidup manajemen itu sendiri. Ingatlah perbedaan antara kapitalisme 

manajerial dan kapitalisme produksi tradisional, j Tujuan kapitalisme tradisional 

adalah untuk i mengembangkan produksi dan menghasilkan uang. Sementara 

masalah ini terus hidup dan bertahan, Deetz lebih tertarik pada minat-minat yang 

berbeda yang hadir untuk mempertahankan manajemen sebagai kelompok 

pemegang saham. Lebih dari sekadar konspirasi pembesaran diri, manajerialisme 
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ini ditanamkan diseluruh organisasi, dalam bentuknya, aturannya, kodenya, dan 

kebijakannya, sebagai sebuah lembaran penutup penyusunan yang mencegah 

terjadinya konflik dan menghalangi apa yang Deetz sebut sebagai demokrasi 

emansipasi. 

Solusi terhadap situasi ini adalah sebuah usaha sehari-hari yang konstan 

untuk menciptakan sebuah ―situasi pembicaraan ideal‖ dalam organisasi. Situasi 

pembicaraan ideal (ideal speech situasion), yang awalnya diajukan oleh ahli teori 

kritikal Jurgen Habermas, adalah sebuah tujuan komunikasi dalam masyarakat, 

dimana semua wacana disahkan dalam dialog terbuka. Demokrasi yang nyata 

seperti yang muncul dalam situasi pembicaraan ideal adalah sebuah ―tanggapan 

yang seimbang‖; demokrasi ini tidak mencoba menciptakan beragam susunan, 

tapi lebih pada pembentukan sikap kritik konstan dan pemberian kuasa dalam 

kehidupan sehari- hari. Tidak seperti proses-proses pada persetujuan kolektif atau 

susunan lain yang didirikan dalam organisasi untuk mengimplementasikan proses 

demokratis, demokrasi organisasi terjadi setiap hari dalam cara-cara yang kecil. 

Sebagai contoh, seorang manajer yang mengajak pegawai untuk bergabung dalam 

penyusunan tujuan dan merundingkan prioritas kerja terlibat dalam jenis 

demokrasi ini. 

Akhir-akhir ini, Deetz telah memberikan sebuah metateori penelitian kritis 

sebagai sebuah cara untuk menilai situasi nyata yang ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari. Sementara ia tidak membahas tentang konteks organisasi secara 

eksplisit, metateorinya jelas-jelas dimaksudkan untuk meliputi banyak hal. 

Metateori ini terdiri atas tiga tekanan yang ia yakini merupakan tempat manusia 

benar-benar terlibat: sebuah tekanan perhatian, tekanan pemikiran, dan tekanan 

hiburan. Ketidakseimbangan di antara tekanan-tekanan ini menciptakan kesulitan 

karakteristik untuk menghasilkan perubahan— terlalu perhatian, bertindak tanpa 

pemikiran yang hati-hati, atau menggunakan sinisme sebagai sudut pandang 

hidup. Deetz menyatakan bahwa teori kritikal ―selalu yang terbaik ketika mulai 

dengan perhatian yang dalam, tetapi tidak berakhir di sana, menelusuri 

konstruksionisme sosial historis tanpa melupakan dasar yang lain, dan membuat 

pernyataan umum tanpa rasa puas diri, menarik perhatian, atau sederhana." 
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N. Gender dan Ras dalam Komunikasi Organisasi 

Usaha-usaha Mumby dan Deetz untuk memahami rangkaian dominasi 

resistansi telah ditambahkan oleh ilmu feminis dalam organisasi komunikasi. 

Sebuah ilmu pengetahuan kritis tambahan baru, organisasi komunikasi feminis 

dimulai pada tahun 1990-an mengikuti alur standar ilmu pengetahuan feminis. 

Kajian sebelumnya menumbuhkan sebuah model biner mengenai perbedaan 

gender, fokus pada cara pria dan wanita, biasanya dirangkai sebagai kategori 

universal dan abadi, yang berjalan dalam organisasi. Kajian kedua adalah wanita 

yang dianggap berbeda—membahas gender berarti membahas wanita sebagai hal 

lain daripada norma dianggap berbeda. Karakterstik organisasi feminis yang 

ketiga dalam ilmu komunikasi adalah memperlakukan isu perempuan dengan 

seragam dan minat dari semua wanita yang tidak bersaing; dan akhirnya, 

perbedaan gender dilihat sebagai sebuah permasalahan individu dan antarpribadi 

dalam organisasi. 

Sebuah kajian oleh Joan Acker yang berpendapat bahwa organisasi 

dibentuk oleh gender, berpendapat bahwa organisasi adalah formasi sosial gender. 

Ilmu pengetahuan ini mengubah perhatian dari isu gender dalam organisasi 

menjadi kajian gender dalam organisasi. Untuk menggambarkan karya ini, kita 

fokuskan pada tiga buah contoh—karya Angela Trethewey, Karen Ashcraft dan 

rekan, dan Robin Clair. 

Angela Trethewey adalah akademisi komunikasi organisasional feminis 

yang telah menyebutkan gagasan dari organisasi sebagai wilayah gender dalam 

serangkaian kajian penelitian. Dalam setiap kasus, ia masuk dalam sebuah 

organisasi dan berbincang dengan wanita seputar pengalamannya daripada 

memandang organisasi dari luar. Dalam satu kesempatan, ia mewawancarai 

seorang wanita profesional, contohnya, berusaha memahami bagaimana wanita 

merasa tubuh profesional mereka dan strategi yang mereka gunakan untuk 

mengatur tubuh tersebut. Di antara temuannya, ―sebuah kecenderungan untuk 

mencurahkan‖—bahwa ―wanita tidak pernah tahu saat tubuh mereka mungkin 

menunjukkan pesan dan makna yang mereka tidak kehendaki. Trethewey 

menemukan bahwa mayoritas pesan yang tidak dikehendaki ini harus seiring 
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dengan feminitas—apakah menunjukkan emosi, seksualitas, kehamilan, atau 

menstruasi. Bagi para wanita ini tidak dikendalikan oleh penyajian diri benar-

benar mengungkapkan sebuah tubuh yang feminim karena perbedaan gender yang 

telah diekspos dan dapat menghancurkan kredibilitas seorang warna. Demi 

menyukseskannya secara profesional adalah sebuah paradoks yang membubuhkan 

pengalaman wanita. 

Trethewey telah sangat berpengaruh dalam berteori tentang penolakan 

besar-besaran dalam organisasi wanita dan asumsi dari penolakan tersebut. Dalam 

satu kajian, ia melihat penolakan langganannya terhadap organisasi pelayanan 

sosial yang dirancang untuk membantu orangtua tunggal yang miskin 

memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang penting untuk menyokong tanpa 

bantuan badan kesejahteraan. Organisasi memosisikannya pasif dan tidak efisien, 

pada kenyataannya klien menemukan berbagai hal untuk menolak pembentukan 

mereka ini. Di antara banyaknya bentuk penolakan, mereka menyepelekan mandat 

organisasi di mana mereka berperan dalam konseling, menyarankan bahwa 

organisasi membuat sebuah tulisan Freud pada karton di mana mereka dapat 

berbicara; mereka ―wanita jalang‖ dalam pekerjaan sosial das organisasinya; 

mereka berubah menjadi hubungan klien-klien menjadi penasihat, tidak mendapat  

sangsi dari organisasi. Trethewey menganjurkan bahwa bentuk penolakan ini 

membuat wanita mampu merasakan kuasa terhadap mereka sendiri dan untuk 

memimpikan kondisi alternatif dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Trethewey menambahkan pada karyanya dalam penolakan dengan 

menyebutkannya gamblang bahwa sebuah teori berkontradiksi dengan kehidupan 

organisasional. Dengan menggunakan kasus yang sama tentang organisasi pel 

ayan an sosial yang dijelaskan sebelumnya, Trethewey menjelaskan bahwa 

paradoks ada dalam organisasi. Sebagai contoh, dirancang untuk menguasai 

kliennya menjadi berkecukupan diri, organisasi hanya memilih klien sebagai 

seorang individu yang telah diperlihatkan sebuah tingkat Kecukupan diri. Klien 

pasti memiliki tujuan dan motivasi untuk meraih tujuan ini—kemampuan diri 

yang telah menunjuk titik kecukupan diri. Akan tetapi, hal ini membawa pada 

paradoks iain: dipilih dari rasa cukup diri yang mendasar, klien menerimanya 



512 
 

menjadi sebuah program yang dijelaskan sebagai ketidakmampuan dalam 

menentukan rencana tindakan yang tepat atau memantau kemajuan mereka dalam 

meraih tujuan. Malahan, pekerja sosial dianggap penting supaya klien menyadari 

tujuannya. Dalam organisasi yang kompleks, memahami peran ironis bermain 

dalam mengizinkan semua wacana yang berbeda untuk hadir di waktu yang sama 

sebagai sebuah cara untuk menangkap dan menganalisis kompleksitas, 

ambiguitas, dan perbedaan kehidupan organisasi kontemporer. Trethewey 

menganggapnya serius dengan menguji organisasi sebagai wilayah gender yang 

berisikan kegiatan hegemonis. 

Karen Aschraft dan koleganya Brenda Allen memperluas kajian feminis 

dalam organisasi, menyarankan bahwa secara mendasar organisasi tidak hanya 

sebuah area gender, tetapi mereka juga adalah ―ras." Menguji buku panduan 

komunikasi organisasional karena mereka diskriminasi pada karya-karya agung 

dalam kajian ini, Aschraft dan Allen menemukan bahwa buku tersebut 

menawarkan beberapa pesan implisit tentang ras: (1) ras adalah sebuah konsep 

tunggal, ketertarikan terpisah pada orang berwarna; dengan demikian isu tentang 

ras pada buku sering terpisah, terbatas di akhir bab; (2) ras itu relevan ketika ras 

memberikan ketertarikan dalam organisasional seperti kreativitas dan 

produktivitas; (3) perbedaan budaya/ras dilihat sebagai suatu kesamaan dengan 

perbedaan internasional; (4) diskriminasi sosial berakar dari kesemuan identitas 

dan kekurangan ras minoritas di tempat kerja (jumlahnya meningkat, diskriminasi 

akan hilang secara alami); dan (5) tempat kerja orang kulit putih dan pekerja 

adalah norma. 

Karya Robin Clair memperluas ketertarikan dalam kompleksitas 

kehidupan organisasional dan jalur-jalur ras, gender, dan kategori identitas lain 

yang berperan secara strategis dalam merespons berbagai lapis makna. Dimulai 

dengan bisikan biner, ia menggunakan gagasan cerita Cherokee untuk 

menunjukkan bagaimana cerita dibubuhkan satu sama lain—selalu ada lapisan 

kontradiksi yang dituju. Contohnya, dengan salah satu cerita ini, seorang 

dermawan Inggris berusaha untuk menyelamatkan Cherokee dengan memberi 

anak laki-laki Cherokee dengan pendidikan. Secara bertentangan, tentu saja 
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edukasi dimaksudkan untuk menyelamatkan Cherokee dari kehancuran dengan 

kekuatan si anak lelaki untuk melenyapkan warisan Cherokee. Keheningan dan 

penyuaraan ada dalam sebuah tekanan kompleks, di sana akan menjadi suara 

dalam keheningan dan keheningan 

 

Dari Sumbernya... 

Selama bertahun-tahun, kita telah mendengar banyak panggilan supaya lebih 

memerhatikan kajian komunikasi gender dan ras. Selain mengulang kembali, 

kami tidak melihat isu ras tidak terlalu menarik. Malahan, kita mulai 

memerhatikan bagaimana karya Brenda Allen seperti yang dilansir sebagai bukti 

bahwa akademisi komunikasi organisasi membahas ras (ironisnya, yang 

digembar-gemborkan hanya mengkritik kekurangan dari karya tersebut). 

Sementara itu, kajian gender mulai mencuat. Dengan demikian niat kami untuk 

mengundang kita semua untuk melihat lebih dekat pada bagaimana sistem kita 

sendiri mengalihkan niat baik ke dalam keheningan. 

—Karen Lee Aschraft 

 

dalam penyuaraan: ―minat, isu, dan identitas dari orang pinggiran yang didiamkan 

dan ... semua suara hening tersebut dapat diatur supaya dapat didengar. 

Clair meneruskan karyanya dalam paradoks tekanan keheningan suara 

dengan isu pelecehan seksual. Dalam analisisnya, ia menemukan bahwa 

penolakan dan penekanan adalah sejenis suara dan keheningan tertentu—

fenomena komunikasi rumit yang secara berkesinambungan mengandung dan 

melawan organisasi di mana mereka terjadi. Dalam sebuah catatan seorang 

perawat pria yang mengalami pelecehan seksual, contohnya, Clair menemukan 

bahwa ―penekanan menjadi penolakan ketika perawat wanita menekan Michael 

dengan pelecehan seksual dalam rangka menolak diterobos pria. Lebih jauh lagi, 

perawat wanita berkontribusi terhadap penekanan mereka dengan kepercayaan 

mereka dan menggunakan orientasi seksual seperti rasisme untuk mengejek 

Michael." Tidak hanya ada penekanan dan penolakan, dengan kata lain, dan 
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akademisi organisasi budaya menemukan cara untuk mempelajari area pergantian 

kehidupan organisasi. 

Perspektif kritis dalam komunikasi organisasi adalah area penyelidikan 

yang sangat kaya. Ilmu feminis menuntun kita dalam menyelidik kemungkinan 

tidak terduga dan kemungkinan yang ada dalam kehidupan organisasi—dimensi 

gender dan ras-nya dan menyambung komunikasi yang berfungsi untuk 

menyuguhkan dan melawan ideologi organisasi dominan. 

Dalam bab ini, kita melihat daya tarik kuat antara teori kritis dan sosial 

budaya mengenai teori komunikasi organisasi. Tradisi sosial budaya cenderung 

berpusat pada deskripsi atau reprentasi perilaku organisasi, sementara tradisi kritis 

menguraikan wacana kecurigaan Mumby, secara kritis menilai semua aspek 

kehidupan organisasi. Keduanya mengangkan ide-ide keragaman penyusunan 

sosial, termasuk budaya itu sendiri, diciptakan bersamaan seiring dengan 

kehidupan sehari-hari. keduanya melihat struktur dan penyusunan sosial ini 

signifikan bagi kehidupan anggota kelompok, tetapi teori kritis menyoroti lebih 

jauh dalam penyusunan tersebut yang hegemonis dan jauh dari demokrastis. 

Teori penyusunan lebih sulit untuk menggolongkannya daripada teori 

lainnya di bab ini. Ini sangat berorientasi sosial budaya tetapi memiliki elemen 

sibernetika juga. Teori penyusunan terkadang dianggap kritis karena 

menunjukkan bagaimana pola kekuasaan dan moralitas bekerja, dan bagaimana 

semua ini menghambat kebebasan dalam kehidupan sosial. Sekali lagi, seperti 

halnya masih banyak area dalam buku ini yang belum terungkap, tradisi teori 

tidak memiliki ciri tersendiri dan ekslusif satu sama lain, tetapi hubungan satu 

sama lain yang membantu untuk memperluas pemahaman kita mengenai proses 

komunikasi. 

 

23. MEDIA 

Dengan kendali jarak jauh, Anda mungkin dapat memindahkan 50 saluran 

televisi dalam beberapa menit dan seketika Anda akan mendapatkan gambaran 

tentang apa yang sedang terjadi. Bahkan, jika Anda hanya berhenti sejenak pada 

beberapa saluran, Anda akan dibawa pada dunia yang penuh dengan bermacam-
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macam hal, muli dari kesehatan, binatang, perang, memasak, ilmu pengetahuan, 

hingga seni. Kita hidup dalam apa yang Marshall McLuhan sebut dengan “global 

village"; media komunikasi modern memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia 

terus-menerus terkoneksi. Media massa tidak hanya sebagai alat untuk 

menyebarkan informasi di seluruh bagian bumi, tetapi juga alat untuk menyusun 

agenda, serta memberitahu kita apa yang penting untuk dihadiri. George Gerbner 

menyimpulkan pentingnya media massa sebagai berikut: ―kemampuan untuk 

menciptakan masyarakat, menjelaskan masalah, memberikan referensi umum, dan 

memindahkan perhatian dan kekuasaan." 

Komunikasi massa merupakan proses organisasi media menciptakan dan 

menyebarkan pesan- pesan pada masyarakat luas dan proses pesan tersebut dicari, 

digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh audiens. Salah satu model awal untuk 

menggambarkan pandangan ini adalah model yang digunakan oleh Harold 

Lasswell. Dalam artikel klasik tahun 1948 ini, Lasswell menghadirkan model 

komunikasi yang sederhana dan sering digunakan: Siapa Mengatakan apa Di 

saluran mana Untuk siapa Dengan pengaruh apa Dengan menggunakan model ini, 

Lasswell menyusun bagian-bagian sistem komunikasi massa. la mampu 

mengidentifikasi fungsi-fungsi utama media komunikasi, termasuk pengamatan 

(surveillance), memberikan informasi tentang lingkungan; memberikan pilihan 

untuk memecahkan masalah, atau hubungan (correlation); dan sosialisasi serta 

pendidikan yang dikenal dengan transmisi (transmision). Oleh sebab itu, yang 

penting bagi komunikasi massa adalah media itu sendiri. Organisasi media 

menyebarkan pesan yang memengaruhi dan menggambarkan budaya masyarakat, 

dan media memberikan informasi kepada audiens yang heterogen, menjadikan 

media sebagai bagian dari kekuatan institusi masyarakat. 

Berbagai metafora telah diciptakan untuk mengartikan aspek-aspek media. 

Sebagai contoh, Denis McOuail mengacu pada delapan metafora: media 

merupakan jendela (Windows) yang memungkinkan kita untuk melihat 

lingkungan kita lebih jauh, penafsir (interpreters) yang membantu kita memahami 

pengalaman, landasan (platforms) atau pembawa yang menyampaikan informasi, 

komunikasi interaktif (Interactive communication) yang meliputi opini audiens, 
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penanda (signposts) yang memberi kita instruksi dan petunjuk, penyaring (filters) 

yang membagi pengalaman dan fokus pada orang lain, cermin (mirrors) yang 

merefleksikan diri kita, dan penghalang (barriers) yang menutupi kebenaran. 

Joshua Meyrowitz menggambarkan tiga metafora yang mewakili berbagai 

sudut pandang mengenai media-media sebagai vessel, media sebagai bahasa 

(language), dan media sebagai lingkungan (environment). Metafora yang 

pertama—―media sebagai vessel”—adalah gagasan bahwa media adalah 

pembawa pesan (content) yang netral. Kebanyakan teori yang dihadirkan dalam 

bab ini menggunakan metafora pertama. 

Metafora yang kedua adalah ―media sebagai bahasa.‖ Pada metafora ini, 

masing-masing media memiliki unsur-unsur struktural atau tata kalimat, seperti 

sebuah bahasa. Media cetak, misalnya, memiliki rancangan halaman, gaya huruf 

tertentu, dan sebagainya. Media-media lain mungkin memiliki berbagai unsur 

komposisi suara dan visual yang dapat memengaruhi konsumen dalam berbagai 

cara. Pengaruh sebuah media sangat bergantung pada fitur-fitur struktural ini. 

Metafora yang ketiga adalah ―media sebagai lingkungan,‖ metafora ini 

dilandasi oleh gagasan bahwa kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan 

berbagai informasi yang disebarkan oleh keberadaan media dengan beragam 

kecepatan, ketepatan, kemampuan melakukan interaksi, persyaratan fisik, dan 

kemudahan belajar. Lingkungan media tersebut membentuk pengalaman pada 

manusia dengan cara-cara yang signifikan dan sering kali tanpa disadari. Teori 

media yang akan kami bahas dalam bab ini didasarkan pada metafora ini. 

Selain membuat konsep dari sifat dan isi media, para peneliti media 

mengenali adanya dua sisi komunikasi massa. Satu sisi dilihat dari sudut pandang: 

dari media ke masyarakat yang lebih besar dan institusinya. Para ahli teori yang 

tertarik dalam hubungan media masyarakat tertarik pada berbagai cara media 

ditanamkan dalam masyarakat serta pengaruh mutual antara susunan masyarakat 

yang lebih besar dan media. Ini merupakan sisi makro dari teori komunikasi 

massa. Sisi yang kedua melihat pada manusia sebagai kelompok maupun individu 

yang menggunakan media. Sisi ini menggambarkan hubungan antara media dan 

audiens. Para ahli teori yang tertarik pada hubungan media audiens berfokus pada 
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pengaruh kelompok dan individu serta hasil-hasil dari transaksi media. Pandangan 

ini merupakan sisi mikro dari teori komunikasi massa. 

Dalam sebuah bidang, teori media berhubungan dengan tiga area tematik 

yang besar—isi dan susunan media, masyarakat dan budaya, serta audiens. Tema 

isi dan susunan media mencakup pengaruh media dan isinya. Tema ini memberi 

perhatian khusus pada tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan dalam 

pesan-pesan media. Tema yang kedua, masyarakat dan budaya mencakup fungsi 

komunikasi massa dalam masyarakat, penyebaran informasi dan pengaruh opini 

masyarakat, dan kekuasaan. Terakhir, tema audiens melihat pada pengaruh 

individu komunitas audiens, dan penggunaan audiens oleh media. 

Seperti biasa, kami mengatur bab ini menurut tradisi teori komunikasi. 

Ada lima tradisi yang memiliki pengaruh pada teori-teori komunikasi massa, 

termasuk semiotik, sosiokultural sosiopsikologis, sibernetika, dan kritis. Teori-

teori ini diringkaskan dalam pola bab berikut. 

 

A. Tradisi Semiotik 

Mengingat kembali dari Bab 3, semiotik berhubungan dengan hubungan 

antara tanda, penanda, dan pikiran manusia. Tradisi ini sangat berpengaruh dalam 

membantu kita melihat bagaimana tanda dan simbol digunakan, apa maknanya, 

dan bagaimana mengaturnya. Penelitian yang melihat pada pengaturan simbol 

dalam sebuah pesan didasarkan pada pemikiran semiotik. 

Pesan-pesan media sangat menarik dari sudut pandang semiotik karena 

pesan-pesan tersebut biasanya terdiri atas campuran simbol-simbol yang diatur 

secara spasial dan kronologis untuk menciptakan sebuah kesan, menyampaikan 

sebuah gagasan, atau memunculkan sebuah pemaknaan pada audiens. Jika Anda 

mengikuti mata kuliah analisis media, Anda mungkin menghabiskan waktu Anda 

dengan melihat artikel-artikel majalah, program-program televisi, dan iklan-iklan 

untuk menguji beragam bentuk, komposisi, naskah, dan bentuk simbolis lainnya 

yang mendasari pesan-pesan tersebut. 

Semiotik telah memberikan alat bantu yang kuat untuk menguji pengaruh 

media massa. Bagi ahli semiotik, isi adalah penting, tetapi isi merupakan hasil 
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dari penggunaan tanda-tanda. Pendekatan ini terfokus pada cara-cara produser 

menciptakan tanda-tanda dan cara-cara audiens memahami tanda-tanda tersebut. 

sebagian besar akan setuju bahwa tanda-tanda memiliki kepentingan khusus 

dalam media, dan media membentuk, pada tingkatan yang lebih tinggi, bagaimana 

tanda berfungsi bagi kita. Sebagai sebuah contoh teori semiotik tentang media kita 

akan melihat pada karya Jean Baudrillard yang percaya bahwa media telah 

memberikaan jarak antara simbol dan pengalaman dunia yang sebenarnya. 

 

B. Jean Baudrillard dan Semiotik Media 

Jean Baudrillard, seorang peneliti asal Prancis meyakini bahwa tanda-

tanda memang terpisah dari objek yang mereka tandai dan bahwa media telah 

menggerakkan proses ini hingga titik di mana tidak ada yang nyata. Awalnya, 

sebuah tanda adalah sebuah representasi sederhana dari sebuah objek atau situasi. 

Tanda memiliki sebuah hubungan yang jelas dengan apa yang diwakilinya. 

Baudrillard menyebut tahapan sebagai susunan simbolis (symbolic order) yang 

umum dalam masyarakat feodal. Dalam tahapan yang kedua, yaitu peniruan 

(counterfcits) (yang umum dalam masa Renaissance hingga Revolusi Industri), 

tanda dianggap sebagai hubungan yang kurang langsung dengan objek-objek 

kehidupan. Tanda sebenarnya menghasilkan makna baru yang sebenarnya bukan 

merupakan bagian alami dari pengalaman yang ditandainya. Sebagai contoh, 

status, kesejahteraan, dan reputasi dihubungkan dengan materi karena cara mereka 

ditandai. Tahapan selanjutnya, selama Revolusi Industri, adalah apa yang 

Baudrillard sebut dengan produksi (production); di dalamnya, mesin-mesin yang 

ditemukan untuk menggantikan tenaga manusia, menjadikan objek yang terpisah 

dari penggunaan manusia akan penanda. Dalam era produksi, ketika Anda 

menekan tombol yang tepat, alat penekan metal akan membentuk metal, apa pun 

vang Anda pikirkan tentang hal tersebut. 

Saat ini kita berada dalam era simulasi, di mana tanda tidak lagi 

mewakili—tetapi menciptakan—realitas kita. Simulasi menentukan siapa kita dan 

apa yang kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan alat-alat bantu untuk 

mewakili pengalaman kita: tanda yang membuatnya. Mesin penekan metal 
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mungkin terus bekerja untuk membentuk komponen metal, tetapi program yang 

kita masukkan ke dalam mesin sangat ditentukan oleh tanda-tanda yang banyak 

dalam budaya kita saat ini. 

Disneyland menggambarkan era simulasi. Taman bermain merupakan 

fantasi-fantasi yang tersusun dari tanda-tanda. Hal-hal yang sebenarnya—bajak 

laut, langit, dan sebagainya— dapat dibuat kapan saja dan di mana saja. Alih-alih 

memiliki komunikasi yang nyata yang melibatkan interaksi antarmanusia, media 

mendominasi kehidupan kita dengan informasi yang membentuk apa yang kita 

rasakan sebagai pengalaman yang nyata, tetapi yang juga dihilangkan dari hal-hal 

yang alami. Hal ini membawa kita pada bentuk kehidupan yang sangat berlebihan. 

Kita mulai menganggap bajak laut di Disneyland sebagai pengalaman yang asli, 

tetapi sebenarnya itu merupakan pengalaman dalam simulasi yang diciptakan oleh 

media. Kami mengira bahwa Baudrillard akan sangat menerima fakta bahwa film-

film saat ini didasarkan pada pengalaman di Disneyland. Kita terbiasa membuat 

film yang didasarkan pada buku—sesuatu yang benar-benar ada. Dengan 

pembuatan film seri The Pirates of the Caribbean, yang didasarkan pada sebuah 

wahana Disneyland, kita dapat melihat sebuah film yang isinya adalah tanda dari 

sebuah tanda. 

Budaya komoditas kita yang didorong oleh media merupakan salah satu 

aspek simulasi tempat kita hidup. Lingkungan tiruan memberitahu kita apa yang 

harus dilakukan—lingkungan ini membentuk selera, pilihan, kesukaan, dan 

kebutuhan kita. Konsumsi mengambil nilai dari dan dalam konsumsi itu sendiri. 

Mengonsumsi menjadi sangat penting, bukan apa yang kita konsumsi atau apa 

yang sebenarnya kita inginkan. Oleh sebab itu, nilai-nilai dan perilaku sebagian 

besar orang sangat dibatasi oleh ―realitas‖ yang disimulasikan dalam media. Kita 

mengira bahwa kebutuhan pribadi kita terpenuhi, tetapi kebutuhan ini sebenarnya 

adalah kebutuhan yang disamakan yang dibentuk oleh penggunaan tanda- tanda 

dalam media. 

Karena objek-objek terpisah dari keadaan alami mereka sebenarnya, 

mereka memiliki makna yang aneh bagi kita. Kepemilikan lebih penting dari 

penggunaan. Ketika kita membutuhkan binatang-binatang ternak untuk 
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melakukan pekerjaan kita, kita sekarang menilai binatang peliharaan sebagai 

sebuah masalah kepemilikan. Kehidupan kita penuh akan objek yang tidak 

memiliki penggunaan yang nyata, tetapi yang diletakkan pada rak untuk kita 

miliki dan pandangi dan membuat sebuah hidup yang benar-benar ―simbolisitas.‖ 

Kita membeli sebuah jam, bukan untuk benar-benar mengingat waktu, tetapi 

untuk dipakai sebagai bagian dari pakaian. Sesuatu yang berlebihan, banyak 

digunakan orang, dan menumpuk menjadi kriteria yang mengatur penafsiran kita; 

hubungan harfiah pada, atau pemaknaan untuk, tanda-tanda itu sendiri hilang. 

Mobil-mobil yang mahal merupakan simbol status, pakaian dibeli untuk 

kesenangan, dan manusia mengonsumsi makanan ringan hanya untuk membunuh 

sepi. 

Pesan-pesan media dipenuhi oleh gambar- gambar simbolis yang memang 

dirancang untuk memengaruhi individu dan masyarakat. Karya Baudrillard 

memiliki sebuah ujung yang sangat kritis dan merupakan bagian dari karya yang 

biasa disebut dengan ―kritik masyarakat luas,‖ yang bereaksi pada sifat keadaan 

modern yang birokratis, kompleks, dan besar. Karya ini memperkirakan adanya 

jumlah manusia yang besar di mana masyarakat luas mengasingkan hubungan 

yang menggantikan individualitas, kehidupan komunitas, dan jati diri etnis. Oleh 

karena itu, gagasan Baudrillard benar- benar menyebrangi tradisi semiotik dan 

tradisi kritis, dan keprihatinan akan keadaan masyarakat kontemporer 

mengantisipasi tradisi sosiokultural juga. 

 

C. TRADISI SOSIOKULTURAL 

Kami meringkas tiga bentuk karya dalam tradisi sosiokultural yang membantu 

kita memahami bagaimana fungsi dari, dan respons terhadap, media sebagai 

bagian dari konteks budaya yang lebih besar. Pertama, teori media, menguji 

pengaruh sosiokultural terhadap media terlepas dari konteks. Kedua, penyusunan 

agenda, menelusuri pengaruh media pada agenda sosial. Terakhir, kami 

menyertakan penelitian media tindakan sosial yang menelusuri komunitas media 

itu sendiri. 
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D. Teori Media 

Tanpa diragukan, produksi media merespons terhadap perkembangan 

sosial dan budaya dan selanjutnya memengaruhi perkembangan tersebut. Adanya 

jenis media tertentu seperti televisi memengaruhi bagaimana kita berpikir tentang 

dan merespons pada dunia. Sementara media bekerja dalam berbagai cara untuk 

segmen-segmen masyarakat yang berbeda audiens tidak semuanya terpengaruh, 

tetapi berinteraksi dalam cara yang khusus dengan media. Tesis ini dikembangkan 

dalam teori-teori yang diringkaskan dalam bagian berikut. 

 

Teori Media Klasik. Marshall McLuhan mungkin yang paling terkenal dalam 

menarik perhatian kita pada pentingnya media sebagai media. McLuhan, seorang 

tokoh terkemuka dalam penelitian budaya populer pada tahun 1960-an, menarik 

perhatian karena gaya penulisannya yang tidak biasa dan gagasannya yang 

mengejutkan dan menggugah pemikiran. Walaupun rincian teori McLuhan sering 

kali ditolak dalam teori media yang umum, tesisnya telah menerima penerimaan 

secara luas: media, terpisah dari apa pun isi yang disampaikannya, pengaruh 

individu, ataupun masyarakat. Gagasan ini dalam berbagai bentuknya adalah apa 

yang kita sebut dengan ―teori media.‖ Televisi memengaruhi Anda terlepas dari 

apa yang Anda tonton. Dunia maya memengaruhi masyarakat, terlepas dari situs 

yang orang kunjungi. Media pribadi (misalnya iPod) mengubah masyarakat, 

terlepas dari pilihan lagu yang dibuat oleh penggunanya McLuhan bukanlah orang 

pertama yang menulis tentang gagasan ini. Sebenarnya, gagasannya sangat 

dipengaruhi oleh karya pengajarnya, Harold Adams Innis yang mengajarkan 

bahwa media komunikasi adalah intisari peradaban dan bahwa sejarah diarahkan t 

oleh media yang menonjol pada masanya.
 
Bagi McLuhan dan Innis, media 

merupakan perpanjangan pikiran manusia, jadi media yang menonjol dalam 

penggunaan membiaskan masa historis apa pun. Media berat yang kuno seperti 

gulungan naskah, tanah liat, atau batu sangat kuat dan karenanya mengikat waktu 

(time binding) karena dapat bertahan sangat lama. Sesuatu yang ditulis di atas 

batu, misalnya, biasanya kuat, tidak berubah, dan tahan lama, tetapi sulit untuk 

dipindahkan dan kurang mengikat bagi banyak orang dalam area yang luas. 
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Karena memudahkan komunikasi dari satu generasi ke generasi lainnya dan tidak 

banyak berubah, media yang mengikat waktu dibiaskan terhadap tradisi. 

Sebaliknya media yang mengikat ruang (space binding) seperti kertas biasanya 

ringan dan mudah dipindahkan, sehingga dapat memudahkan komunikasi dari 

satu tempat ke tempat lain, mendorong pembangunan kerajaan, birokrasi yang 

besar, dan militer. 

Karena menghasilkan satu suara pada satu waktu, suara sebagai media 

mendorong manusia untuk mengatur pengalaman mereka secara kronologis. Suara 

juga memerlukan pengetahuan serta tradisi dan karenanya mendukung komunitas 

dan hubungan. Media tertulis yang disusun secara spasial menghasilkan budaya 

yang berbeda. Pengaruh pengikat ruang dari tulisan menghasilkan minat dalam 

otoritas politik dan pertumbuhan kerajaan. 

Tesis McLuhan adalah bahwa manusia beradaptasi terhadap lingkungan 

melalui. keseimbangan atau rasio pemahaman tertentu, dan media utama dari 

masa tersebut menghadirkan rasio pemahaman tertentu yang memengaruhi 

persepsi. McLuhan memandang setiap media sebagai sebuah perpanjangan 

pikiran manusia: ―Roda . . . adalah perpanjangan dari kaki. Buku adalah 

perpanjangan mata . . . Pakaian, sebuah perpanjangan kulit. . . . Sirkuit listrik, 

sebuah perpanjangan sistem syaraf sentral.‖ 

 

Susunan pada McLuhan. Donald Ellis memberikan satu tatanan preposisi yang 

mewakili sebuah sudut pandang kontemporer pada gagasan dasar Innis dan 

McLuhan. Ellis mencatat bahwa media yang terbesar pada suatu waktu akan 

membentuk perilaku dan pemikiran. Ketika media berubah, demikian juga dengan 

cara pikir kita, cara kita mengatur informasi, dan berhubungan dengan orang lain. 

Ada perbedaan yang tajam antara media lisan, tulisan, dan elektronik, masing-

masing dengan pengaruh yang berbeda dalam bagaimana kita berinteraksi dengan 

setiap media. 

Komunikasi lisan sangat fleksibel dan organis. Pesan-pesan lisan sangat 

cepat dan bersifat sementara, sehingga individu dan kelompok harus menyimpan 

informasi dalam pikiran mereka dan memberikannya lagi melalui pembicaraan. 
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Karena pengalaman sehari-hari tidak dapat benar-benar dipisahkan dari media 

penyebaran lisan, kehidupan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Penceritaan 

dan penceritaan ulang cerita memberikan keistimewaan pada cerita sebagai 

sebuah bentuk komunikasi dan membutuhkan memori kelompok sebagai 

―pemegang‖ pengetahuan masyarakat. Hal ini dapat merujuk pada kesadaran 

kolektif di mana ada sedikit perbedaan antara diri dan kelompok. Identifikasi 

kelompok dan kesesuaian tinggi ketika media lisan yang utama. 

Tulisan dan khususnya penemuan percetakan, menyebabkan perubahan 

mendalam pada masyarakat. Ketika Anda menulis sesuatu, Anda dapat 

memisahkannya dari waktu. Anda dapat memanipulasinya, mengubahnya, 

menyuntingnya, dan menyebarkan ulang tulisan tersebut. Dengan kata lain, Anda 

dapat ―menggunakan‖ informasi dan pengetahuan dalam cara yang tidak mungkin 

dilakukan dalam tradisi lisan. Hal ini menyebabkan adanya pemisahan 

pengetahuan (apa yang diketahui) dari yang mengetahui (orang yang 

mengetahuinya). Semua orang yang dapat membaca dan menulis memiliki status 

khusus, sehingga pendidikan formal memiliki peran yang penting. Lebih lanjut, 

pengetahuan simbolistik dan dapat dianggap sebagai status kebenaran, dan 

individu serta kelompok dapat dibagi antara mereka yang ―memiliki‖ kebenaran 

dan mereka yang tidak. Selanjutnya, informasi dapat disimpan, atau 

dikesampingkan, menjadikan tulisan sebagai alat percakapan. Kepentingan 

ditujukan pada apa yang ―disimpan‖ dalam bahasa tulisan. 

Pergeseran lain terjadi ketika media elektronik muncul ke permukaan. 

Media elektronik seperti televisi dapat cepat dan bersifat sementara, tetapi tidak 

terikat dengan tempat tertentu karena dapat disiarkan secara luas. Media penyiaran 

memperluas persepsi Anda di manapun Anda berada pada suatu waktu, 

menciptakan apa yang McLuhan sebut dengan ―desa global.‖ Pada saat yang 

sama, layaknya media cetak, media elektronik memungkinkan adanya 

penyimpanan informasi. Karena media elektronik lebih cepat tersedia daripada 

media cetak, media elektronik menciptakan sebuah ledakan informasi, dan terjadi 

persaingan yang besar antara berbagai media untuk dilihat dan didengar. 

Informasi dalam media elektronik dijual layaknya komoditas yang menciptakan 
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tekanan agar informasi lebih atraktif. Pengetahuan dalam era elektronik berubah 

dengan cepat dan kita menjadi sadar akan versi kebenaran yang berbeda 

Perubahan konstan yang diciptakan oleh media elektronik dapat membuat kita 

merasa bingung dan mungkin khawatir. 

Jika komunikasi lisan menciptakan budaya komunitas dan komunikasi 

tulisan menciptakan sebuah budaya kelas, maka komunikasi elektronik 

menciptakan sebuah budaya ―sel‖ atau kelompok yang saling bersaing untuk 

mempromosikan ketertarikan mereka. Muncul masyarakat baru yang tidak terikat 

oleh tempat. Politik ketertarikan dan ekonomi berdasarkan komoditas 

memisahkan manusia dengan menekankan perbedaan mereka Perubahan ini 

menyoroti pentingnya nilai-nilai susunan demokrasi keikutsertaan yang diiringi 

oleh kesopanan dan kolegalitas, bukan oleh persaingan dan pengelompokan. Jika 

Anda adalah seorang anggota budaya  lisan, perbedaannya akan kecil, dan 

keputusian akan dibuat secara kolektif berdasarkan kebijakan tradisi yang telah 

diturunkan dari generasi generasi. Jika Anda adalah seorang anggota budaya 

cetak, keputusan akan bergantung para ―kebenaran‖ yang tersimpan dalam 

dokumen, dan mereka yang memiliki akses pada informasi akan memiliki 

pengaruh besar sebagai sebuah kelas: dalam pengambilan keputusan masyarakat. 

Alur tetapi saat ini, Anda mungkin seorang anggota budaya elektronik di mana 

Anda bergabung dengan kelompok minat yang saling bersaing Anda mendengar 

banyak suara sekaligus dan tantangan Anda adalah untuk menggabungkannya 

dalam cara tertentu. 

Pergeseran lain—munculnya dunia maya dan teknologi yang terkait dan 

komunikasi dengan media komputer (computer-mediated communication)—telah 

menciptakan bentuk realitas tambahan. Pergeseran ini mengacu pada apa yang 

saat ini dikenal dengan ―media baru.‖ Walaupun McLuhan dan pengajarnya mulai 

mengenali berbagai lingkungan media dan pengaruh potensialnya, pergeseran 

yang terjadi dari media penyiaran ke media interaktif dengan munculnya dunia 

maya membawa lingkungan media ke permukaan, dengan minat baru dalam teori 

media antara para peneliti komunikasi. 
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Teori Media Baru. Pada tahun 1990, Mark Poster meluncurkan buku besarnya, 

The Second Media Age, yang menandai periode baru di mana teknologi interaktif 

dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. 

Gagasan tentang era media kedua yang sebenarnya telah dikembangkan sejak 

tahun 1980-an hingga saat ini menandai perubahan yang penting dalam teori 

media. Bagi seseorang, hal ini melonggarkan konsep ―media‖ dari komunikasi 

―massa‖ hingga berbagai media yang berkisar dari jangkauan yang sangat luas 

hingga yang sangat pribadi. Kedua, konsep tersebut menarik perhatian kita pada 

bentuk- bentuk penggunaan media yang baru yang dapat berkisar dari informasi 

individu dan kepemilikan pengetahuan hingga interaksi. Ketiga, tesis tentang era 

media kedua membawa teori media dari kesamaran yang relatif pada tahun 1960-

an pada populeritas yang baru pada tahun 1990- an dan seterusnya. Kekuatan 

media dalam dan dari media itu sendiri kembali menjadi fokus, termasuk sebuah 

minat baru dalam karakteristik penyebaran dan penyiaran media.
 

Era media yang pertama digambarkan olehsentralisasi produksi (satu 

menjadi banyak); komunikasi satu arah; (3) kendali situasi, untuk sebagian besar; 

(4) reproduksi stratifikasi sosial dan perbedaan melalui media; (5) audiens massa 

yang terpecah; dan (6) pembentukan kesadaran sosial. Era media kedua, 

sebaliknya, dapat digambarkan sebagai: (1) desentralisasi; (2) dua arah; (3) di luar 

kendali situasi; (4) demokratisasi; (5) mengangkat kesadaran individu; dan (6) 

orientasi individu. 

Mungkin ada dua pandangan yang dominan tentang perbedaan antara era 

media pertama, dengan penekanannya pada penyiaran, dan era media kedua, 

dengan penekanannya pada jaringan. Kedua pandangan tersebut adalah 

pendekatan interaksi sosial (social interaction) dan pendekatan integrasi sosial 

(social integration). Pendekatan interaksi sosial membedakan media menurut 

seberapa dekat media dengan model interaksi tatap muka. Bentuk media 

penyiaran yang lebih lama dikatakan lebih menekankan pada penyebaran 

informasi yang mengurangi peluang adanya interaksi. Media tersebut dianggap 

sebagai media informasional dan karenanya menjadi mediasi realitas bagi 
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konsumen. Sebaliknya, media baru lebih interaktif dan menciptakan sebuah 

pemahaman baru tentang komunikasi pribadi. 

Mungkin pendukung pandangan ini yang paling terkemuka adalah Pierre 

Levy yang menulis buku terkenal berjudul Cyberculture. Levy memandang World 

Wide Web 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. 

Dunia maya memberikan tempat pertemuan semu yang memperluas dunia sosial, 

menciptakan peluang pengetahuan baru, dan menyediakan tempat untuk berbagi 

pandangan secara luas. 

Tentu saja, media baru tidak seperti interaksi tatap muka, tetapi 

memberikan bentuk interaksi baru yang membawa kita kembali pada hubungan 

pribadi dalam cara yang tidak bisa dilakukan oleh media sebelumnya. Ada 

beberapa masalah dalam membuat perbandingan ini, dan beberapa orang yakin 

bahwa media yang baru lebih ―termediasi‖ daripada yang akan diyakini oleh para 

pendukungnya. Media baru juga mengandung kekuasaan dan batasan, kerugian 

dan keuntungan, dan kebimbangan. Sebagai contoh, media baru mungkin 

memberikan penggunaan yang terbuka dan fleksibel, tetapi dapat juga 

menyebabkan terjadinya kebingungan dan kekacauan. Media yang baru memang 

pilihan yang sangat luas, tetapi pilihan tidak selalu tepat ketika kita membutuhkan 

panduan dan susunan. Perbedaan adalah salah satu nilai besar dalam media baru, 

tetapi perbedaan juga dapat menyebabkan adanya perpecahan dan pemisahan. 

Media baru mungkin memberikan keluwesan waktu dalam penggunaan, tetapi 

juga menciptakan tuntutan waktu yang baru. Sebagai contoh, Anda sekarang dapat 

mengecek surat elektronik Anda kapan saja, tetapi mungkin Anda harus 

menghabiskan beberapa jam sehari hanya untuk memeriksa surat elektronik hari 

ini—yang tidak menjadi masalah 10 tahun yang lalu. 

Cara kedua yang membedakan media adalah dengan integrasi sosial. 

Pendekatan ini menggambarkan media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, 

atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau bagaimana manusia 
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menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Media bukan hanya 

sebuah instrumen informasi atau cara untuk mencapai ketertarikan diri, tetapi 

menyatukan kita dalam beberapa bentuk masyarakat dan memberi kita rasa saling 

memiliki. 

Hal ini terjadi dengan menggunakan media sebagai sebuah ritual bersama 

yang mungkin atau tidak mungkin menggunakan interaksi yang sebenarnya. 

Menurut pandangan integrasi sosial, interaksi bahkan bukanlah sebuah komponen 

penting dalam integrasi sosial melalui ritual. Maka, interaksi tatap muka bukan 

lagi standar utama atau dasar bagi perbandingan media komunikasi. Kita tidak 

terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, tetapi dengan media itu sendiri. 

Kita tidak menggunakan media untuk memberitahu kita tentang sesuatu, tetapi 

karena menggunakan media adalah ritual diri yang memiliki makna dalam dan 

dari ritual itu sendiri. Sebagai contoh, Anda mungkin mengatur Washington Post 

Online sebagai halaman awal Anda dan memeriksanya beberapa kali sehari, tidak 

terlalu sering karena Anda hanya ingin mengetahui berita, tetapi karena Anda 

telah meritualkan tindakan tersebut. 

Setiap media memiliki potensi untuk ritual dan integrasi, tetapi media 

menjalankan fungsi ini dalam cara yang berbeda. Dengan orientasi media 

penyiaran sebelumnya, seperti televisi dan buku, sumber-sumber yang 

tersentralisasi menciptakan situasi dan karakter yang dapat dikenali audiens. 

Namun, media penyiaranmemungkinkan adanya sedikit interaksi yang lain 

daripada hanya menggunakan alat kendali jarak jauh atau memutuskan cerita yang 

mana yang harus dibaca atau yang tidak harus dibaca. Anda mendengarkan dan 

melihat, tetapi media tidak berbicara atau berinteraksi dengan Anda. 

Sebaliknya, kita menggunakan media sebagai semacam ritual bersama 

yang membuat kita merasa sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri 

kita. Media diritualkan karena media menjadi kebiasaan, sesuatu yang formal, dan 

memiliki nilai yang lebih besar dari penggunaan media itu sendiri. Sebuah 

personal data assistant (PDA), seperti BlackBerry atau Palm Pilot sebenarnya 

berguna untuk menyimpan catatan dari dan pertukaran informasi dengan orang 

lain, tetapi sebenarnya dapat lebih dari itu. Alat ini membuat kita merasa bahwa 
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kita merupakan bagian dari sebuah komunitas sosial pengguna; kita bergabung 

dengan sesuatu yang berada di luar diri kita. Mungkin inilah alasan kenapa orang- 

orang tertentu senang memeriksa surat elektronik mereka melalui BlackBerry saat 

liburan di Prancis. Media yang lebih baru menciptakan sesuatu yang terlihat 

seperti interaksi, tetapi tidak mirip dengan interaksi tatap muka yang sebenarnya. 

Malahan, media yang lebih baru menciptakan interaksi dengan simulasi komputer. 

Ada tingkat interaksi yang tinggi, tetapi dengan komputer, tidak dengan individu 

tertentu. Gagasan ini didukung oleh teori persamaan media (media-equation 

theory), vang menyatakan bahwa kita memperlakukan media seperti manusia dan 

berinteraksi dengan media seolah-olah mereka nyata. Ini menjelaskan kenapa, 

misalnya, komputer Anda terlihat seperti memiliki kepribadian; kenapa Anda 

berbicara kepada komputer Anda, kenapa Anda menghargai apa yang telah 

dilakukannya untuk Anda, dan bahkan marah jika komputer Anda ―berperilaku 

buruk.‖ 

Dalam bagian ini, kita telah melihat pada beragam versi teori media. Di 

sini, kita melihat secara singkat bahwa jenis media tertentu yang ada dalam 

masyarakat pada waktu yang berbeda dalam sejarah telah memiliki pengaruh 

besar pada individu dan susunan sosial. Kita sekarang beralih ke tatanan teori 

yang sangat berbeda, masih tetap di dalam tradisi sosiokultural yang membahas 

tentang isi media dan metafora ―media sebagai vessel‖ dengan sangat serius. Teori 

yang pertama adalah teori penyusunan agenda. 

 

E. Fungsi Penyusunan Agenda 

Para peneliti telah lama mengetahui bahwa media memiliki kemampuan 

untuk menyusun isu-isu bagi masyarakat. Salah satu penulis awal yang 

merumuskan gagasan ini adalah Walter Lippmann, seorang jurnalis Amerika 

terkemuka. Lippmann mengambil pandangan bahwa masyarakat tidak merespons 

pada kejadian sebenarnya dalam lingkungan, tetapi pada ―gambaran dalam kepala 

kita,‖ yang ia sebut dengan lingkungan palsu (pseudoenvironment): ―Karena 

lingkungan yang sebenarnya terlalu besar, terlalu kompleks, dan terlalu menuntut 

adanya kontak langsung. Kita tidak dilengkapi untuk berhadapan dengan begitu 
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banyak detail, begitu banyak keragaman, begitu banyak permutasi dan kombinasi. 

Bersama-sama kita harus bertindak dalam lingkungan, kita harus menyusunnya 

kembali dalam sebuah model yang lebih sederhana sebelum kita berhadapan 

dengan hal tersebut." Media memberikan kita model yang lebih sederhana dengan 

menyusun agenda bagi kita. 

Fungsi penyusunan agenda telah dijelaskan oleh Donal Shaw, Maxwell 

McCombs, dan rekan- rekan mereka yang menulis:  

 

Ada bukti besar yang telah dikumpulkan bahwa penyunting dan penyiar 

memainkan bagian yang penting dalam membentuk realitas sosial kita ketika 

mereka menjalankan tugas keseharian mereka dalam memilih dan menampilkan 

berita.... Pengaruh media massa ini—kemampuan untuk memengaruhi perubahan 

kognitif antarindividu untuk menyusun pemikiran mereka—telah diberi nama 

fungsi penyusunan agenda dari komunikasi massa. Di sini terletak pengaruh 

paling penting dari komunikasi massa, kemampuannya untuk menata mental, dan 

mengatur dunia kita bagi kita sendiri. Singkatnya, media massa mungkin tidak 

berhasil dalam memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka secara 

mengejutkan berhasil dalam memberitahu kita tentang apa yang harus kita 

pikirkan.‖
 

 

Dengan kata lain, penyusunan agenda membentuk gambaran atau isu yang 

penting dalam pikiran masyarakat. 

Penyusunan agenda terjadi karena media harus selektif dalam melaporkan 

berita. Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang 

apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang masyarakat 

ketahui tentang situasi pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjagaan 

gerbang oleh media. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa bagaimana seseorang 

membuat pilihan sangat ditentukan oleh isu apa yang diyakini penting oleh orang 

tersebut. Untuk alasan ini beberapa peneliti telah meyakini bahwa isu-isu yang 

dilaporkan selama masa pemilihan di kantor mungkin memiliki pengaruh yang 

lebih besar pada pemilihan umum daripada kampanye itu sendiri. 
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Ada dua tingkatan penyusunan agenda. Pertama, menentukan isu-isu 

umum yang dianggap penting, dan yang kedua menentukan bagian atau aspek dari 

isu-isu tersebut yang dianggap penting. Dalam banyak cara, tingkat kedua sama 

pentingnya dengan tingkat pertama, karena memberi kita cara untuk membuat 

kerangka isu-isu yang mendasari agenda masyarakat dan media Sebagai contoh, 

media mungkin memberitahu kita bahwa harga minyak dunia merupakan sebuah 

isu yang penting (tingkat pertama), tetapi media juga memberitahu kita bagaimana 

memahami  perkembangan ini sebagai pengaruh dari tindakan ekonomi Amerika 

Serikat (tingkat kedua). 

Oleh sebab itu, pengerangkaan media bukanlah sesuatu yang sepele, tetapi 

sanga- penting dalam menciptakan dunia yang kita kenal Pengerangkaan telah 

menerima banyak perhatian penelitian selama 25 tahun terakhir. Todd Gitlin 

pertama kali menerapkan istilah pengerangkaan (framing) pada komunikasi 

massa ketika ia meneliti cara CBS membuat gerakan pelajar pada tahun 1960-an 

menjadi tidak penting. 

Gagasan pengerangkaan media digunakan oleh para ahli teori media 

sebagai sebuah cara alami penyusunan agenda tingkat kedua terjadi 

Penggambaran media mengerangkakan kejadian dalam cara-cara yang dapat 

membatasi bagaimana audiens menafsirkan kejadian tersebut. Hal ini dapat terjadi 

dengan berbagai fitur tekstur dari ―cerita‖, seperti berita utama, komponen- audio-

visual, metafora yang digunakan, dan cara penceritaan, untuk menyebutkan 

beberapa cara pengerangkaan berjalan. 

Fungsi penyusunan agenda adalah sebuah proses tiga bagian. Pertama, 

prioritas isu-isu yang akan dibahas dalam media atau agenda media 

(media agenda), harus diatur. Kedua, agenda media memengaruhi atau 

berinteraksi dengan apa yang masyarakat pikirkan, menciptakan agenda 

masyarakat (public agenda). Terakhir, agenda masyarakat memengaruhi atau 

berinteraksi dengan apa yang para pembuat kebijakan anggap penting disebut 

agenda kebijakan (policy agenda).Dalam versi teori yang paling sederhana dan 

langsung, agenda media memengaruhi agenda masyarakat, dan agenda 

masyarakat memengaruhi agenda kebijakan. 
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Walaupun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media dapat sangat 

kuat dalam memengaruhi agenda masyarakat masih tidak jelas apakah agenda 

masyarakat juga memengaruhi agenda media. Hubungan dapat berupa hubungan 

sebab akibat mutual alih-alih linear. Selanjutnya, terlihat bahwa kejadian yang 

sebenarnya memiliki pengaruh pada agenda media dan agenda masyarakat. 

Opini yang muncul di antara peneliti media adalah bahwa media tidak selalu 

memiliki pengaruh kuat dalam agenda masyarakat. kekuasaan media bergantung 

pada faktor-faktor, seperti kredibilitas media terhadap isu-isu tertentu rada saat-

saat tertentu, tingkat pertentangan bukti yang dirasakan oleh individu anggota 

masyarakat, tingkat di mana individu berbagi nilai media pada waktu-waktu 

tertentu, dan kebutuhan masyarakat akan panduan. Media akan kuat ketika 

kredibilitas media tinggi, pertentangan bukti rendah, individu berbagi nilai media, 

dan audiens memiliki kebutuhan akan panduan yang tinggi. 

Karen Siune dan Ole Borre meneliti beberapa kompleksitas agenda yang 

disusun dalam pemilihan umum di Denmark. Ada tiga jenis siaran politik di radio 

dan televisi yang disiarkan rada pemilihan umum ini. Siaran tersebut mencakup 

program-program yang dibuat oleh partai politik, program di mana para kandidat 

ditanyai oleh dewan jurnalis dan masyarakat, dan mereka berdebat. Semua 

program ini direkam dan dianalisis dengan menghitung jumlah pernyataan yang 

dibuat seputar isu dalam kampanye. Selain itu, sekitar 1.300 pemilih 

diwawancarai pada waktu yang berbeda selama kampanye untuk menetapkan 

agenda masyarakat. Karena di Denmark kampanye pemilihan umum hanya 

berjalan selama tiga minggu dan jumlah siaran politik lebih terbatas daripada di 

Amerika Serikat, para peneliti memiliki peluang yang sangat baik untuk 

mempelajari proses penyusunan agenda. 

Siune dan Borre mendapati adanya tiga jenis pengaruh penyusunan agenda. 

Pertama, tingkat di mana media merefleksikan agenda masyarakat yang disebut 

representasi (representation). Dalam agenda representasional, masyarakat 

memengaruhi media. Kedua, pemeliharaan agenda yang sama oleh masyarakat 

sepanjang waktu yang disebut dengan ketetapan (persistence). Dalam agenda 

masyarakat yang tetap, media memiliki sedikit pengaruh. Ketiga, terjadi ketika 
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agenda media memengaruhi agenda masyarakat disebut juga dengan persuasi 

(persuasion). Jenis pengaruh yang ketiga ini—media memengaruhi masyarakat— 

tepat seperti apa yang diperkirakan oleh teori klasik tentang penyusunan agenda. 

Jika Anda menetapkan agenda pada tiga poin dalam kampanye—pada 

masa awal (waktu 1), pada masa pertengahan (waktu 2), dan pada masa akhir 

(waktu 3)—Anda dapat merasakan ketiga pengaruh ini. Sebuah korelasi antara 

agenda masyarakat pada waktu 1 dan agenda media pada waktu 2 menyatakan 

representasi, atau audiens memengaruhi media. Sebuah korelasi antara agenda 

masyarakat pada waktu 1 dan waktu 3 menyatakan ketetapan, atau stabilitas 

agenda masyarakat. Hal yang terakhir, sebuah korelasi antara agenda media pada 

waktu 2 dan agenda masyarakat pada waktu 3 menyatakan persuasi, atau media 

memengaruhi agenda masyarakat. Sangat mungkin kombinasi dari ketiganya 

terjadi pada saat yang sama. 

Dalam penelitian mereka, Siune dan Borre menemukan banyak ketetapan dalam 

agenda masyarakat, tetapi ada juga persuasi yang dirasakan bahwa siaran tersebut 

terlihat sedikit memengaruhi agenda masyarakat. Pengaruh yang paling persuasif 

terlihat berasal dari program- program di mana masyarakat mengatur agenda 

media. Ada juga pengaruh penyusunan agenda dari wartawan dan dari para 

politikus itu sendiri. Para peneliti ini tidak menemukan adanya pengaruh 

representasi masyarakat dipengaruhi oleh media. 

Sebuah pertanyaan yang biasa adalah siapa yang pertama kali menentukan 

agenda media? Ini adalah pertanyaan yang sulit dan kompleks. Terlihat bahwa 

agenda media berasal dari tekanan baik di dalam organisasi media dan dari 

sumber-sumber di luar organisasi tersebut. Dengan kata lain, agenda media 

ditentukan oleh beberapa kombinasi pemrograman internal, keputusan manajerial 

dan editorial, dan pengaruh eksternal dari sumber-sumber non-media, seperti 

individu yang berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, dukungan iklan, dan 

sebagainya. 

Kekuasaan media dalam menentukan agenda masyarakat bergantung pada 

hubungan mereka dengan pusat kekuasaan. Jika media memiliki hubungan yang 

dekat dengan kelas elit dalam masyarakat, kelas tersebut mungkin akan 
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memengaruhi agenda media dan agenda masyarakat. Banyak ahli teori kritis yang 

yakin bahwa media dapat berupa dan biasanya adalah sebuah instrumen ideologi 

yang dominan dalam masyarakat. Dalam bentuk hubungan ini, jika dua orang 

saling bertatapan, hubungan simbolis yang positif akan menonjolkan kekuasaan 

yang besar atas agenda masyarakat. Ini akan menjadi masalah, misalnya, dengan 

pejabat masyarakat yang berkuasa yang memiliki hubungan baik dengan pers. 

Sebaliknya, jika media dan sumber- sumber yang berkuasa tidak saling setuju 

akan terjadi pertentangan antara mereka. 

Jenis hubungan yang kedua adalah sumber dengan kekuasaan yang tinggi 

dan media dengan kekuasaan yang rendah. Di sini, sumber eksternal mungkin 

akan menunjuk media dan menggunakannya untuk mencapai tujuannya sendiri. 

Inilah yang terjadi, misalnya, ketika para politikus membeli jadwal siaran atau 

ketika seorang presiden yang populer memberikan pers ―hak istimewa‖ untuk 

mewawancarainya. Dalam tipe hubungan yang ketiga, sebuah sumber dengan 

kekuasaan yang lebih rendah dan media dengan kekuasaan yang lebih tinggi, 

organisasi media itu sendiri akan sangat bertanggung jawab terhadap agenda 

mereka. Hal ini terjadi ketika media memarjinalkan sumber-sumber berita tertentu 

seperti gerakan radikal pelajar dan wanita pada tahun 1960-an. Tipe hubungan 

yang keempat adalah media dan sumber eksternal memiliki kekuasaan yang 

rendah, dan agenda masyarakat mungkin akan ditentukan oleh kejadian-kejadian 

alih-alih oleh media atau para pemimpinnya. Cakupan media tentang suatu 

bencana alam adalah sebuah contoh tentang kejadian yang menciptakan agenda 

alih-alih media, pemimpin atau masyarakat yang melakukannya. 

Seperti yang ditunjukkan oleh fungsi penyusunan agenda, ada interaksi 

antara masyarakat dan media yang masing-masing saling memengaruhi. Akan 

tetapi, apa itu―masyarakat‖? Kita dapat mengukur opini rata-rata dan 

menyebutnya ―opini publik,‖ tetapi hal ini terlalu menyederhanakan prosesnya. 

alih memikirkan mengenai masyarakat dalam istilah monolitik, kita dapat melihat 

pada audiens media kecil seperti yang ditunjukkan oleh teori berikut. 

 

 



534 
 

F. Penelitian Media Tindakan Sosial 

Banyak peneliti media yang meyakini bahwa audiens tidak dapat 

digolongkan sebagai massa yang tidak memiliki susunan. Namun, audiens terdiri 

atas banyak komunitas yang sangat berbeda, yang masing-masing memiliki nilai-

nilai, gagasan, dan ketertarikannya sendiri. Isi media ditafsirkan dalam komunitas 

menurut makna yang dikembangkan secara sosial dalam kelompok tersebut, dan 

individu lebih dipengaruhi oleh rekan-rekan mereka daripada oleh media. 

Gerald Schoening dan James Anderson menyebut pendekatan berdasarkan 

masyarakat dengan penelitian media tindakan sosial dan mereka 

menggarisbawahi enam dasar pemikiran dari penelitian ini. Pertama, makna tidak 

ada dalam pesan itu sendiri, tetapi dihasilkan oleh sebuah proses interpretif di 

dalam audiens. Audiens yang berbeda akan menafsirkan atau memahami apa yang 

mereka baca atau lihat dalam cara-cara yang berbeda. Sebagai contoh, program 

perbincangan radio mungkin berarti banyak hal bergantung pada siapa yang 

mendengarkan. 

Pemikiran yang kedua adalah bahwa makna pesan-pesan media dan 

program tidak ditentukan secara pasif, tetapi dihasilkan secara aktif oleh audiens. 

Ini berarti bahwa audiens sebenarnya melakukan sesuatu dengan apa yang mereka 

lihat dan baca. Mereka bertindak seperti yang mereka lihat. Beberapa pendengar, 

misalnya, mungkin mendengarkan dialog radio untuk menghilangkan kebosanan 

saat mengemudi, yang lain mungkin mendengarkannya di tengah malam untuk 

membantu tidur, dan yang lain mungkin mendengarkannya secara aktif setiap hari 

sebagai cara untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi. Oleh 

karena itu, apa yang dimaksudkan oleh program perbincangan radio adalah sebuah 

hasil dari bagaimana pendengar memperlakukannya dan apa yang mereka lakukan 

dengan program tersebut. 

Pemikiran yang ketiga adalah bahwa makna media terus bergeser ketika 

anggota mendekati media dalam cara yang berbeda. Kadang-kadang, program 

perbincangan radio dapat sangat menghibur, kadang-kadang berisi informasi yang 

serius, dan kadang hanya terdengar suara latar, bergantung pada kapan dan 

bagaimana program tersebut didengarkan. 
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Keempat, makna sebuah program atau pesan tidak pernah ditentukan 

sendiri, tetapi bersifat komunal. Ini merupakan bagian tradisi sebuah kelompok, 

komunitas, atau budaya. Implikasinya adalah bahwa ketika Anda bergabung 

dalam sebuah komunitas (turun-temurun atau keanggotaan), Anda menerima 

kegiatan dan makna yang terus ada dari komunitas atau kelompok tersebut. 

Kelima, tindakan yang menentukan pemaknaan kelompok untuk isi media 

dilakukan dalam interaksi antaranggota kelompok. Dengan kata lain, bagaimana 

kita bertindak terhadap media dan pemaknaan apa yang muncul dari tindakan 

tersebut adalah interaksi sosial. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak pernah 

menonton TV sendirian, tetapi hal ini berarti bahwa bagaimana Anda menonton 

TV dan apa yang Anda lakukan dengan TV tersebut merupakan bagian dari 

interaksi yang berjalan antara diri Anda dan orang lain. Jika Anda mendengarkan 

perbincangan di radio saat Anda dalam perjalanan ke tempat kerja, pola ini 

merupakan bagian dari jaringan interaksi yang lebih besar dengan orang-orang di 

rumah dan di tempat kerja. Ini merupakan kegiatan yang ada karena adanya 

jaringan faktor yang besar yang mencakup tempat kerja, rumah, radio, kebosanan, 

mobil, jalan tol, dan sebagainya. 

Terakhir, pemikiran keenam dari penelitian media tindakan sosial adalah 

bahwa para peneliti bergabung dalam komunitas yang mereka teliti, walaupun 

hanya sementara, dan karenanya memiliki obligasi etika untuk terbuka tentang 

apa yang mereka teliti dan membagi apa yang mereka pelajari dengan komunitas 

yang diteliti. Sesuai dengan penelitian media tindakan sosial, cara pendekatan 

media yang cukup populer adalah dengan menganggap audiens sebagai sesuatu 

yang terdiri atas banyak kelompok interpretif (interpretive communities), masing-

masing dengan pemaknaannya sendiri tentang apa yang dibaca, dilihat, atau 

didengar. Para peneliti ini merupakan bagian dari komunitas tersebut dan juga 

menghadirkan pemaknaan mereka sendiri tentang media yang sedang dipelajari ke 

dalam proses penelitian. 

Dalam Bab 5, kami menghadirkan teori dari Stanley Fish yang membahas 

cara-cara pembaca mengambil makna dari naskah. Karena adanya fakta bahwa 

banyak naskah yang hadir melalui media, Fish telah memiliki pengaruh penting 
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dalam penelitian media interpretif. Menurut Fish, kelompok-kelompok interpretif 

ada di sekitar media dan isi tertentu. Sebuah komunitas yang berkembang di 

seputar pola konsumsi bersama: pemahaman umum tentang isi dari apa yang 

dibaca, didengar, atau dilihat, dan hasil- hasil bersama. Sebagai contoh, audiens 

televisi terdiri atas sejumlah ―budaya,‖ atau komunitas penonton yang 

menggunakan dan merasakan media—bahkan program individu—dengan cara 

yang berbeda. Jadi, jika Anda ingin mengetahui bagaimana televisi memengaruhi 

audiens, Anda harus memahami budaya-budaya dari beragam komunitas ini. 

Karena hasil konsumsi media bergantung pada susunan budaya dari komunitas 

tersebut, pendekatan ini memerlukan adanya interpretasi budaya. James Lull 

menyebut jenis karya ini dengan ―etnografi komunikasi massa. 

Sebagai contoh, sebuah program seper Sesame Street menarik bagi 

beragam komunitas interpretif. Salah satu komunitas tersebut dapat saja anak-

anak kelas menengah yang orangtuanya mendorong mereka untuk menonton dan 

membahasnya bersama-sama. Komunitas lain dapat saja anak-anak yang 

menonton program tersebut sendirian hanya untuk mengisi waktu sebelum makan 

malam setiap petang. Buku Harry Potter adalah contoh lain komunitas interpretif 

yang sangat berbeda dapat ditemukan. Buku tersebut memiliki banyak audiens, 

seperti anak- anak yang bagi mereka buku tersebut diarahkan orang dewasa yang 

tergoda oleh buku tersebut, dan orang-orang yang membentuk kelompok untuk 

membaca buku bersama. 

Contoh lain dari komunitas interpretif adalah  orang-orang yang 

memperoleh berita dengan mendengarkan acara Alt Things Considered yang 

disiarkan di National Public Radio di mobil saat perjalanan pulang ke rumah 

setelah bekerja Lainnya dapat saja terdiri atas orang-orang yang menonton 

pertandingan sepak bola setiap akhir pekan untuk relaksasi, hiburan, dan gaya 

hidup sedangkan yang lain lagi dapat saja pecinta opera sabun Desperate 

Housewives. 

Setiap orang dapat menjadi anggota beraga- komunitas interpretif dan kelompok 

sosial tertentu, seperti keluarga, dapat menjadi sebuah titik silang untuk sejumlah 

komunitas. Sebagai contoh, anggota keluarga yang berbeda mungkin menikmati 
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siaran berita, program radio top 40, komedi situasi, program anak-anak, biograri, 

dan olahraga dan karena itulah mereka menjadi anggota komunitas yang berbeda. 

Thomas Lindlof menyoroti tiga genre komunitas interpretif. Karena komunitas 

interpretif memiliki pemaknaannya sendiri untuk media, genre-genre ini 

mendasari tipe umum hasil-hasil media yang diciptakan oleh interaksi dalam 

komunitas interpretif. Ketiga genre tersebut adalah (1) isi; (2) interpretasi; dan (3) 

tindakan sosial. 

 

Dari Sumbernya ... 

Para ahli teori tindakan sosial meyakini bahwa manusia memahami diri mereka 

sendiri dan dunia melalui dua sistem semiotik yang besar—bahasa dan tindakan— 

yang keduanya merupakan penemuan manusia dan hasil-hasil sosial. Ini 

merupakan pendekatan yang sangat berbeda dari teori-teori berdasarkan kognitif 

yang telah Anda baca. Alih-alih pikiran Anda yang menentukan apa yang Anda 

lakukan, apa yang Anda akukan membentuk pikiran Anda. Apa yang dapat Anda 

lakukan adalah apa yang diberikan oleh budaya Anda. Cobalah untuk pergi 

bekerja (sekolah) besok dengan cara yang benar-benar berbeda. 

—James A. Anderson 

 

Kelompok pertama yang menggolongkan komunitas interpretif adalah isi 

(content), yang terdiri atas tipe-tipe program dan media lain yang dikonsumsi oleh 

komunitas. Salah satu kelompok berbagi ketertarikan dalam olahraga sepak bola 

yang disiarkan di televisi, yang lain dalam novel-novel misteri, dan yang lain 

dalam video musik. Tidaklah cukup bila komunitas memiliki ketertarikan bersama 

dalam salah satu jenis isi media; kelompok tersebut juga harus memiliki 

pemaknaan yang sama untuk isi tersebut. Seorang ibu yang mengira bahwa 

Sesame Street adalah program acara yang lucu dan tidak berbahaya bagi anak-

anaknya, anak-anak yang semakin dekat dengan karakter-karakternya setiap hari, 

anak laki-laki remaja yang menganggap acara itu bodoh, dan kakek yang 

menyukai acara The Muppets tidak mendasari sebuah komunitas interpretif karena 

mereka melihat hal-hal yang sangat berbeda dalam isi program tersebut. 
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Selanjutnya, kelompok interpretasi (interpretation) berkembang di sekitar 

pemaknaan bersama. Anggota sebuah komunitas menafsirkan isi program dan 

media lain dengan cara yang sama. Pengaruhnya pada perilaku mereka, terutama 

apa yang mereka katakan tentang media dan bahasa yang digunakan untuk 

menjelaskannya adalah sama. The Tuesday Morning Quarterback adalah salah 

satu contohnya. Anggota klub sepak bola Senin malam menghabiskan banyak 

waktu pada Selasa pagi untuk menganalisis pertandingan dan menyusun 

pemaknaan bersama mereka tentang pertandingan tersebut. 

Terakhir, genre tindakan sosial (social action) adalah tatanan perilaku 

bersama terhadap media yang bersangkutan, termasuk bukan hanya bagaimana isi 

media dikonsumsi (kapan dan dimana isi media tersebut dibaca atau dilihat), 

tetapi juga cara-cara isi media tersebut memengaruhi perilaku anggota komunitas 

itu. Bagaimana hubungan antaranggota dipengaruhi oleh media? Apakah jenis isi 

tertentu membantu hubungan itu? Apakah orang-orang saling berbicara tentang 

apa yang mereka lihat atau dengar? Apakah mereka menggunakan hubungan yang 

dilihat di televisi sebagai contoh untuk hubungan mereka sendiri? 

Sebuah contoh analisis budaya dari media adalah penelitian Linda Steiner tentang 

bagian ―No Comment‖ dari majalah Ms. Majalah M., telah menerbitkan secara 

teratur sebuah halaman berjudul ―No Comment,‖ menampilkan kutipan dan 

masukan dari sumber-sumber lain yang dikirim oleh pembaca untuk 

menggambarkan peniruan dan penindasan wanita dalam media. Judul dari bagian 

tersebut menyatakan bahwa iklan dan apa yang salah dengan iklan tersebut tidak 

memerlukan komentar. 

Dari Sumbernya ... 

Saya merasa bahwa teori komunitas interpretif sangat penting karena 

memungkinkan peneliti untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik 

tentang komunikasi dan budaya. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah: 

bagaimana manusia menciptakan sebuah jati diri kolektif melalui cara-cara 

mereka membicarakan dan melegitimasikan pembacaan naskah-naskah budaya? 

Jadi, metafora ―komunitas‖ telah membantu kita memahami jenis- jenis jati diri 
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yang terbentuk dalam dunia maya (komunitas virtual), dengan konsumsi produk 

(komunitas dagang), dan dalam pekerjaan (komunitas kegiatan). 

—Tom Lindlof 

Barang-barang dari majalah lain (khususnya iklan cetak), jurnal, koran, 

dan bahkan buku panduan dan pelajaran telah menemukan jalan mereka untuk 

masuk ke dalam halaman ―No Comment.‖ Semua itu pada awalnya diterbitkan 

dengan makna tertentu, tetapi pembaca majalah Ms., menafsirkannya dengan cara 

yang berbeda, tersinggung oleh cara barang-barang tersebut menggambarkan 

wanita sebagai perlengkapan pria, mengejek feminisme sebagai sesuatu yang 

menjijikkan, mengeksploitasi tubuh wanita untuk menjual produk, dan 

mempromosikan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap wanita. Steiner 

menunjukkan bagaimana berkontribusi dan membaca bagian ―No Comment‖ 

menguatkan tatanan nilai dan pandangan. Pembaca memilih barang yang sama 

berulang-ulang untuk menunjukkan maksud yang tidak biasa dari tujuan penerbit 

pada awalnya menjadikan para pembaca ini sebuah komunitas interpretif, 

memiliki kesamaan sikap dan persepsi terhadap perlakuan media pada wanita. 

Teori-teori sosiokultural tentang media berbeda dalam orientasinya. Tiga 

contoh teori yang dihadirkan dalam bab ini mengambil pendekatan yang sedikit 

berbeda—melihat pada susunan, fungsi, dan audiens dari media massa. Apa yang 

dibagi teori ini adalah keprihatinan untuk kekuatan sosial dan budaya yang lebih 

besar. Teori-teori tersebut tidak setuju dengan apa kekuatan tersebut, tetapi teori-

teori itu melihat pada kebutuhan untuk melihat di luar isi media dan pengaruh 

individu. Kontribusi utama dari tradisi sosiokultural adalah untuk menangkap 

hasil-hasil sosial dan budaya yang besar dari interaksi masyarakat media. 

 

G. TRADISI SOSIOPSIKOLOGIS 

Berbeda dengan pendekatan sosiokultural yang dibahas dalam bagian 

sebelumnya, banyak teori media yang berkonsentrasi pada pengaruh individu dari 

media. Kita sekarang beralih pada bagaimana individu diyakini terpengaruh 

seperti yang digambarkan dalam tradisi sosiopsikologis. 
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Para orangtua bertanya-tanya mengenal bagaimana televisi memengaruhi anak-

anak mereka. Para pendidik ingin mengetahui jika anak-anak akan belajar dari 

film, video, majalah dan program televisi. Manusia sering kali ingin tahu tentang 

akibat telepon seluler dan video games pada anak-anak. Ada banyak tulisan yang 

membahas bagaimana media memengaruhi kita, dan kami hanya dapat 

menunjukkannya di sini dengan memberikan sebuah pandangan tentang tiga 

program teoretis yang besar dalam tradisi ini. Program yang pertama melihat pada 

tradisi pengaruh secara umum, yang kedua fokus pada bagaimana individu 

menggunakan media, dan yang ketiga menunjuk pada salah satu hasil budaya dari 

pengaruh media. 

 

H. Tradisi Pengaruh 

Teori tentang pengaruh komunikasi massa telah mengalami perkembangan 

yang besar pada abad ini. Sebelumnya, para peneliti percaya rada ―peluru ajaib‖ 

teori pengaruh komunikasi. Individu diyakini sangat terpengaruh oleh pesan- 

pesan media karena media dianggap sangat kuat dalam membentuk opini 

masyarakat. Menurut model ini, jika Anda mendengar di radio bahwa Anda harus 

membeli asuransi mobil Geiko, Anda akan melakukannya. 

Raymond Bauer mengamati bahwa audiens sulit untuk dibujuk dan bahkan 

menyebutnya dengan ―keras kepala.‖ Ia menolak gagasan bahwa pengaruh jarum 

suntik yang langsung terjadi antara pelaku komunikasi dan audiens serta 

menyatakan bahwa banyak variabel yang berinteraksi untuk membentuk pengaruh 

dalam berbagai cara. Bauer telah membayangkan akan ada banyak penelitian 

tentang pengaruh media, dengan desakannya bahwa banyak faktor yang 

berpengaruh dan jumlah pengaruh yang ada dari media. 

Teori jarum suntik diikuti oleh ―hipotesis arus dua langkah,‖ yang 

menganggap pengaruh media kecil. Hipotesis arus dua langkah adalah gagasan 

bahwa media memberitahu pemimpin pendapat, yang memengaruhi orang lain 

melalui komunikasi interpersonal. Anda mungkin membeli asuransi mobil Geiko 

karena rekomendasi seorang teman, bukan karena adanya pengaruh langsung dari 

iklan televisi. 
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Selanjutnya, pada tahun 1960-an, kami meyakini bahwa pengaruh media 

diperantarai oleh variabel lain dan karenanya hanya memiliki kekuatan yang 

sedang-sedang saja. Sebuah iklan Geiko dapat atau tidak dapat memengaruhi 

Anda, bergantung pada variabel-variabel lain, seperti dengan siapa Anda 

menonton iklan tersebut, seberapa puas Anda dengan asuransi mobil Anda saat 

ini, dan sebagainya. 

Mungkin penelitian yang paling terkenal mengenai pendekatan pengaruh ini 

adalah pendekatan penguatan oleh Joseph Klapper.‖ Dalam meneliti tulisan-

tulisan tentang pengaruh komunikasi massa, Klapper mengembangkan tesis 

bahwa komunikasi massa tidak langsung menyebabkan pengaruh pada audiens, 

tetapi termediasi oleh variabel-variabel lain. Jadi, media adalah salah satu alasan 

pendukung. 

Teori tentang keterbukaan selektif merupakan teori lain yang muncul 

untuk menjelaskan pengaruh media. Menurut teori ini, pengaruh pada audiens 

dimediasi oleh selektivitas, seperti faktor-faktor kelompok dan interpersonal. Ini 

berarti bahwa anggota audiens berifat selektif dalam keterbukaan mereka terhadap 

informasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, hipotesis tentang keterbukaan 

yang selektif memperkirakan bahwa manusia dalam sebagian besar situasi akan 

memilih informasi yang sesuai dengan sikap mereka. 

Dibandingkan dengan teori peluru, teori- teori penguatan dan keterbukaan 

selektif memandang komunikasi massa sebagai sesuatu yang lebih rumit dari yang 

dibayangkan. Teori- teori tersebut memperkirakan adanya situasi yang penuh oleh 

variabel-variabel mediasi yang akan menghalangi pengaruh media. Penelitian 

dalam tradisi ini mengidentifikasi beberapa variabel mediasi yang penting, yang 

melengkapi teka-teki yang lebih luas daripada yang pernah disusun sebelumnya. 

Namun, banyak peneliti saat ini yang kembali pada model pengaruh yang kuat. 

Mungkin pembicara kontemporer yang paling vokal dalam hal pengaruh yang 

kuat adalah Elisabeth Noelle- Neumann. Ia meyakini bahwa teori pengaruh 

terbatas telah ―mengubah penafsiran penemuan penelitian selama bertahun-

tahun,‖ dan ―bahwa ‗ajaran tentang ketidakberdayaan media‘ tidak lagi dapat 

dipertahankan.‖ Noelle-Neumann menyatakan bahwa bandul yang mulai berayun 



542 
 

berlawanan dengan penelitian Klaper yang terkenal sekarang telah mencapai 

jangkauan penuhnya dan bahwa sebagian besar peneliti percaya bahwa media 

sebenarnya memiliki pengaruh yang kuat. Teori berikut ini memberi perhatian 

khusus pada pengaruh dari menonton televisi. 

 

I. Teori Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan oleh George Gerbner dan rekan-rekannya—

teori pengembangan— menyatakan bahwa televisi menghadirkan cara untuk 

memandang dunia. Melalui penelitian mereka tentang televisi, mereka telah 

mengembangkan apa yang mereka sebut dengan teori pengembangan (cultivation 

theory). Mereka mulai dengan membuat konteks tentang televisi dan 

kepentingannya sebagai sebuah media: 

 

Televisi adalah sebuah sistem penceritaan yang tersentralisasi. Sistem ini 

merupakan bagian terpenting dari kehidupan sehari- hari kita. Drama, iklan, 

berita, dan program lainnya menghadirkan sebuah dunia tentang gambaran dan 

pesan-pesan yang cukup berkaitan ke dalam setiap rumah. Televisi berkembang 

dari kecenderungan yang sangat kecil dan pilihan-pilihan yang biasa diperoleh 

dari sumber-sumber utama lainnya. Melebih: penghalang historis buku dan 

mobilitas, televisi telah menjadi sumber umum dari sosialisasi dan informasi 

sehari-hari (terutama dalam bentuk hiburan) dari populasi yang heterogen. Pola 

berulang dari pesan-pesan dan gambaran televisi yang diproduksi secara massal 

membentuk kecenderungan akan lingkungan simbolis yang umum. 

 

Gerbner menyebut pengaruh ini dengan pengembangan karena televisi 

diyakini sebagai agen penyetara dalam budaya, atau mengembangkan suatu 

budaya. Analisis pengembangan berkaitan dengan keseluruhan pola yang 

dikomunikasikan secara kumulatif oleh televisi dalam periode di keterbukaan 

yang panjang, bukan oleh isi atau pengaruh tertentu. Dengan kata lain, ini 

bukanlah sebuah teori tentang ―pengaruh‖ media individu tetapi sebuah 

pernyataan tentang budaya sebagai sebuah kesatuan. Teori ini tidak berkaitan 

dengan apa yang dapat dilakukan oleh strategi atau kampanye apa pun, tetapi 
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dengan pengaruh banyaknya strategi dan kampanye. Keseluruhan imersi 

(immersion) dalam televisi, bukan menonton secara selektif, penting dalam 

pengembangan cara-cara mengetahui dan gambaran-gambaran tentang realitas. 

Sebenarnya, cabang kebudayaaan  bisa mendapatkan nilai-nilai mereka sendiri, 

tetapi gambaran penolakan umum yang ada pada televisi akan berada di antara 

kelompok sosial individu dan cabang budaya memengaruhi semuanya. 

Seperti yang dapat Anda bayangkan, teori ini memperkirakan adanya 

perbedaan dalam realitas sosial tentang penonton televisi kelas berat dengan 

penonton kelas ringan. Penonton kelas berat akan percaya dengan realitas yang 

sesuai dengan yang ditampilkan di televisi, walaupun televisi tidak sepenuhnya 

menggambarkan dunia yang sebenarnya. Penelitian Gerbner pada televisi dengan 

penonton terbanyak, misalnya, telah menunjukkan bahwa ada perbandingan 3:1 

antara pria dan wanita yang menonton televisi ada beberapa orang Spanyol—dan 

yang ditunjukkan biasanya karakter yang minor; ada karakter kelas menengah; 

dan ada tiga kali jumlah petugas penegak hukum dan juga pekerja. 

Salah satu aspek pengembangan yang paling menarik adalah ―sindrom 

dunia yang kejam.‖ Walaupun kurang dari 1 persen populasi yang merupakan 

korban tindak kriminal dalam periode 1 tahun, keterbukaan yang mendalam pada 

tindak kriminal melalui televisi dapat membuat keyakinan bahwa tidak ada yang 

dapat dipercaya. Dalam apa yang terlihat seperti dunia yang keras, Nancy 

Signorielli melakukan sebuah penelitian tentang sindrom dunia yang kejam, 

menganalisis tindak kekerasan pada lebih dari 2.000 program televisi anak-anak 

termasuk 6.000 karakter utama antara tahun 1967 dan 1985. Signorielli 

menemukan bahwa sekitar 71 persen program waktu tayang utama dan 94 persen 

program akhir pekan berisi tindak kekerasan. Program waktu tayang utama berisi 

hampir lima tindakan Kekerasan, dan program akhir pekan berisi enam. jumlah 

tersebut lebih dari lima tindak kekerasan per jam selama waktu tayang utama dan 

duapuluh tindak kekerasan per jam selama akhir pekan. Penelitian ini menyatakan 

bahwa ada banyak tindak kekerasan yang ditampilkan di televisi. 

Bagian kedua dari penelitian ini mencoba untuk menentukan pengaruh 

tindak kekerasan televisi pada pemirsa. Signorielli meneliti orang- orang pada 
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lima kesempatan antara tahun 1980 dan 1986 mengenai pandangan mereka 

terhadap keadaan dunia. Penemuannya menunjukkan bahwa penonton kelas berat 

cenderung memandang dunia sebagai sesuatu yang lebih kelam dan lebih jahat 

daripada yang dilakukan oleh penonton kelas ringan, dan penonton kelas berat 

lebih cenderung tidak memercayai orang lain daripada yang dilakukan oleh 

penonton kelas ringan. Penelitian pengembangan seperti yang dilakukan oleh 

Signorielli menemukan bahwa ada pengaruh yang turun dari televisi ke seluruh 

budaya. Televisi bukanlah sebuah dorongan untuk perubahan layaknya televisi 

sebagai dorongan untuk stabilitas dan keseragaman. 

Walaupun pengembangan adalah sebuah hasil umum dari tontonan 

televisi, hal ini bukanlah fenomena universal, di samping pengaruh 

kecenderungan. Sebenarnya, kelompok-kelompok yang berbeda terpengaruh 

secara berbeda oleh pengembangan. Interaksi Anda dengan orang lain 

memengaruhi kecenderungan Anda untuk menerima realitas televisi. Sebagai 

contoh, orang dewasa yang berinteraksi dengan orangtua mereka tentang tontonan 

televisi tidak terlalu terpengaruh oleh gambaran televisi daripada orang dewasa 

yang tidak membicarakan televisi dengan orangtua mereka. Menariknya, orang-

orang yang lebih sering menonton TV kabel cenderung menunjukkan lebih 

banyak kecenderungan— kecenderungan lebih untuk menggunakan pandangan 

yang diberikan oleh televisi—daripada orang yang jarang menontonnya. 

Teori pengembangan memungkinkan adanya gambaran yang lebih rumit 

daripada model pengaruh kuat atau terbatas yang sederhana. Walaupun pengaruh 

terlihat kuat, ada variabel- variabel penghalang yang membatasi pengaruh tertentu 

dari penontonan televisi. Dalam penelitian terbaru tentang semua karya teoretis, 

Paul Power, Robert Kubey, dan Spiro Kiousis menyimpulkan: ―Alih-alih 

mempertahankan polarisasi umum antara ‗kelompok-kelompok‘ yang berbeda 

atau, yang menggelisahkan, pengabaian seutuhnya oleh salah satu kelompok 

tentang karya orang lain—pembicaraan yang hampir sempurna antara satu sama 

lain—kami menganjurkan penarikan dari kekuatan dan pengamatan serta teori-

teori yang berhubungan dari beragam pendekatan.‖ 
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Dalam bagian berikut, kami membahas teori-teori yang membantu 

menjelaskan mengapa pengaruh-pengaruh media kompleks. Model penggunaan, 

kepuasan, dan ketergantungan memiliki lebih banyak kekuasaan pada anggota 

audiens dalam hubungan yang mereka miliki dengan media. 

 

J. Penggunaan, Kepuasan, dan Ketergantungan 

Salah satu teori yang paling populer tentang komunikasi massa adalah 

pendekatan penggunaan dan kepuasan (uses-and-grati fication).
 
Pendekatan 

ini berfokus pada konsumen—anggota audiens—ketimbang pada pesannya.
 
Tidak 

seperti tradisi pengaruh yang kuat, pendekatan ini menganggap audiens sebagai 

pengguna media yang berbeda. Dasar utamanya diringkas sebagai berikut: 

 

Dibandingkan dengan penelitian pengaruh, pendekatan penggunaan dan kepuasan 

berfokus, pada konsumen media ketimbang pesan media sebagai titik awalnya, 

dan menelusuri perilaku komunikasinya dalam artian pengalaman langsungnya 

dengan media. Pendekatan ini memandang audiens sebagai pengguna isi media 

yang aktif, alih-alih digunakan secara pasif oleh media. Jadi, pendekatan ini tidak 

mengharapkan adanya hubungan langsung antara pesan dan pengaruh, tetapi 

sebaliknya merumuskan pesan-pesan yang akan digunakan oleh audiens, dan 

bahwa penggunaan tersebut bertindak sebagai variabel penghalang dalam proses 

pengaruh. 

 

Di sini, audiens dianggap sebagai audiens yang aktif dan diarahkan oleh 

tujuan. Audiens sangat bertanggung jawab dalam memilih media untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Dalam pandangan ini, media dianggap sebagai satu-

satunya faktor yang mendukung bagaimana kebutuhan terpenuhi, dan audiens 

dianggap sebagai perantara yang besar: mereka tar. kebutuhan mereka dan 

bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

Teori Nilai Dugaan. Philip Palmgreen menciptakan sebuah penjabaran dari teori 

ini berdasarkan pada penelitiannya sendiri, penelitian Kari Rosengren, dan yang 

lainnya. Teori ini menerapkan teori nilai dugaan (expectany - value theory) yang 
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Anda baca dalam Bab 4 pada penggunaan media. Kepuasan yang Anda cari dari 

media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media—keyakinan Anda tentang 

media tertentu apa yang dapat memuaskan Anda—dan penilaian Anda tentang 

material ini. Sebagai contoh, jika Anda percaya bahwa komedi situasi 

memberikan hiburan dan Anda senang dihibur, Anda akan mencari kepuasan dari 

kebutuhan akan hiburan Anda dengan menonton komedi situasi. Sebaliknya, jika 

Anda percaya bahwa komedi situasi memberikan sebuah pandangan hidup yang 

tidak realistis dan Anda tidak menyukai hal ini, Anda tidak akan menontonnya. 

Tentu saja, opini Anda tentang komedi situasi terdiri atas beberapa 

keyakinan dan penilaian, dan apakah Anda benar-benar menontonnya akan 

ditentukan oleh beberapa hal. Semua keyakinan dan penilaian Anda akan 

menentukan orientasi Anda pada program apa pun. Rumus Palmgreen untuk hal 

ini yang mencerminkan rumus nilai dugaan yang umum dihadirkan dalam Bab 4 

adalah sebagai berikut: 

 

GS1 = ∑    1 e1 

Di mana: 

GS1  = Kepuasan yang dicari 

b1 = Keyakinan 

e1 = Penilaian 

 

Tingkatan Anda mencari kepuasan dalam semua segmen media (sebuah 

program, tipe program, jenis isi tertentu, atau keseluruhan media) akan ditentukan 

oleh rumus ini. Ketika Anda memperoleh pengalaman dengan sebuah program, 

genre, atau media, kepuasan yang Anda dapatkan selanjutnya akan memengaruhi 

keyakinan Anda, menguatkan pola penggunaan Anda. 

Mari kita ambil sebuah contoh. Anggaplah saat ini Anda memiliki hasrat 

yang besar akan berita. Anda adalah seorang pecinta berita. Berita adalah GS 

(gratification sought atau kepuasan yang dicari) dalam rumus. Sekarang 

anggaplah Anda senang menelusuri blog berita dan menelitinya. Anda telah 
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mengembangkan satu tatanan keyakinan (bi) tentang jenis berita yang diberikan 

oleh setiap blog dan sebaik apa blog tersebut memberikannya (ei). Seiring waktu, 

tingkatan Anda menggunakan blog untuk memuaskan kebutuhan Anda akan 

berita akan ditentukan oleh jumlah keyakinan dan penilaian ini. 

Untuk menguji hubungan antara nilai dugaan dan kepuasan media, David 

Swanson dan Austin Babrow melakukan sebuah penelitian pada kebiasaan 

menonton siswa tentang program berita di televisi. Sekitar 300 siswa di University 

of Illinois diminta untuk mengisi angket tentang tontonan berita mereka. Untuk 

mengetahui apakah mereka menonton berita dan apa yang mereka rasakan ketika 

mereka melakukannya, para siswa tersebut ditanyai tentang berapa kali mereka 

menonton berita lokal dan internasional dalam seminggu, kemungkinan mereka 

menontonnya setiap minggu, dan apakah orang lain berpikir bahwa mereka 

memang harus menonton berita. Angket tersebut juga menguji sikap siswa 

terhadap berita. 

Untuk mengetahui tingkat berita memuaskan berbagai kebutuhan media, 

angket tersebut berisi pertanyaan tentang apakah ada kepuasan yang didapat 

dengan menonton berita. Kepuasan tersebut mencakup beberapa hal seperti 

mengetahui apa yang sedang terjadi, terhibur, dan ada sesuatu untuk dibicarakan. 

Para peneliti menemukan bahwa nilai dugaan siswa (sikap mereka) terhadap 

berita benar-benar berhubungan dengan seberapa banyak mereka menggunakan 

berita untuk memenuhi kebutuhan tertentu akan media. Ketika dugaan mereka 

berkembang, tingkat tontonan mereka juga meningkat. 

 

Teori Ketergantungan. Pendekatan penggunaan dan kepuasan adalah 

sebuah teori pengaruh terbatas. Dengan kata lain, pendekatan ini memberikan 

lebih banyak kendali pada individu atas bagaimana mereka menggunakan media 

dalam kehidupan mereka. Walaupun para peneliti media membaginya hanya pada 

seberapa kuatnya media tersebut, beberapa peneliti membantah bahwa model-

model pengaruh terbatas dan pengaruh kuat tidak sepenuhnya bertentangan. Teori 

ketergantungan bergerak selangkah lebih maju dalam menunjukkan bagaimana 

keduanya menjelaskan pengaruh media. 
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Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur adalah yang pertama kali 

mengusulkan teori ketergantungan. Layaknya teori penggunaan dan kepuasan, 

pendekatan ini menolak anggapan kausal dari hipotesis penguat sebelumnya, 

gagasan lama bahwa media hanya memperkuat sikap yang telah ada sebelumnya. 

Untuk mengatasi kelemahan ini, kedua penulis ini menggunakan sebuah 

pendekatan sistem yang luas. Dalam modelnya, mereka mengajukan sebuah 

hubungan integral antaraudiens, media, dan masyarakat yang lebih besar. 

Sejalan dengan teori penggunaan dan kepuasan, teori ketergantungan 

memperkirakan bahwa Anda bergantung pada informasi media untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu dan mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, Anda tidak 

bergantung pada semua media. Ada dua faktor yang menentukan akan seberapa 

bergantungnya Anda pada media menurut Ball-Rokeach dan DeFleur. 

Pertama, Anda akan menjadi lebih bergantung pada media yang 

memenuhi beberapa kebutuhan Anda daripada media yang hanya sedikit 

memuaskan saja. Media bisa menjalankan beberapa fungsi, seperti memantau 

aktivitas pemerintah, melaporkan berita, dan memberikan hiburan. Untuk 

kelompok manapun, beberapa fungsi ini lebih penting dari yang lain, dan 

ketergantungan Anda pada informasi dan sebuah media meningkat ketika media 

tersebut memberikan informasi yang lebih penting bagi Anda. Jika Anda tertarik 

dengan bidang olahraga Anda mungkin akan bergantung pada ESPN atau Sports 

Illustrated. Seseorang yang tidak tertarik pada bidang olahraga mungkin tidak 

akan tahu bagaimana menghubungi ESPN, tidak akan pernah menonton Sports 

Illustrated, dan biasanya melewatkan semua bagian olahraga yang ada d surat 

kabar. 

Sumber ketergantungan yang kedua adalah stabilitas sosial. Ketika 

perubahan sosial dan konflik meningkat, institusi, keyakinan, dan kegiatan yang 

sudah terbentuk mulai ditentang, mendorong adanya penilaian ulang dan mungkin 

pilihan-pilihan baru yang terkait dengan konsumsi media. Pada saat-saat tersebut 

ketergantungan Anda akan informasi pada media akan meningkat. Sebaliknya, 

semakin stabil keadaannya, ketergantungan Anda pada media akan menurun. 
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Selama masa peran, misalnya, orang-orang menjadi sangat bergantung pada 

program berita. 

Model ini menunjukkan bahwa institusi sosial dan sistem media 

berinteraksi dengan audiens untuk menciptakan kebutuhan, minat, dan motif. Hal 

ini, selanjutnya, memengaruhi audiens untuk memilih beragam sumber media dan 

non-media yang selanjutnya dapat menghasilkan beragam ketergantungan. 

Manusia yang bergantung pada segmen media tertentu akan terpengaruh secara 

kognitif, afektif, dan perilakunya oleh segmen tersebut. Akibatnya, manusia 

dipengaruhi dengar cara dan tingkatan yang berbeda oleh media. 

Tentu saja, kebutuhan seseorang tidak selalu bersifat pribadi, tetapi dapat saja 

dibentuk oleh budaya atau oleh berbagai kondisi sosial. Dengan kata lain, 

kebutuhan, motif, dan penggunaan media oleh manusia bergantung pada faktor- 

faktor dari luar yang mungkin tidak dapat dikendalikan oleh manusia itu sendiri. 

Faktor- faktor luar ini bertindak sebagai pembatas bagi apa dan bagaimana media 

dapat digunakan dan pada ketersediaan pengganti non-media yang lain. 

Sebagai contoh, seorang tua yang tidak mengemudi dan memiliki sedikit 

teman mungkin akan bergantung pada televisi dalam cara yang orang lain, yang 

keadaan hidupnya berbeda, tidak lakukan. Seorang pekerja mungkin akan 

bergantung pada radio untuk mendapatkan informasi dan berita. Seorang remaja 

mungkin beragantung pada pengunduhan musik karena beberapa norma dalam 

kelompok sosial. Secara umum, ―semakin tersedia, semakin besar instrumentalitas 

yang dirasakan, dan semakin diterima secara sosial dan budaya penggunaan 

sebuah media, semakin mungkin penggunaan media akan dianggap sebagai 

alternatif fungsional yang paling tepat. 

Selanjutnya, semakin banyak alternatif yang dimiliki individu untuk 

memuaskan Kebutuhannya, individu tersebut tidak akan terlalu bergantung pada 

media apa pun. Namun, jumlah alternatif fungsional bukan hanya pilihan individu 

atau karena sifat-sifat psikologis, tetapi juga dibatasi oleh faktor-faktor seperti 

ketersediaan media tertentu. Pada saat ini, misalnya, tidak terlalu banyak orang 

yang menggunakan telepon dunia maya karena teknologi baru ini tidak banyak 
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tersedia. Di masa depan, hal itu dapat berubah karena ketersediaan media yang 

juga meningkat. 

 

K. Tradisi Sibernetika 

Pengaruh dari opini masyarakat dan isi media merupakan sebuah 

fenomena yang menarik. Dalam bagian ini, kita akan melihat pada salah satu teori 

terkenal yang menggambarkan hubungan ini sebagai sebuah proses sibernetika. 

 

L. Opini Masyarakat dan Spiral Ketenangan 

Bahasan tentang opini masyarakat telah menjadi masalah besar dalam ilmu 

politik. Masalah ini didefinisikan sebagai opini yang diungkapkan secara umum, 

opini yang menyangkut urusan masyarakat, dan opini masyarakat sebagai sebuah 

kelompok alih-alih beberapa kelompok individu yang lebih kecil. Teori Elisabeth 

Noelle-Neumann tentang ―spiral ketenangan‖ meneruskan analisis ini dengan 

menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan media berjalan bersama 

dalam perkembangan opini masyarakat. 

Sebagai seorang peneliti politik di Jerman, Noelle-Neumann mengamati 

bahwa dalam pemilihan umum, pandangan-pandangan tertentu nampaknya 

mendapatkan lebih banyak peran daripada pandangan lain. Kadang- kadang, 

manusia menyimpan opini mereka daripada membicarakannya. Noelle-Neumann 

menyebutnya spiral ketenangan (spiral of silence). Spiral ketenangan terjadi 

ketika individu yang merasa bahwa opini mereka terkenal senang mengungkapkan 

diri, sedangkan mereka yang tidak memikirkan tentang opininya terkenal sebagai 

orang yang selalu diam. Proses ini terjadi dalam sebuah spiral, sehingga salah satu 

sisi masalah berakhir dengan banyaknya publisitas dan sisi yang lain hanya 

dengan sedikit publisitas. 

Dalam kehidupan sehari-hari , kita mengungkapkan opini-opini kita 

dalam berbagai cara: kita membicarakannya, kita menutup mulut, dan kita 

memasang stiker di mobil kita. Menurut teori ini, manusia condong untuk 

melakukan hal- hal ini ketika mereka merasa bahwa orang lain membagi opininya 

dan tidak akan melakukannya jika orang lain juga tidak melakukan hal serupa. 
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Tesis ini bersandar pada dua pemikiran. Pertama, manusia mengetahui 

opini mana yang umum dan mana yang tidak. Dengan kata lain, manusia tidak 

segan untuk membuat tebakan- tebakan tentang opini masyarakat dan memiliki 

pemahaman tentang persentase populasi untuk dan melawan kedudukan tertentu. 

Hal ini disebut dengan makna semi-statistik (quasi-statistical sense) karena ketika 

tidak ilmiah, ada makna bahwa ini adalah pandangan yang berlaku. Asumsi yang 

kedua adalah bahwa manusia menyesuaikan pengungkapan opini mereka dengan 

persepsi- persepsi ini. 

Noelle-Neumann memberikan banyak bukti untuk mendukung asumsi ini. 

Dalam pemilihan umum, misalnya, orang-orang biasanya merasakan opini yang 

cukup akurat tentang para kandidat dan isu-isunya, dan mereka lebih mungkin 

untuk mengungkapkan pilihannya ketika orang lain juga melakukannya. Sebuah 

pengujian yang menarik tentang kecenderungan untuk tetap diam pada posisi-

posisi yang tidak populer, yang dilakukan oleh Noelle-Neumann adalah ―tes 

kereta api.‖
 
Di sini, responden diminta untuk membayangkan bahwa mereka 

berada dalam kompartemen kereta dengan seorang asing selama 5 jam dan untuk 

memutuskan apakah mereka akan mau membahas topik-topik tertentu dengan 

orang ini. Responden diberitahu bahwa mereka akan membayangkan orang lain 

menyebutkan opininya tentang suatu subjek; responden selanjutnya ditanya 

apakah mereka akan memilih untuk berbicara dengan orang lain tentang topik ini 

tidak. Topik-topiknya berkisar dari pemukulan anak hingga pemerintah Jerman. 

Pewawancara menghadirkan masalah ini pada 3.500 responden mencakup 

berbagai topik selama beberapa tahun. Kecenderungan yang berlebihan adalah 

untuk membicarakan topik dengan bebas ketika salah seorang setuju dengan orang 

lain, tetapi membiarkannya berlalu ketika orang lain tidak setuju. Manusia 

cenderung tidak ingin ―membuat gelombang.‖ 

Tentu saja, faktor-faktor lain memengaruhi pengungkapan opini 

seseorang: anak muda lebih ekspresif daripada orang yang lebih tua orang yang 

berpendidikan akan lebih kritis daripada yang tidak berpendidikan; dan laki laki 

umumnya lebih memiliki keinginan untuk mengungkapkan opini mereka daripada 
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wanita Namun, spiral ketenangan juga merupakan sebuah faktor, dan menurut 

penelitian ini, adalah yang kuat. 

Spiral ketenangan sepertinya disebabkan oleh rasa takut akan pengasingan. 

Spiral ketenangan bukan hanya tentang keinginan untuk berada pada pihak yang 

menang, tetapi merupakan sebuah usaha untuk menghindari pengasingan dari 

kelompok sosial. Ancaman kritik dari orang lain merupakan kekuatan yang besar 

dalam membungkam individu. Sebagai contoh, para perokok yang terus dikritik 

karena mengajukan hak-hak perokok selalu diam alih-alih menyatakan pandangan 

mereka pada subjek ini di hadapan orang yang tidak merokok. Dalam beberapa 

ancaman pengungkapan sebuah opini bersifat ekstrim, seperti yang dituliskan oleh 

Noeik Neumann: ―Ban yang teriris, poster yang kotor atau sobek, bantuan yang 

ditolak untuk orang asing yang tersesat... menunjukkan bahwa dapat berdiri pada 

dasar yang tidak tidak nyaman atau berbahaya ketika suasana opini berlawanan 

dengan pandangan mereka. Ketika manusia mencoba untuk menghindari 

pengasingan, mereka tidak merespons secara berlebihan pada kesepelean; ini 

adalah isu-isu eksistensial yang dapat melibatkan bahaya yang sebenarnya." 

Seseorang dapat dengan mudah melihat bagaimana proses ini 

memengaruhi opini masyarakat. Tentu saja, ada pengecualian pada spiral 

ketenangan. Ada kelompok-kelompok dan individu-individu yang tidak takut 

akan pengasingan dan yang akan mengungkapkan opininya apa pun akibatnya—

sebuah karakteristik dari inovator, agen-agen perubahan, dan para perintis. 

Media sendiri juga berkontribusi pada spiral ketenangan. Ketika 

memberikan suara, individu biasanya menyatakan bahwa mereka merasa tidak 

berdaya di hadapan media. Ada dua jenis pengalaman yang menekankan perasaan 

tidak berdaya ini. Pertama, kesulitan dalam mendapatkan publisitas untuk sebuah 

sudut pandang. Kedua, dikorbankan oleh media dalam apa yang Noelle-Neumann 

sebut dengan fungsi penghukum (pillory function) dari media. Dalam setiap hal, 

individu merasa tidak berdaya melawan media, menjadikan media sebuah bagian 

penting dari spiral ketenangan.  

Oleh sebab itu, media memublikasikan opini-opini yang umum dan yang 

tidak umum. Akibatnya, individu sering kali tidak dapat mengatakan dari mana 
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opini mereka berasal. Mereka bingung tentang apa yang dipelajari melalui media 

dengan apa yang dipelajari melalui jalur interpersonal. Kecenderungan ini sangat 

benar bagi televisi, dengan banyaknya orang yang memiliki hubungan pribadi: 

 

Semakin lama seseorang mempelajari pertanyaan, semakin jelas bahwa sangat 

sulit untuk mengukur pengaruh media massa. Pengaruh-pengaruh ini tidak ada 

sebagai hasil dari stimulus tunggal, mereka ada sebagai sebuah kumulatif aturan, 

mengikuti prinsip bahwa ―air yang terus turun akan melubangi batu.‖ Diskusi 

lebih jauh antara manusia menyebarkan pesan- pesan media lebih jauh lagi, dan 

sebentar lagi tidak akan ada perbedaan yang dapat dirasakan antara titik persepsi 

media dan titik yang telah jauh dihilangkan dari media. Pengaruh media sebagian 

besar tidak disadari; manusia tidak dapat memberikan catatan tentang apa yang 

telah terjadi. Namun, mereka mencampurkan persepsi langsung mereka dan 

persepsi yang disaring melalui mata media ke dalam sebuah kesatuan yang tidak 

dapat dibagi yang berasal dari pemikiran dan pengalaman mereka sendiri. 

 

Pengaruh media pada opini masyarakat bersifat kumulatif dan tidak selalu 

nyata. 

Sering kali terjadi bahwa opini jurnalis berbeda dari opini masyarakat 

umum, sehingga penggambaran media membantah pengungkapan individu yang 

kuat. Ketika hal ini terjadi, akibatnya adalah muncul iklim opini ganda. Di sini, 

ada dua versi realitas yang berjalan—media dan masyarakat. Noelle-Neumann 

menyamakan kejadian ini dengan situasi cuaca yang tidak biasa—menarik dan 

kadang aneh. Pada pemilihan presiden tahun 2004 di Amerika Serikat, misalnya, 

pemegang jabatan George W. Bush sangat didukung oleh opini masyarakat, 

namun banyak yang percaya bahwa media menempatkan bias melawan presiden. 

Spiral ketenangan merupakan fenomena yang melibatkan jalur komunikasi 

media dan pribadi. Media mengumumkan opini masyarakat, menyatakan opini 

yang menonjol. Individu mengungkapkan opini mereka atau tidak bergantung 

pada sudut pandang yang dominan; media, selanjutnya, mengikuti opini yang 

diungkapkan, dan spiral tersebut berlanjut. 
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Teori spiral ketenangan dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi 

sosiopsikologis karena penekanannya pada apa yang manusia lakukan dalam 

menanggapi situasi yang mereka hadapi, tetapi kami menganggap bahwa teori ini 

sebenarnya menunjukkan pemikiran sibernetika dengan cukup baik karena 

interaksi sistemis yang lebih besar menjadi taruhannya. Sesuatu yang menarik dari 

penelitian Noelle-Neumann adalah interaksi yang kompleks antara pernyataan 

individu, penggambaran media, dan opini masyarakat. 

Penelitian media telah mencakup pendekatan sibernetika secara umum. 

Salah satu gagasan paling berpengaruh dalam teori media adalah bahwa media 

memengaruhi pemimpin opini, yang selanjutnya menyebarkan informasi dan 

pengaruh melalui jaringan komunikasi interperseonal, yang menghasilkan adopsi 

gagasan dalam masyarakat, yang selanjutnya memengaruhi media. Dengan kata 

lain, ada sebuah lingkaran sibernetika yang besar yang mencakup media, 

pemimpin opini, dan jaringan interpersonal. Kita sekarang beralih ke tradisi kritis 

yang berfokus pada cara-cara media mengistimewakan ideologi yang dominan 

dalam sebuah budaya. 

 

M. TRADISI KRITIS 

Media bukan hanya mekanisme sederhana untuk menyebarkan informasi: 

media merupakan organisasi kompleks yang membentuk institusi sosial 

masyarakat yang penting. Jelasnya, media adalah pemain utama dalam perjuangan 

ideologis. Sebagian besar teori komunikasi kritis berhubungan dengan media 

terutama karena kekuatan media untuk menyebarkan ideologi yang dominan dan 

kekuatannya untuk mengungkapkan ideologi alternatif dan ideologi yang 

bertentangan. Bagi sebagian ahli teori kritis, media merupakan bagian dari sebuah 

industri budaya yang secara harfiah menciptakan simbol dan gambaran yang dapat 

menekan kelompok yang kecil. 

Teori kritis secara umum melebihi peneliti tentang media. Karena 

implikasi budayanya yang luas, kami membahas tradisi ini secara lebih mendalam 

dalam bab berikut. Namun, dalam bab ini setidaknya kami ingin menggarisbawahi 
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cabang-cabang utama teori kritis media dan meringkas beberapa perkembangan 

penting dalam teori media feminis. 

 

N. Cabang-cabang Teori Kritis Media 

Menurut McQuaail, ada lima cabang utama teori kritis media. Pertama, 

adalah Marxisme klasik. Di sini, media dipandang sebagai alat bantu dan kelas 

yang dominan dan sebuah cara untuk para kapitalis menunjukkan ketertarikan 

mereka dalam menghasilkan keuntungan. Media menyebarkan ideologi dari 

dorongan yang berkuasa dalam masyarakat dan dengan demikian menindas 

golongan-golongan tertentu. 

Cabang yang kedua adalah teori media ekonomi politik (political-

economic media theory), yang, seperti Marxisme klasik, menyalahkan 

kepemilikan media bagi keburukan masyarakat Dalam pemikiran ini, isi media 

merupakan komoditas untuk dijual dipasaran, dan informasi yang disebarkan 

diatur oleh apa yang akan diambil oleh pasar. Sistem ini merujuk pada operasi 

yang konservatif dan tidak berbahaya, menjadikan jenis program tertentu dan 

saluran media tertentu dominan dan yang lainnya terpinggirkan. 

Cabang teoretis yang ketiga adalah Frankfurt School. Teori ini, yang 

memandang media sebagai cara untuk membangun budaya, menempatkan lebih 

banyak penekanan pada pemikiran ketimbang pada materi. Dalam cara pikir ini, 

media menghasilkan dominasi ideologi golongan atas. Hasil ini didapatkan 

dengan manipulasi media terhadap gambaran dan simbol untuk keuntungan 

golongan yang dominan. 

Cabang yang keempat adalah teori hegemonis (hegemonic theory). 

Hegemoni merupakan dominasi ideologi palsu atau cara pikir terhadap kondisi 

sebenarnya. Ideologi tidak disebabkan oleh sistem ekonomi saja, tetapi 

ditanamkan secara mendalam pada semua kegiatan masyarakat. Jadi, ideologi 

tidak dipaksakan oleh salah satu kelompok kepada yang lain, tetapi bersifat 

persuasif dan tidak sadar. Ideologi yang dominan menghidupkan minat golongan 

tertentu atas golongan lain, dan media jelas-jelas memainkan peran yang besar 

dalam proses ini. 
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Keempat cabang yang pertama—Marxisme klasik, ekonomi politik, 

Frankfurt, dan hegemonis— adalah pendekatan yang berbeda terhadap media 

dalam tradisi teori kritis. Tradisi kritis mengambil arah yang sedikit berbeda 

dengan pendekatan McQuail yang kelima—―penelitian budaya.‖ Sangat 

bergantung pada semiotik, para peneliti ini tertarik pada pemaknaan budaya 

tentang hasil-hasil media; mereka melihat pada cara-cara isi media ditafsirkan, 

termasuk penafsiran yang dominan dan oposisional. Penelitian budaya 

memandang masyarakat sebagai sebuah bidang persaingan gagasan. Apa, 

misalnya, makna dari sebuah video musik? Dalam penelitian budaya, sebuah 

video tertentu dapat memiliki beragam makna, dan masing-masing merupakan 

produksi budaya. 

Penelitian budaya menjadi pendekatan yang sangat populer dan berguna, 

dan pendekatan ini dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa pemahaman 

dari beragam pemikiran. Karena implikasi sosialnya yang luas, kami menjelajahi 

penelitian budaya lebih mendalam dalam bab berikut. Untuk saat ini, kami akan 

memberikan sedikit bahasan tentang salah satu keragaman penelitian budaya 

dengan aplikasi tertentu pada media—penelitian media feminis. 

 

O. Penelitian Media Feminis 

Penelitian media feminis merupakan bidang penelitian yang kuat dalam 

penelitian budaya. Penelitian ini selama bertahun-tahun telah bergeser dari 

ketertarikan dalam mengkritisi stereotip gender (penelitian penggambaran gender) 

ke melihat pada bagaimana penggambaran wanita dalam media dipahami oleh 

audiens (penelitian penerimaan gender). Akhir-akhir ini, penelitian ini telah 

tertarik dalam bagaimana audiens sebenarnya membentuk, atau menyamakan, 

makna pesan-pesan media (penelitian penyamaan makna). Dengan pergeseran ini, 

sudut pandang pada gender juga telah berubah. dalam peran-peran yang lebih 

kuat, sedangkan perempuan merupakan pihak yang selalu tunduk. Dalam 

penelitian penerimaan, fokusnya adalah pada faktor-faktor sosial dan budaya 

dalam keluarga, institusi, dan kekuatan lain yang memengaruhi bagaimana 

penggambaran media diterima atau dipahami. Oleh sebab itu, misalnya, dalam 
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menyaksikan karakter pria atau wanita di televisi, persepsi Anda akan dipengaruhi 

oleh kekuatan sosial yang telah Anda alami dalam hidup Anda. Dengan kata lain, 

pemaknaan Anda pada apa yang Anda lihat tidak hanya ditentukan oleh 

penggambaran mereka sendiri saja, tetapi oleh apa yang Anda masukkan dalam 

situasi tersebut. 

 

Penyamaan. Teori-teori terbaru melihat pada bagaimana individu menyamakan 

makna gender dalam media dengan membuat pilihan tentang bagaimana mereka 

akan memandang beragam aspek program media. Sebagai contoh, seseorang dapat 

saja (1) memerhatikan stereotip gender tertentu dan menanggapinya dengan 

serius, seperti dalam kasus seorang gadis yang mengidealkan karakter wanita 

yang digambarkan dalam media dengan orang-orang yang disenangi, seperti 

Britney Spears, Lindsay Lohan, atau Jessica Simpson; (2) mengabaikan 

penggambaran tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh anak-anak lelaki yang 

menganggap bahwa memerhatikan bintang-bintang wanita dan gadis-gadis SMA 

yang mengidolakan bintang-bintang tersebut, atau ibu-ibu yang menginginkan 

sesuatu yang berbeda bagi anaknya itu tidak keren; (3) menikmati gambaran 

tersebut pada beberapa tingkat ironi, seperti dalam hal para penyindir; (4) 

menggunakan penggambaran tersebut untuk memberi kuasa dalam melakukan 

tindak sosial, seperti yang terjadi pada para aktivis; atau (5) gabungan dari pilihan 

di atas. Kadang, gender penting dalam produksi makna; kadang tidak penting 

sama sekali. Kepentingannya bergantung pada bagaimana pemirsa menyamakan 

orierntasi mereka pada produksi. 

Jadi, penelitian media feminis menawarkan sebuah pemahaman yang sangat rumit 

tentang gender dan hubungannya dengan media. Pergeseran dari analisis 

representasi sederhana ke pandangan yang lebih kompleks ini adalah masalah 

yang banyak dihadapi oleh sebagian besar cabang penelitian kritis media. Kita 

sekarang beralih ke salah satu teori media feminis—karya dari beli Hooks. 
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P. Kritik Media oleh bell hooks 

Kritik media yang diajukan bell hooks memerlukan penggunaan 

komunikasi untuk mengacaukan dan menghapus ideologi dominasi—apa yang ia 

artikan sebagai patriarki kapitalis supremasi kulit putih. Ideologi dominasi ini 

menggunakan penggabungan sistem-sistem seksisme, rasisme golongan elit, 

kapitalisme, dan heteroseksisme. Menurut Hooks, kritik media sangat penting 

karena sifat penyebaran dan kekuasaan media. Ia tidak membuat media 

bertanggung jawab atas ideologi penindasan; ia meyakini bahwa setiap orang 

berkontribusi atas kelanjutannya—bahkan mereka yang tertindas. 

Menurut hooks, mereka yang terpinggirkan memiliki tanggung jawab 

untuk mengacaukan wacana yang hegemonik, atau yang menindas, karena mereka 

melihat ―dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam." Sudut pandang marjinalitas 

mengandung kemampuan untuk menolak ideologi dominasi dan meningkatkan 

―kemungkinan sudut pandang radikal untuk melihat dan menciptakan, untuk 

membayangkan alternatif, dunia yang baru.‖ 

H o ok s  m en ya t ak an  dekolonisasi (decolonization)  sebagai cara 

dasar untuk mengacaukan dominasi. Dekolonisasi yang merupakan dasar bagi 

pendekatannya terhadap kritik media adalah sebuah proses mematahkan asumsi 

realitas budaya yang dominan, termasuk i kecenderungan dari orang-orang yang 

tertindas untuk memperbesar status bawahan mereka. Dekolonisasi menggunakan 

model penciptaan alternatif yang kritis, analitis, dan strategis dari sebuah realita 

non-dominan; hooks mengajukan dua bentuk dekolonisasi—kritik dan penemuan. 

Kritik (critique) penting karena sifat penyebaran media: ―politik dominasi 

memberitahukan cara sebagian besar gambaran yang kita konsumsi dibentuk dan 

dipasarkan.‖ Televisi dan film adalah yang sangat penting karena mereka 

menyosialisasikan or ang-orang pada ideologi penindasan. Ketika televisi 

menyala, orang-orang kulit putih ―selalu bersama kita, suara-suara, nilai-nilai, dan 

keyakinan mereka bergema dalam ipikiran kita. Ini adalah kehadiran pola pikir 

yang terus menjajah dan dikonsumsi secara pasif untuk merusak kemampuan kita 

untuk menolak.‖
 
Untuk menghadapi hal ini, kritik harus menanyai, menantang, 

dan menghadapi. Sebagai contoh, hooks ingin menghargai visibilitas orang-orang 
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kulit hitam dalam media atau fakta bahwa sebuah film dibuat oleh seorang yang 

berkulit hitam. Namun, dia mempertanyakan setiap aspek representasi. 

Kunci dekolonisasi yang kedua, menurut hooks, adalah penemuan  

(invention)  bentuk budaya yang tidak mendominasi. Cara utama untuk 

menciptakan bentuk tersebut adalah melalui pembuatan (enactment), atau hidup 

dan bertindak dalam cara-cara yang tidak mendominasi dan mengeksploitasi 

kehidupan seseorang. Kritik tidak memiliki makna, menurut hooks, ―tanpa 

perubahan kebiasaan individu, tanpa adanya peluang untuk membiarkan 

pemikiran tersebut berjalan dalam kehidupan kita dan jiwa kita untuk mengubah 

kita.‖ Pilihan-pilihan individu tentang konsumsi media menurut hooks merupakan 

bagian dari strategi pembuatan ini, dan inilah yang ia maksudkan dengan 

berdekolonisasi. Oleh sebab itu, bagi hooks, dekolonisasi adalah sebuah proses 

pribadi dan pembentukan pribadi yang menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. 

Tradisi kritis dalam penelitian media, sekarang sebuah pendekatan yang 

dominan dalam ilmu pengetahuan, sangat dipengaruhi oleh tradisi sibernetika, 

sosiokultural, dan semiotik. Pengaruh tradisi sibernetika sangat jelas dari 

keyakinan umum dalam penelitian kritis bahwa dominasi dihasilkan kembali, atau 

―diartikulasikan,‖ oleh banyak kekuatan yang berinteraksi. Tidak ada satu 

kekuatan seperti media yang menciptakan semua susunan kekuasaan masyarakat; 

malahan susunan ini merupakan hasil dari interaksi dari berbagai institusi 

masyarakat luas. Pada saat yang sama, teori kritis cenderung menolak teori sistem 

yang lama karena teori tersebut menggunakan pendekatan ―objektif‖ dan 

deskriptif serta gagal dalam menangkap realitas sosial yang sebenarnya diciptakan 

melalui interaksi sistem. 

Tradisi sosiokultural telah memengaruhi pendekatan kritis karena 

penekanannya pada penafsian dan interaksi sosial sebagai proses- proses di mana 

beragam susunan dan makna dihasilkan. Teori-teori sosiokultural juga 

menekankan wacana, sebuah elemen penting dari penelitian yang paling kritis 

tentang media. Akhirya, tradisi kritis telah dipengaruhi oleh tradisi semiotik. 

Walaupun sebagian besar ahli teori kritikal akan menolak teori-teori semiotik 

yang awal, mereka merasa bebas untuk mengakui bahwa simbol sangat kuat 
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dalam menghasilkan bentuk-bentuk budaya, termasuk susunan yang menindas. 

Selanjutnya, dalam sebuah pemahaman tradisi kritis menghadirkan semua tradisi 

dalam komunikasi ada pemahaman tentang media dan bagaimana media bekerja 

dalam kehidupan kita dan masyarakat. 

 

24. BUDAYA DAN MASYARAKAT 

Kami memulai penelitian tentang teori-teori komunikasi dalam buku ini 

dengan sedikit melihat pada pelaku komunikasi dan mengembangkan bidang 

penelitiannya mulai dari pesan-pesan, percakapan, dan hubungan hingga 

kelompok dan organisasi. Dalam bab sebelumnya, kita telah berfokus pada media 

sebagai insitusi sosial yang luas. Dalam bab ini, kita akan melihat pada sudut 

pandang terluas pada komunikasi dalam konteks masyarakat dan budaya. Setiap 

tindakan komunikasi—baik secara pribadi maupun yang dimediasi—dipengaruhi 

serta berperan untuk bentuk-bentuk dan pola-pola sosial yang besar. Oleh karena 

konteks komunikasi sosial dan budaya sangat besar, kita sering kali tidak 

melihatnya. Untuk mengumpamakannya, kita kehilangan pandangan sewaktu 

berada di hutan ketika kita terlalu banyak berkonsentrasi pada pohon-pohon. 

Misalnya, kita lupa bahwa apa yang kita rasakan, bagaimana kita 

memahami, dan bagaimana kita bertindak semuanya dibentuk oleh bahasa budaya 

kita. Bahasa bukanlah media yang kaku untuk menyebarkan informasi, tetapi 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi sehari-hari. Pola-pola interaksi 

antara teman dalam komunitas dan dalam masyarakat menentukan bentuk 

pengaruh yang selanjutnya membentuk nilai-nilai, opini, dan perilaku kita. 

Jika Anda pernah bepergian ke luar negeri, maka Anda telah mampu untuk 

melihat perubahan dramatis dalam budaya manusia yang terlihat jelas dalam 

pakaian, makanan, dan perilaku. Di sebagian besar penjuru dunia saat ini, Anda 

hanya harus pergi ke sudut jalan terdekat untuk mengalami perbedaan karena 

sebagian besar dari kita tidak hidup dalam masyarakat yang homogen. Perbedaan 

budaya terlihat jelas, tetapi kita mungkin tidak akan menggunakannya untuk 

menganggap diri kita sebagai bagian dari budaya yang rasa pengenalannya dan 

bagaimana kita berhubungan dengan orang lain merupakan hasil dari gabungan 
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beberapa budaya yang memengaruhi kehidupan kita. Dalam bab ini, kita akan 

melihat beberapa teori dari berbagai tradisi yang membantu kita memahami 

konteks masyarakat dan budaya. Pola bab halaman berikut akan menggarisbawahi 

isi bab ini. 

 

A. Tradisi Semiotik 

Apa yang Anda lihat dengan bahasa Anda? Jika bahasa Anda 

digenderkan—yaitu jika bahasa tersebut mencakup maskulin dan feminin—Anda 

mungkin memiliki kecenderungan untuk membagi dunia menjadi dunia lelaki dan 

dunia perempuan. 

Beberapa bahasa tidak memiliki keterangan waktu sehingga keterangan 

tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa depan harus disimpulkan dari 

konteks pembicaraan. Apakah masa depan ―di hadapan Anda‖? Tidak semua 

bahasa memiliki susunan konseptual tersebut; dalam beberapa bahasa, ―masa 

depan ada di belakang Anda‖ karena Anda tidak dapat melihatnya. Ingatlah dari 

Bab 3 bahwa semiotik merupakan kajian tentang bagaimana tanda-tanda, 

termasuk bahasa, menjembatani dunia pengalaman dan pikiran manusia. Oleh 

karena hanya ada sedikit hubungan alami antara bahasa dan realitas, bahasa 

sebenarnya membentuk realitas. Salah satu perbedaan utama antara budaya-

budaya adalah bagaimana bahasa digunakan, seperti yang ditunjukkan oleh kedua 

teori—relativitas linguistik serta kode rumit dan terbatas—dalam bagian berikut. 

 

B. Relativitas Linguistik 

Hipotesis Sapir-Whorf yang juga dikenal sebagai teori relativitas linguistik 

didasarkan pada penelitian Edward Sapir dan anak didiknya, Benjamin Lee 

Whorf. Dikenal karena bidang penelitiannya dalam linguistik, Whorf 

menemukan bahwa ada perbedaan sintaksis dasar antarkelompok bahasa. 

Hipotesis Whorf tentang relativitas linguistik menyatakan bahwa susunan bahasa 

sebuah budaya menentukan perilaku dan kebiasaan berpikir dalam budaya 

tersebut. Dalam kata-kata Sapir: 
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Manusia tidak hanya hidup dalam dunia objektif atau dalam dunia aktivitas sosial 

yang biasa dipahami saja, namun berada dalam kekuasaan bahasa tertentu yang 

menjadi media pengungkapan bagi masyarakat mereka.. 

Masalahnya, bahwa ―dunia nyata‖ adalah tingkatan yang besar yang tanpa 

disadari terbentuk pada kebiasaan berbahasa kelompok tersebut. Kita melihat, 

mendengar, dan merasakan pengalaman karena adanya kebiasaan berbahasa dari 

komunitas kita yang memengaruhi pilihan-pilihan penafsiran tertentu. 

 

Hipotesis ini menyatakan bahwa proses pemikiran kita dan cara kita 

memandang dunia dibentuk oleh susunan tata bahasa. 

Whorf menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk meneliti hubungan 

antara bahasa dan perilaku. Penelitiannya bersama suku Hopi dan pandangan 

mereka tentang waktu menggambarkan hipotesis relativitas ini. Ketika banyak 

budaya yang mengartikan waktu (seperti musim) sebagai kata benda, suku Hopi 

memahami waktu sebagai sebuah jalan atau proses. Jadi, bahasa suku Hopi tidak 

akan mengartikan musim panas sebagai ―di musim panas.‖ Namun, suku Hopi 

akan mengartikan waktu sebagai sesuatu yang tidak pernah ada, tetapi selalu 

bergerak dan selalu berakumulasi. Sebaliknya, dalam bahasa Standard Average 

European (SAE), termasuk bahasa Inggris, kita menggambarkan waktu sebagai 

sebuah garis. Kita menggunakan tiga keterangan waktu—lampau, kini, dan masa 

depan—untuk menunjukkan lokasi atau tempat dalam analogi ruang. Namun, kata 

kerja suku Hopi tidak memiliki keterangan waktu dalam pemahaman yang sama. 

Malahan, bentuk kata kerja berhubungan dengan durasi dan susunan. 

Misalnya, anggaplah seorang pembicara menyatakan bahwa seorang pria 

―sedang berlari.‖ Suku Hopi akan menggunakan kata wari, yang merupakan 

sebuah pernyataan untuk berlari sebagai sebuah keterangan. Kata yang sama 

akan digunakan untuk menyatakan kegiatan berlari di masa lampau: ―Dia telah 

berlari.‖ Bagi suku Hopi, pernyataan keterangan adalah apa yang penting, bukan 

apakah kejadian tersebut sedang terjadi atau telah terjadi di masa lampau. Namun, 

jika pembicara dari suku Hopi ingin menyatakan berlari dari ingatan (pendengar 

tidak benar-benar memahaminya), sebuah bentuk yang berbeda— era wari—akan 

digunakan. Kalimat dalam bahasa Inggris ―Dia akan berlari‖ akan diartikan 
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warikni, yang berarti berlari sesuai keinginan. Bentuk kalimat bahasa Inggris 

yang lain, ―Dia berlari [sebagai anggota tim lari],‖ akan diartikan sebagai 

warikngwe. Bentuk kata suku Hopi yang terakhir ini berarti berlari sebagai 

sebuah syarat. Sekali lagi, bukan masalah penempatan di masa lampau, masa kini, 

atau masa depan yang penting bagi suku Hopi, tetapi apakah itu keterangan yang 

dilihat, keterangan yang diingat, atau keinginan. 

Akibat perbedaan linguistik ini, anggota budaya Hopi dan SAE akan 

berpikir, menerima, dan bersikap tentang bahasa dalam cara-cara yang berbeda. 

Sebagai contoh, suku Hopi cenderung sibuk dalam persiapan kegiatan yang 

panjang. Pengalaman (bersiap-siap) cenderung bertambah seiring ―berjalannya‖ 

waktu. Penekanannya adalah pada pengalaman yang bertambah selama waktu 

tertentu, bukan pada waktu sebagai sebuah titik atau lokasi. Dalam budaya SAE, 

dengan perlakuan ruang mereka terhadap waktu, pengalaman tidak 

diakumulasikan dalam artian yang sama. Adat dalam budaya SAE adalah 

mencatat kejadian- kejadian untuk membicarakan apa yang telah terjadi di masa 

lampau. 

Ingatlah bahwa teori relativitas linguistik berbeda dari teori-teori 

konstruksionis sosial yang dibahas sebelumnya dalam buku ini. Dalam 

konstruksionisme sosial, manusia diyakini menciptakan realitas mereka dalam 

proses interaksi, sedangkan Whorf dan Sapir mengajarkan bahwa realitas telah 

ditanamkan dalam bahasa dan sudah memperlihatkan bentuknya. Kedua teori ini 

berhubungan dengan realitas budaya, tetapi berbeda dalam pendekatannya. 

Untuk menggambarkan salah satu cara di mana perbedaan bahasa melukiskan 

perbedaan budaya, Basil Bernstein, dalam serangkaian kajian sastra tentang 

sosiologi bahasa, menemukan perbedaan penting dalam penggunaan bahasa di 

antara kelas sosial. Ini adalah teori tentang kode- kode rumit dan terbatas yang 

akan kita bahas selanjutnya. 

 

C. Kode-kode Meluas dan Terbatas 

Teori Basil Bernstein tentang kode-kode rumit dan terbatas menunjukkan 

bagaimana susunan bahasa yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari 
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mencerminkan dan membentuk asumsi-asumsi dari sebuah kelompok 

sosial.Bernstein sangat tertarik pada kelas-kelas sosial serta cara-cara sistem kelas 

menciptakan tipe- tipe bahasa yang berbeda dan sistem tersebut dijaga oleh 

bahasa. 

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa hubungan yang dijalin dalam sebuah 

kelompok sosial memengaruhi tindak tutur yang digunakan oleh kelompok 

tersebut. Kadang, susunan tindak tutur yang digunakan oleh sebuah kelompok 

membuat banyak hal yang berbeda menjadi ambil. Kode-kode ini tidak 

memungkinkan pembicara untuk memperluas maksud mereka. 

Kode-kode terbatas tepat digunakan dalam kelompok-kelompok yang 

memiliki asumsi bersama yang kuat dan sedikit kebutuhan untuk memperluas 

maksud. Kode-kode terbatas tepat digunakan dalam kelompok-kelompok yang 

tidak memiliki sudut pandang bersama. Di sini, manusia diharuskan untuk 

memperluas apa yang mereka maksudkan. Kode-kode terbatas diarahkan pada 

kategori-kategori sosial di mana setiap orang memiliki pemaknaan yang sama, 

sedangkan kode- kode meluas diarahkan pada kategori-kategori berbeda yang 

mungkin tidak dimiliki orang lain. 

Sebagai contoh, dalam beberapa kelompok, setiap orang mengetahui 

perbedaan antara maskulin dan feminin serta manusia dibagi dalam peran laki-laki 

dan perempuan. Setiap orang mengetahui tempat seorang pria dan wanita, seorang 

gadis, dan anak laki-laki dalam susunan sosial. Anda dapat menganggap bahwa 

apa yang orang rasakan dan pikirkan didasarkan pada identifikasi gender mereka 

serta ada sedikit kebutuhan untuk menelusuri perbedaan individu. Namun, dalam 

kelompok lain, gender sebagai sebuah kategori tidak selalu berguna karena tidak 

ada pemahaman umum tentang apa maksud maskulin dan feminin. Dalam situasi-

situasi tersebut dibutuhkan lebih banyak kata-kata untuk menjelaskan perilaku apa 

yang tepat bagi seorang anak daripada menyuruh seorang gadis untuk pergi ke 

dapur dan membantu ibunya. 

Jadi, kode-kode meluas digunakan oleh pembicara yang mementingkan 

identifikasi individualis di atas identifikasi kelompok. Oleh karena maksud para 

pembicara tidak dapat disimpulkan dari peranannya maka mereka harus mampu 
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mengungkapkan diri mereka secara pribadi dan terperinci. Bernstein memberikan 

contoh pasangan yang baru saja keluar dari bioskop dan mampir untuk 

mengunjungi beberapa teman. Di sana, mereka membahas film tersebut secara 

panjang lebar. Pasangan lain belum menontonnya, tetapi dapat memahami 

pemikiran teman-teman mereka tentang film tersebut: ―Maknanya sekarang harus 

diumumkan pada orang lain yang belum menonton film tersebut. Dialognya 

menunjukkan penyuntingan yang saksama, baik pada tingkat tata bahasa maupun 

pada kosakatanya. Hal ini tidak lagi kontekstual. Maknanya jelas, luas, dan 

berbeda . . . .  Pengalaman pendengar tidak dapat disepelekan. Jadi setiap 

anggota kelompok berdiri sendiri ketika memberikan penafsirannya." 

Perbedaan utama antara tipe-tipe kelompok yang menggunakan kedua kode ini 

adalah tingkat keterbukaan mereka. Sebuah sistem peran tertutup (closed-role 

system) adalah sistem yang mengurangi jumlah alternatif bagi pelaku peran. 

Peranan ditentukan dan orang-orang dinilai dalam kaitannya dengan peranan 

tersebut. Pemahaman tentang siapa dan bagaimana mereka harus bersikap, 

membentuk dasar pengetahuan umum dalam kelompok tersebut. Oleh karena 

pemaknaan bersama dalam kelompok ini, sebuah bahasa yang luas tidak 

diperlukan sehingga tidak dibudayakan atau dipelajari. 

Sebuah sistem peran terbuka adalah sistem yang mengembangkan 

alternatif bagi individu dalam kelompok. Peranan tidak ditentukan dan sederhana; 

namun bersifat terpisah, disamakan, tidak tetap, dan berubah-ubah. Jadi, ada 

sedikit pemahaman bersama tentang identitas seseorang dalam sebuah sistem 

yang terbuka dan sebuah kode meluas diperlukan untuk terjadinya komunikasi 

dalam sistem ini. 

Ada dua faktor utama yang mendukung perkembangan kode meluas atau 

terbatas dalam sebuah sistem. Pertama, sifat agen sosialisasi utama dalam sistem 

tersebut, termasuk keluarga, kelompok teman, sekolah, dan pekerjaan. Di mara 

susunan kelompok-kelompok ini didefinisikan dengan baik dalam kaitannya 

dengan peran yang tetap, sebuah kode terbatas mungkin akan berkembang. Faktor 

utama yang kedua adalah nilai-nilai. Masyarakat pluralistis yang menghargai 
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individualitas mengangkat kode-kode meluas, sedangkan masyarakat yang lebih 

sempit mengangkat kode-kode terbatas. 

Oleh sebab itu, terlihat bagaimana kode-kode sangat erat dihubungkan 

dengan kelas sosial. Bernstein mengatakan bahwa anggota kelas menengah 

menggunakan kedua tipe sistem tersebut. Misalnya, mereka mungkin dihadapkan 

pada peran yang terbuka di rumah, tetapi sedikit tertutup di tempat kerjanya. Atau, 

kelompok teman mungkin menggunakan peran yang tertutup, sedangkan sekolah 

menggunakan peran yang terbuka. Namun anggota kelas pekerja tidak mungkin 

menggunakan kode-kode meluas. Bagi individu dari kelas pekerja nilai-nilai dan 

sistem peran keduanya memperkuat kode-kode meluas, yang menyebabkan 

Bernstein menulis: ―Tidak diragukan lagi bahwa pengaruh yang paling formatif 

terhadap prosedur sosialisasi dari sudut pandang sosiologis adalah kelas sosial 

Susunan kelas memengaruhi peran pekerjaan dan pendidikan serta membawa 

keluarga-keluarga ke dalam sebuah hubungan khusus dan sangat menembus 

susunan pengalaman hidup dalam keluarga." 

Bernstein merekam pembicaraan antara lelaki muda dari kelas pekerja dan 

lelaki muda dari kelas menengah di Inggris tentang hukuman mati. Dia 

menganalisis contoh-contoh dialog mereka dan menemukan perbedaan kelas yang 

menarik. Bahkan, ketika datanya diatur untuk intelegensi, pembicara dari kelas 

pekerja menggunakan frase- frase yang lebih panjang, kata-kata yang lebih 

pendek, dan lebih sedikit jeda daripada pembicara dari kelas menengah. Dengan 

sebuah kode meluas, lelaki dari kelas menengah membutuhkan lebih banyak 

waktu perencanaan, yang menjelaskan frase-frase yang lebih pendek dan jeda 

yang lebih panjang. 

Banyak perbedaan lain yang ditemukan dalam penelitian ini 

menggambarkan kode-kode meluas dan terbatas. Sebagai contoh, pembicara dari 

kelas menengah menggunakan ―Saya rasa‖ secara lebih signifikan daripada 

pembicara dari kelas pekerja. Pembicara dari kelas pekerja lebih banyak 

menggunakan frase-frase pendek pada akhir kalimat untuk menegaskan 

pemahaman umum orang lain; termasuk ekspresi seperti ―bukan begitu?‖ ―kau 

tahu,‖ dan ―benarkah?‖ Pembicara dari kelas menengah memiliki frase kata kerja 
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yang lebih panjang dan kompleks, lebih banyak kata kerja pasif, lebih banyak 

keterangan, dan kata sifat yang tidak biasa. Dan pembicara dari kelas menengah 

lebih banyak menggunakan kata ganti personal Saya. 

Kode-kode meluas bersifat memberi kuasa karena memungkinkan 

pembicara untuk menyesuaikan diri dengan cakupan pendengar yang luas dan 

masuk ke dalam tipe-tipe orang yang sangat berbeda. Sebaliknya, kode-kode 

meluas bisa bersifat mengasingkan karena memisahkan dan memberi jarak 

perasaan dari pemikiran, diri sendiri dari orang lain, dan keyakinan pribadi dari 

kewajiban sosial. Walaupun dia mengakui adanya kelemahan dari pembicaraan 

yang terbatas, Bernstein tidak menghilangkan nilainya: ―Katakanlah bahwa kode-

kode terlarang memberikan akses pada banyaknya potensi pemaknaan, kehalusan, 

kepelikan dan perbedaan bentuk-bentuk budaya, pada estetika khusus sebuah 

dasar yang di dalamnya simbol-simbol yang dipadatkan bisa memengaruhi bentuk 

penggambaran." Namun, Bernstein juga mencatat bahwa mereka yang memiliki 

kekuasaan dalam masyarakat sering kali menghilangkan nilai-nilai dialog ini, 

yang selanjutnya akan menghidupkan sistem kelas. 

Keluarga sangat penting dalam perkembangan kode. Ada dua jenis 

keluarga yang berhubungan dengan dua jenis kode. Keluarga-keluarga 

berdasarkan kedudukan memiliki susunan peran yang jelas dan ditentukan secara 

formal. Mereka sering kali memiliki sistem komunikasi tertutup dan 

menggunakan kode-kode terbatas. Keluarga-keluarga tersebut cenderung memiliki 

batasan yang tinggi dalam penggunaan ruang dan mendefinisikan objek dan 

manusia berdasarkan kedudukan mereka. Keluarga-keluarga yang terpusat pada 

orang menentukan peran berdasarkan pada orientasi pribadi individu daripada 

menggunakan pembagian yang ditentukan secara formal. Mereka cenderung 

menggunakan komunikasi terbuka dan kode-kode rumit. Peranan dan hubungan 

dalam keluarga ini cenderung tidak stabil dan terus mengalami penyamaan. 

Keluarga-keluarga ini tidak mempertahankan batasan yang tinggi dalam 

penggunaan ruang atau dalam pemikiran mereka tentang orang lain dan objek. 

Walaupun sebuah keluarga dapat memiliki beragam cara untuk 

menyatakan kendali dan perilaku yang mengatur, ada metode utama yang 
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digunakan, bergantung pada tipe keluarganya. Beberapa keluarga memilih mode 

regulasi imperatif (imperative, yang didasarkan pada perintah dan otoritas. Dalam 

tipe keluarga ini, ketika Ayah mengatakan, ―Diamlah,‖ Anda akan diam. Metode 

ini banyak digunakan dalam keluarga-keluarga hierarki dimana anggota keluarga 

tertentu memegang kendali menurut susunan peranan. Jenis kendali ini 

disampaikan dengan sebuah kode terbatas. 

Keluarga-keluarga lain memilih pertimbangan posisional, yang didasarkan 

pada norma-norma yang berkaitan dengan peran. Di sini, kendali dinyatakan 

dengan mengandalkan pada norma- norma yang dipahami secara umum yang 

dihubungkan dengan setiap peran. Contoh-contoh dari pertimbangan ini adalah 

―Kamu sudah cukup tua untuk bisa mengenal dengan lebih baik,‖ atau ―Anak 

laki-laki tidak bermain boneka.‖ Jenis kendali ini dapat diungkapkan dengan 

kode-kode meluas atau terbatas, bergantung pada tingkat diferensiasi dalam 

sistem tersebut. 

Terakhir, pertimbangan pribadi didasarkan pada karakteristik dan aturan 

individu serta pertimbangan ini sering kali terdiri dari pemberian alasan untuk 

kenapa seseorang harus atau tidak harus melakukan sesuatu. Sekali lagi, kode 

yang digunakan bisa kode meluas atau terbatas, bergantung pada pemahaman 

bersama dalam keluarga tersebut. 

Oleh karena teori-teori ini berfokus pada tanda-tanda budaya, mereka 

sangat dipengaruhi oleh tradisi semotika. Relativitas linguistik menggambarkan 

hubungan yang lebih langsung antara tanda—kata-kata dan tata bahasa— dengan 

proses pemikiran dalam sebuah budaya. Dengan kata lain, semantik dan sintaksis 

bahasa memiliki pengaruh langsung pada pemikiran dan budaya. Teori kode-kode 

meluas dan terbatas menggambarkan lebih dari sekadar pengaruh dua arah. 

Dengan kata lain, susunan sosial dari budaya mengharuskan adanya bentuk-

bentuk bahasa tertentu, tetapi bentuk-bentuk tersebut juga mendukung budaya. 

Seperti dalam sebagian besar teori dalam bab ini—karena mereka berfokus 

pada masalah- masalah budaya—ada pertalian antara tradisi tradisi yang 

dihadirkan di sini. Walaupun kami dapat membantah bahwa kedua teori ini 

merupakan tradisi semiotik, kami hanya dapat mengatakan bahwa teori-teori ini 
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adalah tradisi sosiokultural. Dalam kajian budaya, kedua tradisi ini saling 

mendukung—sebuah penumpukan yang akan kita lihat lagi ketika kita bergerak 

melaui teori-teori yang diringkaskan di sini. 

 

D. TRADISI SIBERNETIKA 

Tidak mengherankan bahwa sistem-sistem pemikiran yang ditanamkan 

secara menyeluruh dalam tradisi sibernetika akan memengaruhi bagaimana kita 

memperlakukan komunikasi dalam masyarakat dan budaya karena masyarakat itu 

sendiri dapat dilihat dengan mudah sebagai sebuah sistem yang besar. Anda tidak 

memiliki jumlah komunikasi yang sama dengan orang lain, tetapi membentuk 

jalan kecil, kelompok, atau simpul-simpul yang menegaskan jaringan komunikasi 

sosial yang besar. Teori-teori tentang penyebaran informasi dan pengaruh 

menggambarkan tradisi ini dengan sangat baik. 

 

E. Penyebaran Informasi dan Pengaruh 

Hipotesis Dua Langkah Lazarsfeld. Pentingnya jaringan interpersonal 

dijelaskan oleh penelitian awal pada pemungutan suara tahun 1940 yang 

dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan rekan- rekannya di Elmira, New York. Para 

peneliti ini tanpa diduga menemukan bahwa pengaruh media dipengaruhi oleh 

komunikasi interpersonal. Pengaruh ini selanjutnya dikenal sebagai hipotesis arus 

dua langkah sangat mengejutkan dan memiliki pengaruh yang besar pada 

pemahaman kita tentang peran media massa. Kami membahas teori ini secara 

singkat sebagai sebuah teori media dalam Bab 10; di sini, kami akan menjelaskan 

dimensi-dimensi kemasyarakatannya. 

Penelitian Lazarsfeld merupakan awal penelitian pada bagaimana 

informasi dan pengaruh disebarkan di masyarakat. Lazarsfeld menyatakan bahwa 

informasi mengalir dari media massa ke pemimpin-pemimpin opini tertentu dalam 

komunitas yang memberikan informasinya dengan berbicara pada rekan-

rekannya. Ia menemukan bahwa para pemilih lebih dipengaruhi oleh teman- 

teman mereka selama masa kampanye ketimbang oleh media. Sejak awal 
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penelitian Elmira, banyak data tambahan yang masuk dan hipotesis ini telah i 

menerima dukungan yang besar. 

Teori arus dua langkah diringkaskan dengan baik dalam buku Elihu Katz 

dan Paul Lazarsfeld yang berjudul Personal Influence. Para penulis ini 

menegaskan bahwa individu-individu tertentu yang dikenal sebagai pemimpin 

pendapat (opinion leaders) menerima informasi dari media massa dan 

memberikannya kepada rekan-rekannya. Setiap Kelompok memiliki pemimpin 

pendapat, tetapi individu-individu ini sulit dibedakan dari anggota kelompok yang 

lain karena kepemimpinan dalam pendapat bukanlah sebuah sifat melainkan 

sebuah peranan yang diambil oleh beberapa individu dalam situasi-situasi tertentu. 

Kepemimpinan pendapat berubah dari waktu ke waktu dan dari satu isu ke isu 

lain. Selain itu, pemimpin pendapat dapat terbagi menjadi dua jenis: mereka yang 

berpengaruh pada satu topik, disebut monomorfis, dan mereka yang berpengaruh 

pada beragam topik atau polimorfis. Monomorfisme menjadi lebih besar karena 

sistem menjadi lebih modern. 

Penelitian terbaru pada arus dua langkah telah menunjukkan bahwa 

penyebaran gagasan bukanlah sebuah proses dua langkah yang sederhana. Sebuah 

model langkah majemuk (multiple-step model) secara umum diterima sebagai 

model yang lebih akurat dalam proses yang sebenarnya. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa jumlah pokok penghubung antara media dan penerima akhir 

dapat berubah-ubah. Dalam penggunaan sebuah inovasi, misalnya, individu- 

individu tertentu akan mendengar kabar tersebut secara langsung dari sumber-

sumber media, sedangkan orang lain akan tertinggal beberapa langkah. 

Kita tahu bahwa interaksi dalam jaringan memainkan sebuah peran 

penting dalam hubungan, kelompok-kelompok kecil, dan organisasi serta 

memainkan peran penting dalam penerimaan media massa juga. Penyebaran 

sebuah inovasi terjadi ketika adopsi sebuah gagasan, praktik, atau objek menyebar 

melalui komunikasi dalam sebuah sistem sosial. Beberapa peneliti dari Amerika 

Serikat dan peneliti asing dalam bidang-bidang, seperti penelitian agrikultur dan 

pedesaan, perkembangan nasional, dan komunikasi organisasi bertanggung jawab 

terhadap penelitian ini, dan kita sekarang beralih pada teori penyebaran informasi. 
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F. Teori Penyebaran Informasi Everett  

Rogers.Teori penyebaran yang paling luas dan teorientasi pada 

komunikasi adalah teori dari Everett Rogers dan rekan-rekannya. Rogers 

menghubungkan penyebaran dengan proses perubahan sosial yang terdiri atas 

penemuan, penyebaran (atau komunikasi), dan akibat. 

Perubahan tersebut dapat terjadi secara internal dari dalam sebuah 

kelompok atau secara eksternal melalui kontak dengan agen perubahan dari luar. 

Kontak dapat terjadi secara spontan atau kebetulan, atau mungkin merupakan 

hasil perencanaan pihak agen luar. 

Dalam penyebaran inovasi diperlukan waktu yang lama untuk menyebarkan 

sebuah pemikiran. Sebenarnya, Rogers menyatakan bahwa salah satu tujuan 

penelitian penyebaran adalah untuk menemukan cara-cara untuk mempersingkat 

kelambatan ini. Ketika ditetapkan, sebuah inovasi akan memiliki akibat—dapat 

fungsional ataupun disfungsional, langsung atau tidak langsung, nyata atau 

tersembunyi. Agen-agen perubahan biasanya mengharapkan agar pengaruh 

mereka langsung, fungsional, dan nyata, walaupun hasil positif tersebut tidak 

selalu terjadi. 

Penyebaran inovasi digambarkan dengan baik oleh program keluarga 

berencana (KB) yang dicetuskan di Korea Selatan pada tahun 1968. Klub- klub 

ibu didirikan di sekitar 12.000 pedesaan di seluruh Korea untuk tujuan penyebaran 

informasi tentang KB. Secara keseluruhan, program tersebut berhasil dan Korea 

melihat adanya penurunan tingkat kelahiran yang besar pada periode tersebut. 

Program ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa saluran komunikasi 

interpersonal akan sangat penting bagi pengadopsian metode pengendalian 

kelahiran. 

Rogers dan rekan-rekannya meneliti kasus Korea dengan mewawancarai 

sekitar 1.000 wanita dalam 24 desa untuk mengumpulkan informasi tentang 

jaringan yang digunakan oleh para wanita tersebut untuk KB. Mereka mendapati 

bahwa kepala desa awalnya mendapatkan informasi tersebut dari media massa dan 

kunjungan pekerja KB, tetapi jaringan interpersonal menjadi yang terpenting 

dalam proses penyebaran penggunaan. Ada dua variabel jaringan yang sangat 
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penting Variabel yang pertama adalah tingkat di mana pemimpin klub ibu 

terhubung dengan orang lain dalam jaringan desa. Variabel kedua adalah jumlah 

hubungan antara jaringan KB dan jaringan desa secara umum. Penggunaan 

pengendalian kelahiran sangat tinggi di desa-desa yang pemimpinnya berbicara 

dengan banyak orang secara pribadi dan para wanita desa yang membicarakannya. 

Ketika inovasi-inovasi, seperti telepon seluler, jalur DSL, terapi HIV yang 

baru, atau belanja melalui dunia maya diperkenalkan, butuh  sedikit waktu untuk 

menyebar. Beberapa inovasi bahkan tidak pernah menyebar, tetapi yang lain 

menyebar dengan cepat. Salah satu inovasi yang telah sangat menyebar adalah 

keyboard yang disusun sedemikian rupa sehingga tombol-tombol yang sering 

digunakan berada di bawah jari-jari yang paling kuat, sebuah inovasi yang dapat 

meningkatkan kecepatan mengetik. Papan ketik tradisional “qwerty” yang 

dinamai karena tombol-tombol pertama pada barisan paling atas sengaja 

dirancang untuk mengurangi kecepatan pengetik. Ketika mesin ketik pertama kali 

diperkenalkan tombol-tombol akan saling mengait jika pengetik terlalu cepat 

sehingga penempatan tombol-tombol yang sering digunakan di bawah jari-jari 

yang lemah merupakan pendekatan yang dikembangkan untuk membatasi 

kecepatan mengetik. 

Sebaliknya, penggunaan dunia maya mungkin merupakan inovasi yang paling 

cepat menyebar dalam sejarah teknologi. Anda mungkin tidak mengenal banyak 

orang yang tidak pernah menggunakannya. Pengaruh interpersonal sangat penting 

dalam proses ini. Manusia meningkatkan kesadarannya akan inovasi ketika 

mereka membicarakannya. Mereka membagi opini, membahas pengalaman 

mereka dengan inovasi tersebut, kadang-kadang menganjurkan penggunaannya, 

dan kadang menolaknya. 

Tingkat penggunaan ditentukan oleh persepsi manfaat relatif dari inovasi 

tersebut dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan pengalaman yang ada. 

Kerumitan inovasi menjadi masalah dan pengguna yang potensial akan lebih siap 

dalam menerima sebuah inovasi yang dapat mereka coba, tanpa membuat 

komitmen yang besar. Mereka juga mungkin ingin mengamati penggunaan oleh 

orang lain sebelum mereka memutuskan untuk menggunakannya. 
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Manusia berbeda dalam tingkat resistansi dan dukungan sosial yang 

diperlukan untuk menggunakan gagasan, praktik, atau objek- objek yang baru. 

Selalu ada individu yang akan menggunakan sebuah inovasi lebih awal, sebelum 

sebagian besar orang berpikir untuk melakukannya. Para pengguna awal ini akan 

mengatur tahapan dan mereka biasanya memiliki pengaruh atas orang lain. 

Semakin banyak orang yang menggunakan, terjadi penggunaan besar-besaran 

yang memberikan kenaikan yang cepat dalam penggunaan secara umum. 

Beberapa orang mungkin lebih lambat dalam menggunakan inovasi dan harus 

melihat inovasinya dulu sebelum mereka memutuskan untuk menggunakannya. 

Mereka disebut dengan pengguna yang terlambat. Tentu saja, beberapa orang 

tidak pernah mengadopsi kegiatan yang baru. Secara umum, Rogers dan rekan-

rekannya menemukan bahwa adopsi membentuk kurva-S. Pada sebuah skala 

waktu, kenaikan penggunaan lambat pada awalnya, kemudian mencapai kenaikan 

yang tinggi setelah adanya kenaikan tiba-tiba dalam penggunaan dan kemudian 

turun lagi. 

Kedua teori dalam tradisi ini merupakan teori-teori jaringan yang penting; 

mereka menggambarkan sistem-sistem komunikasi yang terdiri atas jalur-jalur 

komunikasi yang menyatukan manusia dalam putaran sibernetika. Akan tetapi, 

mereka lebih dari sekadar hubungan atau kontak sederhana karena membentuk 

konsensus dan kesamaan melalui komunikasi yang berulang. Walaupun teori-teori 

sibernetika tidak ―terasa‖ seperti tradisi-tradisi lain dalam konteks ini, teori-teori 

tersebut memberikan cara untuk memahami bagaimana susunan budaya dan sosial 

dibentuk dan disebarkan. 

 

G. TRADISI FENOMENOLOGIS 

Jika Anda memiliki seorang teman yang baru saja kembali dari Cina, 

apakah Anda akan belajar tentang perjalanannya dengan mengirimkan email yang 

berisi pertanyaan atau dengan mendengarkan cerita-cerita tentang perjalanannya? 

Dapatkah Anda belajar lebih banyak tentang budaya sebuah kelompok veteran 

perang Irak dengan meminta mereka mengisi serangkaian skala atau mengamati 

beberapa pertemuan mereka dan mewawancarai mereka? Dalam situasi-situasi ini, 



574 
 

sebagian besar dari kita akan memilih kontak pribadi dan pengamatan sebagai 

sebuah cara untuk belajar lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman budaya. 

Banyak peneliti yang merasakan hal serupa dan memilih untuk mempelajari 

budaya melalui interaksi interpersonal daripada menggunakan tes, percobaan, dan 

kuisioner. Pengetahuan inilah yang menggambarkan fenomenologi sebagai sebuah 

tradisi. Anda dapat mengingat bahwa proses penafsiran disebut hermeneutika. 

Penafsiran budaya umumnya disebut dengan etnograf. 

Kita akan melihat pada penafsiran budaya dalam dua bagian bab ini. 

Dalam bagian ini, kita memfokuskan pada penafsiran budaya sebagai inti dari 

etnografi—dan juga cara-cara di mana ini merupakan usaha fenomenologi. Dalam 

bagian berikut, kami akan menunjukkan bagaimana etnografi sama-sama 

merupakan bagian tradisi sosiokultural. 

 

H. Hermeneutika Budaya 

Penafsiran budaya merupakan usaha untuk memahami tindakan sebuah 

kelompok atau budaya, seperti Zulu, penduduk Castro di San Fransisco atau 

siswa-siswa SMA New York. Hermeneutika ini membutuhkan pengamatan dan 

penggambaran tindakan sebuah kelompok, layaknya seseorang yang menguji 

naskah tertulis dan mencoba untuk mencari tahu maksudnya. 

Clifford Geertz merupakan seorang penafsir budaya atau etnograf yang 

besar. Geertz menggambarkan penafsiran budaya sebagai deskripsi padat (thick 

description) di mana penafsir menggambarkan kegiatan-kegiatan budaya ―dari 

sudut pandang penduduk asli.‖ Tingkat penafsiran ini berbeda dengan deskripsi 

tipis (thin description), di mana orang-orang hanya menggambarkan pola perilaku 

dengan sedikit pemahaman tentang apa maksudnya bagi para pelaku itu sendiri. 

Layaknya semua hermeneutika, penafsiran budaya menggunakan sebuah 

lingkaran hermeneutika. Seperti yang dijelaskan dalam Bab 3, lingkaran 

hermeneutika adalah sebuah proses gerakan maju mundur antara pengamatan 

khusus dan penafsiran umum. Lingkaran ini, yang penting bagi semua 

hermeneutika, adalah pergeseran sudut pandang yang tenang dari sesuatu yang 

mungkin terasa tidak asing ke sesuatu yang mungkin melebarkan pemahaman 
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kita. Dalam penafsiran budaya lingkaran hermeneutika ini merupakan gerakan 

dari konsep pengalaman dekat ke konsep pengalaman jauh. Konsep pengalaman 

dekat (experience-near concept) adalah konsep yang memiliki makna bagi 

anggota sebuah budaya dan konsep pengalaman jauh (experience-distance 

concepts) memiliki makna bagi orang di luar budaya tersebut. Penafsir budaya 

sebenarnya menerjemahkan keduanya sehingga pengamat dan luar dapat 

memahami perasaan dan pemaknaan anggota sebuah budaya dalam sebuah situasi. 

Selanjutnya, proses penafsiran adalah sebuah gerakan maju mundur dalam sebuah 

lingkaran antara apa yang terjadi dari luar ke apa yang orang dalam artikan 

sebagai sebuah kejadian. Perlahan-lahan, sebuah kosakata yang cocok 

dikembangkan untuk menjelaskan sudut pandang orang terhadap orang tanpa 

harus mengabaikan konsep pengalaman dekat pelaku. 

Sebagai contoh, seorang etnograf mungkin ingin tahu tentang makna dari 

banyaknya tato dan tindik tubuh dalam sebuah kelompok anak muda. Dari sudut 

pandang pengalaman jauh mungkin terlihat seperti bentuk kesesuaian. Jika Anda 

menanyai beberapa anak muda tentang maksud dari tato dan tindikan tersebut, 

mereka akan menjawab dari sudut pandang pengalaman dekat, seperti, “Oh, ini 

sangat keren.‖ Etnograf harus mencari tahu makna dari apa yang disebut ―keren‖ 

dan mungkin menghubungkan respons ini dengan pernyataan yang dibuat oleh 

oranrg lain. Pada akhirnya, sebuah kosakata yang dapat diterima oleh para penutur 

dan dapat dipahami oleh mereka yang bukan merupakan anggota kelompok ini 

akan diciptakan. 

Masalah-masalah etnografis muncul ketika penafsir kurang dapat 

memahami perilaku. Para peneliti menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipahami 

dari konsep-konsep mereka, seperti memakai celana yang sangat besar sehingga 

Anda tidak dapat berjalan dan mencoba untuk mengatasi kesulitannya dengan 

menciptakan sebuah penjelasan. Etnografi mencoba untuk memahami sesuatu 

yang nampak asing. Bagaimana Anda akan memahami sebuah upacara yang 

melibatkan seseorang yang menimang ular berbisa? Sebagian besar dari kita tidak 

memiliki kerangka untuk memahami tindakan tersebut, tetapi para etnograf 

akan—melalui pengamatan, wawancara, dan penyimpulan yang saksama—
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menciptakan sebuah penjelasan yang akan membuat perilaku tersebut dapat 

dipahami oleh orang luar dan masih terasa ―benar‖ bagi mereka yang 

melakukannya. 

Para penafsir etnografi, tentu saja, tidak memulai penyelidikan mereka 

dengan tangan hampa. Pengalaman sebelumnya selalu memberikan semacam 

skema untuk memahami sebuah kejadian, tetapi etnografi merupakan sebuah 

proses di mana pemahaman seseorang menjadi lebih halus dan akurat. Oleh sebab 

itu, sebagai sebuah aktivitas hermeneutika, etnografi merupakan sebuah proses 

yang sangat pribadi, proses di mana peneliti mengalami pengalaman sebuah 

budaya dan menafsirkan beragam bentuknya. Walaupun para etnograf 

menggunakan pendekatan yang berbeda untuk proses ini, banyak yang percaya 

bahwa pendekatan terbaik adalah dengan mengalami sebuah budaya secara 

langsung. Pada titik ini, Lyall Crawford menulis: ―Sebagai seorang etnograf, saya 

hanya menguasai apa yang saya uji—sebuah situasi yang dihadapkan pada 

kekebalan emosional, ketidakstabilan intelektual, dan kecurigaan akademis. 

Pemikiran dalam hal ini, mengambil giliran etnografi, menjalani dan menulis 

tentang kehidupan etnograf, merupakan sebuah laporan diri tentang pengalaman- 

pengalaman pribadi." 

Donal Carbaugh dan Sally Hastings menjelaskan perumusan teori 

etnografi sebagai sebuah proses empat bagian. Bagian pertama adalah 

mengembangkan sebuah orientasi dasar pada subjeknya. Di sini, para etnograf 

menilai asumsi mereka sendiri tentang budaya dan manifestasinya. Misalnya, para 

etnograf komunikasi menegaskan bahwa komunikasi penting bagi budaya serta 

pantas mendapatkan kajian etnografi dan memutuskan untuk berfokus pada 

berbagai aspek komunikasi. Mereka mungkin menganggap lebih jauh bahwa 

pakaian merupakan sebuah ekspresi penting tentang makna dan sebuah bentuk 

komunikasi. 

Fase kedua dari perumusan teori etnografi menetapkan kelas-kelas atau 

jenis-jenis kegiatan yang akan diamati. Para etnograf komunikasi, misalnya, dapat 

saja memutuskan untuk melihat pada cara-cara pakaian dipakai. Selanjutnya, 

etnograf merumuskan teori tentang budaya tertentu yang sedang diteliti. Di sini, 
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kegiatan- kegiatan tertentu akan ditafsirkan dalam konteks budaya itu sendiri—

lelaki muda yang memakai celana baggy dianggap sebagai tanda kesesuaian dan 

penerimaan kelompok. Terakhir, dalam fase keempat, etnograf kembali untuk 

melihat lagi pada teori umum tentang budaya di mana mereka bekerja dan 

mengujinya dengan beberapa kasus tertentu. Para etnograf dalam hal ini mungkin 

akan menyimpulkan bahwa celana baggy merupakan contoh lain dari bagaimana 

pakaian digunakan oleh anggota-anggota sebuah budaya untuk menentukan ikatan 

komunal. 

Oleh karena mengandalkan pada pengalaman pribadi etnograf sendiri, 

penafsiran budaya seluruhnya bersifat fenomenologis. Kita akan melihat dalam 

bab ini bagaimana etnografi juga dapat masuk dalam tradisi kritis. Etnografi juga 

mengandalkan asumsi-asumsi yang umum dalam tradisi sosiokultural yang 

menangkap sifat pemaknaan serta tindakan yang situasional dan muncul dalam 

kelompok-kelompok budaya. Kita sekarang akan beralih pada pemikiran tersebut. 

 

I. TRADISI SOSIOKULTURAL 

Dalam bab ini, tradisi sosiokultural memberikan sebuah kelanjutan dari 

tradisi fenomenologis karena penafsiran budaya memiliki orientasi hermeneutika 

dan sosiokultural. Masing-masing dari teori berikut berkonsentrasi pada cara-cara 

kelompok budaya menciptakan pemaknaan, nilai- nilai, dan kegiatan melalui 

komunikasi. 

Sebuah asumsi penting tentang teori-teori dalam bab ini adalah bahwa 

masyarakat sendiri merupakan hasil dari interaksi sosial, di mana susunan sosial 

yang besar dan kecil—hubungan, kelompok, organisasi, dan institusi—dibangun 

dalam interaksi setiap hari. Interaksionisme simbolis, khususnya dalam karya 

George Herbert Mead dan Herbert Blumer, sebelumnya dibahas dalam Bab 4 dan 

Bab 6 sangat penting dalam menumbuhkan hubungan antara interaksi dan 

masyarakat. 

Teori sosiokultural berasumsi bahwa sosiokultural memengaruhi interaksi. 

Berbagai penyusunan sosial memengaruhi dan membatasi setiap percakapan yang 

menghasilkan penyusunan tersebut seperti yang ditunjukkan dalam teori 
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penyusunan. Bahkan, mengakui bahwa institusi sosial yang paling besar terdiri 

atas percakapan yang saling berhubungan, kita pusatkan dalam bagian ini dengan 

dua teori yang bergantung pada interpretasi budaya—etnografi komunikasi dan 

etnografi kinerja. 

Kita harus perhatikan bahwa etnografi memiliki cabang lain, yaitu 

etnografi kritis. Etnografi kritis (critical ethnography) berada di balik deskripsi 

dan interpretasi etnografi untuk mengangkat pertanyaan keadilan, kebenaran, 

kebebasan, kesejahteraan, dan welas asih. Dengan kata lain, melebihi dari 

pertanyaan ―apakah‖, dalam etnografi kritis menjadi ―apa yang mungkin.‖ 

 

J. Etnografi Komunikasi 

Etnografi komunikasi adalah metode aplikasi etnografi sederhana dalam 

pola komunikasisebuah kelompok. Di sini, penafsir berusaha agar bentuk 

komunikasi yang dipakai oleh anggota dalam sebuah komunitas atau budaya dapat 

diterima akal sehat. Etnograf komunikasi melihat pada (1) pola komunikasi yang 

digunakan oleh sebuah kelompok; (2) mengartikan semua kegiatan komunikasi ini 

ada untuk kelompok; (3) kapan dan di mana anggota kelompok menggunakan 

semua kegiatan ini; (4) bagaimana praktik komunikasi menciptakan sebuah 

komunitas; dan (5) keragaman kode yang digunakan oleh sebuah kelompok. 

Ingatlah bahwa semua isu ini membutuhkan sebuah pendekatan fenomenologis 

seperti yang kita ringkas di bagian sebelumnya, tetapi hasilnya pun sangat 

berorientasi sosial budaya sehingga etnografi komunikasi mencampurkan kedua 

tradisi tersebut. 

Penemu tradisi penelitian ini adalah seorang antropolog Dell Hymes. 

Hymes mengusulkan bahwa linguistik formal saja tidak cukup untuk membongkar 

sebuah pemahaman bahasa secara lengkap karena hal ini mengabaikan variabel 

yang sangat berguna di mana bahasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari. 

Menurut Hymes, budaya berkomunikasi memiliki cara yang berbeda, tetapi semua 

bentuk komunikasi membutuhkan kode bersama, pelaku komunikasi yang tahu 

dan menggunakan kode, sebuah alat, keadaan, bentuk pesan, topik, dan sebuah 

peristiwa yang diciptakan dengan penyebaran pesan. Apa pun mungkin untuk 
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memenuhi syarat sebagai komunikasi, selama hal itu diterangkannya oleh semua 

yang menggunakan kode tersebut. Apakah ular melakukan komunikasi? 

Bagaimana dengan celana baggy? Mungkin ada kode yang dibagi bersama untuk 

mengungkapkan sesuatu di antara anggota kelompok. Kita tidak bisa tahu sampai 

kajian etnografi dijalankan lebih jauh. 

Hymes menunjuk sebuah kelompok yang menggunakan kode biasa 

sebagai sebuah komunitas percakapan (speech community), sebuah konsep yang 

telah menjadi hiasan dalam kajian etnografi komunikasi yang berkelanjutan. 

Komunitas percakapan sangat berbeda satu sama lain dan ini mempersulit 

generalisasi. Untuk memenuhi tantangan ini, etnografi komparatif (comparative 

ethonography) menciptakan kategori-kategori di mana seseorang dapat 

membandingkan mereka. Dalam etnografi komunikasi, Hymes menyarankan 

sembilan kategori yang dapat digunakan untuk membandingkan budaya yang 

berbeda: 

1. logat atau pola komunikasi yang dikenali dari anggota kelompok. 

2. kelancaran ideal pembicara atau apa yang mendasari seorang pelaku 

komunikasi patut dicontoh 

3. komunitas percakapan atau kelompok dan segala batasannya 

4. situasi percakapan atau semua waktu saat komunikasi dianggap tepat 

dalam komunitas 

5. peristiwa percakapan atau kejadian apa yang dianggap menjadi 

komunikasi bagi anggota kelompok 

6. speech act atau serangkaian perilaku spesifik yang diambil sebagai sebuah 

contoh komunikasi dalam sebuah peristiwa percakapan 

7. komponen speech act atau apa yang dianggap menjadi elemen dari sebuah 

tindakan komunikatif 

8. aturan bicara dalam komunitas atau tuntunan atau standar di mana 

perilaku komunikatif diputuskan 

9. fungsi bicara dalam komunitas atau komunikasi apa yang diyakini 

menuntaskan 
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Kumpulan konsep ini tidak lebih daripada sebuah daftar kategori yang 

berbagai komunitas dapat dibandingkan. Dua kelompok negatif— Apache di 

Amerika dan Hongot di Filipina, contohnya—akan memiliki banyak peristiwa 

berbeda yang dinilai sebagai komunikasi, keragaman perilaku yang dianggap tepat 

dalam semua peristiwa tersebut dan mungkin memiliki aturan yang berbeda untuk 

cara berkomunikasi. Di sisi lain, mereka mungkin memiliki tipe dan fungsi 

komunikasi yang sama. 

Pelaku dalam komunitas lokal menciptakan makna bersama dengan 

menggunakan kode yang memiliki sejumlah pemahaman. Gery Philipsen, seorang 

pemimpin dalam etnografi komunikasi mendefinisikannya sebagai speech code 

sebagai serangkaian pemahaman khusus dalam sebuah budaya tentang apa yang 

dinilai sebagai komunikasi, signifikansi bentuk komunikasi dalam budaya, 

bagaimana semua bentuk tersebut dapat dipahami, dan bagaimana mereka 

ditunjukkan. Speech code adalah sebuah budaya tidak tertulis dan sering menjadi 

―buku panduan‖ bawah sadar untuk bagaimana berkomunikasi dalam budaya. 

Bagaimana seorang remaja di Amerika mengetahui cara berkomunikasi di 

sekolah—apa yang harus dikatakan, bagaimana memahami apa yang orang lain 

katakan, dan bagaimana berbicara? Speech code kelompok membuat anak remaja 

mampu melakukan hal ini. 

Philipsen menegaskan tentang speech code. Pertama, kode seperti itu 

adalah khusus, mereka berbeda dari satu budaya dengan budaya lain. Kedua, 

komunitas percakapan akan memiliki speech code ganda. Walaupun kode tunggal 

sangat mendominasi pada waktu dan tempat tertentu, dalam komunitas, beberapa 

kode mungkin telah disebarkan. 

Ketiga, speech code mendasari sebuah komunitas percakapan yang 

memiliki arti dalam bagaimana menjadi seseorang, bagaimana berhubungan 

dengan orang lain, dan bagaimana bertindak atau berkomunikasi dalam kelompok 

sosial. Kode lebih dari sekadar daftar makna semantik; tetapi menumbuhkan 

bentuk nyata dari komunikasi yang membuat anggota dari suatu budaya dapat 

mengetahuinya. 
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Keempat, kode menuntun apa yang sebenarnya pelaku komunikasi alami 

ketika mereka berinteraksi satu sama lain. Kode memberitahu mereka tindakan 

apa yang dapat dinilai sebagai komunikasi. Hal ini menerangkan arti dari speech 

code. Kelima, speech code tidak memecah sesuatu yang telah ada, namun 

ditambahkan dalam percakapan sehari-hari. Anda dapat ―melihat‖ kode dalam 

pola komunikasi biasanya digunakan yang berhubungan dengan pelaku 

komunikasi dalam menjelaskan apa yang mereka lakukan ketika mereka berbicara 

dan bagaimana mereka menjelaskan, meluruskan, atau mengevaluasi komunikasi 

yang sedang digunakan. Anda dapat mendeteksi speech code juga dengan 

bagaimana anggota budaya mengubah perilaku dan kosakata mereka dengan pola 

yang berbeda dalam komunikasi. 

Keenam, speech code sangat kuat. Mereka membentuk sebuah dasar di 

mana budaya akar mengevaluasi dan melakukan komunikasinya. Kemampuan 

atau kualitas performa dalam komunikasi diperhatikan dan dievaluasi berdasarkan 

kebutuhan speech code. Pengadilan moral dibuat tentang apakah individu dan 

kelompok berkomunikasi dengan tepat dan menggunakannya dengan baik dalam 

bentuk komunikasi budaya. 

Mengunjungi sejumlah sekolah menengah atas orang Amerika dan Anda akan 

melihat speech code bekerja. Mendengarkan bagaimana siswa berbicara satu 

dengan yang lainnya, perhatikanlah ketika mereka melakukannya dan amati pola 

komunikasi berbeda yang mereka gunakan Perhatikan bahwa mereka tahu apa 

yang sedang mereka kerjakan dan pola komunikasi mereka bermakna untuk 

mereka. Komunikasi kita selalu dibatasi dalam penggunaan kode. Kita dapat 

mengganti kode selagi kita pindah dari satu budaya ke yang lain, namun kita tidak 

pernah bebas darinya. 

Donal Carbaugh menyatakan bahwa etnografi mengangkat paling tidak 

tiga jenis masalah. Masalah pertama adalah untuk menemukan jenis identitas 

bersama (shared identity) yang diciptakan oleh komunikasi dalam komunitas 

budaya, jadilah Afrika-Amerika, pemandu sorak La Habra High School, pelaku 

bisnis orang Jepara, atau John‘s Auto Body Bowlers. Identitas adalah pengertian 
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anggota di mana mereka sebagi satu kelompok. Ini adalah sekumpulan kualitas 

biasa yang kebanyakan anggota komunitas akan diidentifikasi. 

Masalah yang kedua adalah untuk menguak makna bersama dari performa 

publik (shared meanings of public performances) dilihat dalam kelompok. Apa 

yang mendasari komunikasi dalam budaya dan apa makna yang muncul dari 

berbagai tampilan ini? Apa arti dari ―memainkan lusinan‖ dalam budaya anak 

muda kulit hitam? Apa yang dilakukan pemandu sorak saat berkomunikasi dalam 

permainan bola basket sekolah? Apa makna yang ditegaskan dengan ―baik‖ dalam 

sebuah putaran rapat? 

Ketiga adalah untuk menggali kontradiksi atau paradoks dari kelompok. 

Bagaimana semua ini ditangani melalui komunikasi? Bagaimana mungkin, 

contohnya, sebuah budaya memperlakukan anggotanya sebagai individu 

bersamaan dengan memberikan kesan mengenai komunitas? Bagaimana mungkin 

otonomi dijamin selagi menjaga otoritas? Bagaimana mungkin peran diajarkan 

selagi menanamkan kebebasan ideal? 

Dalam menunjukkan masalah-masalah etnografis ini, tiga jenis pertanyaan 

pun diajukan. Pertanyaan tentang norma (questions of norms) yang mencari cara 

komunikasi yang digunakan untuk mendirikan standar dan gagasan tentang baik 

dan buruk yang memengaruhi pola komunikasi. Pertanyaan tentang pola 

(questions of forms) melihat pada jenis komunikasi yang digunakan dalam 

masyarakat. Perilaku seperti apa yang dinilai sebagai komunikasi dan bagaimana 

mereka diatur? Pertanyaan tentang kode budaya (question of cultural codes) 

menarik perhatian tentang makna dari simbol dan perilaku yang digunakan seperti 

budaya komunikasi dalam komunitas. 

Walaupun pokok-pokok etnografi adalah aspek-aspek kehidupan 

kelompok, ini juga dapat menguak bagaimana seseorang melihat mereka 

 

Dari Sumbernya... 

Ketika saya dulu tinggal bersama dengan orang Kaki Hitam di Montana. Saya menyadari 

beberapa peristiwa ketika orang-orang tidak sedang berkomunikasi secara verbal, namun 

dengan mendengarkan alam sekitar; ketika saya tinggal di antara orang-orang Finni, saya 
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menemukan ketenangan yang nyaman dalam waktu yang lama di mana dorongan saya 

untuk mendapatkan orang-orang bicara! Dalam kedua kasus dan banyak lainnya, 

komunikasi etnografi menyajikan tidak hanya sebuah cara investigasi semua kegiatan 

ini—tentang komunikasi dengan alam, dan dalam keheningan— tetapi juga sebuah cara 

tinggal dengan orang lain dan menghormati cara-cara komunal mereka. Dalam hal ini, 

teori telah menawarkan pada saya tidak hanya sebuah pandangan akademis, tetapi cara 

hidup secara konstruktif dengan orang lain. 

—Donal Carbaugh 

 

sendiri sebagai seseorang. Identitas kelompok kita mencuatkan identitas individu 

kita. Siapa Anda, identitas Anda sebagai seseorang ditentukan dalam penelitian 

yang besar oleh bagaimana Anda berkomunikasi, dengan siapa, dan dalam 

keadaan seperti apa. Kemudian, kajian etnografi komunikasi menawarkan 

pengetahuan yang mendalam tentang pengalaman individu dan kelompok. Ini 

adalah kajian budaya yang mengelilingi kita dan kita berpartisipasi terhadapnya. 

Kajian Carbaugh—dari seorang penonton bola basket, pekerja di salah satu 

stasiun televisi, menikah dengan seseorang, sebuah acara bincang-bincang 

televisi, dan sebuah komunitas pemilik tanah kontroversial—menunjukkan 

komunikasi yang berbeda. 

C o n t o h  k o m u n i k a s i  e t n o g r a f i ,  mempertimbangkan pembelajaran 

Tamara Katriel di Israel sebagai ―gripping‖. Berdasarkan pengalamanan 

pribadinya ―gripping‖ dan sekitar 50 yang diwawancarai adalah Israel kelas 

menengah, Katriel menjelaskan pola komunikasi kiturim. Bentuk komunikasi ini 

terjadi pada masyarakat orang dewasa Israel, tetapi sering dijumpai di antara kelas 

menengah dan biasanya terjadi dalam perkumpulan sosial jumat malam yang 

disebut mesiol kiturim (mesibot kiturim) atau perayaan keluhan atau griping. 

Pola komunikasi ini sangatlah biasa yang secara luas dikenali oleh orang 

Israel sebagai bagian dari ciri negaranya. Griping tidak berhubungan dengan 

masalah personal, tetapi negara (dan kadang-kadang daerah) dan publik. 

Kelihatannya hal ini menegaskan bahwa identitas orang Israel berkepentingan 

dengan kepentingan negara. Semua hubungan ini yang sebagian besar masyarakat 

secara teoretis dapat sampaikan, namun individu sangat lemah untuk mengubah. 
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Dengan demikian, griping adalah sejenis kemarahan bersama. Akan tetapi, hal ini 

lebih dari sekadar mengeluh semenjak informan Katriel memberitahunya bahwa 

ini memberikan sebuah kesan solidaritas dan kegembiraan. Pada kenyataannya, 

cerita Griping dan lelucon sering dilihat beriringan sebagai sarana utama dalam 

menumbuhkan kesatuan dalam sebuah kelompok sosial Israel. 

Griping mengikuti pola yang dapat diperkirakan. Biasanya dimulai dengan 

sebuah keluhan, diikuti dengan sebuah pengakuan dan sebuah keluhan dari orang 

lain. Pola bagian griping dapat berjalan dari masalah umum masyarakat sampai 

masalah daerah atau cara yang lainnya. Katriel menemukan dua hal menarik 

dalam tema keluhan. Metagriping adalah mengeluh tentang keluhan atau protes 

bahwa orang Israel banyak mengeluh. Pola lainnya adalah antigripe: ―hentikan 

keluhan dan mulai melakukan sesuatu.‖  

Griping adalah ritual dan isi komunikasi tidak terlihat penting. Seseorang 

tidak boleh menyalahkan keluhan untuk pemecahan masalah dengan serius dari 

topik yang sedang dibahas Pada kenyataannya, ada sebuah larangan keras 

melawan keluhan saat ada orang nonlsrael  contohnya turis—karena orang luar 

tidak mengerti adat griping dan mungkin memaknainya secara literal, yang akan 

mempermalukan semua orang Israel. 

Kajian ini menggambarkan kategori-kategori Hymes tentang etnografi 

komparatif dengan sangat baik. Diskusi griping adalah sebuah peristiwa 

komunikasi yang terdiri atas jenis speech act khusus juga memiliki aturan dan 

menyuguhkan beberapa fungsi. Contoh tersebut juga menggambar masalah 

etnografis tentang identitas, makna dan tekanan. Griping mencerminkan identitas 

nasioral bangsa Israel. Hal ini dimengerti di antara orang Isreael menurut pada 

makna khusus dan mengatur tekanan sekitar masalah dan apa yang dapat 

dilakukan pada mereka. Griping juga sebuah cara orang Israel menunjukkan 

budaya mereka, yaitu ada sebuah topik dalam setiap bagiannya. 

Dalam bagian ini, kita telah mengkaji satu karya dalam tradisi yang lebih 

luas tentang etnografi. Selanjutnya, kita akan mengkaji bahasan yang dikenal 

dengan sebutan performa etnografi (performance ethnography). 

 



585 
 

K. Performa Etnografi 

Jika Anda sedang bekerja dalam sebuah budaya asing, Anda akan 

mengamati apa yang sebenarnya dilakukan orang dari budaya tersebut—

bagaimana mereka menyelenggarakan budaya. Seorang antropolog Victor Turner 

adalah yang paling terkenal dalam memperhatikan fakta bahwa budaya itu 

diselenggarakan. Turner banyak menyaksikan hal antara kehidupan teater dan 

budaya sehari-hari. 

Seperti aktor, kita mengucapkan perkataan seperti halnya kita menunjukkannya 

dengan tubuh kita. 

Perbuatan masyarakat umum dalam sebuah budaya adalah tidak seperti 

drama sosial yang anggota kelompoknya menjalankan hubungan dan ide-idenya. 

Drama tersebut adalah liminal, berarti bahwa mereka membuat transisi dari satu 

pada yang lainnya atau lebih luas antara satu hal dengan yang lainnya. Sebuah 

limin seperti sebuah ambang pintu di antara dua tempat. Perjalanan acara adalah 

contoh yang baik, seperti halnya menggambarkan pergerakan dari satu panggung 

ke panggung lain. Sering kali ritual itu liminal dalam hubungannya bahwa mereka 

menghubungkan sakral dengan duniawi atau menyimbolkan perubahan musim. 

Turner mencatat bahwa drama sosial cenderung mengikuti proses tertentu. 

Panggung pertama adalah sebuah pelanggaran (breach) atau sejenis kejahatan 

atau mengancam aturan komunitas. Ini diikuti oleh krisis, anggota komunitas 

menjadi meradang dan memihak pada isu yang mencuat oleh pelanggaran. Pada 

fase ketiga, terdiri atas perbaikan, anggota budaya melakukan hal yang 

membetulkan pelanggaran atau mengembalikannya pada pernyataan penerimaan. 

Panggung drama sosial ini sering melibatkan kebanyakannya adalah ujian diri dan 

tempat di mana makna baru tercipta atau yang lama diproduksi kembali. 

Kemudian, ada empat tahapan—reintegrasi—atau pemulihan dengan damai. 

Cara sebuah komunitas merespons sebuah ancaman seperti serangan atau 

bencana alam yang mendasari jenis drama sosial. Amerika merespons atau 

melakukan sebuah cara dalam serangan teroris 11 September—dengan sebuah 

serangan yang dirancang untuk menangkap teroris; Inggris memberi respons 

berbeda ketika teroris menanam bom di bawah tanah mereka—sebuah usaha yang 
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menunjukkan bahwa mereka tidak akan takut seperti yang diinginkan teroris. 

Respons yang sangat berbeda terjadi di beberapa komunitas Afrika saat anggota 

komunitas melanggar norma komunitas. Dalam contoh ini, seluruh komunitas 

berkumpul di pusat kampung dengan individu yang mengacaukan komunitas. 

Semua tinggal di sana sampai seseorang berkesempatan untuk mengatakan semua 

yang baik tentang orang itu, perbuatan yang sangat berbeda dengan hasil yang 

berbeda—orang itu disambut kembali ke dalam komunitas. 

Penyelenggaraan budaya melibatkan tidak hanya manipulasi dari tubuh itu 

sendiri, tetapi manipulasi dari berbagai media juga yang mungkin dirasakan oleh 

mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan. Bagaimana semua media ini digunakan 

untuk membuat dan mencerminkan makna dari budaya. Tidak semua anggota dari 

kelompok atau budaya berpartisipasi dalam perbuatan dan drama sosial ini. Sering 

kali anggota tertentu memimpin dan yang lainnya mungkin memilih untuk 

berpartisipasi. Penyelenggaraan budaya seperti pemilihan presiden adalah cara 

bahwa ―bintang‖ memperlihatkan pada penonton budayanya sendiri. Dengan 

melihat bagaimana pelaku penyelenggaraan ini menjalankannya dengan 

pelanggaran, krisis, tindakan penyesuaian kembali dan reintegrasi maka budaya 

dibentuk dan dipelajari. 

Peristiwa olahraga merupakan sebuah contoh yang bagus dalam drama 

sosial. Tim datang bersama-sama dalam kompetisi, yang menciptakan 

pelanggaran atau ancaman ketertiban. Ketika tim bermain dan bertarung satu sama 

lain, krisis semangat muncul serta penggemar ikut andil menyemangati, 

mengolok-olok, dan mungkin merasa senang dan/atau kecewa. Peraturan, official, 

time-out, babak pertama, berkumpul, dan waktu bersama pelatih memberikan 

tindakan penyesuaian kembali, bersama tim dan penggemar bergelut dengan krisis 

dengan berbagai cara. Seperti halnya kita menulis ini, Italia memenangkan piala 

dunia sepak bola, secara prinsip karena Zinadine Zidane, bintang sepak bola 

Prancis, telah dikeluarkan dari permainan karena menyundulkan kepalanya ke 

pemain Italia. Pelanggaran etika ini adalah sebuah perbuatan pelanggaran—dan 

khususnya suatu penderitaan bagi Prancis karena kejadian itu sungguh tidak 

terduga. Akan tetapi, permainan biasanya berakhir tanpa kegemparan seperti 
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pertandingan sepak bola ini, re-integrasi terjadi ketika kedua tim berjabat tangan, 

penggemar bergabung dengan teman mereka untuk membicarakan kembali 

permainan tadi atau mungkin menonton pertandingan lainnya. Semua perbuatan 

ini lebih daripada sekadar permainan. Mereka mengajari kita tentang kompetisi, 

kolaborasi, loyalitas, dan sejumlah nilali-nilai yang penting bagi sebuah budaya. 

Performa etnografi adalah signifikan karena memperluas area lebih dari 

patokan tradisional pada bahasa dan teks supaya mencakup perwujudan kegiatan 

(embodied practice). Karya Dwight Conquergood kritis terhadap perkembangan 

performa etnografi dalam komunikasi. Gerakan ini—dari teks ke perbuatan—

meningkatkan sejumlah pertanyaan yang menarik: 

1. Apakah budaya lebih dimengerti sebagai bentuk kata kerja daripada kata 

benda? 

2. Apakah karya di bidang etnografis sebuah gabungan perbuatan antara 

peneliti dan subjeknya? 

3. Bagaimana perbuatan memengaruhi interpretasi dan dapatkah perbuatan 

dianggap sejenis hermeneutika? 

4. Bagaimana sebaiknya hasil dari penyelenggaraan etnografi dipublikasikan 

dan bagaimana sebaiknya representasi etnografi supaya berguna untuk 

performa? 

5. Apa hubungannya antara perbuatan dan power? 

 

Dengan menjalankan semua pertanyaan ini, Conquergood mengganti 

pendekatan tradisional etnografis tentang observasi atau melihat dengan 

mendengarkan. Ketika kita melihat, kita melihat orang lain sebagai seorang 

penonton; saat kita mendengar, kita menyerap pengalaman orang lain dan menjadi 

rekan pelaku. 

Teori etnografis dengan jelas memprioritaskan kondisi budaya dan 

kecenderungan individu. Dalam tradisi ini, komunikasi bukanlah alat sederhana 

untuk menyebarkan informasi danberpengaruh dari satu orang kepada yang 

lainnya, namun cara budaya itu diproduksi dan direproduksi. Seperti halnya 
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sebuah tradisi, semua teori ini memusatkan pola budaya, menunjukkan bagaimana 

budaya memengaruhi dan dipengaruhi oleh pola komunikasi kita. 

Produksi budaya sangat menarik dalam peran mereka, tetapi mereka memiliki 

konsekuensi serius, baik pribadi maupun sosial seperti yang kita pelajari dari 

tradisi kritis. 

 

L. TRADISI KRITIS 

Banyak teori komunikasi memiliki sebuah kecenderungan untuk 

―menormalkan‖ lembaga dan struktur yang dibentuk dalam interaksi sosial 

Dengan ini, kita bermaksud bahwa teori sering menjabarkan hasil dari interaksi 

sosial tanpa mempertanyakan semua hasil ini. Tradisi ini mencuat untuk 

meniadakan kecenderungan ini yang dijelaskan sebagai istilah kritis. Walaupun 

menyebar dan sulit untuk diatur, tradisi ini membawa satu hal—ide di mana 

pengaturan sosial dan budaya dibebankan untuk menjalankan kekuatan dari 

pemegang tertentu dengan cara mendominasi dan bahkan menindas orang lain. 

Kemudian, karya dalam tradisi ini melihat jalan di mana power tidak seimbang, 

hegemoni dan dominasi yang dibentuk dalam interaksi sosial, serta karya ini 

membayangkan kemungkinan lainnya yang manusiawi dan berorientasi sangat 

demokratis. 

Sebagian besar para ahli teori kritis sekarang ini memandang proses sosial 

sebagai overdetermined, yang berarti bahwa mereka disebabkan oleh banyak 

sumber. Pemikir kritis menguak kekuatan yang menindas dengan analisis 

dialektika yang membongkar isi perjuangan antara kekuatan yang 

berlawanan.Walaupun populasi umumnya merasakan sejenis perintah akan suatu 

hal, pemikir kritis menunjukkan kontradiksi yang ada. Hanya dengan menjadi 

sadar akan dialektika dari kekuatan lawan dalam sebuah perjuangan karena power 

dapat membebaskan individu dan bebas untuk mengubah aturan. Jika tidak, 

mereka hanya akan dikucilkan dari satu sama lainnya dan memilih ke dalam 

penindasannya sendiri. 

Jika Anda pernah menjalani hidup sebagai seorang anggota dari sebuah 

kelompok istimewa, mungkin Anda akan sulit melihat bagian ini karena seperti 
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yang ditunjukkan oleh teori kritis, power tidak dapat dilihat bagi kelompok yang 

dilayani dengan baik oleh institusi sosial tertentu. Segalanya kelihatan normal dan 

baik untuk orang-orang istimewa. Akan tetapi, jika Anda adalah anggota dari 

kelompok pinggiran, maka Anda dapat melihat nilai yang tradisi kritis bawa. 

Dalam banyak cara, tradisi kritis adalah sebuah kesadaran yang meningkatkan 

usaha. Ini memang misi yang terdorong dari pekerjaan teori kritis yang menyibak 

kekuatan menindas dalam masyarakat dengan cara yang dapat membuat setiap 

orang mampu mempertanyakan konstruksi komunikasi setiap hari. 

Banyak ahli teori kritis yakin bahwa kontradiksi, tekanan, dan konflik 

adalah aspek yang tidak dapat dielakkan dari aturan sosial dan tidak dapat 

dihapuskan. Negara ideal adalah sebuah lingkungan sosial yang setiap suara dapat 

didengar sehingga tidak ada kekuatan yang mendominasi yang lainnya. Bahasa 

adalah sebuah batasan penting bagi ekspresi individu karena bahasa kelas yang 

mendominasi menyulitkan kelompok pekerja untuk memahami situasi mereka dan 

untuk mengatasinya. Dengan kata lain, bahasa dominan mendefinisikan dan 

mengabadikan penekanan pada kelompok pinggiran. Ini adalah tugas para ahli 

teori kritis untuk menciptakan pola baru bahasa yang akan membuat ideologi yang 

unggul menjadi terkuak dan mendengarkan ideologi yang sedang bersaing. 

Sejujurnya, bagian ini sulit untuk diatur karena tradisi kritis sendiri 

menyebar dan jangkauannya luas. Tidak ada skema yang sempurna, tetapi 

kegunaan dari keempat kategori umum teori telah sangat membantu kita dalam 

memisahkan bagian utamanya. Kategori-kategori ini adalah (1) teori modernis; (2) 

teori post-modern; (3) post-strukturalisme; dan (4) post-kolonialisme. Singkatnya, 

teori modernis bergantung pada asumsi bahwa masyarakat terdiri atas struktur 

sebelumnya yang menentukan penyusunan kekuasaan di antara kelompok. Teori 

post- modern bergantung pada ide bahwa struktur adalah selalu dalam formasi, 

dibentuk dan dibentuk kembali dengan praktik komunikasi yang digunakan pada 

saat tertentu dalam sejarah. Post-strukturalisme sebenarnya adalah sebuah variasi 

post-modernisme, sebuah variasi yang fokus pada bahasa dan kekuasaan. 

Akhirnya, post-kolonialisme adalah sebuah pergerakan yang fokus pada kekuatan 

yang menekan, utamanya kolonialisme dan imperialisme Eropa atau Amerika. 
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M. Modernisme 

Perbedaan antara pergerakan modern dan post-modern menandai sebuah 

kesalahan yang signifikan dalam tradisi kritis. Versi modern— sering 

menunjuknya sebagai ―struktural‖— memusatkan pada proses struktur sosial yang 

sedang terjadi yang dianggap nyata dan kekal, walaupun mereka mungkin 

tersembunyi di balik kesadaran setiap orang. Pemikir kritis dalam kelompok 

berusaha untuk menamai dan menguak semua penyusunan penekanan ini. 

Sebaliknya, versi post-modern mengajarkan bahwa tidak ada struktur nyata atau 

inti makna dan ―struktur‖ yang menekan adalah hanya berlangsung sebentar. Ada 

sebuah perjuangan, tetapi ini bukan sebuah perjuangan antara ideologi-ideologi 

monolitik. Ini adalah perjuangan antara minat yang tidak tetap dan ide-ide yang 

diciptakan dalam praktik komunikasi. 

Tradisi struktural dalam ilmu kritis sosial sangat ―teoretis‖ dalam 

hubungannya bahwa ini menyajikan sebuah versi kehidupan sosial untuk 

menjelaskan bagaimana struktur yang menekan bekerja. Tradisi post-modern agak 

―antiteoretis‖ karena menyangkal keberadaan struktur khusus dari waktu ke 

waktu. 

Dalam bagian ini, kita lihat pada Marxismc sebagai nenek moyang dari cabang 

modern tradisi kritis. Kita juga mengacu pada paham Frankfurt dan pendekatan 

modernis sampai ilmu pengetahuan feminis. 

 

Marxisme. Salah satu kajian yang paling pandai di abad ke-20 adalah teori dasar 

sosial Marxis. Berasal dari ide-ide Karl Marx dan Friedrich Engels yang 

menulisnya pada abad ke 19, pergerakan ini terdiri atas sejumlah teori bebas yang 

menantang aturan masyarakat dominan. Pemikiran ini memengaruhi secara nyata 

semua cabang ilmu sosial, termasuk komunikasi. 

Marx meyakini bahwa masyarakat adalah sarana produksi yang menentukan 

struktur dari masyarakat itu. Disebut hubungan superstrur dasar (base-

superstructure), gagasan ini adalah ide bahwa ekonomi adalah dasar dari semua 

struktur sosial. Marx paling prihatin dengan akibat kapitalisme sebagai sebuah 

sistem ekonomi, memercayai bahwa keuntungan berasal dari produksi. Kemudian, 
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buruh hanya sebuah alat untuk menghasilkan keuntungan, sampai kekuatan akhir 

pekerja. 

Semua institusi yang mengabadikan pola dominasi ini dimungkinkan 

dengan sistem  ekonomi seperti ini. Ekonomi berasal dari politik yang oleh 

Marxisme klasik sering disebut kritik ekonomi politik (the critique ofpolitical 

econony). Tujuan utama Marx adalah revolusi, di mana para pekerja—sekarang 

sadar terhadap keadaan mereka—akan meningkatkan perlawanan bunga modal 

untuk mengubah aturan masyarakat. Ia yakin bahwa kebebasan akan berjalan 

secara alamiah di mana kekuatan yang berlawanan akan berselisih. Beberapa ahli 

teori kritis saat ini adalah Marxis, istilah ini sangat klasik, tetapi tidak ada 

pertanyaan bahwa Marx berpengaruh kuat dalam paham ini, termasuk 

menyangkut konflik dialektika, dominasi dan penindasan. Untuk alasan inilah 

kebanyakan dari karya ini dinamakan ―neomarxist.‖ 

Sebagai sebuah pergerakan, Marxisme sangat menekankan pada maksud 

dari komunikasi dalam sosial. Praktik komunikasi adalah sebuah hasil dari 

tekanan antara kreativitas individual dan batasan sosial pada kreativitas tersebut. 

Hal ini terjadi hanya ketika individu benar-benar bebas untuk menunjukkan diri 

mereka sendiri dengan kejelasan dan alasan akan terjadinya pembebasan serta 

kondisi yang tidak dapat diciptakan dalam sebuah masyarakat kelas dasar. 

Istilah ideologi penting untuk sebagian besar teori kritis. Sebuah ideologi 

adalah sekumpulan ide-ide yang menyusun sebuah kelompok nyata, sebuah 

representasi dari sistem atau sebuah makna dari kode yang memerintah bagaimana 

individu dan kelompok melihat dunia. Dalam Marxisme klasik, sebuah ideologi 

adalah sekumpulan ide-ide keliru yang diabadikan oleh kekuatan politik dominan. 

Bagi Marxis klasik, ilmu harus digunakan untuk menguak kebenaran dan supaya 

mengatasi kesadaran yang salah (false consciousness) tentang ideologi. 

Para ahli teori yang lebih terkini cenderung menegaskan bahwa tidak 

ideologi yang dominan satu pun, tetapi kelas dominan tersebut dalam masyarakat 

disusun oleh mereka sendiri dengan sebuah perjuangan antara beberapa ideologi. 

Kebanyakan pemikir saat ini menolak ide bahwa sebuah elemen terisolasi dalam 

sistem sosial; daripada, idelogi ditambahkan dalam bahasa dan semua proses 
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sosial dan budaya lainnya. Louis Althusser seorang penganut Marxis asal Prancis 

mempersembahkan pandangan ini. Bagi Althusser, ideologi merupakan kehadiran 

dari struktur masyarakat itu sendiri dan mencuat dari praktik sebenarnya yang 

dijalankan oleh institusi dalam masyarakat. Seperti hal tersebut, ideologi 

sebenarnya membentuk kesadaran individu dan menciptakan pemahaman 

subjektif seseorang terhadap pengalaman. 

Dalam model superstruktur (organisasi sosial) yang menciptakan ideologi 

ini, yang berpengaruh pada gagasan individu tentang kenyataan. Menurut 

Althusser, superstruktur ini terdiri atas aparat negara represif (represive State 

apparatuses), seperti halnya polisi dan militer, dan perangkat negara ideologis 

(ideological State apparatuses), seperti pendidikan, agama, dan media massa. 

Mekanisme represif menjalankan sebuah ideologi ketika terancam oleh tindakan 

menyimpang dan perangkat ideologi memproduksi kembali lebih rumit dalam 

aktivitas komunikasi sehari-hari dengan membuat sebuah ideologi kelihatan 

normal. 

Kita hidup dalam sekumpulan kondisi materi nyata, tetapi kita biasanya 

tidak memahami hubungan kita dengan kondisi sebenarnya, kecuali dengan 

ideologi. Keberadaan kondisi sesungguhnya hanya dapat diamati melalui ilmu 

pengetahuan, yang Althusser menentang ideologi tersebut. Ide ini sangat 

kontroversial karena berdasarkan pada gagasan realis tentang kebenaran yang juga 

kebanyakan para ahli teori kritis saat ini menentangnya. 

Teori-teori Marxis cenderung melihat kenyataan sebagai dasar untuk 

sebuah perjuangan di antara minat dengan satu ideologi yang mendominasi 

lainnya. Hegemoni adalah proses dominasi, di mana sebuah ide menumbangkan 

atau membawahi ide lainnya—sebuah proses dimana satu kelompok dalam 

masyarakat menggunakan kepemimpinan untuk menguasai yang lainnya. 

Penganut Marxis asal Italia, Antonio Gramsci, awalnya menguraikan konsep 

hegemoni. Hegemoni dapat terjadi dalam berbagai cara dan berbagai keadaan; 

intinya, hal ini terjadi ketika peristiwa atau teks diartikan dengan sebuah cara 

yang mengangkat ketertarikan dari satu kelompok terhadap yang lainnya. Hal ini 

dapat menjadi proses cerdik dalam memaksakan untuk memilih minat dari sebuah 
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kelompok bawah menjadi kelompok yang mendukung semua ideologi dominan. 

Sebagai contoh, pemasang iklan sering bermain dengan tema ―pembebasan 

wanita‖, membuatnya terlihat seperti kerja sama yang mendukung hak-hak 

wanita. Apa yang terjadi di sini adalah minat wanita yang diartikan kembali atau 

dibenarkan untuk meningkatkan minat modal ekonomi. Ideologi memainkan 

perannya dalam proses ini karena hal ini membentuk cara masyarakat memahami 

pengalaman mereka sehingga ideologi membentuk bagaimana mereka 

mengartikan peristiwa. 

 

Dari Sumbernya... 

Sejarah materialisme, teori yang dirintis oleh Karl Marx dan Friedrick Engels, memahami 

semua pengungkapan retorika dan budaya seperti yang ditetapkan dan dikondisikan (tidak 

sepenuhnya diputuskan) oleh kondisi material (ekonomi). Ujian dalam konteks historis 

dan motif ekonomi politik (seperti minyak) membantu untuk menjelaskan tindakan 

retorika (seperti propaganda perang). Pembagian masyarakat antara sebuah kekuasaan 

kelas minoritas dan sisanya menghasilkan perjuangan (untuk hegemoni budaya, politik, 

dan ekonomi) antara ―ide menguasai" (termasuk seksisme, rasisme, dan homophobia) dan 

retorika pergerakan sosial masyarakat biasa. 

—Dana Claud 

 

Saat ini, teori Marxis, kebalikan dari cabang lain tentang tradisi kritis, 

digolongkan dengan identifikasinya terhadap struktur aktual sosial yang 

menentukan atau menyebabkan, dominasi dan menjadikan tekanan. Alur karya ini 

sangat berorientasi strukturalis. Dalam komunikasi kebanyakan karya saat ini 

kurang berfokus terhadap ekonomi atau kondisi materi yang menciptakan 

penekanan dan lebih pada pembentukan wacana yang berkontribusi untuk 

penciptaan struktur penekanan dan alienasi. Kedua aspek ini adalah bukti dalam 

karya Marx. Seperti yang Cloud ringkas: ―dalam teks klasik Marxis tentang 

bahasa dan budaya, seseorang dapat menemukan dua makna dari kata materialis. 

Pertama, menyarankan... bahwa manusia berdasarkan sejarah diletakkar dalam 

hubungan dan hasil dari wacana. Prinsip kedua dari teori wacana materialis 

mengusulkan bahwa mode produksi atau cara barang dibuat dan didistribusikan 
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dalam masyarakat, menentukan hubungan sosial, dan memberlakukan kesadaran 

dari sebuah jangka waktu tertentu.‖ Kedua makna tersebut berkontribusi dalam 

ideologi hegemoni yang berfungsi untuk merintangi emansipasi. Tidak dengan 

kondisi struktural, tidak cukup pula dengan konstruksi wacana untuk memahami 

dan memberikan kemungkinan untuk menghadapi penekanan. 

Karya Dana Cloud dalam ―wacana materialitas‖ adalah sebuah contoh dari 

Marxis kontemporer dalam ilmu komunikasi. Cloud berpendapat bahwa dengan 

popularitas dari kritik konstruksionisme sosial—alur pemikiran yang 

menyimbolkan pembentukan dunia kita—adalah enggan untuk berpendapat 

bahwa kondisi politik dan materi dikaitkan dalam teks. Malahan, konstruksionis 

sosial adalah untuk menjabarkan pola-pola dalam wacana dan untuk melihat 

realitas sebagai sebuah bentuk ketidakbersambungan, ―diciptakan dan diubah 

secara retorika.‖ ―Materi‖ untuk kebanyakan orang bukan lagi kondisi fisik dari 

dunia, tetapi wacana atau teks. Menurut Cloud, emansipasi tidak dapat diraih 

dengan hanya bicara sendirian, kedudukan konstruksionis ekstrim membuat tidak 

adanya tuntunan dalam mengevaluasi ideologi yang berbeda atau untuk bertindak 

dalam dunia yang berbeda. 

D en gan  m en en t an g  s i k ap  m en ta l  konstruksionis sosial ekstrim 

ini, Cloud bertanya: ―jika wacana adalah realitas, apakah sebuah kritik akan 

―kebebasan‖ yang ada dalam wacana sekitar perang diperkuat untuk menjamin 

nasionalistis Super Bowl 1991 babak pertama, sebuah ontologi kesetaraan status 

terhadap penderitaan ribuan orang Irak ketika mereka dikubur dengan pasir?‖
 

Walaupun contoh ini ekstrim, ia menggunakannya untuk menggambarkan bahwa 

pembebasan lebih dari sekadar sebuah permasalahan dari kata emansipasi. Fokus 

Cloud ada pada materialitas yang menawarkan untuk kembali ke Marxis yang 

mendasari kondisi fisik dan ekonomi tanpa mengabaikan peran wacana yang 

memengaruhi semua kondisi ini. Ia menyanggah pandangan tentang retorika teks 

sebagai sumber simbolis yang mengandung dan membatasinya dengan ideologi 

sehingga menghidupkan perasaan dan minat ekonomi yang dianggap mereka 

sebagai hal yang tumpang tindih dengan teks. Hanya ketika persimpangan ini 

dianggap, menurut Cloud, mengubah sosial menjadi mungkin. Jika tidak, semua 
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yang kritik dapat lakukan adalah menjelaskannya dengan sederhana wacana dalam 

peristiwa historis tertentu, tetapi kritik tidak dapat bertindak untuk memfasilitasi 

perubahan dalam kesadaran, tindakan, atau ideologi. 

 

J u r g e n  H a b e r m a s  d a n  P a h a m  Frankfurt. Salah satu dari tradisi 

Marxis yang paling lama dan terkenal adalah paham Frankfurt. Paham ini 

merupakan tradisi yang penting dalam penelitian kritis yang juga dikenal dengan 

teori kritis. Para ahli teori yang mengikuti tradisi ini mendasarkan ide-ide mereka 

pada pemikiran Marxis, walaupun dalam delapan puluh tahun terakhir, tradisi ini 

telah hilang dari asalnya. Komunikasi memegang peranan yang penting dalam 

pergerakan ini dan kajian komunikasi massa telah menjadi penting. 

Jenis teori kritis ini dimulai dengan karya Max Horkheimer, Theodor 

Adorno, Herbert Marcuse, dan kolega mereka di Institute Frankfurt untuk 

penelitian sosial pada tahun 1923. Para akademisi awal Frankfurt sangat 

merespons Marxisme klasik ideal dan suksesnya Revolusi Rusia. Mereka 

memandang kapitalisme sebagai sebuah tahapan perubahan dalam perkembangan, 

pertama sosialisme dan kemudian komunisme. Ide-ide mereka saat itu membentuk 

sebuah kritik pedas tentang kapitalisme dan demokrasi liberal. Dengan 

kebangkitan Nazi Jerman pada tahun 1930-an, akademisi Frankfurt pindah ke 

Amerika dan di sana mereka mulai tertarik dengan komunikasi dan media massa 

yang membangun penekanan dalam masyarakat kapitalis. 

Akademisi Frankfurt kontemporer yang paling terkenal adalah Jiirgen 

Habermas yang memiliki teori pragmatik universal dan perubahan masyarakat 

yang dianggap berpengaruh di Eropa dan sebuah pengaruh yang meningkat di 

Amerika. Habermas jelas adalah juru bicara yang paling penting untuk paham 

Frankfurt saat ini dan memiliki pengaruh khusus dalam bidang komunikasi. 

Teorinya menggambarkan pemikiran yang sangat luas dan mempersembahkan 

sebuah pandangan kritis yang berhubungan dengan komunikasi dan masyarakat. 

Habermas mengajarkan bahwa masyarakat dipahami sebagai sebuah 

campuran dari ketiga minat utama—pekerjaan, interaksi, dan kekuasaan— semua 

hal yang penting dalam masyarakat. Pekerjaan, minat pertama, terdiri atas usaha-
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usaha untuk menciptakan sumber-sumber materi. Oleh karena sifatnya sangat 

instrumental—meraih tugas nyata dan menuntaskan tujuan dasar—pekerjaan pada 

dasarnya adalah sebuah ―ketertarikan secara teknik.‖ Melibatkan rasionalitas 

instrumen dan disajikan dengan analisis empiris ilmu pengetahuan. Dengan kata 

lain, teknologi yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mencapai hasil dan 

berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan. Ketertarikan teknis inilah yang 

merancang komputer, membangun jembatan, meletakkan satelit di orbitnya, 

mencatat organisasi, dan membuat perawatan medis yang ajaib. 

Minat utama yang kedua adalah interaksi atau kegunaan dari bahasa dan 

sistem simbol komunikasi lain. Oleh karena kerja sama sosial sangat penting 

untuk bertahan hidup, Habermas menamainya dengan ―minat praktik‖ (practical 

interest). Melibatkan praktik yang beralasan dan menjadikannya dalam sejarah 

ilmu pengetahuan dan hermeneutika. Minat interaksi dapat dilihat dalam pidato, 

konferensi, psikoterapi, hubungan keluarga, dan sejumlah usaha kerja sama 

lainnya. 

Minat utama yang ketiga adalah kekuasaan. Aturan sosial dengan 

sendirinya membawa penyebaran kekuasaan, tetapi kita juga tertarik untuk lepas 

dari dominasi. Kekuasaan menyimpangkan komunikasi, namun dengan menjadi 

awas terhadap ideologi yang mendominasi masyarakat, kelompok sebuah 

pandangan kritis yang berhubungan dengan komunikasi dan masyarakat. 

Habermas mengajarkan bahwa masyarakat dipahami sebagai sebuah 

campuran dari ketiga minat utama—pekerjaan, interaksi, dan kekuasaan— semua 

hal yang penting dalam masyarakat. Pekerjaan, minat pertama, terdiri atas usaha-

usaha untuk menciptakan sumber-sumber materi. Oleh karena sifatnya sangat 

instrumental—meraih tugas nyata dan menuntaskan tujuan dasar—pekerjaan pada 

dasarnya adalah sebuah ―ketertarikan secara teknik.‖ Melibatkan rasionalitas 

instrumen dan disajikan dengan analisis empiris ilmu pengetahuan. Dengan kata 

lain, teknologi yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mencapai hasil dan 

berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan. Ketertarikan teknis inilah yang 

merancang komputer, membangun jembatan, meletakkan satelit di orbitnya, 

mencatat organisasi, dan membuat perawatan medis yang ajaib. 
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Minat utama yang kedua adalah interaksi atau kegunaan dari bahasa dan 

sistem simbol komunikasi lain. Oleh karena kerja sama sosial sangat penting 

untuk bertahan hidup, Habermas menamainya dengan ―minat praktik‖ (practical 

interest). Melibatkan praktik yang beralasan dan menjadikannya dalam sejarah 

ilmu pengetahuan dan hermeneutika. Minat interaksi dapat dilihat dalam pidato, 

konferensi, psikoterapi, hubungan keluarga, dan sejumlah usaha kerja sama 

lainnya. 

Minat utama yang ketiga adalah kekuasaan. Aturan sosial dengan sendirinya 

membawa penyebaran kekuasaan, tetapi kita juga tertarik untuk lepas dari 

dominasi. Kekuasaan menyimpangkan komunikasi, namun dengan menjadi awas 

terhadap ideologi yang mendominasi masyarakat, kelompok 

Tabel 11.1 

TIGA MINAR MASYARAKAT 

JENIS SIFAT MINAT RASIONALITAS HUBUNGAN ILMU 

Pekerjaan Teknis Instrumental Ilmu empiris 

Interaksi Praktis Praktikum Sejarah/hermeneutika 

Kekuasaan Faktor emansipasi Cermin diri Teori kritis 

 

mestinya berhubungan erat dengan interaksi dan pembangunan mufakat, tetapi ini 

tidak. 

Oleh karena organisasi pembuat keputusan yang memegang kekuasaan, 

minat teknis mereka tetap, metode konsultan tersebut yang jatuh, dan semua minat 

praktik dihapuskan. Dengan kata lain, pekerja diharapkan untuk patuh dengan 

survei tanpa banyak diskusi tentang kebutuhan mereka dan masalah kesulitan 

operasional praktik mereka, masalah manajemen, dan mempertanyakan moral 

yang menciptakan penggolongan kembali. 

Singkatnya, partisipan tidak setara dalam kekuasaan dan pengetahuan serta 

ketertarikan para pekerja telah dijatuhkan oleh manajemen tersebut. Kurangnya 

komunikasi terbuka yang Habermas katakan penting dalam sekumpulan 

masyarakat yang bebas. Hasil dari sistem klasifikasi yang baru tidak diterima oleh 
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pekerja dan diterapkan hanya sebagian setelah banyaknya penundaan, 

pembelajaran baru, perkara hukum, dan pertimbangan. 

Seperti yang digambarkan dari kasus ini, kehidupan manusia tidak dapat 

dilakukan dengan tepat dengan perspektif hanya dengan satu minat—pekerjaan, 

interaksi, atau kekuasaan. Aktivitas apa pun sepertinya menjangkau ketiga 

kategori tersebut. Sebagai contoh, perkembangan dari sebuah obat baru adalah 

sebuah cermin diri yang jelas dari sebuah minat teknis, tetapi tidak dapat 

dilakukan tanpa kooperasi dan komunikasi, membutuhkan sebuah minat interaksi. 

Dalam pasar ekonomi, obat dikembangkan oleh sebuah perusahaan untuk meraih 

sebuah keuntungan kompetitif, yang tertarik akan kekuasaan juga. 

Tidak ada aspek kehidupan, tidak pula sains yang bebas dari ketertarikan. 

Sebuah masyarakat yang telah berubah bebas dari dominasi tidak penting terhadap 

ketertarikan seseorang dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Habermas yakin bahwa lingkungan 

yang kuat, terpisah dari minat pribadi, hal penting untuk memastikan bahwa 

negara ini adil. 

Habermas prihatin dengan dominasi minat teknis dalam masyarakat 

kapitalistis kontemporer. Dalam masyarakat seperti itu, jalinan pribadi dan publik 

adalah sektor publik tidak dapat bertahan dalam memerangi tekanan pribadi, 

minat teknis. Idealnya, pribadi dan publik sebaiknya seimbang dan sektor publik 

harus cukup kuat untuk menyediakan sebuah iklim bebas mengekspresikan ide-

ide dan berdebat. Dalam masyarakat modern, iklim ini lumpuh. 

Pembahasan tadi memperjelas bahwa Habermas menilai komunikasi 

sebagai emansipasi yang penting karena bahasa adalah alat pemenuhan minat 

kebebasan. Kemampuan berkomunikasi sangat penting dalam pengambilan 

keputusan. Kompetensi melibatkan pengetahuan dalam bagaimana bertutur yang 

tepat supaya dapat meraih tujuan yang membutuhkan pemaksaan argumentasi. 

Teori Habermas, terkadang disebut universal pragmatik (universal 

pragmatics), membangun prinsip universal untuk menggunakan bahasa. Seperti 

halnya sebuah contoh, katakan saja bahwa Anda menyampaikan pidato kepada 

sekelompok buruh, mengakui bahwa persatuan buruh saat ini tidak berjuang bagi 
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hak-hak anggota mereka. Jelasnya, Anda ingin pendengar melakukan suatu 

tindakan pada masalah ini. Dalam pidato ini, Anda membuat sebuah pengakuan, 

menegaskan perasaan Anda tentang hal tersebut, dan berusaha untuk 

memengaruhi pendengar. Tiga kriteria validitas harus cocok dalam rangka 

pendengar menganggap pidato Anda dengan serius: Anda harus (1) jujur; (2) 

tulus; dan (3) tepat. Semua validitas pengakuan ini tidak selalu mudah untuk 

menjaminnya karena manusia tidak selalu percaya bahwa pernyataan seseorang 

itu benar. Dalam kasus manajemen buruh, Anda mungkin memiliki beberapa 

kesulitan untuk membuktikan kasus Anda, seperti yang terjadi dalam situasi 

pengelompokan kembali di Georgia. Di sini, manajemen kebenaran mengakui 

sistem baru yang benar-benar menantang keberatan, perkara, dan pertimbangan 

individu. 

Habermas menggunakan istilah wacana untuk menjelaskan jenis 

komunikasi khusus yang dibutuhkan ketika pernyataan pembicara ditantang. 

Tidak seperti komunikasi normal, ―wacana‖ adalah sebuah argumen sistematik 

yang membuat beberapa pertimbangan untuk menunjukkan validitas dari sebuah 

klaim. Jadi, sebagai contoh, jika pendengar Anda tidak menerima nilai pidato 

Anda, Anda harus menggunakan argumentasi khusus atau wacana. 

Selain itu, ada berbagai macam wacana tergantung jenis speech act yang sedang 

dipertahankan. Kebenaran dibuktikan dengan wacana teoretis (theoretic 

discourse) yang menekankan bukti. Jika serikat kerja itu menolak 

pernyataan Anda tentang perannya, Anda akan ditekan untuk membuat 

kasus dengar memperluas pendapat dengan menyertakan bukti yang menunjukkan 

bahwa serikat kerja padi kenyataannya tidak berperan dalam aktivitas demi 

keuntungan pekerja. 

Ketika ketepatan menjadi perdebatan, maka digunakanlah wacana praktik 

(practical discourse). Wacana ini menekankan norma. Jika serikat kerja menolak 

usaha Anda untuk mulai berunding, Anda harus memiliki wacana praktik untuk 

menjelaskan ketepatan dari perundingan. Menantang ketulusan seseorang juga 

membutuhkan tindakan istimewa untuk menunjukkan perhatian sejati, namun ini 

biasanya adalah tindakan langsung daripada wacana. 
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Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa pendengar Anda akan setuju dengan 

bukti- bukti atau norma yang digunakan untuk mempertimbangkan keterlibatan 

serikat kera. Di mana pelaku komunikasi tidak berstandar atau berkonsep sama 

untuk mengevaluasi kekuatan dari sebuah argumen, mereka hara bergerak menuju 

tingkatan wacana yang lebih tinggi, yang Habermas sebut wacana meta- teoretis 

(metaethical discourse). Di sini, pelaku komunikasi berpendapat apa yang , 

mendasar bukti yang baik untuk sebuah klaim atau apa yang dipandang norma 

baik dalam sebuah situasi tertentu. Ini adalah sesuatu yang dilakuan pengadilan 

tinggi, sebagai contohnya. 

Sebuah wacana yang lebih tinggi terkadang penting—wacana meta-etika. 

Di sini. sifat pengetahuan itu sendiri masih dalam perdebatan dan harus disetujui. 

Wacana tersebut adalah argumen filosofis tentang apa yang mendasar 

pengetahuan yang sesuai, di mana ditujukan untuk teori kritis apa karena semua 

tantangan itu adalah prosedur yang diasumsikan menghasilkan pengetahuan dalam 

masyarakat. 

Habermas yakin bahwa kebebasan berbicara penting untuk komunikasi 

produktif normal dan wacana yang lebih tinggi terjadi. Walaupun tidak mungkin 

dicapai, Habermas menjelaskannya sebagai sebuah situasi ideal bertutur (ideal 

speech situation) yang harus dimodelkan di masyarakat. Pertama, situasi ideal 

bertutur membutuhkan kebebasan berbicara; harus tidak ada batasan pada apa 

yang dapat diungkapkan. Kedua, semua individu harus memiliki akses yang sama 

untuk berbicara. Dengan kata lain, semua kedudukan dan pembicara harus 

dianggap sah. Akhirnya, norma dan kewajiban masyarakat tidak sepihak, tetapi 

menyebarkan kekuasaan secara setara untuk semua status di masyarakat. Hanya 

ketika semua persyaratan ini terpenuhi, kebebasan berkomunikasi benar-benar 

dapat terjadi. 

Kebebasan berkomunikasi dalam bentuk wacana yang lebih tinggi 

sangatlah penting untuk mengubah masyarakat sehingga kebutuhan individu dapat 

tercapai. Habermas yakin bahwa manusia secara normal hidup dalam sebuah 

kehidupan dunia yang tidak dapat disangkal—biasanya, aktivitas kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi, kehidupan dunia ini dibatasi oleh aspek-aspek sistem 
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sosial tertentu, seperti uang, birokrasi, dan yang berhubungan dengan kekuasaan. 

Di sini, kita melihat perbedaan dari ideologi Athusserian dalam teori Habermas: 

gagasan di mana superstruktur menciptakan sebuah ideologi yang memengaruhi 

pemahaman biasa rakyat dalam kehidupan sehari- hari mereka. Habermas 

membingkai masalah ini sebagai kolonisasi atau kekuatan dari sistem terhadap 

individu. Ketika kehidupan dunia dijajah oleh sistem, kesempatan untuk 

menggunakan bahasa berkurang untuk mencapai tujuan positif bagi individu. 

Bagi Habermas, teori kritis mencuakan pertanyaan dan menyulut perhatian 

tentang permasalahan kehidupan dunia yang mencerminkan kritis dan resolusi 

penting. Hanya ketika kita sadar akan permasalahan kehidupan dunia kita dan cara 

sistem memengaruhi cara kita memandang kehidupan yang membuat kita dapat 

terbebas dari lilitan sistem. 

Ada banyak kesempatan untuk menuntaskan kebebasan dalam masyarakat 

modern daripada dalam masyarakat tradisional karena jumlah konflik yang lebih 

besar dalam modenitas. Dalam masyarakat modern kita memiliki kesempatan 

untuk mendengarkan berbagai macam pandangan, tetapi hanya jika sistem 

membebaskan ekspresi. Masyarakat kapitalistis modern belum mencapai 

kebebasan dan para ahli teori kritis bertanggung jawab untuk membuat ini 

mungkin. 

 

Ilmu Pengetahuan Feminis dalam Tradisi Modern. Ilmu pengetahuan feminis 

dalam tradisi modernis memusatkannya pada dua penyelidikan: (1) ilmu 

pengetahuan feminis yang utamanya bekerja untuk sosial, politik, dan kualitas 

ekonomi dari jenis kelamin—wanita yang berusaha untuk meraih penyetaraan 

status dengan laki-laki dalam struktur kekuasaan yang ada; dan (2) berusaha untuk 

membongkar dan menyusun kembali sistem sosial untuk membuatnya lebih bebas 

bagi perempuan dan laki-laki. Dalam hubungannya yang paling dasar, semua ini 

dapat dipandang sebagai feminisme liberal dan radikal secara berkesinambungan. 

Feminisme liberal (liberal feminism), fondasi pergerakan wanita pada tahun 1960-

an dan 1970-an didasari oleh demokrasi liberal, gagasan di mana kebenaran 

melibatkan kepastian dalam kesetaraan hak bagi semua individu. Feminis 
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liberal mengatakan bahwa perempuan telah ditekan sebagai sebuah kelompok dan 

mereka belum mendapatkan hak yang sama dengan pria, seperti bukti bahwa 

penghasilan wantia lebih rendah, pengeluaran wanita dari pusat kekuasaan dan 

pembuatan keputusan, dan wanita kurang mendapat kesempatan untuk 

meningkatkan karier pilihan mereka. 

Sebaliknya, dengan paham liberal, feminisme radikal (radical feminism) 

bahwa penekanan wanita lebih jauh daripada hak politik saja. Bagi feminis 

radikal, masalahnya berasal dari inti struktur sosial kita yang patriarkis. Patriarki 

mengabadikan serangkaian muatan makna gender yang mengangkat ketertarikan 

maskulin dan ketertarikan feminin bawahan. Wanita tertekan karena struktur 

masyarakat sangat berdasarkan pada sebuah realitas yang terbentuk yang 

menghilangkan nilai dan menepikan perasaan wanita. Jika gender adalah 

konstruksi sosial, kemudian dalam aturan yang ada adalah konstruksi buatan laki-

laki. Istilah radikal tepat untuk pegerakan ini karena mengakar pada struktur 

sosial dan menuntut dasar pendefinisian ulang (basic redefinitions) dari semua 

aspek masyarakat. 

Sebagai contoh, daripada hanya memikirkan bahwa sebaiknya ada lebih 

banyak dokter wanita, masyarakat harus mendefinisikan ulang seluruh sifat 

pengobatan, khususnya yang berhubungan dengan bagaimana dokter ini 

memperlakukan wanita, bagaimana wanita sebagai tabib ditempatkan, dan 

sebagainya. Daripada mengatasi perjuangan untuk mengatasi rumah kaca, wanita 

harus berjuang untuk mengubah definisi ekonomi dan perdagangan dalam 

masyarakat, sehingga lebih baik untuk melengkapi minat dan kebutuhan wanita, 

anak-anak dan laki-laki. Penyelidikan feminis dalam kategori ini berusaha untuk 

mengubah masyarakat daripada hanya sekadar menggabungkan suara wanita di 

dalamnya. 

Karya pertama dalam hal ilmu akademis pada umumnya, dan pada 

komunikasi khususnya cenderung berfokus pada kategori pertama feminisme—

memahami perbedaan jenis kelamin dan gender dalam rangka memajukan  sebuah 

nilai feminin supaya sejajar dengan nilai maskulin. Wacana wanita dipandang, 

dari sudut yang menguntungkan, sebagai hal ―beda" dari posisi pria kulit putih 
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dan menghasilkan nilai yang berbeda. Pakar feminis berusaha untuk menjelaskan 

perspektif dan pandangan dunianya di mana wacana wanita berbeda diciptakan 

ekspektasi dan pola komunikasi wanita yang berbeda; dan cara wanita 

melengkapi, menantang dan menyimpangkan dugaan tersebut. Pakar feminis 

berusaha, dengan melalui kajian ini untuk menambah praktik komunikasi wanita 

untuk semua ilmu dan nilai wacana yang sering lebih pribadi dan rentan yang 

menggolongkan pengalaman wanita. Mereka juga berpendapat bahwa pemasukan 

wanita dan wacana wanita— sebuah uraian perilaku komunikasi—dapat menjadi 

keuntungan semua orang. 

Sementara kajian seperti itu menguak pola yang gender yang tidak penting 

dalam masyarakat dan menciptakan kesadaran yang tinggi pada bagaimana fungsi 

gender, wanita dan feminitas sering diakhiri seperti konstruks kesatuan—

konstruksi yang diterapkan pada semua jajaran wanita. Semua kecendrungan 

kebutuhan ini telah dengan kuat dan produktif ditentang oleh ilmu pengetahuan 

yang berusaha menekankan pendirian individu, sepertihalnya pada persimpangan 

gender, dengan klasifikasi masyarakat lainnya. Bersama semua perkembangan ini, 

ilmu pengetahuan feminis bergerak dari modernis ke post-modern seperti yang 

kita lihat di bagian berikutnya. 

 

N. Post-modernisme 

Sementara cabang modern dalam tradisi kritis mengidentifikasi sebuah 

varietas sebuah prasangka (a priori) struktur sosial yang menekan, cabang post-

modern menolak ide yang mempertahankan penyusunan bertanggung jawab 

terhadap ketidakadilan kekuasaan. Post-modernisme didasari oleh gagasan di 

mana realitas sosial tetap dihasilkan, dihasilkan kembali, dan diubah dengan 

kegunaan bahasa dan bentuk simbol lainnya. Kita mulai bagian ini dengan 

menjelaskan kajian budaya, pergerakan yang sering teridentifikasi dengan post-

modernisme. Kemudian, kita beralih pada dua area penting penerapan dan 

perluasan— kajian budaya feminis dan teori kritis ras. 
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Kajian Budaya. Kajian budaya meliputi investigasi tata cara budaya yang 

dihasilkan melalui sebuah perjuangan di antara ideologi-ideologi. Kelompok 

pakar budaya yang paling terkemuka, Kajian Budaya Inggris, yang berhubungan 

dengan Pusat Kajian Budaya Kontemporer Universitas Birmingham. Asal tradisi 

ini biasanya diusut dari tulisan Richard Hoggart dan Raymond Williams pada 

tahun 1950-an yang menguji kelas pekerja Inggris setelah Perang Dunia II. Saat 

ini, nama yang paling berhubungan dengan pergerakan ini adalah Stuart Hall. 

Walaupun dipengaruhi oleh pemikiran Marxis, semua pakar ini mengambil jalur 

yang agak berbeda dalam pemikiran mereka tentang komunikasi yang menekan. 

Tradisi kajian budaya dengan jelas berorientasi reformis. Semua pakar 

ingin melihat perubahan dalam masyarakat barat, dan mereka memandang ilmu 

pengetahuan mereka sebagai sebuah ala: perjuangan budaya sosialis. Mereka 

memercayai bahwa perubahan tersebut akan terjadi dalam dua cara: (1) dengan 

mengidentifikasi kontradiksi dalam masyarakat, resolusi yang akan membawa 

perubahan posistif, sebagai lawan dari yang menindas; dan (2) dengan 

memberikan interpretasi yang akan membantu manusia memahami dominasi dan 

perbuahan yang diinginkan. 

Kajian komunikasi massa adalah inti dari karya ini karena media dianggap 

sebagai alat yang sangat kuat bagi ideologi dominan. Sebagai tambahan, media 

memiliki potensi dalam membangkitkan kesadaran populasi tentang isu kelas, 

kekuasaan, dan dominasi. Kita harus berhati-hati dalam mengartikan kajian 

budaya dalam pemahaman ini, akan tetapi, karena media adalah bagian dari 

serangkaian kekuatan institusi yang lebih besar. Media itu penting, tetapi mereka 

bukan perhatian utama dari para pakar ini, itu mengapa mereka mengarahkan 

bidang mereka sebagai ―kajian budaya‖ daripada ―kajian media.‖ 

Para pakar kajian budaya membicarakan budaya dalam dua cara. Definisi 

pertama adalah ide dasar sebuah masyarakat atau kelompok tentram, ideologinya, 

atau cara kolektif di mana sebuah kelompok memahami perasaannya. Definisi 

kedua adalah praktik atau keseluruhan cara hidup dari sebuah kelompok—apa 

yang individu lakukan secara materi dari hari ke hari. Dua pengertian budaya 

tersebut tidak benar-benar terpisah karena ideologi dari sebuah kelompok 
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diproduksi dan direpduksi dalam praktiknya. Pada kenyataanya, perhatian umum 

dari para ahli teori adalah hubungan antara tindakan dari institusi masyarakat, 

seperti halnya media dan budaya. Ide dan praktik selalu terjadi bersama dalam 

sebuah konteks historis. 

Sebagai contoh, manusia menonton televisi setiap hari, membuat mereka 

bagian dari budaya televisi. Seluruh industri telivisi adalah sebuah budaya 

produksi karena itu adalah sarana untuk menciptakan perselisihan, produksi ulang, 

dan mengubah budaya. Praktik konkret melibatkan produksi dan mengonsumsi 

televisi adalah mekanisme penting dalam pembentukan ideologi. 

Pemahaman bersama ini adalah sebuah ideologi yang ditentukan oleh 

berbagai macam, sering halus, pengaruh-pengaruh yang datang bersamaan dan 

membuat pengalaman biasa menjadi benar-benar nyata untuk kita. Dalam kajian 

budaya, proses perolehan realitas dikuatkan dengan banyak sumber yang disebut 

artikulasi. Pemahaman bersama kita kelihatan nyata karena ada hubungan, atau 

artikulasi di antara beberapa sumber-sumber pembuktian. 

Sebagai contoh, mungkin ini kelihatan sangat penting bagi anda untuk 

meraih gelar di kampus anda. Anda berpikir bahwa pendidikan kampus bagus dan 

membawa kesuksesan dalam kehidupan. Anda pikir akan mendapat karier bagus 

dengan masuk ke kampus di mana Anda akan dapat memiliki hidup yang 

bermakna karena apa yang Anda pelajari di kampus. Anda pikir bahwa 

pendidikan kampus membuat Anda lebih terpelajar dan berperan lebih kritis 

dalam masyarakat demokratis kita. Semua keyakinan ini biasanya diterima oleh 

orang banyak dalam budaya kita, tetapi mereka dibentuk oleh ide- ide secara 

sosial yang dikuatkan dari segala arah—dari keluarga, media, dan sekolah itu 

sendiri. Penerimaan kita terhadap superioritas pendidikan yang lebih tinggi adalah 

sebuah produk dari sebuah artikulasi yang sangat
 
kuat. 

Oleh karena beberapa ideologi lebih terartikulasi daripada yang lainnya, 

ideologi ada dalam kedudukan tidak setara dalam masyarakat Teori budaya 

menegaskan bahwa masyarakat kapitalistis didominasi oleh ideologi khusu kaum 

elit. Akan tetapi, hegemoni adalah proses yang selalu berubah-ubah, yang Hall 

sebut pada sebuah negara temporer yang digolongkan oleh sebuah ―pertunjukan 
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perjuangan.‖ Dengan kata lain, perjuangan antara ideologi yang berlawanan tetap 

ada dan tetap akan berganti. 

Seperti yang kita lihat dalam bab sebelumnya teori Marxis pada awalnya 

mengajarkan bahwa infrastruktur (sistem ekonomi) adalah sebui* faktor 

fondasional pada apa yang akan dihasilkan secara material dan sosial dalam 

sebuah budava Akan tetapi, dalam kajian budaya kekuatan bermain dalam 

masyarakat dianggap menjadi overdetermined, atau yang disebabkan oleh 

banyaknya sumber. Para ahli teori budaya tertarik dalam hubungan di antara 

komponen yang bidang budaya ketika mereka berinteraksi sama sama lain dengan 

berlawanan dengan berbagai ... macam proses historis dan sosial. Sebuah kritik 

budaya mungkin menguji bagaimana sebuah - hal bersejarah atau praktik 

budaya—sebuah program televisi, musik, olahraga—diposisikan berlawanan 

dengan sebuah titik temu historis wacana supaya memahami praktik budaya yang 

lebih baik. 

Komunikasi, khususnya melalui media memiliki peran istimewa dalam 

memengaruhi budaya populer melalui diseminasi informasi. Media sangat penting 

karena mereka secara langsung menyajikan sebuah cara memandang realitas. 

Walaupun media memaparkan ideologi secara eksplisit dan langsung, pandangan 

perlawanan akan selalu ada sebagai bagian dari perjuangan dialektika antara 

kelompok dalam sebuah masyarakat. Media tetap didominasi oleh ideologi yang 

menang, dan maka dari itu mereka memperlakukan pandangan perlawanan dari 

dalam kerangka ideologi dominan yang memengaruhi pengertian kelompok yang 

berlawanan sebagai ―pinggiran.‖ Ironisnya, media memberikan ilusi dari 

perbedaan dan objektivitas ketika nyatanya mereka adalah alat dari orde dominan. 

Di saat yang sama, bagaimanapun, pendengar akan menggunakan kategori 

mereka sendiri untuk menguraikan pesan, dan mereka sering mengartikan kembali 

pesan-pesan dari media dengan cara yang tidak pernah dikehendaki oleh sumber. 

Sebagai hasil dengan makna alternatif, ideologi yang berlawanan dapat dan 

mencuat dalam masyarakat. Makna yang dikehendaki oleh sebuah iklan mungkin 

benar-benar hilang pada bagian tertentu yang ditafsirkan dengan cara yang 

berbeda oleh penonton. Sebagai contoh, sebuah pemasang iklan mungkin akan 
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menggunakan jenis kelamin untuk membuat sebuah produk yang dapat 

membangkitkan laki-laki, tetapi penonton feminis melihatnya sebagai 

merendahkan diri wanita. Atau sebuah kesan keliaran yang mungkin digunakan 

untuk menjual SUV, sebuah pendekatan yang hanya akan menyakitkan pecinta 

lingkungan daripada mengajak. 

Bagi Hall dan koleganya, interpretasi media teks selalu terjadi dalam 

sebuah pengendalian perjuangan ideologi. Ronald Lembo dan Kenneth Tucker 

menggambarkan proses ini sebagai ―sebuah arena kompetitif di mana individu 

atau kelompok mengungkapkan minat yang berlawanan dan bertarung demi 

kekuasaan dalam budaya.‖ Rap adalah sebuah contoh yang bagus dari perjuangan 

ini. Apakah ini mencerminkan nilai asli dan ketertarikan pada budaya anak muda 

kulit hitam, atau ini adalah sebuah tanda dari kemerosotan masyarakat? 

Jawabannya tergantung pada interpretasi komunitas yang ditanyai. Tujuan utama 

kajian budaya adalah untuk menunjukkan cara kelompok ideologi kuat tanpa 

disadari diabadikan dan mereka dapat ditolak untuk mengacaukan sistem 

kekuasaan yang menghapus hak-hak kelompok tertentu. 

Dalam dua bagian berikutnya, kita lihat dua aplikasi dalam kajian 

budaya—ilmu budaya feminis dan teori ras kritis. Walaupun kedua teori ini 

berfokus pada aspek budaya yang berbeda, keduanya ada dalam tradisi post-

modern karena mereka melihat pada bagaimana kategori, seperti gender dan ras 

tersebut diciptakan dalam wacana dan bagaimana semua wacana ini menciptakan 

dominasi seperti halnya kesempatan untuk penolakan dan kekuasaan. 

 

Kajian Budaya Feminis. Kita telah melihat pada bagian sebelumnya bahwa 

kajian modernis feminis mengidentifikasi sebuah sistem patriarkis sebagai sumber 

dari penekanan terhadap wanita. Sebaliknya, dengan pendekatan ini, kajian 

budaya feminis menyarankan bahwa kekuasaan relasi terbentuk dari berbagai 

macam interaksi sosial dan bahwa bahasa dan bentuk simbolis tetap menciptakan 

kategori pemikiran seperti halnya hubungan sosial. Secara spesifik, pakar 

komunikasi feminis menguji bahasa semu laki-laki berpengaruh pada hubungan 

jenis kelamin, cara dominasi laki-laki telah membatasi komunikasi wanita, dan 
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cara wanita melengkapi dan menolak pola tutur dan bahasa laki-laki. Walaupun 

ilmu pengetahuan feminis memiliki aspek modern dan post-modern, dalam bidang 

komunikasi, yang paling terkini dengan jelas meluruskannya dengan kajian 

budaya—dan juga dengan post-modernisme—mencerminkan ketertarikannya 

dalam wacana yang menekan dan kemungkinan adanya kebebasan dan bentuk 

simbolis lainnya. Sebuah contoh dari karya ini, Fern L. Johnson dan Karren 

Young melihat iklan televisi mainan anak-anak yang mengudara pada tahun 1990-

an; para peneliti memandang iklan untuk melihat bagaimana mereka 

membubuhkan kode pada wacana yang menghubungkan produk dengan 

stereotype gender. Johnson dan Young menemukan kelebihan iklan berorientasi 

wanita, iklan yang berorientasi anak laki-laki menekankan tindakan, persaingan, 

penghancuran, dan agen dan pengendalian, sementara iklan yang berorientasi 

wanita menekankan aktivitas yang terbatas, perasaan, dan perawatan. Dalam 

peran bicara, karakter cenderung mempertentangkan gender dan iklan anak laki-

laki mencakup kata-kata yang kuat, yang tidak ada pada iklan wanita. Berdasarkan 

cerita ini, iklan anak-anak televisi kelihatannya menjalankan kembali stereotip 

budaya dengan menggunakan mereka untuk tujuan pemasaran dan iklan terus 

menyosialisasikan anak-anak kedalam pola hubungan gender tradisional. 

Pakar feminis tidak menguji teks budaya di luar dari dunia; mereka juga 

menjadi cerminan diri dalam memperlakukan ilmu pengetahuan dan kegiatan 

akademis itu sendiri sebagai sebuah teks budaya. Pakar feminis telah 

menunjukkan bagaimana penelitian dan pembentukan teori, seperti semua aspek 

kehidupan, yang didominasi tidak hanya oleh gender bias dari sains barat, 

termasuk mengistimewakan objektivitas, Eurosentrisisme, dan imperialisme. 

Pakar feminis kontemporer kemudian berusaha untuk membicarakan pola 

penekanan yang 

saling berhubungan, menyadari bahwa beker u untuk mengakhiri penekanan 

adalah sia-sia— dan faktanya mustahil—jika penekanan lain menyisakan kubu 

dan tidak bertujuan. 

Oleh sebab itu, pakar feminis berusaha untuk menemukan metode ilmu 

pengetahuanyang mempertimbangkan penggantian subjek perempuan dan 
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hubungan wacananya yang juga dikondisikan dalam pengalaman kehidupan. 

Mereka menggali bagaimana menyebut wacana netral gender terhadap akademi 

yang menyangkal suara wanita, strategi di mana wanita dapat ikut andil dalam 

percakapan akademis, dan apa yang didapat dan dilepaskan dari pengeluaran 

seperti itu. Kekuatan relasi diuji ketika mereka menunjukkannya lewat masyarakat 

sebagaimana praktik akademik di mana investigasi terjadi Dalam hal ini, ilmu 

pengetahuan feminis menjalankan kebebasan sebagai tujuan dari kajian budaya, 

tidak hanya untuk budaya secara umum, tetapi demi ilmu pengetahuan itu sendiri. 

 

Teori Kritis Ras. Critical race theory (CRT) contoh lain dari pendekatan kajian 

budaya, berdasarkan pada tradisi modernis dan post- modernis. CRT hadir pada 

tahun 1970-an ketika sekelompok pengacara dan alumni menyadari bahwa 

kemajuan yang dibuat oleh pergerakan hak sosial yang tidak berkelanjutan dan 

faktanya, rasisme seperti itu telah dikubur. Fondasi pergerakan adalah sebuah 

gagasan sah indeterminasi—ide di mana tidak setiap keputusan legal memiliki 

hasil tunggal. Pergerakan memiliki asal usul aktivis: dari pergerakan hak sipil, 

CRT menggunakan gagasan keadilan sosial— ditujukan untuk nilai historis yang 

salah—dan dan feminisme radikal, hal ini menggambarkan ide yang sebagian 

besar pola perilaku sosialnya tidak dikenali yang mendasari pola dominasi lain 

dan patriarki. Asal mula ini menunjukkan dasar dari pendekatan modernis. 

Pendukung teori kritis ras berbagi beberapa keyakinan. Pertama, pakar 

CRT memandang rasisme sebagai hal biasa, umum, atau normal—ini adalah ―cara 

biasa masyarakat mengerjakan urusannya‖ dan dengan demikian sulit untuk 

ditujukan karena hal itu nampak biasa. Jika praktik diskriminasi tidak terlihat 

dalam wacana sehari-hari, ini berarti bahwa mereka berjalan tidak tertuju dalam 

hukum. Kedua, pakar CRT menyepakati bahwa dominasi kulit putih di Amerika 

berfungsi untuk memberikan keuntungan psikologis dan material pada kelompok 

dominan yang berarti bahwa ada segelintir orang yang tertarik dalam 

menghapuskan rasisme. Teori kritis ras ingin menunjukkan bagaimana sesuatu 

yang dipandang ―normal‖ dalam kebenaran yang mengandung budaya bias kulit 

putih. 
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CRT menegaskan bahwa adalah sebuah konstruksi sosial—ras dan rasisme 

adalah produk dari interaksi sosial yang membentuk masyarakat, memanipulasi, 

dan meninggalkan kenyamanan. Di sinilah CRT berperan pada post-modernisme. 

Teori kritis ras memahami bahwa ras tidak hanya sebuah kategori struktural, 

namun sebuah perbuahan yang terus-menerus dan berganti. Para ahli ini tertarik 

pada cerita yang diberitahukan dalam sebuah budaya yang berhubungan dengan 

ras. Tentu saja, tergantung pada siapa yang menceritakannya. Apakah O. J. 

Simpson membunuh Nicole Simpson? Cerita dikisahkan oleh seorang kulit putih 

yang mungkin berkonsentrasi pada isu-isu kesalahan atau tidak bersalah; bagi 

kebanyakan orang Afrika-Amerika, bagaimanapun, cerita sepertinya berbeda: ini 

adalah sebuah kemenangan bagi orang berwarna terhadap sebuah sistem yang 

secara rutin mendiskriminasi orang kulit hitam. 

Cerita lain yang membuat pakar CRT tertarik adalah cerita berbeda yang 

mengisahkan kelompok ras yang berbeda pada waktu yang berbeda—tergantung 

pada minat dari budaya dominan. Sebagai contoh, sekelompok masyarakat 

mungkin sedikit menggunakan buruh orang Cina di suatu waktu dan malahan 

membutuhkan dan menyambut pekerja dari Jepang. Di lain waktu, orang Jepang 

menjadi tidak disukai—seperti pada kasus saat Perang Dunia II—sementara orang 

Afrika-Amerika ―dilatih‖ untuk pekerjaan tentara dan pabrik. 

CRT menyokong keyakinan bersama dalam kepentingan kulit putih dalam 

menceritakan kisah 

Dari Sumbernya,,, 

Ketika saya menulis The Rhetoric of Racism, karya yang sedikit teoretis telah selesai 

dalam hubungan antara retorika dan ras. Kemudian, sejumlah perspektif penting muncul 

yang meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan tersebut. Penelitian Aaron 

Gresson dalam pemulihan narasi ras, dan karya John Hatch dalam rekonsiliasi ras 

menyebutkan hanya dua pendekatan yang ditempatkan dalam pembahasan retorika dan 

ras secara jujur dalam bidang pengetahuan moral empiris. Dalam karya saya sendiri, saya 

mulai mempertanyakan apakah ras dapat cukup dimengerti sebagai sebuah masalah yang 

mampu diselesaikan dengan retorika atau tidak, dan malahan mulai memikirkannya 

sebagai sebuah patologi sosial. Asumsi teoretis pada karya dalam pandangan seperti itu 

secara radikal sangat berbeda dari semua yang menegaskan bahwa rasisme sebagai 
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sebuah produk dari kekurangan pendidikan atau kurang memahami, dan mereka 

memberikan sebuah tantangan penting bagi pekerjaan para ahli untuk memahami masalah 

retorika dan kemungkinan dari perbedaan ras dan identitas. 

—Mark McPhail 

 

mereka tentang ras dan rasisme sebagai sebuah cara untuk membawa ―perspektif 

unik‖ mereka terhadap hukum ―penguasaan penceritaan,‖ atau cerita yang 

diterima secara luas terhadap apa itu normal dan apa itu hak. Kisah tersebut 

membantu hukum ―ras‖ dengan menunjukkan bahwa hal ini tidak netral dan 

hanya pemisah, sering diasumsikan berasal dari pihak kulit putih. Para ahli CRT 

ingin membuat wacana transparan rasisme dalam rangka untuk mengizinkan 

suara- suara yang masuk dalam dialog dan untuk sebuah penceritaan cerita yang 

meluas. 

Dalam ilmu komunikasi, teori kritis ras masih merupakan pendatang baru. 

Mark McPhail menyarankan bahwa ―diskusi tentang ras dan retorika kurang 

dilakukan yang mana menggabungkan perspektif kontemporer.‖
 
Banyak titik temu 

yang dapat dibuat, antara ras, bahasa, dan power. Tekanan antara ras sebagai 

sebuah konstruksi sosial dan ras sebagai sebuah kondisi material adalah sesuatu di 

mana pada intinya adalah sebuah masalah komunikasi dengan implikasi 

pragmatik yang berbeda. Jika ras dipandang sebagai materi utama, kemudian 

kekuatan harus diarahkan pada kondisi fisik jika rasisme akan ditumpas. Jika isu-

isu ras dianggap sebagai konstruksi sosial seperti kondisi fisik, seperti kasus pada 

sebuah pendekatan kajian budaya, kemudian perbaikan dapat ditemukan pada 

bahasa dan relasi sosial, berkisar dari membatasi perkataan rasis, untuk 

mempersembahkan seminar akan perbedaan, untuk meningkatkan representasi 

dari kelompok ter-representasi dalam media. 

Isu lain yang juga melibatkan komunikasi adalah tekanan antara perspektif 

yang diidentifikasi sebagai buta warna dan sadar warna. Posisi seseorang 

mengatakan bahwa keputusan legal seharusnya tidak memandang ras—di mana 

keputusan haruslah buta warna, sikap mental perdebatan para pakar CRT. Mereka 

berpendapat bahwa jika rasisme dibubuhkan dalam pemikiran kita, struktur sosial 
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dan wacana, kemudian penelitian agresif untuk menunjukkan bahwa ras itu 

penting supaya membawa perubahan. Jadi, sebuah paradoks dibentuk dari ras: 

dalam rangka untuk memperbaiki hubungan ras, kita perlu membicarakan ras, 

namun percakapan tersesebut mungkin memproduksi kembali pola rasisme yang 

ada. Keterpaksaan perhatian pada hak sipil dan legal—fondasi sering mengubah 

predikat sosial—yang dipertanyakan dalam teori kritis ras karena hak tersebut 

sering kali prosedural daripada substantif. ―hak‖ menyokong minat yang sangat 

kuat dan dapat dan sering berubah pada minat dominan atau elit yang sesuai. 

Bagaimana hak dijelaskan sebagai sebuah masalah interpretasi secara sah dan 

secara sosial, dan bahasa dan komunikasi adalah faktor-faktor penting dalam 

definisi tersebut. 

Ketertarikan para ahli komunikasi juga penting dalam menceritakan kisah 

seseorang, sehingga cerita pribadi dapat melayani seperti cerita tandingan dari 

banyaknya cerita Amerika tentang imigran. Memperkenalkan sermua cerita ini ke 

dalam wacana legal adalah sebuah masalah komunikasi. Dengan demikian, ketika 

CRT modernis asalnya, pembahasan pos: modernis kontemporer menentukan 

sikap merica seperti halnya membawa isu komunikasi ke permukaan. 

Sebuah perluasan teori kritis ras—dan karya  lainnya dalam tradisi post-

modern—adalah kajian yang bersifat putih. Setelah bertahun-tahun mempelajari 

ras, ―sebuah generasi para ahli yang memosisikan kulit putih dalam lensa dan 

menguji pembentukan ras kulit putih.‖ Pada umumnya para ahli ini menguji apa 

artinya menjadi putih, bagaimana, ras kulit putih dapat berdiri secara sah, 

bagaimana kelompok tertentu beralih ke dalam ras kulit putih (orang Irlandia dan 

Italia, contohnya, asalnya dipandang sebagai non-putih, lebih sama dengan 

hitam), dan keistimewaan yang ada dengan menjadi putih. Pakar komunikasi telah 

mengenali kesulitan dalam mempelajari kulit putih, karena putih tidak dapat 

terlihat dan sangat penting. Thomas Nakayama dan Lisa Penaloza mencatat: ―jika 

putih adalah segalanya, jika putih adalah kategori ras yang tidak pernah ada 

kecuali dalam konflik dengan yang lainnya, bagaimana kita dapat memahami 

politik ras dalam struktur sosial yang memusatkan putih, tetapi tidak berinti?‖ 
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Thomas Nakayama dan Robert Krizek berusaha untuk membuat 

konstruksi budaya putih supaya terlihat dengan menggambarkan keenam kategori 

bawaan pada wacana kulit putih. Mereka mendapatkan semua strategi ini setelah 

mewawancarai tentang apa artinya menjadi putih. Mereka menemukan enam 

konstruksi putih berbeda yang ditambahkan dalam jawaban yang mereka terima: 

(1) putih disamakan dengan power—putih berarti status, mayoritas, dan dominasi; 

(2) putih adalah kedudukan awal—jika Anda bukan warna lain, Anda putih; (3) 

putih adalah sebuah pengelompokan sains—tidak bermakna dan tanpa status 

sosial; (4) putih berarti bangsa asli—saya orang Amerika; (5) putih berarti 

penolakan terhadap penamaan diri seperti kategori ras, apakah putih, hitam, atau 

kelompok etnik lainnya; dan (6) putih berarti keturunan Eropa. Semua keragaman 

ini dan saat pertentangan pemetaan jarak penyimpangan putih menyarankan 

betapa mahal, pusat, dan konsep putih yang sangat kuat, bahkan ketika hal ini 

sedang dimainkan. 

Ringkasnya, teori kritis ras dan penelitian putih memberikan post-modern contoh 

dalam bagaimana pengujian wacana dengan hati- hati dapat mengungkapkan cara 

masyarakat membangun kategori yang membatasi dan membebaskan banyak 

orang. Sekarang, kita bergerak dari post-modern ke post-sruktural. Sebagaimana 

transisi yang kita buat, ingatlah bahwa kedua untaian tradisi kritis ini lebih 

mendukung daripada melawan satu sama lain. 

 

O. Post-strukturalisme dan Karya dari Michel Foucault 

Pada awalnya, post-strukturalisme adalah sebuah pergerakan yang berasal dari 

Prancis dalam bereaksi pada ide-ide semiotik tradisional tentang bahasa. Secara 

khusus, para ahli post-strukturalis menolak gagasan bahwa susunan bahasa 

hanyalah bentuk-bentuk alami untuk digunakan oleh individu sebagai alat bantu 

komunikasi. Tujuan mereka adalah ―mendekonstruksi‖ bahasa untuk 

menunjukkan bahwa bahasa dapat dipahami, digunakan, dan disusun dalam 

banyak cara. Ketika kita menormalkan pemaknaan dan tata bahasa, kita 

sebenarnya membebaskan salah satu bentuk wacana di atas wacana lain yang pada 

akhirnya dan selalu menindas. Anda dapat melihat bahwa post- strukturalisme 
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juga merupakan post-modernisme karena menolak gagasan yang membenarkan 

sebuah susunan universal yang normal atau cara untuk ada dalam dunia. 

Dalam bidang komunikasi saat ini, pakar post- strukturalis yang paling 

berpengaruh adalah Michel Foucault. Foucault biasanya dianggap sebagai seorang 

pakar post-struturalis tetapi, sebenarnya, tidak mungkin untuk membaginya 

dengan rapi.
 
Walaupun ia menolak bias strukturalis dalam penelitiannya, tulisan-

tulisannya menjembatani tradisi post-struktural dan struktural dalam tradisi kritis. 

Foucault mengatakan bahwa setiap masa memiliki pandangan yang 

berbeda, atau susunan konseptual yang menentukan sifat pengetahuan dalam masa 

tersebut. Karakter pengetahuan dalam sebuah masa disebut oleh Foucault dengan 

epistem atau formasi diskursif. Pandangan masing- masing masa bersifat eksklusif 

dan tidak sesuai dengan pandangan dari masa-masa yang lain, menjadikannya 

tidak mungkin bagi manusia dalam suatu masa untuk berpikir layaknya manusia 

dari masa yang lain. Epistem, atau cara pikir, tidak ditentukan oleh manusia, tetapi 

oleh susunan diskursif utama pada saat itu. Susunan diskursif ini merupakan cara-

cara mengungkapkan gagasan yang ditanamkan, dan apa yang manusia ketahui 

tidak dapat dipisahkan dari susunan wacana yang digunakan untuk 

mengungkapkan pengetahuan tersebut. Menurut Foucault, wacana mencakup 

naskah tertulis, tetapi juga mencakup bahasa lisan dan bentuk-bentuk non-verbal, 

seperti arsitektur, praktik-praktik institusional, bahkan bagan dan grafik. 

Sebuah contoh tentang bagaimana wacana membentuk pengetahuan 

adalah pidato terkenal dari Richard Nixon tentang Checkers. Martha Cooper 

menerapkan pemikiran Foucault dalam pidato ini untuk menunjukkan bagaimana 

wacana menggunakan—sebenarnya menciptakan— standar untuk menanggapi 

sebuah tuduhan.
 
Dalam kampanye presiden pada tahun 1952, kandidat wakil 

presiden Richard Nixon dituduh menyembunyikan dana kampanye. Ia 

menanggapi tuduhan ini dengan menyangkalnya, membuka laporan keuangan 

pribadinya kepada masyarakat, dan menyatakan bahwa dukungan tidak sah yang 

mungkin ia terima hanyalah seekor anjing bernama Checkers. 

Pidato ini telah dianalisis oleh beberapa peneliti retorika yang masing-

masing melihat pada cara-cara pembicara ini menggunakan strategi untuk menarik 



615 
 

audiens nasional pada saat itu. Menurut Foucault, analisis ini tidak relevan. 

Cooper menunjukkan bagaimana pidato ini merupakan sebuah kejadian yang 

dihadirkan untuk menciptakan dan memperkuat susunan pengetahuan dalam 

budaya kita. Secara khusus pidato tersebut menegaskan apa yang dimaksud 

dengan menanggapi sebuah tuduhan, menguatkan aturan bahwa ketika dituduh, 

manusia harus merespons. 

Susunan wacana merupakan sebuah tatanan aturan yang melekat yang 

menentukan bentuk dan dasar praktik diskursif. Penggunaan aturan oleh Foucault 

tidak sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh para ahli teori lain dalam buka ini, 

karena menurutnya, aturan berlaku dalam budaya dengan beragam wacana dan 

fungsi para sebuah tingkatan yang dalam dan kuat. Ini bukansemata-mata aturan 

untuk bagaimana seharusnya berbicara, tetapi aturan-aturan yang menentukan 

sifat dasar pengetahuan, kekuasaan, dan etika kita. Aturan-aturan ini mengatur apa 

yang boleh dibicarakan atau ditulis, dan siapa yang boleh membicarakan atau 

menulisnya, dan kata-kata siapa yang dianggap serius. Peraturan tersebut juga 

menentukan bentuk yang harus diambil oleh wacana. Dalam kehidupan kita, 

misalnya ―otoritas ilmiah‖ memiliki kredibilitas yang besar dan dalam masalah 

―fakta,‖ sebagian besar orang memilih bentuk ―penelitian objektif‖ di atas bentuk 

dugaan atau mitos. 

Oleh sebab itu, dalam pidato Checkers misalnya, kita melihat apa yang 

dipandang sebagai bukti yang baik untuk sebuah pernyataan bahwa seorang 

politikus korup (atau tidak korup). Kita belajar bahwa politikus harus membantah 

ketika dituduh melakukan pelanggaran, dan jujur saja, rata-rata orang Amerika 

juga diciptakan di sini. 

Berbeda dengan keyakinan umum, menurut Foucault, manusia tidak 

bertanggung jawab atas penentuan kondisi wacana. Sebaliknya, wacana yang 

menentukan tempat seseorang dalam skema dunia. Susunan diskursif kita saat ini 

menegaskan manusia sebagai dasar dan sumber pengetahuan, tetapi Foucault 

meyakini bahwa epistem akan bergeser lagi dan manusia akan menghilang dari 

tempatnya yang sentral di dunia: ―Menyenangkan... dan sangat melegakan untuk 

berpikir bahwa manusia hanyalah penemuan terbaru, sebuah bentuk yang belum 
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berusia dua abad, sebuah gagasan baru dalam pengetahuan kita, dan bahwa 

manusia akan menghilang lagi setelah pengetahuan menemukan bentuk yang 

baru.‖ 

Gagasan radikal ini tidak berarti bahwa manusia tidak menghasilkan 

wacana. Sebenarnya, ya; tetapi siapa saja dapat menghasilkan suatu pernyataan, 

dan pembicara atau penulis hanya memenuhi sebuah peranan dalam membuat 

sebuah pernyataan. Nixon merupakan sumber penyampaian Checkers yang tidak 

penting. Bahasa itu sendiri menggambarkan kepribadian; apa arti diri pada suatu 

waktu adalah sebuah susunan. Dengan kata lain, seseorang seperti Nixon 

diciptakan oleh bahasa dalam pidato Checkers. Di lain waktu, gagasan yang 

sangat berbeda tentang pengetahuan, kekuasaan, dan diri sendiri muncul dalam 

penggunaan wacana. 

Penelitian Foucault pada sistem hukum adalah sebuah contoh tentang 

hubungan antara bahasa, wacana, dan sistem yang mereka ciptakan. Ia 

menemukan sebuah pergeseran yang dramatis dalam abad ke-18 dan ke 19 yang 

menjauh dari hukuman siksaan dan di depan umum ke penahanan dan 

perlindungan tersangka dari hukuman fisik. Sebelum periode ini, narapidana 

disiksa di depan umum dan dieksekusi dalam semacam pertunjukan yang besar. 

Dalam formasi diskursif pada saat itu, tubuh dipandang sebagai objek sentral 

dalam hubungan politik. Sangat alami bahwa kekuasaan harus dinyatakan 

terhadap tubuh dan bahwa hukuman harus mencakup rasa sakit fisik. Namun, 

dalam dormasi diskursif saat ini, tubuh kehilangan statusnya, karena kekuasaan 

lebih menjadi masalah jiwa atau hati individu. Jadi, mengunci seseorang dapat 

dipandang sebagai sebuah hukuman yang lebih tepat daripada mencambuk 

mereka di depan umum. 

Penelitian Foucault terpusat pada menganalisis wacana dalam sebuah cara 

yang mengungkapkan aturan-aturan dan susunannya. Apa yang pertama kali ia 

sebut arkeologi dan selanjutnya genealogi, metode ini mencoba untuk 

menyingkap, melalui deskripsi yang saksama, keteraturan wacana. Metode ini 

menampilkan perbedaan atau kontradiksi, alih-alih kesamaan, dan menyingkap 

sebuah rangkaian salah satu bentuk wacana. Untuk alasan ini, Foucault 
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menempatkan penekanan pada deskripsi komparatif tentang lebih dari sepotong 

wacana. Penafsiran, atau penentuan makna sebuah naskah, tidak dapat dihindari 

dalam analisis naskah, tetapi harus diminimalisir karena penafsiran tidak 

mengungkapkan susunan diskursif dan sebenarnya, dapat mengaburkannya. 

Tulisan-tulisan Foucault terpusat pada subjek kekuasaan. Ia meyakini 

bahwa kekuasaan adalah sebuah bagian tidak terpisahkan dari semua formasi 

diskursif. Sepertinya, ini merupakan sebuah fungsi wacana atau pengetahuan dan 

bukan sifat manusia atau institusi. Epistem, seperti yang ditunjukkan dalam 

wacana, memberikan kekuasaan. Kekuasaan dipegang oleh semua pihak dalam 

sebuah interaksi; hal ini bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang dan orang lain 

tidak memilikinya. Ini merupakan sebuah kekuatan kreatif yang meliputi semua 

aktivitas manusia. Pendekatan Foucault pada sistem-sistem wacana menandakan 

area penelitian berikutnya—post- kolonialisme. 

 

P. Post-kolonialisme 

Teori post-kolonial adalah sebuah kritik tentang kolonialisme yang telah 

menjadi sebuah susunan budaya yang penting dari periode modern. Para peneliti 

yang bekerja dalam gerakan post- kolonial mengabdikan hidupnya untuk meneliti 

Eurosentrisme, imperialisme, dan proses-proses kolonisasi dan dekolonisasi—

semua cara di mana pengalaman kolonial dapat dipahami sebagai sebuah ideologi 

dominasi. Para peneliti post- kolonial mencoba untuk menguji, memahami, dan 

pada akhirnya membuka susunan historis yang diciptakan, dipertahankan, dan 

terus menghasilkan kembali penindasan dari pengalaman kolonial. 

Sementara banyak peneliti post-kolonial yang berasal dari negara-negara 

yang merupakan subjek kolonialisasi Eropa, fokus mereka tidak terbatas pada 

kegiatan kolonisasi harfiah dari negara-negara tersebut sebagai kerajaan. Mereka 

juga berfokus pada apa yang disebut dengan ―neokolonialisme‖ seperti yang 

terjadi dalam wacana kontemporer tentang ―orang lain.‖ Neokolonialisme ada, 

misalnya, dalam penggunaan istilah Dunia Pertama dan Dunia Ketiga untuk 

negara-negara ―maju‖ dan ―berkembang,‖ dalam pemindahan besar-besaran dan 

―invasi‖ budaya Amerika Serikat ke dalam semua bagian dunia, dan dalam 
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perlakuan ras-ras non-kulit putih sebagai ―orang lain‖ dalam media America 

Serikat. 

Penelitian Edward Said pada ―keoranglainan" sering kali dianggap sebagai 

sumber teori post- kolonial. Dalam bukunya Orientalism, Said membahas sistem-

sistem wacana yang dengan cara tersebut ―—dunia dibagi, diatur, dijarah, dengan 

cara tersebut kemanusiaan dimasukkan ke dalam kotak-kotak penyimpanan, 

dengan cara tersebut ‗kita adalah ‗manusia dan ‗meresa bukan." Sistem-sistem 

wacana ini juga diperluas melebihi bidang politik hingga dunia akademis. Said 

menyatakan bagaimana anggota budaya-budaya non-Barat ditempatkan sebagai 

―bahan penelitian; yang pada akhirnya menjadi bahan dari sebuah bidang yang 

―dipelajari‖ dalam akademi. Oleh sebab itu, ―orang lain‖ menjadi bahan untuk 

dipelajari, dan juga berubah menjadi objek, membuat mereka sekali lagi 

didominasi oleh proses produksi pengetahuan. Maka proyek post-kolonial secara 

umum berhubungan dengan bagaimana wacana tentang dunia Barat 

mengabsahkan susunan kekuasaan tertentu dan memperkuat praktik-praktik 

kolonialisasi dan negara-negara tersebut yang dominasinya terus dihasilkan. 

Pendirian post-kolonialisme tidak terpisahkan dengan politik, memandang 

emansipasi dari susunan opresif ketika mereka terus bergerak dalam wacana Barat 

dan dalam dunia material Namun, kritik post-kolonial menyadari bahwa jawaban 

terhadap dominasi Barat bukan hanya kembali pada masa lalu pre-Barat atau 

tradisi pribumi untuk mempertahankan semacam jadi diri ―yang asli.‖ Hal ini 

bukan saja tidak dapat  dijalankan, tetapi hanya menghasilkan kembali ideologi 

―kita‖ melawan ―mereka‖ yang berjalan pada dunia yang lebih besar. Agaknya, 

kritik post-kolonial mencoba untuk memahami dunia dari sebuah tempat di antara 

dua budaya, untuk menolak setiap bentuk tunggal dari pemahaman budaya, dan 

untuk memandang jati diri budaya dalam cara-cara yang lebih rumit. 

Sebuah tema yang penting dalam penelitian post-kolonial adalah 

hibriditas—ruang antara budaya-budaya. Hidup di antara dua budaya dan tidak 

benar-benar menjadi bagian dari keduanya menciptakan apa yang Gloria 

Anzaldua sebut dengan daerah-daerah perbatasan, sebuah posisi terlantar yang 

membawa sebuah kesadaran khusus dan cara memandang yang berharga untuk 
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memahami kedua budaya tersebut. Para ahli teori post-kolonial meminta ilmu 

komunikasi untuk menguji cara-cara berkomunikasi yang memikirkan tentang 

bagaimana kita semua hidup pada beberapa tingkatan dalam daerah perbatasan. 

Teori post-kolonial juga sangat berkaitan dengan kekuasaan—komponen 

dasar lainnya dari tradisi kritis. Selain memberikan pemahaman kritis tentang 

dinamika kekuasaan imperialisme dalam semua bentuknya, teori ini juga 

memahami kesulitan dalam menghilangkan susunan ideologis yang mendominasi 

pendidikan dan dunia. Para peneliti post-kolonial menyarankan beberapa cara 

untuk mulai bergumul dengan bentuk-bentuk dominasi di mana kita menemukan 

diri kita. Pertama adalah dengan belajar meninggalkan keistimewaan—untuk 

mengenal dan mengakui cara-cara di mana kegiatan sehari-hari kita berhubungan 

dengan minat politik, nasional, dan internasional yang lebih besar di dunia. 

Bahkan, hal-hal yang sederhana seperti mampu membeli plester luka ringan yang 

sesuai dengan warna kulit seseorang merupakan tanda-tanda ―keistimewaan‖ yang 

sering kali tidak terpikirkan oleh anggota budaya yang dominan. 

Saran yang kedua adalah dengan menghindari mementingkan orang lain 

dalam cara yang sama di mana orang lain dipentingkan oleh wacana Barat. Kritik 

post-kolonial yang mencoba untuk membahas sebuah situasi seorang wanita di 

Senegal, misalnya, menghadapi masalah penjajahan wanita tersebut dengan 

berbicara pada pemerintah dan terutama menegaskan sifat pengalamannya. 

Gayatri Spivak memberikan gagasan tentang ―pementingan strategis‖ sebagai 

jalan keluar dari ikatan ini. Kritik tersebut menyadari bahwa ia akan berhenti 

mementingkan pada tingkatan tertentu dan terus menguji pendirian tersebut, 

menganggap esensialisme bukan sebagai ―sesuatu seperti adanya,‖ tetapi sebagai 

―sesuatu yang harus digunakan seseorang untuk menghasilkan sebuah kritik 

tentang apa saja.‖ Kritik post-kolonial selalu bersifat releksif diri dan menganggap 

bagaimana proses ilmu pengetahuan bisa menuliskan hubungan kekuasaan dan 

susunan hegemonis yang dia coba lawan. 

Penelitian Trinh T. Minh-ha menunjukkan beberapa aspek persimpangan 

post-kolonial dengan teori komunikasi. Seorang pembuat film, musisi, pengarang 

lagu, penyair, dan penulis asal Vietnam, Trinh menguji dan mencoba 
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mengacaukan ―ideologi yang berakar‖ atau susunan yang ditentukan dalam 

berbagai bentuk. Hal yang mengganggu bagi Trinh tentang sistem hegemoni 

adalah bahwa sistem tersebut biasanya tidak ditandai, tidak menarik perhatian, 

dan juga dianggap normal: sistem ini menjadi ―satu-satunya cara manusia dapat 

memikirkan sesuatu.‖
 

Bahkan, mereka yang mungkin diharapkan untuk menolak sistem 

tersebut—mereka yang terjajah—ikut serta didalamnya dan dipilih oleh 

pandangan yang dominan, dipertahankan oleh kode-kode sosial yang berlaku dan 

teknik-teknik penggolongan dan standardisasi. Hasilnya, penjajah dan terjajah 

berbicara bahasa yang sama. Tujuan Trinh adalah untuk mengacaukan semua 

bentuk ideologi yang ganjil, menggantinya dengan sebuah dunia yang penuh 

dengan banyak pemaknaan yang mungkin terjadi. 

Trinh membuat perbedaan antara keoranglainan dan perbedaan untuk 

mengetahui bagaimana individu ditempatkan dalam sistem dominasi. Individu-

individu dalam posisi istimewa dalam hubungannya dengan sebuah ideologi 

cenderung merespons pada orang lain yang berbeda dari mereka melalui sudut 

pandang keoranglainan, menunjukkan sebuah jati diri yang tetap, stabil, dan 

penting bagi orang lain. Individu-individu yang termarjinalkan atau terjajah, 

sebaliknya, biasanya merespons pada orang lain melalui sudut pandang 

perbedaan. Mereka bergerak di antara posisi orang luar dan orang dalam, 

menelusuri pemaknaan tentang diri melalui gambaran yang seseorang miliki 

tentang orang lain dan sebaliknya. Oleh sebab itu, jati diri menjadi sebuah proses 

penyusunan yang terbuka, turun naik, dan berkelanjutan, ―sebuah kemajemukan 

dari Saya, tidak ada yang benar- benar mendominasi.‖ 

Trinh menggunakan dua alat bantu utama dalam komunikasi—

penyimpangan dugaan dan menghargai kemajemukan—untuk mencari gangguan 

ideologi dominasi. Penyimpangan dugaan berarti hanya melanggar aturan-aturan 

yang berhubungan dengan situasi, pengalaman, atau naskah tertentu. Dokumentasi 

Trinh adalah sebuah contoh utama dari operasi ini. Dalam filmnya Surname Viet 

Given Name Nam, misalnya ia meminta para wanita Vietnam di Amerika Serikat 

untuk memainkan peran wawancara seperti yang dilakukan orang lain pada 
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wanita-wanita di Vietnam. Pengulangan dengan sengaja dibuat ambigu, hingga 

para wanita, dalam wawancara ―yang sebenarnya,‖ membahas kenapa mereka 

setuju untuk memainkan perannya dalam film. Dalam Reassemblage, ia 

menggunakan keheningan dalam judul, selanjutnya memasuki - musik dalam film: 

musik memberitahu penonton apa yang diharapkan, dan Trinh ingin para 

penontonnya menunda harapannya. 

Pengacauan dugaan sangat erat dengan strategi komunikasi Trinh yang 

kedua—menghargai kemajemukan atau susunan pesan-pesan yang dengan 

sengaja dibuat ambigu. Ia memilih dan menciptakan pesan-pesan yang tidak 

―selesai hanya dengan jawaban tunggal,‖ dengan audiens yang diajak untuk ikut 

serta dalam pembuatan makna. Trinh tidak hanya menentang sistem-sistem 

dominasi, tetapi menggunakan teknik-teknik komunikasi untuk menentang dan 

menggoyangkan ideologi-ideologi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan 

baru. 

Proyek pascakolonial, singkatnya, menghadirkan masalah tradisi kritis—

dominasi, ideologi, dan kekuasaan—pada kancah global Proyek ini mencoba 

untuk memberikan cara-cara bahwa kita dapat mendengarkan mereka yang telah 

terjajah dalam berbagai cara oleh wacana Barat, dan proyek ini mencoba untuk 

memberrikan cara-cara di mana kita dapat mulai menghadirkan mereka dalam 

percakapan tentang jati diri, politik globalisasi, dan kekuasaan. 

Tradisi ini bersifat bertentangan, tradisi ini sadar dan bangga akan nilai-

nilainya, dan tradisi ini memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesadaran. 

Tradisi ini juga mencakup asumsi- asumsi dan wawasan dari sebuah tradisi lain, 

kecuali tradisi sosiopsikologis. Minat yang besar dalam tanda dan pengaruh tanda 

dan simbol dalam penentuan dominasi sosial menunjukkan persilangan yang kuat 

dengan semiotik. Gagasan dalam post-modernisme bahwa pola-pola pengaruh dan 

dominasi terlalu dilebihkan atau sebuah hasil dari interaksi berbagai kekuatan 

menunjukkan hubungan tertentu dengan sibernetika. Sebagian besar penelitian 

kritis sangat dipengaruhi oleh tradisi sosiokultural dan karena kepercayaannya 

pada metode hermeneutika juga tradisi fenomenologis. 
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Tetap saja, teori-teori kritis menentang banyak kecenderungan dari tradisi-

tradisi lain. Para peneliti kritis khawatir bahwa bentuk- bentuk lain dari ilmu 

pengetahuan hanya berifat deskriptif dan ikut serta dalam menormalkan kekuatan 

hegemoni. Teori-teori post-struktural sangat menolak pemikiran semiotik tentang 

susunan bahasa, dan para ahli post-modern akan menolak deskripsi sistem objektif 

yang sering ditemukan dalam tradisi sibernetika. Akhirnya, teori-teori kritis 

modern hampir pasti akan menolak fenomenologi dan khususnya bias 

individualistisnya. Jadi, sementara teori kritis telah ditanamkan dalam banyak 

potongan dan kepingan tradisi lain, tujuannya biasanya untuk menentang dan 

menolak tradisi-tradisi tersebut. (Stephen Littlejohn, 2011:95-491) 
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