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SAMBUTAN REKTOR
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
(Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.)

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah
melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi
UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan
mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama
agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya.

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama,
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-
diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan
dosen bidang umum dan agama.

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi
serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita
sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya
diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang
disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah
dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa
negara.

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya,
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu
mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas
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pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa
ini.

Amin Ya Rabbal-Alamin.

Makassar,    September 2014
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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan dan kemuliaan
hanyalah milik-Nya. Dialah Allah yang menguasai kehidupan
makhluk-Nya dan memberikan aneka macam kenikmatan yang tidak
terhingga banyaknya.  Salawat dan salam di sampaikan kepada Nabi
Muhammad saw. yang telah berjasa membimbing umat manusia
menemukan jati diri dan mengenal Tuhan-Nya serta membangun
masyarakat menjadi masyarakat madani.

Al-Hamdulillah, akhirnya buku  ini dapat publikasikan. Di
samping sebagai bahan bacaan publik, buku ini juga digunakan
sebagai bahan ajar (Buku Daras) di Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar sebagai referensi utama dalam mata kuliah
“Filsafat Komunikasi” di perguruan tinggi.

Penulis sangat menyadari, tulisan  ini tentu tidak akan pernah
ada jika tidak didukung dan dibantu oleh mereka yang banyak
terlibat dalam penulisan ini. Karena itu, ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing H.T.,M.S. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selalu mendorong
para dosen untuk senantiasa meningkatkan potensi inner capacity.

2. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar dan Kepala perpustakaan Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta
stafnya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk
membaca, menulis dan meminjam buku-buku di perpustakaan.

3. Panitia penyelenggara penyusunan Buku Daras UIN Alauddin
tahun 2014 yang dengan sabar senantiasa mendorong dan
mengingatkan agar penulisan Buku Daras dapat diselesaikan
tepat waktu.
Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat.
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BAB I. MENGENAL FILSAFAT

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat ………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

A. Pengertian Filsafat
Filsafat adalah ibu dari segala ilmu, darinyalah seluruh

pengetahuan yang disebut epistemologi dan wilayah nilai yang dinamai
aksiologi. Hakikatnya, filsafat ilmu berada pada wilayah pengetahuan
(epistemologi), yakni cabang yang mengkaji teori pengetahuan, karena itu
disebut teori tentang teori. Saat berpikir filsafat guna mengkaji teori
tentang teori, ada tiga wilayah filsafat yang digunakan untuk menganalisis.
Jadi, walaupun ia epistemologi saat mengkaji filsafat ilmu komunikasi,
maka masalah ontologi (wilayah ada), epistemologi (wilayah
pengetahuan), dan aksiologi (wilayah nilai) kembali dipertanyakan. Untuk
itu filsafat komunikasi dari segi ontologi mempertanyakan apakah objek
kajian ilmu komunikasi? Dari segi epistemologi, bagaimana cara
mendapatkan dan membangun ilmu tersebut? Dari segi aksiologi,
bagaimana pula penggunaannya? Pengetahuan biasa, pengetahuan untuk
kebutuhan sehari-hari tanpa mengetahui apa sebabnya hingga terjadi
demikian dan mengapa demikian. Dasarnya adalah pengalaman. ilmu
Pengetahuan adalah pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat ilmu.
Apabila pengetahuan memenuhi syarat ilmu yang sistematis, objektif,
metodis, dan universal maka ia layak disebut sebagai pengetahuan ilmu
atau ilmu pengetahuan atau ilmu saja.

Dalam ilmu pengetahuan, manusia tidak terlalu memikirkan
kegunaannya, semata-mata hanya ingin tahu. Karenanya bagaimana ilmu
itu digunakan (aksiologi) menjadi penting. Ontologi merupakan cabang
filsafat yang mengkaji hakikat ilmu dan objeknya.

Kata falsafah atau filsafat dalam merupakan kata serapan bahasa
Arab yang juga diambil dari philosophy (Inggris), philosophia ,فلسة
(Latin), Philosophie (Jerman, Perancis). Kesemua kata tersebut diambil
dari bahasa Yunani philosophia. Kata ini merupakan gabungan dua kata
philein berarti mencintai dan philos berarti persahabatan, cinta dsb dan
sophos berarti bijaksana dan Sophia berarti kebijaksanaan. Sehingga arti
harafiahnya adalah seorang “pencinta kebijaksanaan” atau “ilmu”.

Filsafat adalah usaha untuk memahami dan mengerti dunia dalam
hal makna dan nilai-nilainya. Ia juga termasuk ilmu pengetahuan yang
paling luas cakupannya dan bertujuan untuk memahami (understanding)
dan kebijaksanaan (Wisdom).

Menurut Wikipedia Indonesia, definisi kata filsafat bisa dikatakan
merupakan sebuah problema falsafi pula. Tetapi paling tidak bisa
dikatakan bahwa “falsafah” itu kira-kira merupakan studi daripada arti
dan berlakunya kepercayaan manusia pada sisi yang paling dasar dan
universal. Studi ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen-
eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan
problem secara persis, mencari solusi untuk ini, memberikan argumentasi
dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu dan akhirnya dari proses-
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proses sebelumnya ini dimasukkan ke dalam sebuah dialektik. Dialektik
ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk daripada
dialog.

Ada banyak cara untuk memahami filsafat itu sendiri. Filsafat
bahkan sering kali dipadukan dengan berbagai cabang ilmu lainnya yang
hakikatnya adalah untuk memahami ilmu itu sendiri.
1) Filsafat sebagai sikap. Sebagai sikap, filsafat mengajarkan kita untuk

lebih deasa dalam menyikapi berbagai hal dan permasalahan yang ada.
Sikap menyelidiki secara kritis, toleran, dan bersedia meninjau ulang
dengan perspektif yang berbeda.

2) Filsafat sebagai metode. Adalah cara berpikir secara efektif dan
mendalam. Metode ini sangat mendalam dan menyeluruh bersifat
inklusif dan synoptic (garis besar).

3) Filsafat sebagai kelompok persoalan. Terkait dengan persoalan dan
pertanyaan-pertanyaan filsafati. Setiap orang (filsuf) berhak
menjawabnya dengan argumentsi logis dan kuat.

4) yang juga seiring dengan munculnya teori-teori besar hasil pemikiran
filsuf besar semisal Aristoteles, Socrates, Plato, August Comte, Karl
Marx, Thomas Aquinas, dl. Besarnya kadar subyektifitas seorang filsuf
dalam memaknai filsafat membuat kita sulit menentukan sistem
pemikiran baku filsafat itu sendiri.

5) Filsafat sebagai analisis logis tentang bahasa. Mempelajari arti dan
hubungan di antara konsep dasar yang dipakai setiap ilmu. Sehingga
seorang filsuf berusaha menjelaskan berdasarkan kefilssafatan secara
umum dan tidak berhenti pada penjelasan khusus saja.

6) Filsafat sebagai usaha untuk memperoleh pandangan yang
meneyeluruh. Berbeda dengan ilmuwan yang memandang hanya pada
satu pandangan khusus suatu keilmuan, mala filsuf melihat dunia
dengan pemahaman yang menyeluruh dan total. Sehingga akan
diperoleh kesimpulan-kesimpulan umum tentang sifat-sifat dasar alam
semsta dan kedudukan manusia di dalamnya serta mencari hunbungan
di antaranya.

Manfaat yang didapat ketika mempelajari filsafat adalah
terbentuknya sebuah pandangan baru terhadap fenomena keilmuan dan
hakikat alam itu sendiri. Jika selama ini kita dihadapkan pada lokus dan
focus fenomena tertentu maka dengan filsafat dinding lokus dan focus
tersebut dengan sendirinya hancur bersamaan dengan pemikiran filsafat
itu sendiri. Kita lebih memahami bahwa sebuah pandangan memiliki
konsekuensi terhadap sikap yang akan kita ambil dalam menyikapi sebuah
persoalan. Dengan filsafat, kita akan lebih bijak dalam berpikir, bersikap,
dan bertindak.

Lebih jauh, manfaat filsafat kembali pada tujuan filsafat itu
sendiri. Dalam konteks ini, filsafat berusaha meluruskan kembali
pemikiran-pemikiran seluruh bidang kelimuan pada aspek pragmatic
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kebermanfaatannya yang sangat etis. Sehingga tanggungjawab etis
pengamalan ilmu pengetahuan dan hakikat sesuatu menjadi lebih jelas.
Karena filsafat merekonstruksi secara interdisiplliner ontologism, potensi
epistemologis, dan fungsional etis yang semuanya sangat terkait dengan
kepentingan tujuan hidup manusia itu sendiri.

Secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia.
Kata ini terdiri dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti
yang luas, yaitu ingin, dan karena itu timbul usaha untuk mencapai yang
dicintai atau diinginkan itu. Sophia artinya kebijaksanaan, kepandaian,
atau pengertian yang mendalam. Secara sederhana, menurut arti
harfiahnya, filsafat boleh diartikan: cinta kepada kebijaksanaan.

Berikut definisi filsafat menurut beberapa ahli :
1) Plato (427SM - 347SM) seorang filsuf Yunani yang termasyhur murid

Socrates dan guru Aristoteles, mengatakan: Filsafat adalah
pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat
mencapai kebenaran yang asli).

2) Aristoteles (384 SM - 322SM) mengatakan : Filsafat adalah ilmu
pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung
ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan
estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda).

3) Marcus Tullius Cicero (106 SM - 43SM) politikus dan ahli pidato
Romawi, merumuskan: Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu
yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.

4) Al-Farabi (meninggal 950M), filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu
Sina, mengatakan : Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam
maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

5) Immanuel Kant (1724 -1804), yang sering disebut raksasa pikir Barat,
mengatakan: Filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan
yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu:
 Apakah yang dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika)
 Apakah yang dapat kita kerjakan? (dijawab oleh etika)
 Sampai di manakah pengharapan kita? (dijawab oleh agama)
 Apa itu manusia (dijawab oleh Antropologi )

B. Ruang Lingkup Kajian Filsafat
Kajian filsafat difokuskan pada studi tentang ontologi,

epistemologi, dan aksiologi.
1. Ontologi. Ontologi berarti studi tentang arti “ada” dan “berada”,

tentang cirri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, menurut
bentuknya yang paling abstrak (Suparlan: 2005). Ontolgi sendiri berarti
memahami hakikat jenis ilmu pengetahuan itu sendiri yang dalam hal
ini adalah Ilmu Komunikasi.
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Ilmu komunikasi dipahami melalui objek materi dan objek formal.
Secara ontologism, Ilmu komunikasi sebagai objek materi dipahami
sebagai sesuatu yang monoteistik pada tingkat yang paling abstrak atau
yang paling tinggi sebagai sebuah kesatuan dan kesamaan sebagai
makhluk atau benda. Sementara objek forma melihat Ilmu
Komunikasi sebagai suatu sudut pandang (point of view), yang
selanjutnya menentukan ruang lingkup studi itu sendiri. Contoh
relevan aspek ontologis Ilmu Komunikasi adalah sejarah ilmu
Komunikasi, Founding Father, Teori Komunikasi, Tradisi Ilmu
Komunikasi, Komunikasi Manusia, dll.

2. Epistemologis. Ilmu (Komunikasi) yaitu berkaitan dengan
pengetahuan mengenai pengetahuan ilmu (Komunikasi) sendiri atau
Theory of Knowledge. Persoalan utama epsitemologis Ilmu
Komunikasi adalah mengenai persoalan apa yang dapat ita ketahui dan
bagaimana cara mengetahuinya, “what can we know, and how do we
know it?” (Lacey: 1976). Menurut Lacey, hal-hal yang terkait meliputi
“belief, understanding, reson, judgement, sensation, imagination, supposing,
guesting, learning, and forgetting”.

3.
Secara sederhana seebtulnya perdebatan mengenai epistemology Ilmu
Komunikasi sudah sejak kemunculan Komunikasi sebagai ilmu.
Perdebatan apakah Ilmu Komunikasi adalah sebuah ilmu atau bukan
sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses penetapan suatu
bidang menjadi sebuah ilmu. Dilihat sejarahnya, maka Ilmu
Komunikasi dikatakan sebagai ilmu tidak terlepas dari ilmu-ilmu social
yang terlebih dahulu ada. pengaruh Sosiologi dan Psikologi sangat
berkontribusi atas lahirnya ilmu ini. Bahkan nama-nama seperti
Laswell, Schramm, Hovland, Freud, sangat besar pengaruhnya atas
perkembangan keilmuan Komunikasi. Dan memang, Komunikasi
ditelaah lebih jauh menjadi sebuah ilmu baru oada abad ke-19 di
daratan Amerika yang sangat erat kaitannya dengan aspek aksiologis
ilmu ini sendiri. Contoh konkret epistemologis dalam Ilmu
Komunikasi dapat dilihat dari proses perkembangan kajian keilmuan
Komunikasi di Amerika (Lihat History of Communication, Griffin:
2002). Kajian Komunikasi yang dipelajari untuk kepentingan manusia
pada masa peperangan semakin meneguhkan Komunikasi menjadi
sebuah ilmu.

4. Aksiologis. Hakikat individual ilmu pengetahuan yang bersitaf etik
terkait aspek kebermanfaat ilmu itu sendiri. Seperti yang telah
disinggung pada aspek epistemologis bahwa aspek aksiologis sangat
terkait dengan tujuan pragmatic filosofis yaitu azas kebermanfaatan
dengan tujuan kepentingan manusia itu sendiri. Perkembangan ilmu
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Komunikasi erat kaitannya dengan kebutuhan manusia akan
komunikasi.

Kebutuhan memengaruhi (persuasive), retoris (public speaking),
spreading of information, propaganda, adalah sebagian kecil dari
manfaat Ilmu Komunikasi. Secara pragmatis, aspek aksiologis dari
Ilmu Komunikasi terjawab seiring perkembangan kebutuhan manusia.

C. Mazhab Pemikiran dalam Filsafat
Mazhab dapat diartikan sebagai golongan pemikir yang sepaham

dalam teori, ajaran, aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan
sebagainya dan yang berusaha untuk mmemajukan hal yang dimaksud.
1. Rasionalisme. Rasionalisme  berasal dari filosof Yunani kuno, Plato.

Kemudian muncul dalam pemikiran modern oleh Rene Descartes
pada abad 17. Menurut Plato, Descartes, dan para pemikir
rasionalisme lainnya, pemikiran kreatif merupakan kunci pokok dunia
empiris. Rasionalisme berpendapat bahwa sumber-sumber
pengetahuan yang dapat mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah
rasio atau akal. Hanya pengetahuan yang melalui akallah yang
memenuhi syarat dan dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah.
Pengalaman hanya dipakai sebagai peneguhan pengetahuan yang telah
didapatkan oleh akal. Dalam pandangan rasionalisme, akal tidak
memerlukan pengalaman. Metode yang digunakan adalah metode
deduktif, yaitu suatu penalaran yang mengambil kesimpulan dari suatu
kebenaran yang bersifat umum untuk diterapkan pada hal-hal yang
bersifat khusus.

Tokoh rasionalisme terkemuka adalah Rene Descartes (1596-1650)
yang dianggap sebagai Bapak Filsafat Modern. Pernyataan Descartes
yang paling populer adalah cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir
maka aku ada. Apa yang dipikirkan orang, walaupun merupakan
khayalan, manusia yang berpikir itu ada.

Descartes berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan
kehendak. Manusia dapat merealisasikan kebebasannya dengan
mengendalikan hawa nafsunya, karena kebebasan adalah ciri khas
kesadaran manusia yang berpikir.

Rasionalisme merupakan nama sejumlah doktrin atau sikap:
1) Desakan otoritas yang dimiliki oleh individu, tindakan kognitif yang

tidak terikat, sebagai kebalikan dari otoritas yang dimiliki oleh
beberapa sumber di luar yang memiliki hak-hak istimewa (wahyu,
gereja).
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2) Penilaian yang lebih tinggi terhadap pemikiran atau inferensi
sebagai lawan dari sensasi, observasi atau eksperimen, dalam
aktivitas kognitif.

3) Pandangan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok orang
atau individu-individu, harus menjalani kehidupan mereka dengan
sebaik-baiknya dengan rencana-rencana eksplisit yang dipilih secara
intelektual, bukan dengan adat istiadat, secara coba-coba dn
kemudian gagal, atau dengan petunjuk otoritas atau sentimen (lain)
mana pun.

Mazhab rasionalisme dalam komunikasi dikemukakan oleh Naom
Chomsky. Pendekatan ini dikenal sebagai linguistic transformasional yang
menjelaskan tentang aturan-aturan kemampuan linguistik untuk
menjadi seorang pembicara dan pendengar yang ideal yang bisa
menghasilkan ujaran-ujaran secara komprehensif.

2. Empirisme. Mazhab empirisme muncul bersamaan dengan
rasionalisme abad 17. Mazhab ini merupakan kebalikan dari
rasionalisme dan berpendapat bahwa empiris atau pengalamanlah yang
menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman lahiriah maupun
pengalaman bathiniah. Metode yang dipakai adalah metode induktif,
yaitu suatu penalaran yang mengambil kesimpulan dari suatu kebenran
yang bersifat khusus untuk diterapkan kepada hal-hal yang bersifat
umum.

Filsuf yang memperkenalkan empirisme adalah Thomas Hubbes
(1588-1679). Menurut Hubbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan
yang bersifat umum, sebab filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan
tentang efek-efek atau akibat-akibat, atau tentang penampakan-
penampakan seperti yang diperoleh dengan merasionalisasikan
pengetahuan yang semula dimiliki sebab-sebabnya atau asalnya.
Sasaran filsafat adalah fakta-fakta diamati, dengan maksud untuk
mencari sebab-sebabnya. Sedangkan alat yang dipakai adalah
pengertian-pengertian yang diungkapkan dalam kata-kata yang
menggambarkan fakta-fakta tersebut. Pengalaman adalah awal dari
semua pengetahuan. Hanya pengalamanlah yang dapat memberi
jaminan.

John Locke (1632-1704) merupakan penerus tradisi empirisme. Locke
menentang teori rasionalisme mengenai ide-ide atau asas-asas pertama
sebagai bawaan manusia. Pengetahuan didapatkan dari pengalaman,
dan akal adalah pasif pada saat pengetahuan didapatkan. Rasio
manusia mula-mula harus dianggap sebagai kertas putih yang kosong
as a white paper, kertas kosong tersebut baru terisi melalui pengalaman.
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Ada dua macam pengalam,an yang saling berhubungan, pengalaman
lahiriah dan pengalaman bathiniah. Pengalaman lahiriah menghasilkan
gejala-gejala psikis yang harus ditanggapi oleh pengalaman bathiniah.
Bagi Locke, tabiat bawaan manusia adalah kecenderungan-
kecenderungan yang menguasai perbuatan manusia. Semua
kecenderungan manusia dapat dikembalikan kepada usaha untuk
mendapatkan kebahagiaan. Tentang bagaimana kita harus berbuat
diajarkan oleh pengalaman.

3. Idealisme. Idealisme pertama kali digunaklan secara filosofis oleh
Leibniz pada awal abad 18. Istilah idealisme dimaksudkan untuk
menerapkan pemikiran Plato. Idealisme berpendapat bahwa seluruh
realitas bersifat spiritual/psikis, dan materi yang bersifat fisik
sebenarnya tidak ada. Leibniz (1646-1716) berusaha menjembatani
pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Leibniz mendasarkan
filsafatnya atas pengertian substansi, yaitu sesuatu yang tanpanya
sesuatu yang laintidak akan ada. Substansi berasal dari bahasa Latin,
substansia yang berarti bahan, hakikat, atau zat. Menurut Leibniz, ada
banyak sekali substansi. Tiap substansi disebut monade, yang bersifat
tinggi dan tidak dapat dibagi-bagi. Monade tidak dapat dihasilkan
secara alamiah dan tidak dapat dibinasakan,

Idealisme di Jerman memuncak pada masa Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831). Bagi Hegel, yang mutlak adalah roh yang
mengungkapkan diri dalam alam, dengan maksud agar dapat sadar
akan dirinya  sendiri. Hakikat roh adalah ide atau pikiran. Pernyataan
Hegel yang terkenal adalah semuanya yang real bersifat rasional dan
semuanya yang rasional bersifat real. Maksudnya, luasnya rasio sama
dengan luasnya realitas. Realitas seluruhnya adalah proses pemikiran
(atau ide menurut istilah yang dipakai Hegel) yang memikirkan dirinya
sendiri.

Filsafat Hegel menggunakan metode dialektika, yaitu metode yang
mengusahakan kompromi antara beberapa pendapat atau keadaan
yang berlawanan satu sama lain. Proses dialektik terdiri atas tiga fase.
Fase pertama disebut tesa, yang dilawankan dengan fase kedua yang
disebut antitesa. Kemudian ada fase ketiga yang disebut sintesa yang
memperdamaikan fase pertama dan fase kedua. Dalam sintesa
tersebut, tesa dan antitesa menjadi aufgehoben yang berarti dicabut,
ditiadakan, tidak berlaku lagi. Istilah tersebut  dimaksudkan karena
adanya sintesa maka tesa dan antitesa sudah tidak ada lagi, sudah lewat.
Arti yang lain adalah diangkat, dibawa kepada taraf yang lebih tinggi.
Dengan perkataan lain, dalam sintesa, baik tesa maupun antitesa
mendapat eksistensi baru. Kebenaran yang ada dalam tesa dan antitesa
tetap disimpan dalam sintesa, tetapi dalam bentuk yang lebih
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sempurna. Proses dialektik akan berlangsung terus menerus, dan
sintesa yang dihasilkan akan menjadi tesa baru dan seterusnya.

Contoh:
1) Tesa: Bentuk negara diktator: hidup kemasyarakatan diatur dengan

baik tetapi warga negara tidak mempunyai kebebasan apa pun.
2) Antitesa: Bentuk negara anarki: warga negara mempunyai kebebasan

tanpa batas, tetapi hidup kemasyarakatan menjadi kacau,
3) Sintesa: bentuk negara demokrasi konstitusional: kebebasan warga

negara dijamin dan dibatasi oleh undang-undang dasar dan hidup
kemasyarakatan berjalan dengan memuaskan.

4. Positivisme. Mazhab positivisme berkembang pada abad 19.
Positivisme menganggap bahwa pemikiran filsafat berpangkal dari apa
yang telah diketahui, yang faktual, yang positif, sehingga sesuatu yang
sifatnya metafisik ditolak. Pengetahuan tidak boleh melewati fakta-
fakta. Ada kesamaan antara positivisme dan empirisme. Namun ada
perbedaannya, jika positivisme hanya membatasi pada pengalaman-
pengalaman objektif, yang tampak, sementara empirisme menerima
pengalaman-pengalaman bathiniah atau pengalaman-pengalaman
subjektif.

Tokoh positivisme yang paling terkenal adalah Auguste Comte (1798-
1857). Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia, baik
manusia sebagai pribadi maupun manusia secara keseluruhan, meliputi
tiga zaman, yakni:
1) Zaman teologis; pada zaman ini manusia percaya bahwa di belakang

gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur
fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut.

2) Zaman metafisis; kuasa-kuasa adikodrati diganti dengan konsep-
konsep dan prinsip-prinsip yang abstrak, seperti kodrat dan
penyebab.

3) Zaman positif; pada zaman ini manusia tidak mencari penyebab-
penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta. Dengan
menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi-relasi
persamaan atau urutan yang terdapat antara fakta-fakta. Pada
zaman ini mulai dihasilkan ilmu pengetahuan dalam arti yang
sebenarnya.

5. Pragmatisme. Mazhab  pragmatisme muncul pada awal abad 20.
Pragmatisme berpandangan bahwa yang benar adalah apa yang
membuktikan dirinya sebagai benar dengan membawa akibat yang
bermanfaat secara praktis. Pedoman pragmatisme adalah logika
pengamatan. Pragmatisme bersedia menerima segala sesuatu, asal saja
membawa akibat yanag praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi
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diterima asalkan bermanfaat, bahwa kebenaran mistis dipandang
sebagai kebenaran yang diterima asalkan membawa akibat praktis yang
bermanfaat.

Salah satu pendukung utama pragmatisme adalah John Dewey (1859-
1952). Dewey berpandangan bahwa  tugas filsafat adalah membeerikan
garis-garis pengarahan bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Oleh
karena itu filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran-pemikiran
metafisis yang tak berguna. Filsafat harus berpijak pada pengalamn
(experience), dan menyelidiki serta mengolah pengalaman itu secara aktif
kritis.

6. Fenomenologi. Pelopor filsafat fenomenologi adalah Edmund
Husserl (1859-1938). Menurut Husserl, tidak ada skema konseptual
yang cukup untuk mengungkap kebenaran; pengalaman sadar
seseorang harus menjadi jalur bagi pengungkapan realitas. Hanya
dengan melalui perhatian yang disadari, kebenaran dapat diketahui.
Manusia mengalami banyak secara alamiah dalam kehidupannya. Cara
alamiah ini dipengaruhi oleh berbagai nilai dan persepsi yang saling
terkait yang diperoleh dari pengalaman yang disadari.

Fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena, atau
segala sesuatu yang menampakkan diri. Fenomena bukanlah hal yang
nyata, tetapi hal yang semu. Suatu fenomena tidak perlu harus diamati
dengan indera, sebab fenomena juga dapat dilihat atau ditilik secara
rohani, tanpa menggunakan indera.

Fenomenologi adalah studi mengenai bagaimana manusia mengalami
kehidupannya di dunia. Fenomenologi melihat objek dan peristiwa dari
perspektif orang yang mengalami. Realita dalam fenomenologi selalu
merupakan bagian dari pengalaman sadar seseorang.

Fenomenologi menempatkan pengalaman nyata sebagai  data dasar
dari pengetahuan. Fenomenologi menghindari penerapan ketentuan
kategori teoritis: “fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu
mengungkapkan dirinya sendiri, tanpa memaksakan kategori kita
kepada mereka.”Stanley Deetz mengemukakan tiga prinsip dasar
fenomenolog, yakni:
1) Pengetahuan haruslah sadar
2) Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman, tetapi

diekspresikan dalam pengalaman sadar itu sendiri.
3) Makna diberikan pada sesuatu atas dasar potensinya bagi tindakan

seseorang. Bagaimana seseorang berhubungan dengan suatu objek
akan menentukan makna tersebut.
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4) Bahasa merupakan perantara bagi munculnya makna. Manusia
mengalami banyak hal melalui bahasa yang digunakan untuk
mendefinisikan dan mengungkapkan hal-hal tersebut.

Fenomenologi terbagi ke dalam dua kubu: Perintis fenomenologi
modern, Edmund Husserl, mengajarkan bahwa fenomenologi dapat
menjadi suatu disiplin ilmu, yaitu dengan menggunakan kesadaran
yang jernih, orang dapat mengungkap kebenaran. Pada kubu lainnya,
Martin Heidegger mengajarkan bahwa pengetahuan yang pasti adalah
tidak mungkin dan bahwa manusia tidak dapat memisahkan diri
mererka dari pengalaman subjektif mereka.

7. Eksistensialisme. Eksistensi dalam filsafat eksistensialisme berarti
cara manusia berada di dalam dunia. Cara berada manusia berbeda
dengan beradanya benda-benda. Benda-benda berada dengan tidak
sadar, tanpa hubungan. Sedangkan manusia berada di dunia justru
berhubungan dengan sesama manusia dan berhubungan dengan benda-
benda. Benda-benda berarti karena beradanya manusia. Untuk
membedakan dua cara berada dalam eksistensialisme adalah dengan
dua kata yang berbeda, untuk benda berada, sedangkan manusia
bereksistensi.

Eksistensialisme menjadi tersebar luas karena pemikiran Jean Paul
Sartre (1905-1980). Sartre membagi ada atau berada menjadi dua
macam, yakni:
1) Berada dalam diri. Berada dalam dirinya, berada itu sendiri. Filsafat

berpangkal dari realitas yang ada, sebab realitas yang ada itulah yang
kita hadapi, kita tangkap, dan kita menegerti.

2) Berada untuk diri. Berada yang dengan sadar akan dirinya, yaitu cara
berada manusia. Manusia mempunyai hubungan dengan
keberadaannya, ia bertanggung jawab atas fakta bahwa ia ada.
Kesadaran manusia bukanlah kesadaran akan dirinya, melainkan
kesadaran diri.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……
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Tes Formatif

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

D. Teori-teori Filsafat
Berfilsafat pada hakikatnya adalah cara berpikir yang radikal,

menyeluruh dan mendasar, Hasil rumusan konseptual (abstraksi) dari
hasil pemikiran yang radikal, menyeluruh dan mendasar tersebut, disusun
secara sistematis dapat disebut sebagai teori filsafat. Teori pada dasarnya
adalah:
 Pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu

peristiwa (kejadian)
 Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu

pengetahuan
 Pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.

Beberapa tokoh sentral dalam pemikiran filsafat berikut pemikiran-
pemikirannya:
1. Thales. Thales dari Miletos (abad 6 SM) digelari sebagai filsuf yang

pertama. Pada zaman Thales, belum ada tradisi tulisan. Tradisi lisan
dari Thales dikemukakan oleh Aristoteles. Thales mencari arkhe (asas
atau prinsip) alam semesta yang didiami oleh manusia ini. Menurut
Thales, arkhe alam semesta adalah air. Semuanya berasal dari air dan
semuanya kembali menjadi air. Thales memandang air sebagai zat azali
alam semesta, karena bahan makanan semua makhluk memuat zat
lembab dan juga benih pada semua makhluk hidup. Teori tentang
prinsip alam semesta ini, meskipun masih sangat sederhana, namun
pemikiran Thales inilah yang merupakan pemikiran pertama kalinya
manusia tentang alam semesta dengan menggunakan rasio.

2. Herakleitos. Herakleitos hidup dalam abad ke 5 SM. Dia dijuluki Si
Gelap (Ho Skoteinos) karena kesulitan untuk mengerti jalan pikirannya.
Teorinya tentang segala sesuatu di alam semesta ini merupakan sintesa
dari hal-hal yang beroposisi. Ada siang, ada malam. Ada sakit, ada
sehat. Karenanya di alam semesta ini tidak ada sesuatu yang tetap dan
mantap. Menurut Herakleitos, perubahan merupakan satu-satunya
kemantapan, it rest by changing. Tidak ada sesuatu pun yang betul-betul
ada, semuanya menjadi. Menjadi merupakan perubahan yuang tiada
henti-hentinya, melalui dua cara:
a. Seluruh kenyataan merupakan arus sungai yang mengalir
b. Seluruh kenyataan adalah api.

Perkataan yang terkenal dari Herakleitos adalah panta rhei kai uden
menei, semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang dianggap
mantap.
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3. Paramenides. Lahir di Elea, Italia Selatan pada tahun 515 SM. Ia
menolak segala gerak dan perubahan di alam semesta ini. Realitas
merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak atau berubah.
Seluruh jalan kebenaran bersandar pada suatu keyakinan; yang ada itu
ada, itulah kebenaran. Ada dua pengandaian yang dapat membuktikan
kebenaran:
a. Orang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada
b. Orang dapat mengatakan bahwa yang ada serentak ada dan serentak

juga tidak ada.

Kedua pengertian tersebut sama-sama mustahil, yang tidak ada tidak
dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan.

4. Socrates. Socrates mengalihkan objek pemikirannya dari alam semesta
kepada manusia. Menurut Socrates, manusia merupakan makhluk yang
dapat mengenal, yang harus mengatur tingkah lakunya sendiri dan
yang hidup dalam masyarakat. Teorinya tentang manusia bertitik tolak
dari pengalaman sehari-hari dari kehidupan yang konkrit. Socrates
memperhatikan hidup praktis manusia, yaitu tingkah lakunya. Tidak
semua tingkah laku dapat disebut baik, karenanya berbuat jahat adalah
kemalangan bagi seorang manusia dan bahwa berbuat baik adalah satu-
satunya kebahagiaan hidup manusia. Socrates berusaha menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut:
a. Apakah hidup yang baik?
b. Apakah kebaikan itu, yang mengakibatkan kebahagiaan seorang

manusia?
c. Apakah norma yang mengizinkan kita menetapkan baik buruknya

suatu perbuatan?

Untuk menjawab petanyaan-pertanyaan tersebut, Socrates menanyai
setiap orang yang ditemuinya. Metode Socrates ini disebut dialektika,
dari kata Yunani dialeqesthai yang berarti bercakap-cakap atau berdialog.
Socrates merasa bertugas untuk mengingatkan warga Athena supaya
mengutamakan jiwa mereka. Tujuan tertinggi dari jiwa manusia adalah
membuat jiwanya menjadi sebaik mungkin, karena jiwa (psikhe)
merupakan intisari keperibadian manusia. Tujuan kehidupan manusia
adalah kebahagiaan (eudaemonia). Untuk mencapainya dibutuhkan arête
(kebajikan, keutamaan). Bagi Socrates, kebaikan adalah pengetahuan.
Keutamaan seorang guru adalah jika dia dapat mengajar dengan baik.
Namun arête lebih dari itu, yaitu keutamaan sebagai istilah moral.
Keutamaan  yang membuat manusia menjadi sorang yang baik, harus
dianggap sebagai pengetahuan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan Socrates  bahwa
keutamaan  pengetahuan adalah:



15

a. Manusia tidak berbuat salah karena sengaja.
b. Manusia membuat kesalahan karena keliru atau ketidaktahuan.

Seandainya ia tahu apa yang baik baginya, ia akan melakukan
kebaikan itu.

c. Keutamaan itu satu adanya.
d. Keutamaan sebagai pengetahuan tentang yang baik merupakan

pengetahuan yang menyeluruh. Misalnya seseorang  yang baik,
mestilah berani.

e. Keutamaan dapat diajarkan kepada orang lain.

5. Plato. Plato lahir pada tahun 428 SM. Dia adalah murid Socrates.
Plato menganggap gurunya (Socrates) sebagai orang yang paling baik,
paling bijaksana dan paling jujur serta paling adil di antara manusia
pada zamannya. Kesan mendalam terhadap gurunya yang meninggal
sebagai hukuman di Athena, membuat Plato merefleksikan hasil
pikirnnya tentang negara  dalam dialog Polteia, teorinya tentang negara
ini dianggap sebagai karya sentral dari seluruh pemikiran Plato. Ide
merupakan inti dan dasar seluruh filsafat Plato. Bagi sementara orang,
ide berarti gagasan atau tanggapan yang hanya  terdapat dalam
pemikiran saja, sehingga ide merupakan sesuatu yang sifatnya objektif.
Ada ide-ide yang terlepas dari subjek si pemikir. Idea tidak diciptakan
oleh pemikiran kita. Ide tidak tergantung pada pemikirannya, tetapi
pemikiranlah yang tergantung pada ide-ide. Menurut Plato, realitas
sebenarnya terdiri atas dua dunia. Satu dunia mencakup benda-benda
jasmani yang dapat ditangkap oleh panca indera. Pada tahap ini semua
realitas berada dalam perubahan. Contoh: sepatu yang dipakai
sekarang bersih, besok sudah kotor. Karena itu ada suatu dunia lain,
yaitu dunia ideal, yaitu dunia yang terdiri atas ide-ide. Dalam dunia
ideal ini tidak ada perubahan, dan sifatnya abadi. Plato memandang
manusia sebagaia makhluk yang terpenting di antara segala makhluk
yang terdapat di dunia ini. Jiwa merupakan pusat atau intisari
keperibadian manusia dan jiwa manusia bersifat baka atau kekal.

Menurut Plato, jiwa terdiri atas tiga bagian:
a. Bagian rasional (to logistikon). Pada bagian ini dikaitkan dengan

keutamaan kebijaksanaan (sophia)
b. Bagian keberanian (to thymoides), kehendak. Pada bagian ini dikaitkan

dengan kegagalan (adreia)
c. Bagian keinginan (to epithymetikon), hawa nafsu. Pada bagian ini

dikaitkan dengan keutamaan pengendalian diri (sophrosyne).

Untuk menjaga keseimbangan ketiga fungsi jiwa tersebut diperlukan
keadilan (dikaiosyne). Teori filsafat Plato tentang negara merupakan
puncak pemikirannya. Manusia menurut kodratnya merupakan
makhluk sosial, sehingga menurut kodratnya, manusia hidup dalam
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polis atau negara. Agar manusia dapat mencapai hidup yang baik,
negara juga harus baik. Ada pengaruh timbal balik antara hidup yang
baik sebagai individu dengan negara yang baik. Untuk menyusun
negara yang ideal harus berdasar pada:
a. Ekonomis. Masing-masing orang mempunyai keahlian, dan juga

tidak semua manusia mempunyai bakat untuk tugas yang sama.
b. Para penjaga. Dalam suatu negara harus ada tentara yang

profesional untuk mempertahankan kekayan negara. Beberapa dari
penjaga akan dipilih menjadi pemimpin negara. Mereka yang paling
baik dan paling cakap yang boleh dipilih.

c. Tiga golongan. Negara yang ideal, terdiri atas tiga golongan:
1) Penjaga-penjaga yang sebenarnya adalah filsuf
2) Pembantu-pembangtu atau prajurit-prajurit, tugasnya menjamin

keamanan negara dan mengawasi agar warga negara tunduk pada
filsuf.

3) Petani, pedagang, dan tukang-tukang yang menjamin
kelangsungan kehidupan ekonomi suatu negara.

6. Aristoteles. Aristoteles lahir di Stageira, Yunani Utara, pada tahun 384
SM. Sejak aristoteles inilah pemikiran-pemikiran filsafat tersusun
secara sistematis, yang dikelompokkan dalam delapan bagian: logika,
filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik dan ekonomi,
retorika dan paetika.

7. Al Kindi. Al Kindi, hidup antara tahun 796 – 873 M. Teorinya tentang
ilmu pengetahuan terbagi dalam dua bagian:
a. Pengetahuan ilahi (devione science). Pengetahuan langsung yang

diperoleh nabi dari Tuhan.
b. Pengetahuan manusiawi (human science). Pengetahuan yang

didasarkan atas pemikiran manusia.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB II.KONSEPSI DASAR
KOMUNIKASI ANTARMANUSIA

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

A. Mendefinisikan Komunikasi
Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan

manusia. Watzlawick, Beavin dan Jackson said “we cant not
communicate. Bahkan pada saat kita berdoa sekalipun. Komunikasi
berasal dari bahasa latin communico yang artinya membagi. Maksudnya
membagi gagasan, ide, atau pikiran. Sedangkan makna lain dalam bahasa
inggris, berasal dari kata communication dan dari bahasa belanda
communicate, lalau dari bahasa latin communicatio yang berasala dari
kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya sama dalam
makna. Komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila selama ada
kesamaan makna antara komunikator dan komunikan.

Dari berbagai perspektif definisi komunikasi bermacam macam.
Dari persfektif filsafat, mempersoalkan tentang hakikat
komunikator/komunikan, dan bagaimana ia menggunakan komunikasi
untuk berhubungan dengan alam semesta. Aristoteles dalam bukunya De
Arte Rhetorica merumuskan komunikasi dalam komponen, yaitu: siapa
yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengarkan.

Dari perspektif psikologi, Hovland, Janis, dan Kelly
mendefinisikan komunikasi sebagai “The process by witch an individual (the
communicator) transmits stimulus (usually verbal) to modify the behavior of other
individuals (the audience). Dalam konteks ini psikologi mencoba
menganalisis komunikasi antar individu; bagaimana pesan yang
disampaikan menjadi stimulus yang menimbulakan respons bagi individu
yang lain, bagaimana lambing lambanga dapat bermakna dan bisa
mengubah perilaku orang lain.

Dari perspektif sosiologi, Collin Cherry mendefinisikan
komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan social dari individu
dengan menggunakan bahasa atau tanda. Harnack dan fest mengganggap
komunikasi sebagai proses interaksi diantara orang untuk tujuan integrasi
intrapersonal dan interpersonal. Edwin Neumann mendefinisikan
komunikasi sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi
berfungsi. Dalam ketiga pendapat di atas, menunjukan bahwa sosiologi
meneliti komunikasi dalam konteks interaksi social untuk mencapai
tujuan tujuan kelompok.

Wilbur Scramm dan Harold D . Laswell berpendapat ,
komunikasi itu akan berhasil apabila pesan yangdisampiakan oleh
komunikator cocok dengan kerngka acuan (frame of experience), yakni
paduan pengalaman dan pengertia (collection of experience and meaning) yang
pernah di peroleh dari komunikan.

Formulasi komunikasi menurut Harold Lasswell
1. Who( siapa yang berbicara)
2. Says what (apa yang dibicarakan)
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3. In which channel(menggunakan saluran apa)
4. To whom (kepada siapa)
5. With what effect (bagaimana pengaruhnya)

Berdasarkan formulasi tersebut, komunikasi adalah proses
penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media
yang dapat menimbulkan efek tertentu.

The United Aristotelian Description of Communication membagi
komponen komponen komunikasi, yaitu:
1. Source, adalah sumber atau individu yang menyampaikan pesan.
2. Encoding adalah proses penyandian atau pengalihan pikiran ke

lambang lambang.
3. Message adalah pesan yang merupakan seperangkat lambang lambang

(verbal/kata kata atau nonverbal/gerak gambar dan isyarat) yang
bermakna yang disampaikan oleh komunikator.

4. Channel adalah media atau saluran (bisa berupa media cetak atau
elektronik) tempat berlalunya pesandari komuikator kepada
komunikan.

5. Noise adalah gangguan yang menerpa proses komunikas sebagai akibat
diterima atau tidaknya pesan pada diri komunikan.

6. Receiver (komunikan) adalah penerima pesan dai komunikator.
7. Decoding adalah proses penangkapan atau penerimaan pesan oleh

komunikan dari komunikator.
8. Receiver Response adalah tanggapan atau seperangkat reaksi pada

komunikan setelah diterimanya pesan.
9. Feedback adalah umpan balik atau tanggapan dari komunikan

kepadakomuniator.
10. Context adalah situasi atau lingkungan yang mencakup rasa

persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas, situasi
serius atau santai.

B. Taksonomi Komunikasi
Taksonomi komunikasi adalah sebagai penjelasan tentang elemen

dasar komunikasi yang terdiri atas komunikasi, bahasa, simbol,
sender/receiver, pesan, dan saluran. Penggambaran berbagai hal yang
berkaitan dengan unsur-unsur, bentuk, percabangan, dan kaitan
antarunsur dalam ilmu komunikasi.

Komunikasi adalah sebuah transmisi informasi, ide, emosi,
keterampilan dan sebagainya yang dilakukan melalui simbol-simbol,
seperti kata-kata, gambar dan sebagainya. Kegitan tersebut merupakan
tindakan atau proses transmisi yang biasanya disebut komunikasi
(Berelson dan Steiner, 1964: 527)

Makna komunikasi menurut John Fiske (2004):
1. Semua komunikasi melibatkan tanda (sign) dan kode (codes).
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2. Tanda adalah artefak atau tindakan yang merujuk pada sesuatu yang
lain di luar tanda itu sendiri; yakni, tanda menandakan konstruk.

3. Kode adalah sistem di mana tanda-tanda diorganisasikan dan yang
menentukan bagaimana tanda-tanda itu mungkin berhubungan satu
sama lain

4. Komunikasi adalah sentral bagi kehidupan budaya kita: tanpa
komunikasi kebudayaan dari jenis apapun akan mati.

5. Konsekuensinya; studi komunikasi melibatkan studi kebudayaan yang
dengannya ia terintegrasi.

6. Komunikasi adalah interaksi sosial melalui pesan.

Komunikasi akan berlangsung apabila ada kesamaan makna.
Kesamaan lambang yang digunakan belum tentu menimbulkan kesamaan
makna. Komunikasi dikatakan komunikatif apabila kedua belah pihak
selain mengerti lambang yang dipergunakan, juga mengerti makna dari
bahan yang dipercakapkan. Kegiatan komunikasi tidak hanya bersifat
informatif (agar pihak lain mengerti dan tahu) tetapi juga persuasif (agar
pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan
suatu perbuatan atau kegiatan).

Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang
sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian serta
pembentukan pendapat dan sikap. Obyek studi ilmu komunikasi bukan
saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat
umum (public opinion) dan sikap publik (publicattitude).\

Bahasa memegang peranan penting dalam proses komunikasi.
Wilbur Schramm menjelaskan komunikasi akan berhasil apabila pesan
yang disampaikan oleh komunikator sesuai dengan kerangka acuan (frame
of reference) serta paduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences
and meanings) yang pernah diperoleh komunikan.

Dua Mazhab Utama dalam Studi Komunikasi (John Fiske, 2004)

Mazhab Proses Mazhab Semiotika
Melihat komunikasi sebagai transmisi
pesan

Melihat komunikasi sebagai produksi dan
pertukaran makna

Bagaimana transmitter menggunakan
saluran dan media komunikasi.

Bagaimana pesan atau teks berinteraksi
dengan orang-orang dalam rangka
menghasilkan makna; berkenaan dengan
peran teks dalam kebudayaan kita

Melihat komunikasi sebagai suatu
proses yang dengannya seorang pribadi
mempengaruhi perilaku atau lebih kecil
daripada yang diharapkan

Menggunakan istilah-istilah seperti
pertandaan (signification)

Cenderung berbicara tentang kegagalan
komunikasi

Tidak memandang kesalahpahaman sebagai
bukti yang penting dari kegagalan
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komunikasi
Tahap-tahap dalam proses komunikasi
itu berguna untuk mengetahui di mana
kegagalan terjadi.

Studi komunikasi adalah studi tentang teks
dan kebudayaan. Metode studi utamanya
adalah semiotika (ilmu tentang tanda dan
makna)

Cenderung mempergunakan ilmu-ilmu
sosial, terutama psikologi dan sosiologi.

Cenderung mempergunakan linguistik dan
subjek seni

Cenderung memusatkan dirinya pada
tindakan komunikasi

Cenderung memusatkan dirinya pada karya
komunikasi.

Mendefinisikan interaksi sosial sebagai
proses yang dengannya seorang pribadi
berhubungan dengan orang lain, atau
mempengaruhi perilaku, state of mind
atau respons emosional yang lain,
demikian pula sebaliknya.

Mendefinisikan interaksi sosial sebagai yang
membentuk individu sebagai anggota dari
suatu budaya atau masyarakat tertentu.

Melihat pesan sebagai sesuatu yang
ditransmisikan melalui proses
komunikasi

Pesan merupakan konstruksi tanda yang
melalui interaksinya dengan penerima
menghasilkan makna.

Meyakini bahwa tujuan (intention)
merupakan faktor yang krusial dalam
memutuskan apa yang membentuk
sebuah pesan

Penekanan bergeser pada teks dan
bagaimana teks itu “dibaca”. Membaca
adalah proses menemukan makna yang
terjadi ketika pembaca berinteraksi atau
bernegosiasi dengan teks.

Pesan adalah apa yang pengirim
sampaikan dengan sarana apa pun.

Pesan bukanlah sesuatu yang dikirim dari A
ke B, melainkan suatu elemen dalam sebuah
hubungan terstruktur yang elemen-elemen
lainnya termasuk realita seksternal dan
produser/pembaca.

Perhatian utamanya pada medium,
saluran, transmiter, penerima, gangguan,
dan umpan balik

Perhatiannya komunikasi sebagai
pembangkitan makna

Tidak banyak memberi perhatian pada
teks, mazhab semiotika memberi
perhatian utama pada teks

Memandang penerima atau pembaca
memainkan peran yang lebih aktif

C. Proses Komunikasi

Proses Komunikasi Linier
Dalam proses komunikasi secara linier, pengirim pesan

(komunikator) adalah orang yang mempunyai ide  untuk disampaikan
kepada seseorang dengan harapan  dapat dipahami oleh orang yang
menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Pengirim pesan
membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh
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orang lain. Biasanya seorang komunikator menyampaikan pesan dalam
bentuk verbal maupun nonverbal. Tujuan  penyampaian pesan adalah
untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan
arah tertentu. Saluran merupakan alat untuk penyampaian pesan.
Pemilihan saluran ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan  yang akan
disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi dsb. Setelah  pesan diterima
melalui indera (telinga, mata dan seterusnya) maka si penerima pesan
harus dapat mengartikan  simbul/kode dari pesan tersebut, sehingga
dapat dimengerti /dipahaminya.

Penerima pesan (komunikan) adalah orang yang dapat memahami
pesan  dari si pengirim  meskipun dalam bentuk kode/isyarat  tanpa
mengurangi arti pesan  yang dimaksud oleh pengirim. Feedback adalah
isyarat atau tanggapan yang berisi  kesan dari penerima pesan dalam
bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa feedback seorang pengirim pesan
tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini
penting  bagi komunikator atau pengirim pesan untuk mengetahui apakah
pesan sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat. Feedback
yang disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya merupakan
balikan langsung  yang mengandung pemahaman atas pesan tersebut dan
sekaligus merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak.
Komunikan memberi feedback atas pesan  sebagai reaksi  dari pesan  yang
diterimanya. Proses komunikasi secara linier berlangsung secara lebih
sederhana dan lebih mudah diprediksi hasilnya.

Proses Komunikasi Konvergen
Proses komunkasi konvergen merupakan suatu model yang

menggambarkan bagaimana proses komunikasi sebagai pertukaran
(exchange) dan pembagian bersama informasi atau pesan. Model ini
diasumsikan bersifat lebih universal karena tingkat keterkaitannya dengan
faktor budaya secara spesifik dinilai lebih kecil. Komunikasi dinilai
berlangsung lebih faktual dan menunjukkan orisinalitasnya. Kaidah-
kaidah budaya yang biasanya dipandang sangat berpengaruh bagi proses
berlangsungnya komunikasi, dalam model konvergen dipandang lebih
“bebas”. Salah satu model komunikasi yang menggambarkan bahwa
proses kounikasi berlangsung secara konvergen adalah seperti yang
dikemukakan oleh Rogers dan Kincaid (1981) yang menekankan
komunikasi sebagai proses penciptaan dan pembagian bersama informasi
untuk tujuan mencapai saling pengertian bersama (mutual understanding) di
antara partisipan komunikasi. Model ini melihat komunikasi tidaklah
berlangsung secara linier dari sumber ke penerima, tetapi para partisipan
komunikasi bergantian peran sebagai sumber  ataupun penerima. Dengan
proses seperti itu, mereka yang berkomunikasi akan mencapai tujuan dan
pengertian bersama. Komunikasi selalu dimaknai adanya saling hubungan
yang terkait antara partisipan komunikasi.
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Proses Komunikasi Sirkuler
Proses komunikasi sirkuler adalah proses yang menggambarkan

berlangsungnya komunikasi yang tidak linier. Proses ini memandang
komunikasi berlangsung tanpa memberikan perbedaan yang jelas antara
pemberi dan penerima pesan. Dalam model ini, umpan balik dan efek
dari komunikasi sulit untuk diprediksi oleh karena sangat memperhatikan
banyak aspek dalam proses komunikasi. Prosed sirkuler digambarkan
seperti roda yang berputar sebagai anlogi dari pengirim dan penerima
pesan yang saling bergantian posisi.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

Konteks-konteks Komunikasi

1. Komunikasi Persona
Komunikasi persona dapat dibedakan atas dua jenis, yakni:
a. Komunikasi Intrapersona: proses komunikasi yang berlangsung dalam

diri seseorang. Misalnya seseorang yang duduk merenung, secara fisik
ia diam saja seperti tidak melakukan komunikasi, tetapi di dalam
dirinya berlangsung proses komunikasi dengan dirinya sendiri.

b. Komunikasi antarpersona: proses komunikasi yang berlangsung antara
individu satu dengan individu lain.
Dalam komunikasi antar pribadi masing-masing individu memiliki:
 Empati, proses kemampuan menangkap hal-hal yang terdapat di

dalam komunikasi dengan orang lain dengan cara menganalisis
pembicaraan, nada suara sehingga seseorang dapat menangkap
pikiran dan perasaan yang sesuai dengan orang yang bersangkutan.

 Deskripsi, kemampuan untuk membuat pernyataan yang konkrit,
spesifik, deskriptif.

 Kemampuan merasakan dan memahami pernyataan yang dibuat
dan mempertanggungjawabkannya sehingga tidak hanya
menyalahkan orang lain terhadap perasaan yang dialami

 Sikap kedekatan, keinginan untuk membicarakan perasaan-perasaan
pribadi, tingkah laku yang fleksibel ketika menghadapi kejadian
yang baru dialami.

Komunikasi antarpersona dapat berlagsung dalam situasi atau
konteks antarbudaya. Secara sederhana, komunikasi antarbudaya diartikan
sebagai proses komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berasal
dari katar beakang budaya berbeda. Strangers adalah konsep yang dikenal
dalam studi-studi komunikasi antarbudaya berkenaan dengan individu
atau kelompok yang baru saja dikenal dan berkomunikasi dengan kita.
Sebagai orang yang baru diajak berkomunikasi, strangers akan mengalami
penglaman komunikasi yang baru. Dengan demikian akan berpotensi
menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi. Hal ini
juga menimbulkan kekagetan budaya yang dapat menyebabkan
komunikasi tidak efektif.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi
dengan strangers agar lebih efektif adalah:
a. Memulai pembicaraan dengan memperbanyak topik yang berkaitan

dengan informasi yang sifatnya universal.
b. Sambil melakukan tindak komunikasi, mengupayakan adaptasi agar

dapat mengenali dan diterima oleh strangers.
c. Tidak memaksakan cara pandang, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah sosial

lainnya terhadap strangers agar mudah tercapai pengertian bersama.
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d. Memupuk keinginan dan kesediaan untuk meminimalkan perbedaan-
perbedaan dengan prinsip saling menghormati.

e. Menciptakan komunikasi positif yang menyenangkan, sehingga
memungkinkan terjadinya komunikasi lanjutan.

Wilbur Schramm (Effendy, 1981) mengatakan bahwa agar
komunikasi yang dilancarkan dapat lebih efektif, maka pesan yang
disampaikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga

dapat menarik perhatian sasaran dimaksud.
b. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada

pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga sama-
sama dapat dimengerti.

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan
menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu.

d. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan
tadi, yang layak bagi situasi kelompok di mana sasaran berada pada
saat ia gerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Situasi komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, biasa
dikenal dengan komunkasi antarbuadaya, memiliki prinsip-prinsip penting
yang perlu diperhatikan agar komunikasi berlangsung efektif. Komunikasi
antarbudaya merupakan komunikasi antarpribadi dengan memberikan
perhatian khusus terhadap faktor-faktor kebudayaan yang berpengaruh.

Prinsip-prinsip hubungan antarpribadi akan sangat menentukan
keefektifan proses komunikasi antarbudaya. Salah satu hal yang sangat
dianggap berpengaruh adalah masalah persepsi dengan orang lain yang
akan mempengaruhi proses dan kelanjutan hubungan. Prinsip-prinsip
yang dimaksud adalah:
a. Homofili: derajat kesamaan antara individu-individu yang terlibat dalam

komunikasi. Dalam konteks komunikasi antarbudaya, persepsi
identifikasi kesamaan dari aspek penampilan, unsur, pendidikan,
tempat tingal, agama, etnis, moral, pandangan politik, dsb.

b. Kredibilitas: Faktor kredibilitas berkenaan dengan tingkat keprcayaan
terhadap mitra komunikasi. Faktor kredibilitas berkaitan dengan: (1)
kompetensi yakni kemampuan menyelesaiakn sesuatu yang
dipersepsikan dengan orang lain, (2) karakter; persepsi tentang moral,
etika, nilai-nilai, dan integrita dari komunikasi (3) ko-orientasi; derajat
kesamaan yang dipersepsikan mengeani tujuan-tujuan dan nilai-nilai,
(4) kharisma; derajat kepercayaan akan kualitas-kualitas kepemimpinan
khusus yang dipersepsikan, (5) dinamika; derajat antusiasme dan
perilaku nonverbal yang dipersepsikan, (6) jiwa sosial; derajat
keramahan yang dipersepsikan.

c. Kesadaran membuka diri (self-disclosure): kesediaan menhampaikan
informmasi tentang dirinya sendiri pada orang lain. Kesediaan
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membuka diri berhubungan erat dengan kepercayaan. Terdapat
kecenderung kepercayaan membuka diri mendorong kesediaan
membuka diri pada orang lain.

d. Dominasi dan submisi: Sifat hubungan dominasi yang terdapat dalam
komunikasi antarbudaya berkaitan dengan peranan dan status yang ada
pada diri mereka. Peranan sosial yang dimiliki akan mendorong
seseorang untuk berkomunikasi dan berperilaku tertentu. Demikia
pula persepsi mengenai status orang lain dapat mempengauhi sifat
hubungan dominasi-submsi.

e. Formalitas:  persepsi tentang derajat formalitas sesuai bagi sifat
hubungan.

f. Ketertarikan antarpribadi: Sikap positif terhadap orang-orang lain
biasanya berkaitan dnegan dengan kehadirannya, penghargaan
terhadap kemampuannya dan kekaguman akan penampilan fisiknya.
Dalam konteks komunikasi antarbudaya, ketertarikan antarpibadi
banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya

g. Hubungan-hubungan kerja secara antarpribadi. Komunikasi antarbudaya
membutuhkan hubungan-hubungan kerja dan orientasi yang lebih
dinamik.

Schramm (1998) mengemukakan empat syarat agar komunikasi
antarbudaya dapat berjalan efektif, yakni:
a. Menghormati anggota budaya lain sebagai manusia;
b. Menghormati budaya lain apa adanya, bukan sebagaimana yang kita

kehendaki;
c. Menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda

dari cara lain kita bertindak;
d. Belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya lain.

Efektivitas komunikasi antara lain tergantung dari situasi dan
hubungan sosial antara partisipan komunikasi terutama dalam lingkup
referensi (kerangka rujukan) maupun luasnya pengalaman di antara
mereka. menjaga agar perbedaan budaya tidak menghambat interaksi yang
bermakna, melainkan justru menjadi sumber untuk memperkaya
pengalaman komunikasi.

Konflik adalah timbulnya suatu pemahaman yang tidak sejalan
antara beberapa pihak. Selain itu dapat juga timbul sebagai pertentangan
kepentingan dan tujuan antara individu atau kelompok. Hal ini terjadi jika
dalam hubungan tersebut terjadinya suatu kesenjangan status sosial,
kurang meratanya kemakmuran serta kekuasaan yang tidak seimbang
Kepentingan dan keinginan-keinginan yang tidak lagi harmonis akan
membawa masalah dalam hubungan antara individu atau kelompok yang
satu dengan yang lainnya.

Kebudayaan yang berbeda seringkali dijadikan dasar penyebab
timbulnya suatu konflik pada masyarakat yang berbeda sosial budaya.
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Konflik adalah suatu kenyataan yang tidak terhindarkan jika pihak-pihak
yang bertentangan tidak memiliki pemahaman yang terhadap satu sama
lain dan tujuan serta kebutuhan mereka tidak dapat lagi sejalan. Untuk itu
diperlukan penyelesaian yang memberikan semangat damai pada kedua
belah pihak. Jika konflik yang menyebabkan timbulnya kekerasan dapat
diselesaikan tanpa melakukan kekerasan memberikan suatu rasa damai
dan aman pada masyarakat sekitarnya. Faktor komunikasi sangat
berperanan dalam proses penyelesaian konflik. Beberapa teknik
komunikasi yang biasa digunakan dalam upaya penyelesaian konflik,
misalnya dialog, komunikasi kelompok, diskusi, public speaking, dan
melalui media massa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses komunikasi
dalam situasi konflik:
1. Komunikasi perlu dilakukan secara intensif dan lebih positif agar

perbedaan yang ada dapat semakin diminimalkan.
2. Bersikap lebih terbuka, menghindari stereotip dan prasangka yang

dapat memicu konflik lebih besar.
3. Mengedepankan bentuk dan isi informasi yang memungkinkan lebih

bisa diterima oleh orang-orang atau kelompok yang berkonflik.
4. Komunikasi dalam situasi konflik mengupayakan kesadaran akan

perlunya menerima perbedaan dan keinginan untuk dapat hidup
bersama.

2. Komunikasi Kelompok
Komunikasi elompok merujuk pada proses komunikasi yang

berlangsung pada suatu kelompok manusia. Komunikasi yang sasarannya
sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung dan dikenal dan
merupakan komunikasi langsung dan timbal balik.  Secara umum,
berdasarkan partisipannya, komunikasi kelompok dapat diidentifikasi
dalam dua tipe, yakni
a. Komunikasi kelompok kecil: proses komunikasi yang berlangsung dan

dimungkinkan terjadi dialogis, misalnya ceramah, diskusi panel,
simposium, forum, seminar, kuliah, dan semacamnya.

b. Komunikasi kelompok besar: proses komunikasi yang berlangsung
dan tidak dimungkinkan terjadi dialogis, misalnya kampanye, rapat
raksasa, demonstrasi mahasiswa, dan lain-lain.

Komunikasi kelompok selalu meliputi pembicaraan tentang
interaksi tatap muka, jumlah anggota kelompok, waktu dan tujuan yang
ingin dicapai. Unsur-unsur dalam kelompok ini akan menunjukkan peran
maksimalnya jika diikat oleh komunikasi yang efektif. Dalam suatu
kelompok, terdapat dua faktor yang sangat menentukan keberhasilan
kelompok dalam mencapai tujuannya, yakni norma dan peran. Norma
adalah kesepkatan anggota kelompok akan perilaku mereka. Kesepakatan
tersebut menyangkut norma sosial, prosedural, dan norma tugas. Peran
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merupakan pola-pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota
kelompok. Setiap anggota kelomok mengemban dua fungsi utama, yakni
fungsi menjalankan tugas yang disepakati dan fungsi memelihara
keutuhan kelompok agar tetap bertahan.

Joseph De Vito membagi kelompok  menjadi lima bagian:
1. Kelompok Kecil. Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang

relatif kecil, yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan
yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara
mereka.
Karakteristik kelompok kecil:
a. Sekumpulan perorangan yang jumlahnya cukup kecil, sehingga

semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah sebagai pengirim
maupun penerima.

b. Para anggota kelompok harus dihubungkan satu sama lain dengan
beberapa cara.

c. Di antara anggota kelompok harus mempunyai beberapa anggota
yang sama.

d. Para anggota kelompok harus dihubungan oleh beberapa aturan
dan struktur yang terorganisasi.

2. Kelompok Nominal. Kelompok nominal dapat diuraikan dengan cara
mengikuti prosedurnya, ketika berhadapan dengan masalah spesifik.

3. Kelompok Pengembangan Ide. Dalam kelompok pengembangan ide terjadi
dua tahap proses, yakni:
a. Tahap sumbang saran
b. Tahap evaluasi

4. Kelompok pengembangan pribadi. Kelompok pengembangan pribadi
berusaha membantu anggotanya untuk menyelesaikan masalah. Selain
itu, kelompok pengembangan pribadi dirancang untuk mengubah
aspek kepribadian atau perilaku secara mendasar.

5. Kelompok Pendidikan/Belajar. Tujuan kelompok belajar adalah untuk
memperoleh informasi baru atau keterampilan baru melalui pertukaran
pengetahauan. Dalam kebanyakan situasi kelomok kecil, semua
anggota memiliki sesuatu untuk dipelajari. Para anggota
mengumpulkan semua pengetahauan mereka dan mereka semua akan
memperoleh masyarakatnya.

Jenis-jenis Kelompok
Lazarsfield, Berelson, & Gaudet (1968) membagi kelompok

menjadi tiga jenis:
1. Kelompok primer (primary group). Suatu kelompok yang terdiri dari (2

orang atau lebih) melibatkan perkumpulan yang anggotanya bertemu
langsung dengan akrab dalam jangka waktu yang lama.

2. Kelompok acuan (reference group). Suatu kelompok yang dikenali dan
digunakan sebagai standar acuan namun tidak mesti dimiliki.
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3. Kelompok kausal (causal group). Suatu kelompok yang terbetuk satu kali
saja. Anggota kelompok tersebut tidak saling mengenali satu sama
lainnya sebelum mereka berkumpul.

Dikenal beberapa perpektif teoritis dalam komunikasi kelompk, yakni:
1. Teori perbandingan sosial: memusatkan pengkajiannya pada tindak

komunikasi kelompok yang didorong oleh adanya kebutuhan individu
untuk membandingkan sikap, pendapat dan kemampuannya dengan
sikap, pendapat, dan kemampuan anggota kelompok lainnya.

2. Teori kepribadian kelompok: berkenaan dengan tingkat atau derajat
energi dan setiap individu yang dibawa dalam kelompok untuk
digunakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan kelompok.

3. Teori group achievement: Produktivitas dari suatu kelompok dapat
dijelaskan melalui konsekuensi prilaku, interaksi dan haraapan-harapan
melalui struktur kelompok.

4. Teori pertukaran sosial: seseorang dapat mencapai suatu pengertian
mengenai sifat kompleks dari kelompok dengan mengkaji hubungan di
antara dua orang.

5. Teori sosiometrik: individu dalam elompok merasa mempunyai
ketertarikan satu sama lain, akan lebih banyak melakukan tindak
komunikasi. Sebaliknya, individu-individu yang saling bertentangan
9tidak mempunyai ketertarikan antarpribadi), hanya sedikit atau kurang
dalam melakukan tindak komunikasi.

6. Teori keseimbangan: Teori ini memusatkan perhatiannya pada
hubugan intra-pribadi yang berfungsi sebagai daya tarik, yang menurut
Heider adalah semua keadaan kognitif yang berhubungan dengan
perasaan suka dan tidak terhadap individu dan objek lain. Teori ini
sangat menaruh perhatian pada keadaan-keadaan intra-pribadi tertentu
yang mungkin mempengaruhi pola-pola hubungan dalam suatu
kelompok.

7. Teori pemikiran kelompk (group think): Group think akan terjadi apabila
cohiveness tinggi dan kecenderungan untuk mencari konsensus dalam
kelompok-kelompok yang memiliki ikatan erat akan mengakibatkan
mereka mengambil keputusan-keputusan yang inferior. Kelompok-
kelompok seringkali tidak mendiskusikan semua pilihan yang tersedia
dan tidak mengkaji pemecahan masalah. Kelompok seperti ini,
seringkali sangat selektif menangani informasi.

Karakteristik yang menandai terjadinya group think dalam suatu kelompok
a. Illusion of invulnerability (anggapan bahwa mereka kebal). Suatu

kelompok yakin bahwa keputusan yang telah diambilnya tidak perlu
lagi dipertanyakan.

b. Belief in inherent morality of group (percaya pada moralitas yang melekat
dalam kelompok). Hal ini cenderung mengakibatkan para anggota
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kelompok untuk mengabaikan konsekuensi-konsekuensi moral dan
etika dari keputusan-keputusan mereka.

c. Rasionalisasi kolekif. Usaha-usaha ini akan mendorong team untuk
mengabaikan peringatan-peringatan yang apabila tidak diabaikan,
memungkinkan akan mendorong mereka untuk mempertimbangkan
kembali asumsi-asumsi mereka sebelum mereka memutuskan untuk
“kommit” kembali terhadap keputusan dan kebijakan masa lalu.

d. Out-group stereopypes. Semua orang lain dianggap terlalu jahat/terlalu
bodoh untuk mempertimbangkan starategi-strategi mereka atau untuk
berusaha bernegosiasi dengan mereka.

e. Self-cencorchip. Para anggota menghilangkan penyimpangan dari
konsensus, dan berusha meminimalisir signifikansi dari keragu-raguan
mereka terhadap argumen-argumen yang bertentangan.

f. Illusion of unanimity. Karena adanya self-cencorship, para anggota men-
sharring keyakinan bahwa unanimious dalam pertimbangan-
pertimbangan mereka, tidak memberikan sukar dianggap setuju
(konsensus).

g. Direct pressure on dissenters. Kepada orang-orang yang membuat
argumen-argumen kuat yang menentang sterreotype, ilusi, atau
komitmen team akan disampaikan tantangan-tantangan/komentar-
komentar yang merupakan sanksi; anggota yang loyal tidak akan
mengajukan pertanyaan.

h. Self-appointed mind guards. Para anggota team melindungi anggotanya dari
informasi yang buruk, yang memungkinkan terancamnya ilusi yang
telah disharring secara bersama-sama mengenai keefektifan/moralitas
dari keputusan-keputusan team.

Efektivitas Komunikasi Kelompok
Individu-individu terlibat dalam berbagai kelompok sekunder,

seiring dengan bertambahnya usia mereka. Kemampuan intelektual
mereka pun semakin terasah dan berkembang. Mereka memasuki
kelompok sesuai dengan minat dan kesenangan yang mereka peroleh,
seperti sekolah, lembaga agama, pekerjaan, kegemaran atau karena alasan-
alasan yang berkaitan dengan faktor sosio-demografis. Kelompok
merpakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Melalui
kelompok seseorang dapat berbagi informasi, pengalaman, dan
pengetahuan dengan anggota kelompok lainnya.

Agar komunikasi kelompok berjalan efektif, para anggota
kelompok perlu memperhatikan hal berikut:
1. Komunikasi efektif dapat terjadi melalui atau dengan didukung oleh

aktivitas role-playing, diskusi, aktivitas kelompok kecil dan materi-materi
pengajaran yang relevan.

2. Suatu proses komunikasi membutuhkan aktivitas, cara dan sarana lain
agar bisa berlangsung dan mencapai hasil yang efektif.
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3. Memikirkan pihak yang diajak berkomunikasi. Dengan menyadari
pihak yang diajak berkomunikasi akan memudahkan pilihan terhadap
cara berkomunikasi dan keterbatasan perkembangan kepribadian yang
mereka miliki.

4. Memberi perhatian pada pesan-pesan non-verbal yang bisa ditangkap.
Perubahan rona muka, gerak tangan dan posisi duduk sebagai contoh,
perlu disikapi secara benar agar komunikasi dapat menjadi efektif.

5. Memosisikan diri sebagai pendengar yang aktif. Cara seperti ini dapat
menguatkan kejiwaan lawan bicara karena merasa omongannya
didengar sehingga lebih memudahkannya untuk semakin terbuka.

6. Memperbanyak frekuensi komunikasi. Di satu sisi hal ini sangat positif
dan mampu memberi peneguhan, di sisi yang lain berpeluang
menimbulkan kejenuhan.

7. Berkomunikasi secara jelas dan langsung (tidak berbelit-belit).
8. Pesan-Aku ini dipandang tidak bernada mengancam, menghakimi,

menjatuhkan, menyalahkan dan mengecilartikan.

Dengan demikian, komunikasi kelompok akan efektif jika
memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Terdapat kejelasan aktor komunikasi atau antarsiapa sesungguhnya

komunikasi efektif itu hendak dicapai. Komunikasi efektif untuk guru
ke murid berbeda dengan komunikasi efektif dari murid ke guru.
Komunikasi efektif untuk keluarga berbeda dengan komunikasi efektif
untuk pertemanan.

2. Keefektifan komunikasi juga ditentukan oleh kejelasan tujuan
komunikasi yang dijalankan. Efektifitas untuk penyampaian informasi
berbeda dengan efektifitas tujuan pendidikan, persuasi, hiburan atau
pengawasan lingkungan. Efektifitas komunikasi bisnis akan berbeda
dengan efektifitas komunikasi untuk bimbingan dan konseling.

3. Komunikasi efektif ditentukan oleh kesediaan antaraktor serta
dukungan elemen dan sub-elemen komunikasi untuk berbentuk dan
bersikap efektif. Komunikator yang pro-efektif tidak akan banyak
membantu bila komunikan tidak bersikap dan berperilaku efektif.

4. Komunikasi efektif akan dapat dicapai dengan dasar pemahaman atas
proses komunikasi serta didukung oleh pertimbangan, sarana dan
suasana lain yang mendukung ke arah itu.

3. Komunikasi Massa
Jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar,

heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingg pesan
yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Misalnya
menggunakan media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid, radio,
televisi, dan film. Sasaran komunikasi massa adalah kelompok orang
dalam jumlah yang besar, umumnya tidak dikenal. Pesan komunikasi
massa bersifat umum dan terbuka.
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Komunikasi massa adalah suatu proses di mana organisasi media
memproduksi dan menyebarkan pesan kepada audience secara luas dan
pesan tersebut dicari, digunakana, dan dikonsumsi oleh audience.

3. Komunikasi Global
Komunikasi global terjadi ketika individu, kelompok atau lembaga

tertentu melakukan proses komunikasi dalam lingkup global. Dengan
kemajuan teknologi penyimpanan, pengolahan dan distribusi informasi
dan komunikasi memungkinkan proses komunikasi global berlangsung
lebih efektif, mudah, murah, dan dalam volume informasi yang semakin
meningkat. Trend komunikasi global berpengaruh bagi seluruh aspek
dalam kehidupan sosial dan kenegaraan di seluruh dunia. Tidak ada lagi
negara yang terisolasi dari hubungan internasional melalui komunikasi
global ini. Dewasa ini, informasi menjadi salah satu unsur yang telah
terlembaga dan urgen dalam suatu masyarakat, maka masyarakat mulai
harus membuka diri pada media massa dan komunikasi global.
Perputaran produksi, konsumsi dan distribusi informasi semakin cepat
dialami dan dimiliki oleh sistem masyarakat baru yang global dengan
didukung oleh kekuatan dan ekspansi ekonomi, jaringan sistem informasi
global serta terakhir disokong oleh teknologi.

Teknologi dalam perkembangan arus produksi, konsumsi dan
distribusi informasi memegang peranan penting. Urgensi peranan
teknologi dalam proses massifikasi informasi terletak ketika hasil
teknologi membantu mengubah pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang
dan waktu menjadi pola komunikasi informasi tanpa batas. Globalisasi
tidak bisa dilepaskan dari fenomena perkembangan dan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi. Terjadi perubahan dari media massa
tradisional menjadi media massa baru. Pada akhirnya media baru dalam
konteks teknologi dan globalisasi mengalami perubahan yang sedemikian
kompleks. Globalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam industri
dan teknologi media komunikasi

Globalisasi sering diasosiasikan dengan istilah ”dunia tanpa batas”
yang  menjelaskan kondisi dunia saat ini. Hubungan bisnis, pernikahan
dan persahabatan antar manusia telah mengalami perubahan. Peluang
yang tercipta antar negara semakin besar dalam berbagai aspek
kehidupan. Hal itu menimbulkan perkembangan industri media yang
pesat, menembus batas teritorial negara di dunia. Modernisasi adalah
proses yang menempatkan masyarakat bergerak ke arah teknologi yang
lebih maju dan kompleks. Globalisasi mengacu pada jaringan yang
mengikat secara bersama-sama berbagai negara di dunia.

Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi mempercepat
dinamika pesan dan informasi yang dikirim dan diterima oleh manusia.
Proses akselerasi informasi tersebut membuat proses kejenuhan dan
overloading informasi yang pada akhirnya membuat informasi tidak lagi
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dilihat sebagai kebutuhan yang perlu melainkan sebagai sambilan
sementara informasi hiburan dan komersial.

Kemajuan teknologi sering dalam seluruh proses
pengembangannya tidak bisa disangkal akan mereduksi dan
mendeterminasikan peran informasi dalam seluruh sistem masyarakat.
Teknologi bukan sekedar soal barang tapi juga soal sistem nilai yang
berada di balik teknologi itu sekaligus implikasi logis terhadap masyarakat.
Apakah dengan demikian informasi bisa dilihat dan diukur secara empirik.

Beberapa ciri penting dalam komunikasi global:
1. Komunikasi global ditandai terjadinya overload informasi yang

dimungkinkan semakin mudah, murah, dan cepatnya transformasi
informasi global.

2. Komunikasi tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Komunikasi
global menembus batas-batas negara, yang berimplikasi pada faktor-
faktor yang berhubungan dengan kedaulatan sosial dan kedaulatan
negara..

3. Arus komunikasi global mendorong terbentuknya kecenderungan
uniformitas dalam berbagai hal bagi bangsa-bangsa di dunia.

4. Arus komunikasi global juga berpengaruh bagi sistem hukum
domestik, nilai-nilai budaya, dan pandangan hidup yang
memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian global dari banyak
kelompok masyarakat dan negara.

5. Komunikasi global mendorong terciptanya manusia-manusia global
yang mengalami degradasi identifikasi kebangsaan dan kenegaraan.

6. Komunikasi global memicu kesuksesan yang besar dalam konteks
komunikasi bisnis, antarbudaya, dan terjadinya proses yang
menciptakan saling pemahaman antarbangsa dan antarnegara.

7. Komunikasi global dengan pengunaan dan pemanfaatan teknologi
komunikasi telah menjadikan dunia semakin mengerut, menyempit,
mengecil, dan seolah semua isi di dalamnya merupakan bagian dari
sebuah sistem yang sama.

8. Dalam sistem global tersebut semakin cenderung menerapkan
neoliberalisme sebagai asas tunggal.

9. Ada beberapa sumber dinamika hubungan antara sistem relasi sosial
dan teknologi, yakni ketimpangan antara negara maju dan negara
berkembang, peradaban Barat dan Timur. Benturan tersebut diolah
sebagai komoditas oleh industri komunikasi sendiri, dalam sebuah
rung yang semakin dipersempit dan  padat, dimana faktor waktu dan
jarak bukan lagi menjadi sebuah varibel.***

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………
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Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang.

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB III.ILMU KOMUNIKASI

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

A. Pengertian Ilmu Komunikasi
Untuk menarik hubungan antara ilmu pengetahuan dan prilaku

manusia, ada empat pendekatan yang dilakukan para ilmuwan untuk itu.
Pertama, hubungan sebab akibat (causality). Pada hubungan ini, faktor
yang diberikan dipengaruhi faktor lain meski melalui intervening variabel.
Kedua, hubungan yang melihat hubungan sebab akibat (causal
relationship). Perubahan yang terjadi pada beberapa variabel pada kondisi
tertentu menghasilkan efek yang sama pada variabel lain. Ketiga, metode
ilmiah (scientific method). Pencarian kebenaran melalui akurasi observasi
dan interpretasi dari fakta. Dan keempat, hipotesa (hypothesis). Pengujian
prediksi untuk beberapa peristiwa.

Hanya saja, perlu diingat bahwa berbagai cara menciptakan
pengetahuan, masing-masing memiliki kekuatan dan batasnya masing-
masing. Seperti, meski selama beberapa abad para peneliti sosial telah
mencoba menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mempelajari
prilaku manusia dan masyarakat dan esensi logika dari metode ilmiah ini
begitu mudah, namun dalam aplikasi pada ilmu-ilmu sosial menjadi lebih
rumit. Karenanya, metode ilmiah ini menjadi tugas yang berat bagi para
peneliti sosial.

Ada empat alasan mengapa implementasi metode ini begitu sulit.
Pertama, sebagian besar bentuk ketertarikan dan kepentingan prilaku
manusia sulit untuk diukur. Dicontohkan, bagaimana mudahnya
mengukur derajat titik didih air, berat atom. Namun, begitu sulit, ketika
dihadapkan pada pengukuran hal-hal yang terkait dengan prilaku manusia
seperti agresivitas ataupun sikap.

Kedua, prilaku manusia sangat kompleks. Karenanya, prilaku
manusia tidak bisa hanya dilihat dari penjelasan hubungan sebab akibat.
Berbeda dengan dengan hal lain yang disebabkan oleh satu faktor saja,
yang dengan mudah pula dikontrol, sangat sulit untuk mengisolasikan
satu faktor saja yang berkaitan dengan penyebab aksi prilaku manusia.

Ketiga, manusia mempunyai tujuan dan mampu merefleksikan
dirinya sendiri. Manusia merespons sesuatu yang diharapkan akan terjadi.
Secara konstan pula merevisi tujuan dan menentukan potensi apakah
tujuan tersebut berhasil atau gagal. Karenanya, manusia berpikir tentang
berbuat atau tidak berbuat dengan merefleksikan nilai, kepercayaan dan
sikap.

Dan keempat, dugaan sederhana mengenai hubungan sebab
akibat terkadang menjadi masalah ketika diaplikasikan pada diri kita
sendiri. Bahkan terkadang kita marah ketika pernyataan sebab akibat
diaplikasikan pada diri kita. Seperti tidak butuhnya kita akan orang lain
untuk menilai diri kita ataupun dalam kaitannya dengan media, meski
terbukti bahwa banyak orang dipengaruhi oleh media, kita akan menolak
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pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa kita tidak dapat dengan
mudahnya dipengaruhi media.

Alasan lain yang membuat ilmuwan sosial tidak mendapat
penghormatan sebagaimana yang didapat para ilmuwan di bidang eksakta
adalah karena alam dari ilmu sosial itu sendiri. Menurut Kenneth Bailey,
ilmuwan sosial saat ini baik yang mengaku diri mereka ilmuwan maupun
mereka yang melakukan pendekatan lebih subyektif dalam mempelajari
masyarakat, mereka lebih melihat diri mereka sendiri sebagai humanis
daripada ilmuwan.

Untuk memahami bagaimana fungsi komunikasi dalam dunia
yang begitu kompleks ini, Stephen Littlejohn mendefinisikan teori sebagai
representasi terbaik dari subyek yang sedang dipelajari berdasar
pengamatan sistematis peneliti. Sedang Denis McQuail, mendefinisikan
teori sebagai seperangkat gagasan dari bermacam keadaan dan asli yang
mungkin menjelaskan atau menginterpretasikan beberapa fenomena.
Littlejohn dan McQuail belakangan menjawab kenyataan penting masing-
masing mengenai komunikasi dan komunikasi massa.

McQuail mengurai empat macam teori komunikasi massa.
Pertama, teori ilmiah sosial (social scientific theory). Teori ini berdasar
pada penelitian empiris. Bentuk teori ini mencakup lingkup, kegiatan dan
akibat dari komunikasi massa. Hipotesa diuji dengan membuat obervasi
obyektif dan sistematik berdasar media massa, penggunaan media dan
pengaruh media. Kedua, teori normatif (normative theory). Teori ini
menerangkan bagaimana media yang ideal seharusnya beroperasi dalam
sistem spesifik dari nilai-nilai sosial. Ketiga, teori operasional (operational
theory). Teori ini sejenis dengan teori normatif namun cenderung bersifat
praktis. Teori ini tidak hanya melibatkan bagaimana sebaiknya media
berjalan tapi juga bagaimana media tersebut dijalankan untuk mencapai
tujuan tertentu. Teori mengenai periklanan dan prilaku konsumen dapat
dengan teori ini. Dan keempat, teori tiap hari (everyday theory). Teori ini
bisa disebut juga teori pribadi (personal theory) karena merupakan ilmu
dan gagasan yang dipunyai tiap orang berdasar minat terhadap dunia
komunikasi.

Banyak yang berpendapat bahwa cara paling baik menteorikan
media adalah dengan teori kritis. Teori ini khususnya memberi perhatian
pada soal ketidaksamaan dan penindasan. Menurut Littlejohn, teori kritis
memberi perhatian pada konflik kepentingan dalam masyarakat dan cara
berkomunikasi dominasi abadi dari kelompok di atas kelompok lainnya.
Pendapat Littlejohn ditanggapi Kurt Lang dengan mengatakan bahwa kita
semua ini kritis karenanya untuk memberi arti lebih pada pengetahuan
bukanlah menjadi monopoli aliran tertentu saja.

Teori komunikasi massa merupakan teori-teori komunikasi massa,
yang masing-masing lebih atau kurangnya, terkait dengan media yang
diberikan, pemirsa, waktu, kondisi dan pembuat teori. Namun begitu,
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janganlah dilihat hal tersebut sebagai masalah. Sebab teori komunikasi
massa dapat dipersonalisasikan dan dinamis.

Salah satu pelajaran penting adalah bahwa teori komunikasi massa
bukanlah sekadar penjelasan yang terperinci dari fakta dan realita. Teori-
teori berbeda dalam bentuk dan perspektif filosofis. Aliran-aliran teori
berguna untuk memahami persamaan dan perbedaan antara teori-teori.
Hanya saja, penjabaran macam-macam teori komunikasi massa lebih
ditekankan pada uraian McQuail. Sehingga, tidak terlihat jelas perbedaan
pengkategorian teori-teori komunikasi massa dari peneliti lain. Hal itu
berguna untuk melihat persamaan dan perbedaan pengklasifikasian teori-
teori. Selain teori-teori yang dicontohkan tidak begitu jelas, tidak
ditemukan pula evaluasi terhadap teori-teori tersebut. Sebab ketika kita
menemukan teori-teori komunikasi, ada daftar evaluasi terhadap
kesempurnaan teori seperti: cakupan teoritis, kelayakan, nilai heuristik,
validitas, simplisitas logis dan keterbukaan teori-teori tersebut terhadap
paradigma alternatif. Pembahasan mengenai teori kritis dalam terasa
begitu menyederhanakan peran teori ini. Sebab teori ini, dengan
mempertahankan pendapat bahwa media merupakan kekuatan yang besar
bagi kepentingan-kepentingan dominan dalam masyarakat, merupakan
satu cabang penelitian mengenai dampak media yang paling penting.
Dalam tesis hegemoni media disebutkan, media merupakan instrumen
dari ideologi yang dominan dan dengan mewakili kepentingan mereka
yang memang sudah memiliki kekuasaan berarti mengalahkan
kepentingan kelompok yang kecil.

Pernyataan yang mengatakan bahwa komunikasi massa dapat
dipersonalisasikan agaknya perlu dikritisi. Apalagi jika hal tersebut
dikaitkan dengan akibat dari pengaruh media yang merupakan sesuatu
yang kompleks. Sebab komunikasi massa merupakan produk dari
interaksi antar berbagai struktur masyarakat, kebutuhan, keinginan dan
ketergantungan individu yang mustahil dapat disederhanakan sedemikian
rupa. Kecuali, hal itu memang hanya untuk menarik mereka yang tidak
begitu menyukai pembahasan ini agar tertarik dan tidak menganggap
teori-teori komunikasi massa sebagai suatu hal yang menakutkan.***

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Komunikasi
Ilmu komunikasi merupakan ilmu pengetahuan yang tergolong

muda. Sekalipun pada sisi yang lain, sejarah perkembangan ilmu
komunikasi sudah tua sejak masa Yunani dan baru dirumuskan dalam era
modern sebagai ilmu baru sejak dekade PD II.

Dewasa ini penelitian-penelitian komunikasi terus menerus
dilakukan. Sejumlah jurnal ilmiah dalam bidang komunikasi terbit.
Sejumlah karya ilmiah telah menjadi karya klasik dalam ilmu komunikasi
seperti The People Choice, The Passing of Traditional Society, Mass
Media and National Development, Personal Influence, Understanding



39

Media, The Process and Effect of Communication, Public Opinion, dan
sebagainya.

Demikian pula sejumlah figurnya seperti Paul F. Lazarfeld, Wilbur
Schramm, Harold Lasswell, Walter Lippmann, Bernard Berelson, Carl
Hovland, Elihu Katz, Daniel Lerner, David K. Berlo, Shannon,
McComb, George G. Gebner, dan sebagainya telah dikenal sebagai
tokoh-tokoh dalam kajian ilmu komunikasi.

Sedangkan di Indonesia terdapat sejumlah figur penting dalam
bidang Ilmu Komunikasi seperti M. Alwi Dahlan, Astrid Susanto Sunario,
Andi Muis, Jalaludin Rahmat, Ashadi Siregar, Anwar Arifin, Hafid
Changara, Dedy N. Hidayat, Marwah Daud Ibrahim, Onong Efendi
Uchayana, dan sebagainya. Karya-karya mereka telah memberi warna bagi
eksistensi kajian ilmu komunikasi di Indonesia.

Ilmu Komunikasi merupakan fenomena Amerika, bila kita lihat
dari penggunaan sebutan Ilmu Komunikasi. Perhatikanlah, di Indonesia
pada awalnya lebih dikenal pendidikan Publisistik. Istilah yang
menandakan meneruskan tradisi Jerman. Namun sejak dekade 70-an
mulai digunakan istilah Ilmu Komunikasi dimana pendidikan jurnalistik
hanyalah salah satu bidang yang terutama masuk dalam kelompok
komunikasi massa.

Jejak tradisi Amerika dalam kajian ilmu komunikasi di Indonesia
dapat dilihat melalui figur M. Alwi Dahlan yang berkesempatan belajar
langsung pada para perintis kajian Ilmu Komunikasi seperti Wilbur
Schramm, Elihu Katz, Gregory Bateson, dan sebagainya. M. Alwi Dahlan,
doktor komunikasi pertama Indonesia ini, pada tahun 60-an sudah lulus
dan berkiprah di Indonesia. Upaya M. Alwi Dahlan mengenalkan Ilmu
Komunikasi tampak baik melalui Fisip UI maupun lembaga seperti
penerbitan atau riset serta kantor pemerintahan. Tentu saja juga melalui
organisasi seperti ISKI, Perhumas, dan terakhir menjadi Menpen.
Kenyataannya dalam pendidikan tinggi komunikasi di Indonesia,
dominasi kiblat tradisi Amerika dari kalangan administratif riset
menonjol. Studi Ronny Adhikarya telah menunjukkan hal ini.
Kecenderungan ini rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga
umumnya di Asia Tenggara, dan juga di benua lain.

Ilmu Komunikasi berawal dari dekade 40-an ketika Amerika
menghadapi propaganda dalam rangka menghadapi peperangan.
Beberapa prakondisi ketika itu adalah adanya ancaman Nazi dalam
memperluas kekuasaannya, kebutuhan untuk mendapat dukungan rakyat
dalam rangka menghadapi perang dunia kedua, dan kebutuhan
mempelajari propaganda lawan seperti Jerman. Maka dalam konteks
inilah kajian komunikasi dirintis. Kemudian setelah masa perang, tradisi
ini kemudian dilanjutkan bagi kepentingan dunia komersial.

Sejumlah ilmuwan yang dikumpulkan pemerintah—dalam hal ini
departemen pertahanan—berkumpul dalam rangka kepentingan
menghadapi peperangan. Beberapa figur tersebut, yang kemudian
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dilembagakan Scramm menjadi ilmu komunikasi, seperti Paul F.
Lasarfeld, Hovland, Lasswell, Berelson, Shannon, Scramm, dan
sebagainya. Setelah PD II, kajian komunikasi yang muncul dalam konteks
perhatian yang besar terhadap propaganda dilanjutkan bagi kepentingan
dunia industri.

Generasi yang melahirkan Ilmu Komunikasi ini yang kelak dikenal
sebagai kelompok administrative riset cenderung mengembangkan
komunikasi sebagai fenomena transmisi, yakni pengiriman informasi.
Tidak heran pula, kajian komunikasi dominan sebagai kajian komunikasi
massa. Dalam konteks inilah kita mengenal sejumlah model komunikasi
seperti Shannon, Lasswell, Scramm, SMCR dan sebagainya.

Demikian pula penelitian komunikasi identik dengan kajian
tentang media. Seperti Content Analysis, Uses & Gratification, Agenda
Setting, Cultivation Analysis, survey dampak media, dan sebagainya.
Model penelitian ini sudah familiar dalam kajian komunikasi. Namun
sekali lagi menunjukkan dominannya kajian komunikasi massa.

Dewasa ini kita memerlukan untuk memahami tentang
pentingnya memperhatikan kajian komunikasi yang lebih komprehensif.
Bahwa komunikasi massa hanyalah salah satu bidang kajian dalam Ilmu
Komunikasi. Padahal disebutkan bahwa awal abad 20 kajian lebih banyak
tentang fenomena retorika. Sementara tahun 70-an mulai muncul kajian
tentang komunikasi antar personal. Bidang-bidang seperti ini kelihatan
belum begitu berkembang di Indonesia.

Satu hal penting pula yang perlu dipaparkan bahwa terjadi
pergeseran penting dalam pandangan mengenai komunikasi di Amerika.
Yakni pada awalnya, pemahaman tentang komunikasi berangkat dari
pandangan yang humanistik sebagaimana dikembangkan kelompok
Chicago. Tapi dengan munculnya kelompok administrative riset di masa
propaganda tahun 40-an, terjadi perubahan cara pandang terhadap makna
komunikasi. Dalam konteks ini dapat dimengerti kemudian pandangan
filosofis tentang komunikasi mengalami pergeseran. Walaupun kemudian,
menurut Everret M. Rogers, dewasa ini model komunikasi sebagai
pemaknaan (meaning) juga mulai mendapat tempat kembali. Pendekatan
yang lebih interpretatif yang kembali merujuk pada Max Weber, dan
semacamnya.

Untuk itu perlu pula untuk memperhatikan tentang pandangan
dalam memahami makna komunikasi. James W. Carey menyebut
komunikasi bisa dilihat dalam dua cara pandang. Pertama model transmisi
dan kedua model meaning atau ritual. Model kedua belum banyak
diungkap. Hal ini dapat dimengerti karena terjadi fenomena di mana sejak
kehadiran model komunikasi model Shannon yang linier telah menjadi
mainstream dalam memahami makna komunikasi. Padahal sebelumnya,
akar kajian komunikasi di Amerika sangat humanistik atau dalam hal ini
berada dalam model meaning. Hal inilah yang terjadi.
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Satu hal yang menarik bahwa dua model komunikasi diatas tidak
lepas dari perkembangan peradaban Barat. Misalkan model transmisi
dapat ditarik pada perkembangan peradaban di Barat ketika muncul
modernisasi. Ketika terjadi aufklarung, rasionalitas manusia berkembang.
Dalam masa ini ditandai arti penting transportasi seperti penjelajahan
samudera atau dalam konteks Amerika dibangunnya jalan raya atau rel
kereta api yang mampu menghubungkan daerah-daerah baru. Maka dalam
konteks ini terjadi pemindahan barang dan orang serta tentunya ide-ide.
Sehingga pendatang, yang kemudian mendatangi daerah-daerah baru,
kemudian terjadi eksplorasi dan seterusnya. Dalam konteks semacam ini
model transmisi dalam komunikasi berkaitan dengan pemindahan
informasi di mana kontrol komunikator menjadi penting. Dengan
pandangan kritis, dapat kita katakan model transmisi telah ditandai
dengan eksploitasi, penguasaan, dan semacamnya.

Berbeda dengan model meaning, yang mencoba untuk melihat
komunikasi berkaitan dengan upaya untuk membangun komunitas
(maintain community). Sebuah kolektifitas yang akur, hangat, dan
semacamnya. Kehidupan kelompok yang hangat dan akrab. Model ini
dikembangkan dalam generasi Chicago, sebuah masyarakat perkotaan
yang di awal abad 20, di mana dalam keanekaragaman hendak mencoba
untuk membangun dan memelihara komunitas. Maka komunikasi
dikaitkan dengan upaya untuk memelihara nilai-nilai ini. Maka dalam cara
pandang ini berkaitan dengan upaya untuk memelihara yang telah ada.
Komunikasi berkaitan dengan upaya untuk membangun integrasi.

Menjadi penting untuk disadari bahwa dewasa ini kembali
perhatian muncul terhadap pendekatan budaya (cultural studies) ini.
Dengan demikian, fenomena cultural studies dalam kontek tradisi
pragmatis Amerika dapat dipahami dalam konteks ini. Seorang tokohnya,
James W. Carey, dalam tulisan-tulisannya mencoba membahas cultural
studies dalam kaitannya dengan tradisi pragmatis dari Chicago ini.

Upaya untuk menoleh kembali pada cara pandang mengenai
komunikasi sebagai fenomena pemaknaan (meaning) tampaknya ketika
terjadi kejenuhan terhadap dominasi dari tradisi kajian komunikasi dari
generasi administratif riset yang telah mendominasi selama beberapa
dekade.

C. Ruang Lingkup Ilmu Komunikasi Mutakhir

Bentuk bentuk Komunikasi
a. Komunikasi intrapersonal (intrapesrsona communication)
b. Komunikasi Antarpersona (interpersonal communication)
c. Komunikasi kelompok (group communication)
 Komunikasi kelompok kecil (small group communication )
 Komunikasi keolpok besar (Large group communication)

d. Komunikasi massa (mass communication)
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e. Komunikasi medio ( medio communication)

Metode komunikasi
a. Jurnalistik (journalistic)
b. Hubungan masyarakat (public relation)
c. Periklanan (Advertising)
d. Pameran ( exhibition/expositions)
e. Publisitas (publicity)
f. Propaganda
g. Perang urat saraf ( psychological warfare )
h. Penerangan

Teknik Komunikasi
a. Komunikasi Informative (informative communication)
b. Komunikasi persuasive (persuasive communication)
c. Hubungan koersif (coersive communication)
d. Hubungan Manusiawi (human relations)

Tujuan komunikasi
a. Perubahan Sikap ( attitude change )
b. Perubahan Pendapat ( opinion change)
c. Perubahan perilaku (behavior change)
d. Perubahan Sosial (social change)

Fungsi Komunikasi
a. Menyampaikan Informasi (to inform)
b. Mendidik (to educate)
c. Menghibur ( to intertain)
d. Memengaruhi ( to influence)

Hambatan Komunikasi
a. Hambatan Sosiologis
b. Hambatan Antropologis
c. Hambatan Psikologis
d. Hambatan Semantik
e. Hambatan mekanis
f. Hambatan Ekologis
g. Hambatan Teknis
h. Hambatan Biologis

Feed Back (umpan balik) Komunikasi
a. Feed back dari dalam diri
b. Feed back dari luar
c. Feed back positif
d. Feed back negative
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e. Feed back tingkah laku
f. Feedback kesimpulan ( paraparase sebagai feed back)

Bidang Komunikasi Periode Awal
a. Komunikasi social
b. Komunikasi organisasi
c. Komunikasi politik
d. Komunikasi antarbudaya
e. Komunikasi pembangunan
f. Komunikasi lingkungan
g. Komunikasi tradisional

Bidang Komunikasi Periode Lanjutan / Konterporer
a. Komunikasi bisnis / perusahaan
b. Komunikasi internasional
c. Komunikasi spiritual
d. Komunikasi transcendental
e. Komunikasi peradaban
f. Komunikasi antar agama
g. Komunikasi pesantren
h. Komunikasi masjid
i. Komunikasi kesehatan
j. Komunikasi pendidikan
k. Komunikasi criminal
l. Komunikasi terminal
m. Komunikasi narapidana

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:



44

Kegiatan Belajar 1

A. Paradigma Ilmu Komunikasi
Paradigma merupakan suatu pandangan dunia, model konseptual

yang dimiliki oleh anggota masyarakat ilmiah yang menetukan cara
mereka berfikir dan melakukan penelitian ilmiah.

1. Asumsi ontologis dalam ilmu komunikasi. Menjelaskan ruang
lingkup komunikasi antarmanusia dan komunikasi itu sendiri. Tiga
paradigma ontologis yang mempengaruhi ilmuwan komunikasi:
a. Mekanisme (determinisme); manusia pasif
b. Aksionalisme ; manusia aktif
c. Realisme aksional; aktif, aspek sosial

Asumsi-asumsi ontologis ilmu komunikasi:
a. Komunikasi sebagai realitas sosial
b. Komunikasi sebagai proses kreatif
c. Komunikasi sebagai proses pengembangan
d. Komunikasi sebagai suatu sistem yang kompleks
e. Komunikasi sebagai fenomena kontekstual
f. Komunikasi sebagai aktivitas yang bertujuan
g. Komunikasi sebagai aktivitas interaktif
h. Komuniaksi sebagai suatu proses yang teratur

2. Asumsi epistemologis dalam ilmu komunikasi. Asumsi
epistemologis berkaitan tentang cara yang tepat mengenai pokok
persoalan dalam suatu disiplin.
Asumsi-sumsi epistemologis dalam ilmu komunikasi:
1. Rasionalisme
2. Rasionalis empirisme; pemikiran pada yang diamati
3. Mekansime empiris; penyebab timbulnya efek
4. Positivisme logis; komponen individu dari proses komunikasi
5. Konstruktivisme; perspektif global, pandangan dunia
6. Konstruktif realis; memaknai, interpretasi

3. Asumsi metateoritis dalam ilmu komunikasi. Menyangkut
penjelasan yang sesuai dengan disiplin  tertentu. Terdapat dua
pendekatan penting dalam ilmu komunikasi:
1) Pendekatan hukum. Menjelaskan perilaku komunikasi dengan

mengacu pada sebab atau kondisi anteseden yang berbeda di luar
kendali komunikator. Pendekatan hukum terbagi atas dua tipe:
a. Hukum kebutuhan material

Menyangkut lingkungan kegiatan organis manusialah yang
menyebabkan perilaku komunikasi terjadi.

b. Hukum kebutuhan positivis
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Menjelaskan hubungan antara fenomena empiris.
2) Pendekatan aturan. Menjelaskan prilaku komunikasi dengan

mengacu pada tujuan, maksud dan alasan komunikator
berkomunikasi. Terdapat tiga tipe penjelasan dalam pendekatan
aturan ilmu komunikasi:
a. Tujuan interaksional. Tujuan atau maksud seseorang dipandang

sebagai kekuatan yang mendorong terjadinya tindakan
komunikasi

b. Aturan teleonomic script. Perilaku komunikasi dengan mengacu
pada alasan seseorang untuk berkomunikasi

c. Aturan sistem. Hubungan antara komunikasi dalam suatu
sistems sosial secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ilmiah/komunikasi
1. Untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa komunikasi
2. Untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa komunikasi
3. Untuk memperivikasi uraian-uraian penjelasan.

Lima ciri ilmu pengetahuan
1. Sistematis
2. Rasional
3. Self-correction
4. Self-reflexive
5. Kreatif

Enam kriteria menguji uraian teoritis
1. Valisitas
2. Prediktibilitas
3. Ketepatan
4. Konsistensi
5. Cakupan
6. Manfaat

Model kerja penelitian komunikasi
1. Mengidentifikasi masalah penelitian
2. Merumuskan pernyataan masalah
3. Mendefinisikan istilah-istilah dalam pernyataan masalah
4. Memilih metodologi yang tepat
5. Mengamati data empiris
6. Menganalisis data pengamatan.

Filosofis ilmu komunikasi menurut Fisher (1986:17) adalah ilmu
yang mencakup segala aspek dan bersifat eklektif yang digambarkan oleh
Wilbur Schramm (1963:2) sabagai jalan simpang yang ramai, semua
disiplin ilmu melintasinya. Menurut Rosengreen (1983), setidaknya ada
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tiga paradigma besar yang melatar belakangi perkembangan teori dan
penelitian studi komunikasi,  antara lain :
a. Paradigma klasik—yang menyangkut positivisme dan post-positifisme
b. Paradigma klasik percaya bahwa realitas yang ada di lingkungan sekitar

sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perspektif positivisme dapat
diartikan sebagai penyamarataan suatu ilmu  dengan ilmu-ilmu lainnya.
Sedangkan post-positifisme merupakan pemikiran yang menggugat
asumsi dan kebenaran-kebenaran positivisme.

c. Paradigma kritis. Paradigma kritis dalam menangkap suatu hal tidak
hanya mau menjelaskan,melainkan juga akan mempertimbangkan,
merefleksikan, menata realitas sosial dan berfikir kritis berdasarkan
teori-teori yang telah ada.

d. Paradigma konstruktifis. Paradigma konsruktifis adalah penjelasan
paling sesuai untuk menghuraikan fenomena yang diperhatikan.

Menurut Laurie Ouellette Chair dan Amit Pinchevski, Filsafat
Komunikasi secara luas peduli dengan masalah teoritis,analitis,dan politik
yang melintasi batas-batas yang terjadi begitu saja untuk di analisa dalam
studi komunikasi.

B. Landasan Ilmiah Komunikasi

Paradigma Klasik
1. Filsafat sebagai akar Ilmu Komunikasi. Filsafat merupakan

pangkal ilmu pengetahuan yang mengillhami ilmu ilmu lain yng
belakangan laih. Begitu juga dengan Komunikasi. Pakar pakar
Komunikasi sepakat bahwa landasan ilmiah ilmu ilmu komunikasi
yang pertama adalah filsafat. Filsafat melandasi ilmu komuikasi dari
domain ethos, pathos, dan logos( Aristoteles dan Plato). Ethos adalah
komponen filsafat yang mengajarkan para ilmuan tetang pentingnya
rambu rambu normative dalam pengembangan ilmu yang merupakan
kunci utama bagi hubungan antara produk ilmu dan user atau
masyarakat.

Pathos merupakan komponen filsafat yang menyangkut unsure afeksi
atau emosi atau rasa yang ada pada diri manusia sebagai makhluk yang
selalu mencintai keindahan, penghargaan sehingga hidup tidak
dirasakan kaku danmonoton. Logos merupakan komponen filsafat
yang membimbing para ilmuan untuk mengambil suatu keputusn
berdasarkan pada pemikiran yang bersift nalar dan rasional. Argument
argument yanglogis akan menjadi ciri dalam komponen ini.

2. Psikologi sebagai akar Ilmu Komunikasi. Psikologi sesungguhnya
meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Psikologi mengarahkan
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perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan
proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut.

Fisher menyebutkan empat ciri pendekatan psikologi pada komunikasi:
a. Penerimaan stimulus secara indrawi (sensory resecption of stimulus)
b. Proses yang mengantarai stimulus dan respons (internal mediation

of stimulus)
c. Prediksi respons (prediction of responses)
d. Peneguhan respons (reinforcement of response)

Namun Nina Syam mengatakan bahwa yang paling penting dalam
psikologi adalah gejala gejala kejiwaan yang ada pada aliran psikologi,
yang sangat bermanfaat untuk menganalisis proses komunikasi intra,
manakala orang sedang melakukan proses interpetasi dari suatu
stimulus, mulai dari sensasi, asosiasi, persepsi, memori, sampai dengan
berfikir, baik untuk pekerjaan mengirim maupun menerima.

3. Sosiologi sebagai akar Ilmu Komunikasi. Pitirim Sorokin
mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu untuk mempelajari:
a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macan gejala

gejala sosial
b. Hubungan serta pengaruh timbal balik antara gejala social dan

gejala gejala nonsosial
c. Ciri-ciri umum semua jenis gejala gejala sosial .

Sosiologi adalah hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara
gejala yang satu dengan gejala lainnya yang berlangsung dimasyarakat.
Para sosiolog memahami sosiologi sabagai tatanan kehidupan
masyarakat , yang meliputi:
a. Tatanan/susunan kata kata atau gagasan , merupakan budaya yang

kita gunakan untuk saling memehami diantara kita
b. Susunan hubungan sosial sebagai struktur sosial
c. Susunan masyarakat di lingkunagn fisik (ekologi)

4. Antropologi sebagai Akar Ilmu Komunikasi. Antropologi dapat
dipisahkan menjadi dua bagian, Antropologi fisik yang menitik
beratkan pada asal usul, warna, dan bentuk fisik manusia, dna
Antropologi budaya cenderung menitik beratkan pada perilaku
biologis manusiasebagai kesatuan yang konstan dalam suatu budaya
yang berbeda beda. Dalam konteks ini Nina Syam mengemukakan
konsep budaya yang relevan dengan masalah komunikasi, yakni
masalah symbol, bahasa, dan pemaknaan. Paling tidak ada empat
simbol dalam konsep budaya antara lain:
a. Objek bendera yang melambangkan bangsa, dan uang yang

mengambarkan pekerjaan dan komoditi.
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b. Karakteristik objek dala kultur kita
c. Gesture adalah tindakan yang memberi makna simbolis.
d. Symbol adalah jarak yang luas dari pembicaraan dan kata kata yang

tertulis dalam menyusun bahasa.

Paradigma Kotemporer
1. Matematika sebagai Akar Ilmu Komunikasi. Dalam pandangan

kontemporer, ilmu komunikasi lahir tidak hanya dipengaruhi oleh ilmu
ilmu social saja melainkan dipengaruhi ilmu ilmu eksak juga. Dalam
konteks ini Nina Syam memahami model matematis Shanon dna
Weaver, yang memiliki beberapa gagasan pokok:
a. Menurut Weaver, istilah komunikasi digunakan pada pengertian

yang sangat luas, meliputi semua prosedur, dimana pemikiran
seseorang bisa memengaruhi pikiran orang lain.

b. Menurut Shannon, pada dasarnya teori informasi itu adalah teori
perpindahan sinyal (transmisi).

c. Menurut Schram, komunikasi manusia terdiri dari sejumlah
komponen yang berkaitan apabila digabungkan.sistem
komunikasimanusia adalah fungsional, bukan structural seperti
pendapat Shannon.

Model matematis dari Shannon dan Weaver itu, pada satu sisi
dapatdijadikan dasar pengembangan komunikasi konteporer, namun
pada sisi lain teori ini bukan tanpa kelemahan dankritik. Kelemahan
teori ini hanya memberikan gambarkan proses komunikasi yang
bersifat parsial, dan komunikasi dipandang sebagai fenomena yang
statis dan satu arah, serta tidak ada ruang feedback dari komunikan
kepada komunikator.

2. Fisika sebagai akar Ilmu Komunikasi. Umumnya para filsuf
Komunikasi sepakat akan adanya dua aliran yang berkaitan dengan
pandangan tentang pemaknaan meskipun ada perbedaan dalam
pengambarannya. Adanya korespodensi (hubungan bentuk dan isi)
antara entitas pemaknaan yang terjadi diantara dua individu, ini
merupakan produk komunikasi. Komunikasi itu sendiri merupakan
proses dimana pemaknaan yang sama ada pada dua tempat untuk dua
orang.

3. Biologi sebagai akar Komunikasi. Selama 35 tahun terakhir ini,
penelitian dalam biologi, psikologi, dan sosiologi seperti telah diurai
sebelumnya, termasuk kedalam penelitian Komunikasi, seperti: gender
communication; transexul, gay & lesbian communication; nonverbal
communication. Ini semua termasuk dalam lingkup biologi
komunikasi.
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Kajian Komunikasi Kontemporer
Nina Syam, salah satu guru besar dari Unisersitas Padjajaran telah

memelopori kajian ilmu Komunikasi Kontemporer pada tiga besar, yaitu;
a) Komunikasi transcendental
b) Komunikasi spiritual
c) Komunikasi Antarperadaban

Sedangkan Deddy Mulyana lebih concern terhadap kajian kajian;
a) Komunikasi lintas budaya
b) Komunikasi pendidikan
c) Komunikasi kesehatan
d) Komunikasi social

Di samping itu kajian kajian Komunikasi kontemporer dapat
memfokuskan perhatiannya terhadap gejala gejala komunikasi
pendididkan, Komunikasi kesehatan, Komunikasi antar agama,
komunikasi pesantren, komunikasi masjid, komunikasi, terminal, dan lain
lain.

Ahli komunikasi barat menarus besar perhatiannya pada kajian
kajiankomunikasi kontemporer. Ada kecenderungan bahwa memang Di
Barat telah muncul perkembangan tekhnologi komunikasi modern yang
sangat cepat, melebihi perkiraan para ilmuan itu sendiri.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB IV.DASAR-DASAR
FILSAFAT KOMUNIKASI

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………



51

Kegiatan Belajar 1

A. Pengertian Filsafat Komunikasi
Dalam konteks ilmu komunikasi, terdapat tiga paradigma dasar

yang menentukan prespektif atau cara pandang terhadap komunikasi yaitu
dari segi epistimologi, aksiologi dan ontologi Berdasarkan ke tiga
paradigma tersebut, komunikasi didefinisikan sebagai usaha penyampaian
pesan antar manusia. Artinya, objek ilmu komunikasi adalah tentang
penyampaian pesan antar manusia yang disampaikan dengan usaha secara
sengaja dilatari motif komunikasi, dikupas terlebih dahulu tentang hakikat
manusia terutama faktok rohani yang dimilikinya.

Manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Namun tidak semua
tindakan manusia adalah tindakan komunikasi. Oleh karena itu tindak
komunikasi dalam penyampaian pesan ditandai dengan adanya motif
komunikasi. Motif komunikasi sangat menentukan apakah sesuatu layak
disebut pesan atau tidak, apakah seseorang berlaku sebagai komunikator
medium atau komunikan yang bergeser menjadi komunikator. Aksiologis
mempertanyakan nilai bagaimana dan untuk tujuan apa ilmu komunikasi
digunakan. Dalam cabang ini hubungan manusia dengan Tuhannya dan
dengan sesamanya merupakan salah satu aksiologi dari ilmu ini
Karenanya, terkait penilai etis atau moral. Hanya tindakan manusia yang
dilakukan dengan sengaja yang dapat dikenai penilaian etis. Akar tindakan
manusia adalah falsafah hidup. Sama halnya dengan ilmuwan komunikasi,
falsafah hidupnya akan menentukannya dalam:
a) Memilih objek penelitian
b) Cara melakukan penelitian
c) Menggunakan produk hasil penelitiannya.

Ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial yang berada pada rumpun
empiris dapat dikembangkan berdasarkan paradigma positivist dan anti
positivist. Ilmu komunikasi yang berlatar positivist cenderung objektif.
Sedangkan ilmu komunikasi yang berlatar anti positivistisme bersifat
intersubjektif. Berdasarkan jenis data dan pengolahannya, ilmu
komunikasi memiliki dua jenis, yaitu kuantitatif yang labih berlatar
positivist dan kualitatif lebih berlatar antipositivist yang intersubjektif.
Ilmu komunikasi menggunakan empat strategi dalam pengumpulan data
penelitian, yaitu :
1. Eksperimen, digunakan pada penelitian kuantitatif.
2. Survei, digunakan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif.
3. Analisis teks, digunakan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif.
4. Partisipasi-observasi, digunakan pada penelitian kualitatif.

Paradigma dalam ilmu komunikasi sebagaimana ilmu sosial
lainnya menjadi penting mengingat sifat objek yang abstrak, tiga
paradigma yang ada dalam memandang ilmu komunikasi bisa sama
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benarnya, tapi juga bisa sama salahnya. Namun betapapun spekulatifnya,
sifat tegas tetap diperlukan. Tetapi dalam coretan sederhana ini saya tidak
ingin menyesatkan dalam hal teori, karena di dalamnya saya menemui
keraguan dalam hal tiga paradigma dasar dalam menentukan cara pandang
terhadap ilmu komunikasi.

B. Pentingnya Berkomunikasi Antarmanusia
Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan manusia

lainnnya. Mereka melakukan proses komunikasi, di samping untuk
tujuan-tujuan tertentu bagi partisipan komunikasi, juga untuk
menunjukkan eksistensinya sebagai individu dalam komunitas sosial.
Komunikasi telah tumbuh dan berkembang dalam sepanjang sejarah
peradaban manusia. Format, efesiensi, dan tingkat gangguan serta
kesulitan dalam proses komunikasi bersifat dinamis. Usia perilaku
komunikasi setua peradaban manusia.

Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan
dari satu pihak ke pihak lainnya, yang pada awalnya berlangsung sangat
sederhana dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran
dalam otak seseorang untuk mencari data atau menyampaikan informasi
yang kemudian dikemas menjadi sebentuk pesan untuk kemudian
disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan
bahasa berbentuk kode visual, kode suara, atau kode tulisan.

Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki,
pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi termasuk di
antara yang paling penting dan  berguna. Melalui komunikasi intrapribadi
kita berbicara dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri
sendiri tentang ini dan itu, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang
akan diambil dan menyiapkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan
kepada orang lain. Melalui komunikasi antar pribadi kita berinteraksi
dengan orang lain, mengenal mereka dan diri kita sendiri, dan
mengungkapkan diri sendiri kepada orang lain. Apakah kepada pimpinan,
teman sekerja, teman seprofesi, kekasih, atau anggota keluarga, melalui
komunikasi antar pribadilah kita membina, memelihara, kadang-kadang
merusak (dan ada kalangnya memperbaiki) hubungan pribadi kita.

Manusia berkomunikasi untuk memperoleh pengertian yang sama
di antara orang-orang yang terlibat. Secara filosofis, berkomunikasi
dimaksudkan agar pemahaman terhadap komunikasi bersifat radikal
(mendalam), sistematis dan menyeluruh. Memahami filsafat komunikasi
akan mempermudah bagi seseorang dalam menyusun pikirannya sebagai
isi pesan komunikasi yang tersusun secara logis, etis, dan estetis agar
proses komunikasi efektif.

Pesan-pesan komunikasi hendaklah disusun sedemikian rupa
hingga mudah dicerna oleh akal dan dapat dipahami oleh partisipan
komunikasi. Substansi pesan yang logis akan memudahkan bagi
komunikan untuk memahami makna yang ada di balik pesan tersebut.
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Dengan pemahaman seperti itulah, komunikator akan mendapatkan
umpan balik dan efek yang diharapkan dari komunikan. Di samping logis,
pesan-pesan komunikasi sebaiknya dikemas secara etis menurut nilai-nilai
sosial dan etika yang dianut oleh komunitas dimana komunikasi itui
berlangsung. Partisipan komunikasi hidup dalam jalinan masyarakat yang
memiliki ikatan-ikatan moral dan tanggung jawab individu sebagai warga
dari komunitas bersangkutan. Komunikasi akan bisa berlangsung efektif
jika prosesnya tidak melabrak nilai-nilai etis yang dianut dalam masyarakat
sebagai kesepakatan bersama dari anggotanya. Pesan-pesan komunikasi
juga dituntut untuk dikemas secara lebih indah dan memenuhi selera
artistik manusia. Proses komunikasi tidak hanya diharapkan efektif, atau
memenuhi sasaran yang diinginkan, tetapi juga menyenangkan dan
dinikmati agar komunikasi menjadi lebih berkualitas.

C. Komunikasi sebagai Kegiatan Ilmiah
Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam

kehidupan masyarakat. Dengan berkomunikasi, suatu masyarakat dapat
terbentuk. Komunikasi antarmanusia telah lama disadari oleh para
pemikir-pemikir filsafat. Aristoteles memperkenalkan rethorika sebagai
ilmu pertama mengenai komunikasi antarmanusia yang berkembang di
Yunani dan Romawi Kuno. Aristoteles mengemukakan  model retorika
sebagai proses berlangsungnya komunikasi antarmanusia yang melibatkan
tiga komponen: komunikator (orang yang mengirim pernyataan), pesan (isi
pernyataan yang dikirim), dan komunikan (orang yang menerima pesan)
(Sumarno, 1999: 14).

Konsep pemikiran Aristoteles ini kemudian berkembang di
Jerman menjadi publizitwissenschaft (publisistik). Setelah perkembangan
teknologi di bidang pengelolaan informasi  dan kemajuan di bidang
industri, para ilmuwan mulai menyadari pentingnya komunikasi, yang
kemudian mengantar komunikasi sebagai ilmu atau disiplin tersendiri.
Perkembangan ini dimulai di Amerika Serikat dan menjadikan komunikasi
sebagai communication science atau ilmu komunikasi.

Istilah komunikasi (communication) berasal dari bahasa Latin,
communication, yang bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama
berarti sama maknanya. Orang yang melakukan komunikasi memiliki
persamaan makna atas pesan yang dipertukarkan. Kesamaan makna
merupakan unsur dasar dalam komunikasi. Komunikasi tidak hanya
bersifat informasi, tetapi juga persuasi. Komunikasi tidak hanya
dimaksudkan agar penerima pesan mengerti dan mengetahui sesuatu,
tetapi juga dimaksudkan untuk mau dan bersedia menerima sesuatu
paham atau keyakinan baru sehingga mau mengubah apa yang diyakininya
sebelumnya.

Pengertian komunikasi yang lebih memfokuskan diri pada tujuan
komunikasi seperti yang dikemukan oleh Carl Hovland: communication is the
process by which an individual (the communicator) transmit stimuli (usually verbal
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symbol) to modify the behjavior the other individual. Defenisi tersebut
menyatakan bahwa fungsi komunikasi  berupaya mempengaruhi atau
mengubah tingkah laku komunikan.

Harold Lasswell mengemukakan bahwa cara yang terbaik untuk
menerangkan proses komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan:
who says what in which channel to whom with what effect. Jawaban pertanyaan
paradigmatik Lasswell tersebut sesungguhnya merupakan unsur-unsur
dari proses komunikasi, yakni: communicator, message, channel, receiver, effect.

Dari paradigma Lasswell tersebut, dapat dirumuskan bahwa
komunikasi  berarti proses penyampaian pesan dari seorang komunikator
kepada seorang komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan
efek tertentu. Fungsi komunikasi menurut Lasswell:
1. The surveillance of the environment (pengamatan lingkungan)
2. The correlation of the parts of society in responding to the environment (korelsasi

kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan)
3. The transmission of the social heritage from one genertation to the next (transmisi

warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain).

Komuniaksi pada awalnya hanyalah merupakan suatu keahlian
atau keterampilan tertentu. Orang yang pandai berbicara di depan umum
dianggap sebagai seseorang yang memiliki keterampilan komunikasi yang
baik (orator). Orang yang pandai menggunakan bahasa tertulis sebagai
media penyaluran gagasan dan emosinya, sering dinilai sebagai seseorang
yang memiliki keterampilan (keahlian) berkomunikasi yang baik (penulis,
wartawan, dsb.). Berbagai macam keterampilan komunikasi lainnya,
seperti juru kamera, fotografer, dsb.

Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan rasional, manusia
berinteraksi dengan manusia lainnya di lingkungan sekitarnya. Manusia
selalu berusaha memahami lingkungan sekitarnya dengan melakukan
pengamatan-pengamatan mendalam. Manusia selalu mempertanyakan
banyak hal, yang akhirnya menghasilkan pengetahuan, ilmu dan teknologi.
Manusia menghasilkan banyak aneka ragam ilmu dan temuan-temuan
teknologi yang merupakan buah dari pemikiran manusia. Upaya manusia
dalam memeperoleh pengetahuan, didasarkan pada tiga masalah pokok,
yakni:
1. Apakah yang ingin diketahui?
2. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan?
3. Apakah nilai pengetahuan tersebut bagi manusia?

Tiga pertanyaan tersebut adalah masalah yang sangat mendasar
dalam pengkajian filsafat terhadap ilmu. Ontologi membahas tentang apa
yang ingin kita ketahui, hakikat apa yang dikaji. Metafisika membahas
hakikat kenyataan,. Epistemologi menguraikan tentang pengetahuan yang
menjelaskan  cara manusia memperoleh pengetahuan. Aksiologi
menguraikan nilai kegunaan dari pengetahuan yang
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diperoleh.Pengetahuan (knowledge) dalam arti sempit berarti pengenalan
akan sesuatu. Dalam arti luas, pengetahuan berarti semunya kehadiran
internasional objek dalam subjek. Ilmu menandakan seluruh kesatuan ide
yang mengacu ke objek yang sama dan saling berkaitan secara logis. Suatu
pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu jika memiliki syarat-syarat
berikut:
1. Mempunyai objek tertentu. Ilmu adalah suatu bentuk pengetahuan

yang mempelajari suatu objek. Objek ilmu dibedakan antara objek
material (objek yang dipandang) dan objek formal (sudut pandang)
dalam arti sudut mana objek ilmu itu dipandang. Objek formal
menentukan perbedaan ilmu. Dua disiplin ilmu atau lebih dapat sama
objek materilnya, tetapi ilmu tersebut berbeda satu sama lain berkat
objek formalnya.Objek materil ilmu komunikasi adalah perilaku
manusia, termasuk di dalamnya perilaku individu, kelompok dan
masyarakat. Objek formalnya adalah situasi komunikasi yang
mengarah pada perubahan sosial termasuk perubahan pikiran,
perasaan, sikap dan perilaku individu, kelompok, masyarakat dan
pengetahuan kelembagaan.

2. Sistematis. Sistematis berarti menurut suatu sistem tertentu. Sistem
berarti kumpulan hal-hal; yang disatukan ke dalam keseluruhn yang
konsisten karena saling terkait.

3. Universal. Komunikasi berlangsung di berbagai tempat, berbagai
negara, termasuk Indonesia. Menggunakan istilah menurut bahasa
negara masing-masing. Komunikasi dipelajari, diteliti dipraktekkan,
dan dikembangkan karena komuniaksi memang sangat diperlukan bagi
kepentingan manusia dan masyarakat.Metode penelitian komunikasi,
sebagaimana ilmu-ilmu sosial yang lain, komunikasi menggunakan
metode penelitian sosial.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

A. Filsafat Komunikasi
Filsafat komunikasi adalah disiplin yang menelaah pemahaman

(vertehen) secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan
holistis teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi
menurut bidangnya, sifatnya, tatanannya, tujuannya, fungsinya, dan
metodenya (Effendi, 1993).Dalam prosesnya, komunikasi dipengaruhi
oleh beberapa hal, antara lain tempat, waktu, gangguan, dan sebagainya.
Devito (1997) menyebut aspek-aspek yang berpengaruh bagi proses
komunikasi tersebut dengan lingkungan komunikasi. Setidaknya terdapat
tiga dimensi yang terdapat dalam lingkungan (konteks) komunikasi
dimaksud, yakni:
1. Dimensi fisik. Dimensi fisik mengacu pada lingkungan nyata atau

berwujud. Misalnya: di ruang rapat, ruang kelas, ruang keluarga, di
bioskop, di mal, di jalanan, di tempat rekreasi, dsb. Dimensi fisik ini
berkaitan dengan tempat, di mana komunikasi berlangsung. Tempat
berlangsungnya komunikasi dapat mempengaruhi  kandungan pesan
(apa yang disampaikan), serta bentuk kemasan pesan (bagaimana
menyampaikan).

2. Dimensi sosio-psikologi. Menyangkut lingkungan hubungan
kejiwaan antara partisipan komunikasi (komunikator dan komunikan).
Misalnya, status pendidikan, status ekonomi, norma agama, norma
budaya, rasa persahabatan, rasa permusuhan, rasa gembira, rasa duka,
dan sebagainya. Dimensi sosial psikologis berkaitan dengan suasana
dimana komunikasi berlangsung.  Suasana pada komunikator dan
komunikan akan mempengaruhi isi pesan dan cara mereka
menyampaikannya. Suasana seperti formalitas, informalitas, serius,
santai, berduka, gembira, misalnya, akan berbeda suasan
komunikasinya.

3. Dimensi temportal (waktu). Mencakup waktu dalam sehari, setahun,
ataupun dalam hitungan sejarah di mana komunikasi berlangsung.
Misalnya, pagi hari, sore hari, malam hari, abad sebelum masehi, abad
pertengahan, abad modern, masa orde lama, dan sebagainya.  Dimensi
temporal ini jelas berkaitan  dengan waktu. Biasanya orang
berkomunikasi dengan keluarganya sebelum berangkat kerja di pagi
hari. Sebagian yang lainnya justru dilakukan (berkomunikasi dengan
keluarganya) di waktu sore (sepulang kerja). Suatu pesan tertentu
disesuaikan dengan rangkaian temporal peristiwa komunikasi.

Ketiga dimensi lingkungan komunikasi tersebut akan selalu
berinteraksi dan saling mempengaruhi. Misalnya seseorang yang berjanji
akan datang pada pukul 20.00 (konteks waktu), namun terrnyata
datangnya terlambat, menyebabkan berubahnya suasana persahabatan
menjadi permusuhan (konteks sosio-psikologis), dan dapat berakibat



57

kedekatan fisik yang berubah karena pemilihan rumah makan untuk
makan malam (lingkungan fisik). Perubahan-perubahan seperti inilah yang
membuat komunikasi bersifat dinamis.

Unsur Gangguan (noise) dan Hambatan dalam Komunikasi
Noise adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan

dan dapat menentukan efektivitas komunikasi.  Gangguan dapat terjadi
dalam suatu proses komunikasi jika pesan yang disampaikan oleh
komunikator berbeda dengan pesan yang diterima oleh komunikan.
Menurut Devito (1996), ada tiga macam gangguan dalam komunikasi,
yakni gangguan fisik (ada suara selain dari suara komunikator), psikologis
(pemikiran yang sudah ada di kepala komunikator-komunikan), dan
gangguan semantik (salah dalam mengartikan simbol).

Tiga Macam Gangguan Komunikasi

Jenis Gangguan Definisi Contoh

Fisik Interferensi dengan
transmisi fisik isyarat
atau pesan lain

Bunyi suara mesin mobil, kaca
mata, dengungan komputer

Psikologis Interferensi kognitif
atau mental

Prasangka dan bias pada sumber-
penerima, pikiran yang sempit

Semantik Pembicara dan
pendengar memberi
makna yang berlainan
pada pesan

Orang yang berbicara dengan
bahasa yang berbeda,
menggunakan jargon atau istilah
yang terlalu rumit yang dipahami
pendengar

Dalam praktek berkomunikasi biasanya seseorang akan menemui
berbagai macam hambatan yang jika tidak dapat ditanggapi dan disikapi
secara tepat akan membuat proses komunikasi yang terjadi menjadi sia-sia
karena pesan tidak tersampaikan atau yang sering terjadi adalah terjadinya
penyimpangan.

B. Ontologi Komunikasi
Pentingnya studi komunikasi karena permasalahan-permasalahan

yang timbul akibat komunikasi. Manusia tidak bisa hidup sendirian, tetapi
secara kodrat harus hidup bersama manusia lain, baik demi kelangsungan
hidupnya, keamanan hidupnya, maupun demi keturunannya. Jelasnya,
manusia harus hidup bermasyarakat. Masyarakat bisa berbentuk kecil,
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sekecil rumah tangga yang hanya terdiri dari dua orang suami istri, bisa
berbentuk besar, sebesar kampung, desa, kecamatan, kabupaten atau kota,
propinsi, dan negara. Semakin besar suatu masyarakat yang berarti
semakin banyak manusia yang dicakup, cenderung akan semakin banyak
masalah yang timbul, akibat perbedaan-perbedaan di antara manusia yang
banyak itu dalam pikirannya, perasaannya, kebutuhannya keinginannya,
sifatnya, tabiatnya, pandangan hidupnya, kepercayaannya, aspirasinya, dan
lain sebagainya. Dalam pergaulan hidup manusia yang beraneka ragam itu
terjadi interaksi, saling mempengaruhi demi kepentingan dan
keuntungan pribadi masing-masing. Terjadilah saling mengungkapkan
pikiran dan perasaan dalam bentuk percakapan.

1. Hakikat komunikasi
adalah proses pernyataan antarmanusia. Yang dinyatakan itu

adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan
menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam "bahasa"
komunikasi pernyataan dinamakan pesan (message), orang yang
menyampaikan pesan disebut komunikator (communicator) sedangkan
orang yang menerima pernyataan diberi nama komunikan (communicatee).
Untuk tegasnya, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh
komunikator kepada komunikan. Jika dianalisis pesan; komunikasi terdiri
dari dua aspek, pertama isi pesan (the content of the message), kedua lambang
(symbol). Konkretnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, lambang
adalah bahasa.

Pikiran dan perasaan sebagai isi pesan yang disampaikan
komunikator kepada komunikan, selalu menyatu secara terpadu; secara
teoritis tidak mungkin hanya pikiran saja atau perasaan saja, masalahnya
mana di antara pikiran dan perasaan itu, yang dominan. Yang paling
sering adalah pikiran yang dominan; jika perasaan yang mendominasi
pikiran hanyalah dalam situasi tertentu, misalnya suami sebagai
komunikator ketika sedang marah mengucapkan kata-kata menyakitkan.

Pada situasi di mana guru sedang mengajar, da'i sedang
berkhotbah, penyiar televisi sedang membaca berita, di situ isi pesan yang
disampaikan ketiga komunikator tersebut didominasi oleh pikiran.

Komunikasi tidak lagi terjadi antara suami istri semata, tetapi dengan
orang lain, baik sebagai komunikator maupun komunikan. Ferdinand
Tonnies mengklasifikasikan pergaulan hidup manusia menjadi dua jenis,
yakni Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang dikategorikan Gemeinschaft adalah
pergaulan hidup dengan ciri-ciri pribadi (personal), tak rasional (irrational)
dan statis, sedangkan Gesellschaft merupakan pergaulan hidup dengan ciri-
ciri tak pribadi (impersonal), rasional (rational) dan dinamis. Gesellschaft
adalah pergaulan hidup yang serba formal, birokratis, dan kaku
disebabkan peraturan-peraturan yang mengikat dan membatasi. Di situ
terdapat pemimpin dan bawahan atau pengikut yang dipimpin, yang harus
taat, patuh, disiplin yang sjfatnya sanksional. Gesellschaft bisa berbentuk
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jawatan, perusahaan, lembaga, badan, partai politik, dan lain sebagainya.
Oleh karena pergaulan hidup dalam Gesellschaft bersifat tak pribadi maka
komunikasi seringkali tidak berlangsung dengan baik disebabkan
hambatan psikologis, sosiologis, atau antropologis.

Dewasa ini orang-orang semakin asyik mempelajari ilmu
komunikasi oleh karena jika seseorang salah komunikasinya
(miscommunication), maka orang yang dijadikan sasaran mengalami salah
persepsi (misperception), yang pada gilirannya salah interpretasi
(misinterpretation), yang pada giliran berikutnya terjadi salah pengertian
(misunderstanding). Dalam hal-hal tertentu salah pengertian ini
menimbulkan salah perilaku (misbehavior), dan apabila komunikasinya
berlangsung berskala nasional, akibatnya bisa fatal. Situasi komunikasi
yang semakin pelik itu mengundang pertanyaan yang hakiki yang
memerlukan jawaban yang hakiki pula. Apa sebenarnya komunikasi itu?

Pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan latin
"communicatio", Istilah ini bersumber dari perkataan "communis" yang berarti
sama; sama di sini maksudnya sama makna atau sama arti. Jadi
komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu
pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan.
Jika tidak terjadi kesamaan makna antara kedua aktor komunikasi
(communication actors) —- yakni komunikator dan komunikan itu, dengan
perkataan lain, komunikan tidak mengerti pesan yang diterimanya, maka
komunikasi tidak terjadi. Dalam rumusan lain, situasi tidak komunikatif.
Situasi komunikatif bisa berupa pidato, ceramah, khotbah, dan lain-lain,
baik situasi komunikasi lisan maupun tulisan. Jika anda yang tengah
membaca buku ini ternyata tidak mengerti isi buku ini bagi anda tidak
komunikatif. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan buku ini tidak
komunikatif bagi anda. Kemungkinan pertama penulis tidak mampu
mengarang; kemungkinan kedua tingkat pendidikan anda terlalu rendah
untuk bisa menyimak makna-makna dari kalimat dalam buku ini.
Sebaliknya bila anda memahami isi buku yang anda sedang baca ini berarti
buku ini komunikatif bagi anda.

Penyebab utama terjadinya situasi komunikatif itu adalah karena isi
buku ini, baik pemilihan kata-katanya maupun susunan kalimatnya cocok
dengan apa yang dinamakan Wilbur Schramm frame of reference atau dalam
bahasa Indonesianya kerangka acuan, yaitu paduan pengalaman dan
pengertian (collection of experiences and meanings) anda. Schramm menyatakan
bahwa field of experience atau bidang pengalaman merupakan faktor yang
amat penting untuk terjadinya komunikasi. Apabila bidang pengalaman
komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi
akan berlangsung lancar. Sebaliknya, jikalau pengalaman komunikan tidak
sama dengan pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk
mengerti satu sama lain; dengan perkataan lain situasi menjadi tidak
komunikatif; atau dengan rumusan lain terjadi
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miscommunication(miskomunikasi). Banyak lagi faktor-faktor lain yang
menyebabkan terjadinya miskomunikasi atau komunikasi yang salah itu.

2. Ontologi dalam Komunikasi
Asumsi-asumsi ontologis dalam komunikasi menjelaskan

kepercayaan tentang ruang lingkup komunikasi antar manusia dan
komunikasi itu sendiri. Kita perlu mengkaji 3 paradigma ontologis yang
mempengaruhi ilmuwan komunikasi untuk memahami secara utuh
mengenai kepercayaan ontologis kontemporer.  Ketiga paradigma
ontologis itu adalah mekanisme, aksionalisme, dan realisme aksional.
a. Mekanisme. Paradigma mekanisme biasa disebut determinisme.

Mekanisme berasal dari bahasa latin “machin” yang berarti mesin.
Dalam paradigma ini manusia dipandang seperti mesin yang tidak
memotivasi diri dan tidak punya pilihan. Manusia ditentukan oleh
lingkungan di mana dia hidup.

b. Aksionalisme.Menururt perspektif ini, manusia dianggap aktif yang
meilih tujuan-tujuannya dan kemampuan memilih atau mengacu pada
tujuan-tujuan atau keinginan-keinginan serta alasan seseorang
berperilaku.

c. Realisme aksional.Bahwa teori komunikasi baru diangap memadai
apabila mencakup didalamnya kekuatan kultural yang senantiasa
muncul dalam persepsi-persepsi seseorang serta harus memunculkan
orang sebagai aktor sosial.

Terdapat delapan asumsi tentang komunikasi antar manusia yang
mewarnai pemikian ilmuwan kontemporer:
1. Komunikasi sebagai realitas sosial. Fenomena komunikasi manusia

merupakan merupakan realitas sosial. Perhatikan pernyataan ini :
“Anda kelihatan cantik sekali, sayang” untuk memahami hakikat
komunikasi yang bernuansa sosial. Jika kalimat atau pernyataan ini
diungkapkan oleh seorang romantis pada kekasihnya, maka pernyataan
ini cenderung diinterpretasikan sebagai suatu pujian atau ungkapan
rasa sayang. Namun demikian, bila seorang majikan perusahaan
mengungkapkan kalimat itu pada seorang karyawati baru, maka
pernyataan itu mungkin akan diinterpretasikan sebagai pelecehan
seksual atau sapaan yang kurang pantas. Ilustrasi di atas menunjukkan
bahwa, orang menciptakan fenomena komunikasi dengan memberikan
makna yang sama pada perilaku-perilaku verbal dan non-verbal.

2. Komunikasi  sebagai proses kreatif. Kita ambil satu episode, seperti
argumen untuk menjelaskan peran kreatif komunikasi. Argumen
adalah satu fenomena komunikasi, walaupun argumen diciptakan oleh
unit-unit komunikasi yang lebih kecil yang disebut tindakan berbicara
(speech-act). Disamping itu, melalui proses kreatif ini komunikasi
memainkan peran yang lebih luas dalam membangun realitas-realitas
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sosial nonkomunikatif. Realitas-realitas sosial yang bermacam-macam
mulai dari konsep diri seseorang melalui hubungan-hubungan sosial
yang kita bangun dengan orang lain, melalui komunitas-komunitas
sosial yang lebih luas, termasuk kelompok-kelompok kecil, organisasi,
sub-budaya, dan budaya-budaya yang seluruhnya tercipta melalui
proses komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Misalnya,
persepsi diri kita merupakan fungsi dari reaksi-reaksi komunikatif yang
negatif dan positif orang lain. Begitu pula bila kita membangun dan
mempertahankan dengan teman atau kekasih, maka kita melakukannya
dengan cara membicarakan kepentingan-kepentingan kita yang sama
dengan orang lain.

Kelompok-kelompok sosial kecil hingga kelompok bangsa dan negara
juga dipersatukan melalui rasa saling membutuhkan dan dinyatakan
melalui proses komunikasi. Dalam hal ini, semua kontrak-kontrak
sosial diciptakan, dipertahankan, dan dihancurkan melalui tindakan
pembicaraan.

3. Komunikasi sebagai  proses pengembangan. Sejalan dengan
sifatnya yang kreatif, komunikasi manusia merupakan suatu proses
yang terus berkembang, maksudnya sisi dan karakter komunikasi serta
realitas-realitas sosial yang diciptakannya senantiasa berkembang dan
mengalami perubahan sepanjang masa. Pada saat orang berbicara satu
dengan yang lain, mulai dari saat pertama bertemu hingga ke tahap
hubungan yang lebih akrab, maka komunikasinya terus mengalami
perubahan dan perubahan-perubahan inilah yang memberi bentuk
hubungan itu sendiri. Jadi dengan demikian, komunikasi merupakan
proses perubahan yang terus menerus senantiasa mengubah diri kita
dan dunia sosial kita.

4. Komunikasi  sebagai sistem yang kompleks.Berbeda dengan
pandangan awal munculnya komunikasi sebagai sesuatu yang
sederhana dan hanya merupakan proses pengaruh satu arah. Para
ilmuwan komunikasi dewasa ini meyakini bahwa komunikasi manusia
merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu sistem tindakan
dan makna yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Orang
tidak berkomunikasi dalam situasi yang vakum, tetapi tiap tindakan
dan makna seseorang hanya dapat dipahami dalam hubungannya
dengan pesan-pesan resiprokal orang lain serta situasi dan tempat
terjadinya pertukaran pesan. Tiap bagian dari sistem komunikasi akan
mempengaruhi bagian yang lain dan keseluruhan episode komunikasi
lebih dari sekedar jumlah seluruh tindakan pembicaraan individu yang
berkomunikasi pada saat itu.
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5. Komunikasi sebagai suatu fenomen kontekstual. Sejalan dengan
pendangan komunikasi sebagai suatu sistem, penelitian komunikasi
dewasa ini pada umumnya memandang komunikasi manusia sebagai
suatu fenomena yang tergantung pada konteks. Mereka berpendapat
efek-efek yang ditimbulkan dari suatu komunikasi sangat bervariasi,
tergantung pada fungsi konteks fisik, sosial, dan psikologis, Misalnya,
pesan-pesan yang sifatnya mengancam bisa saja melahirkan kepatuhan
bila penerima pesan tersebut memiliki status yang relatif lebih rendah
dari komunikator, tetapi pesan tersebut bisa saja menjadi pemicu
perselisihan bila penerimanya punya konteks status yang sama dengan
komunikator. Dengan demikian, komunikasi bisa saja
dikontekstualkan tanpa menghilangkan makna aslinya bagi seorang
komunikator dan bagi peneliti yang meneliti hal tersebut.

6. Komunikasi  sebagai suatu aktifitas yang bertujuan. “Di kalangan
peneliti Komunikasi”, kata Miller, kepercayaan terhadap pesan
kemauan atau kehendak diri manusia telah menggantikan paradigma
law governed (diatur oleh kaidah), yaitu paradigma perilaku komunikasi
yang deterministik. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan banyak
ilmuwan komunikasi bahwa komunikasi manusia mampu memilih dan
bertindak menurut kehendak dirinya. Orang berkomunikasi karena
punya alasan-alasan yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang
diinginkannya, misalnya menciptakan citra publik yang positif atau
karena alasan-alasan tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang
diinginkannya, yaitu menciptakan hubungan yang berarti dan
menciptakan citra publik yang positif, serta karena alasan sosial dan
material tertentu. Dalam upaya memperoleh obyek-obyek yang
diinginkannya, orang akan memilih strategi-strategi komunikasi yang
diyakini bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Itulah sebabnya
komunikasi sering dipandang sebagai suatu aktifitas yang digunakan
orang untuk mencapai apa yang diinginkannya dan yang penting bagi
orang lain.

7. Komunikasi sebagai suatu realitas interaktif. Seperti telah
dinyatakan diatas, para ahli teori komunikasi kontemporer sering
memperkuat sikap ontologis aksional dengan realisme yang percaya
bahwa perilaku komunikasi manusia dibentuk oleh interaksi antara
individu yang mampu membuat pilihan-pilihan dengan kekuatan yang
pada saat itu di luar kontrak pribadi komunikator. Fenomena tak
terkontrol yang mempengaruhi pilihan-pilihan komunikatif mencakup
atribut-atribut psikologis seperti umur dan kecerdasan, serta sindrom-
sindrom kepribadian seperti sifat malu dan dogmatisme. Menyangkut
perspektif interaktif ini, Smih berpendapat bahwa perilaku pilihan
komunikasi terjadi dalam batas-batas yang  meluas dan
menyempitsebagai suatu fungsi konteks yang relatif potensial
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8. Komunikasi  sebagai suatu proses yang teratur.Para ilmuwan
komunikasi pada umumnya berpendapat bahwa perilaku komunikasi
manusia adalah terpola dan teratur, bukannya kacau dan tidak dapat
diramalkan. Karena manusia dipandang sebagai makhluk yang penuh
dengan pilihan-pilihan , maka sejumlah penulis menyatakan bahwa
perilaku manusia itu tidak terstruktur dan tidak dapat diramalkan, dan
oleh karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai studi
ilmiah. Hampir semua ilmuwan komunikasi menolak pandangan ini.
Mereka berpendapat bahwa perilaku-perilaku komunikatif dibangun
dan distrukturkan oleh makna-makna yang dilekatkan si komunikator
pada ujaran-ujarannya. Lagipula, asumsi tentang keinginan bebas,
tidaklah berarti bahwa makna-makna dan tindakan-tindakan seseorang
bersifat kacau dan tak dapat diprediksi. Banyak peneliti yang lebih
percaya bahwa kehendak manusia dilakukan dalam bentuk yang
teratur, yaitu komunikator secara konsisten mengikuti kaidah-kaidah
makna dan tindakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan-
tujuan individual dan kelompok.

C. Epistemologi Ilmu Komunikasi
Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni episteme yang

berarti pengetahuan dan logos berarti pembicaraan. Epistemologi
merupakan cabang filsafat yang mengkaji sumber, karakteristik, dan tipe
pengetahuan. Epistemologi menjadi salah satu isu paling banyak dikaji
dalam filsafat ilmu, misalnya yang berkaitan dengan kaitan antara
pengetahuan dan kebenaran dan karakteristik atau sifat pengetahuan.

Epistemologi berkaitan dengan cara pengetahuan diperoleh
melalui proses dan metode ilmiah. Metode ilmiah berujuk pada
mekanisme pengumpulan informasi atau data berikut penafsirannya
secara sistematis, logis dan valid. Epistemologi sering dihubungkan
dengan metodologi peelitian. Metode penelitian merupakan cara
memperoleh pengetahuan ilmiah sehingga sering juga disebut denga
metode ilmiah.  Metode ilmiah tersebut dibangun dari pemikiran logis,
yang menunjukkan hipotesis dan bersifat verifikatif.

Menurut Lanigan, epistemologi dirujuk pada salah satu teori
kebenaran dan bergerak dari ranah kognitif ke konatif. Teori kebenaran
yang dimaksud adalah:  (1) Teori koherensi yang memandang suatu
pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu koheren atau konsisten
dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. (2) Teori
korespondensi yang menilai suatu pernyataan adalah benar jika materi
yang terkena oleh persyaratan itu berhubungan dengan obyek yang dituju
oleh pernyataan bersangkutan. (3) Teori pragmatik yang memandang
suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan atau konsekuensi dari
pernyataan tersebut mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan
manusia
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Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat
yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-
pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas
pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.

Secara epistemologis, sejarah komunikasi dapat diidentifikasi ke
dalam tiga periode perkembangan, yaitu: (1) Periode klasik (Eropa Kuno),
meliputi zaman Yunani kuno dan Romawi yang ditandai terjadinya
konflik etika dengan pragmatisme. (2) Periode pertengahan yang ditandai
adanya dominasi gereja. Ideologi yang berkembang berbaur antara filsafat,
agama dan teologi. (3) Periode modern (Eropa modern dan kontemporer)
yang terdiri atas perkembangan komunikasi di Eropa dan perkembangan
komunikasi di Amerika. Pada periode ini ditandai dengan adanya situasi
budaya dalam bidang religi, politik, kemasyarakatan, kesenian, ekonomi
dan pengetahuan (Hermawan, 2004: 4-6).

Berdasarkan jenis data dan pengolahannya, ilmu komunikasi
memiliki dua jenis, yaitu kuantitatif yang labih berlatar positivist dan
kualitatif lebih berlatar antipositivist yang intersubjektif. Ilmu komunikasi
menggunakan empat strategi dalam pengumpulan data penelitian, yaitu :
1. Eksperimen, digunakan pada penelitian kuantitatif.
2. Survei, digunakan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif.
3. Analisis teks, digunakan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif.
4. Partisipasi-observasi, digunakan pada penelitian kualitatif

Ilmu komunikasi dengan latar positivist mencari generalisasi dan
objektivitas universal disebut nomothetik. Sebaliknya, ilmu komunikasi
berlatar antipositivisme mencari intersubjektivitas guna membangun ilmu
secara ideografik. Oleh karena itu ilmu komunikasi yang berlatar
positivisme bebas nilai, sebaliknya ilmu komunikasi yang berlatar
antipositivisme justru terkait nilai.

Penelitian komunikasi kunatitatif-positivist dan kulitatif-interpretif
berbeda pada tingkat paradigma filsafat ilmu dan karenanya menurun
pada aspek metodologis. Pada penelitian komunikasi kuantitatif, dikenal
sebagai istilah kunci yang melekakt. Antara lain: variabel, validitas,
reliabilitas, objektivitas, dan sebagaianya yang disebut sebagai idiom-
idiomm ”jati diri” yang khas dipunyai oleh penelitian kuantitatif.
Sedangkan idiom khas yang mencerminkan identitas esensial sesuai
hakikat peenlitian kualitatif antara lain tercermin pada penggunaan istilah
informan atau sumber informasi (bukan responden), kredibilitas sumber
(bukan validitas internal), transferabilitas (buka reliabilitas) dan lainnya
(Bungin., 2001:31-32).

Dilihat dari paradigma filasafat ilmunya, penelitian komunikasi
kuantitatif-positivist memeandang manusia sebagai makhluk jasmaniah
yang sehari-hari bertindak atau memebri respon terhadap stimulus yang
diterimanya. Tindakan atau respon s terhadap stimulus ini tergantung
pada tuntutan organisik yang secara alamiah tersimpan di dlam diri
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manusa itu sendiri dan/ atau dari luar manusia sebagai bagian dari
struktur sosial yang melingkunginya. Karena itu, suatu fenomena sosial
dipandang sebagi akibat atau fungsi dari bekerjanya faktor orghanismik
internal tertentu dalam diri manusia dan/atau faktor lingkungan eksternal
sebagi bagian dari struktur sosialnya.

Dalam kualitatif-interpretif, mausia lebih dipandang sebagi
makhluk rohaniah alamiah (natural). Dala pandangan ini, manusia sebagi
makhluk sosial sehari-hari bukan ”berperilaku”, karena ”perilaku”
berkonotasi mekanistik alias bersifat otomatis seperti hewan, melainkan
”bertindak”. Istilah ”bertindak” mempunyai konotasi tidak otomatis
?mekanistis, melainkan humanistik alamiah, yang melibatkan: niat,
kesadaran, motif-motif, atau alasan-alasan tertentu, tang disebut Weber
sebagai tindakan sosial dan perilaku sosia, karena sifatnya yang
intensional, meliatkan makan dan interpretasi yang tersimpan di dlam
perilakunya. Dunia makna itulah yang perlu dibuka, dilacak, dan dipahami
untuk bisa memahami fenomena sosial apapun, kapan pun dan
dmanapun. Dari latar belakang inilah muncul tradisi penelitian kualitatif.

Pengetahuan bukan merupakan ilmu. Terdapat beberapa hal yang
harus dipenuhi bagi suatu pengetahuan yang kredibel, atau memenuhi
syarat-syarat ilmiah antara lain harus bersifat empiris, verivikatif, non-
normatif, transmissible, general, dan explanotory. Di samping itu ilmu
juga harus menekankan aspek ontologi, epistomologi, dan aksiologi. Ia
harus bersifat ilmiah, sistematis, mempunyai metode, objek kajian, lokus,
dan fokus tertentu Dalam kaitannya dengan pemahaman ilmu di atas,
ilmu komunikasi sering mendapatkan keraguan dalam keberadaan dan
keeksistensiannya sebagai ilmu di tengah kemajuan teknologi informasi
saat ini. Hal ini mungkin salah satunya disebabkan perkembangan historis
komunikasi menjadi sebuah ilmu melalui tahapan dimensi waktu yang
terlalu jauh (berdasarkan pemahaman catatan sejarah perkembangan ilmu
komunikasi di daratan Amerika).

Perkembangan komunikasi sebagai ilmu selalu dikaitkan dengan
aktifitas retorika yang terjadi di zaman Yunani kuno, sehingga
menimbulkan pemahaman bagi pemikir-pemikir barat bahwa
perkembangan komunikasi pada zaman itu mengalami masa kegelapan
(dark ages) karena tidak berkembang di zaman Romawi kuno. Dan baru
mulai dicatat perkembangannya pada masa ditemukannya mesin cetak
oleh Guttenberg (1457). Sehingga masalah yang muncul adalah, rentang
waktu antara perkembangan ilmu komunikasi yang awalnya dikenal
retorika pada masa Yunani kuno, sampai pada pencatatan sejarah
komunikasi pada masa pemikiran tokoh-tokoh pada abad 19, sangat jauh.
Sehingga sejarah perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri terputus kira-
kira 1400 tahun. Padahal menurut catatan lain, sebenarnya aktifitas
retorika yang dilakukan pada zaman Yunani kuno juga dilanjutkan
perkembangan aktifitasnya pada zaman pertengahan (masa persebaran
agama). Sehingga menimbulkan asumsi bahwa perkembangan komunikasi
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itu menjadi sebuah ilmu tidak pernah terputus, artinya tidak ada mata
rantai sejarah yang hilang pada perkembangan komunikasi. Makalah ini
ingin mengangkat zaman persebaran agama yang berlangsung antara
rentang waktu tersebut (zaman pertengahan) menjadi bagian dari
perkembangan ilmu komunikasi. Sehingga zaman pertengahan menjadi
jembatan alur perkembangan komunikasi dari zaman yunani kuno ke
zaman renaissance, modern, dan kontemporer.

Epistemologi ilmu komunikasi membahas tentang:
 Berkaitan dengan Bagaimana komunikasi dikaji?
 Menggunakan metode penelitian apa komunikasi itu dikaji?
 Aspek-aspek apa saja yang dikaji dalam komunikasi?

D. Aksiologi Ilmu Komunikasi
Aksiologi berkaitan dengan bagaimana komunikasi ditinjau dari

aspek etika. Aksiologis mempertanyakan nilai bagaimana dan untuk
tujuan apa ilmu komunikasi digunakan. Karenanya, terkait penilai etis atau
moral. Hanya tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja yang
dapat dikenai penilaian etis. Akar tindakan manusia adalah falsafah hidup.
Sama halnya dengan ilmuwan komunikasi, falsafah hidupnya akan
menentukannya dalam ;
1. Memilih objek penelitian
2. Cara melakukan penelitian
3. Menggunakan produk hasil penelitiannya.

Aksiologi adalah bidang filsafat yang membahas tentang tata nilai,
sikap, etika dan estitika yang kalau disederhanakan biasa disebut moral.
Bidang ini akan berusaha menjawab ”untuk apa” atau ”mau diapakan”
ilmu yang diperoleh. Aspek dari Aksiologi tujuan dasarnya: Menemukan
kebenaran atas fakta “yang ada” atau sedapat mungkin ada kepastian
kebenaran ilmiah.Contohnya: pada teori komuniaksi post-positivisme
beranggapan, dasar pengetahuan social dan peranan nilai dalam produksi
pengetahaun social secara luas juga didasarkan pada ajaran yang
objektivis. Penganut Post-Positivisme akan menggunakan metode-
metode yang tidak bias dan berupaya untuk menyadari nilai-nilai yang
dapat merusak netralitas. Jadi walaupun tidak ada pernyataan mengenai
kebenaran absolute dan penelitain bebas nilai yang dibuat, kepercayaan
pada hal tersebut ada berdasarkan anggapanya bahwa kemajuan dapat
dibuat jika para peneliti memelihara penelitian dan teorinya serta berfikir
kritis terhadap pernyataan teoritisnya dan penilaian empirisnya
(Hermawan, 2004: 127-128).

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………
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Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman
Konsep-konsep filsafat dikaitkan dengan aktivitas komunikasi

antarmanusia dan tinjauan pentingnya komunikasi bagi kehidupan
manusia sebagai individu dan masyarakat serta potensi gangguan dalam
komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia, baik
untuk kepentingan manusia secara personal, maupun untuk mengenal dan
berhubungan dengan lingkungannya. Pesan-pesan komunikasi dapat saja
disalahtafsirkan oleh partisipan komunikasi  karena adanya potensi
gangguan berupa fisik, psikis, dan semantik.

Komunikasi diperlukan manusia untuk mengungkapkan
eksistensinya, mengenal lingkungan, dan berhubungan dengan manusia
lainnya. Komunikasi juga penting bagi pengembangan diri dan lingkungan
masyarakat, mengartikulasikan ide, gagasan, dan ekspresi emosi
manusia.Komunikasi adalah suatu disiplin ilmu tersendiri sebagai bagian
dari ilmu-ilmu sosial serta memiliki metode penelitian tersendiri. Objek
materi dari ilmu komunikasi adalah perilaku manusia dan objek formalnya
adalah situasi komunikasi. Unsur gangguan dalam komunikasi dapat
berupa fisik, psikis, dan semantik. Hambatan komunikasi dapat berupa
ketidakmampuan komunikator dalam menyesuaikan diri dengan situasi
komunikan khususnya dalam mengemas pesan yang disampaikan.***

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB V.KAJIAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS
& AKSIOLOGIS TERHADAP KOMUNIKASI

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

Aspek Filsafati dalam Praktik Komunikasi
Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan rasional, manusia

berinteraksi dengan manusia lainnya di lingkungan sekitarnya. Manusia
selalu berusaha memahami lingkungan sekitarnya dengan melakukan
pengamatan-pengamatan mendalam. Manusia selalu mempertanyakan
banyak hal, yang akhirnya menghasilkan pengetahuan, ilmu dan teknologi.
Manusia menghasilkan banyak aneka ragam ilmu dan temuan-temuan
teknologi yang merupakan buah dari pemikiran manusia. Uapaya manusia
dalam memeperoleh pengetahuan, didasarkan pada tiga masalah pokok
(Suriasumantri, 1995); Apakah yang ingin diketahui?Bagaimana cara
memperoleh pengetahuan? Dan apakah nilai pengetahuan tersebut bagi
manusia?

Tiga pertanyaan tersebut adalah masalah yang sangat mendasar
dalam pengkajian filsafat terhadap ilmu. Ontologi membahas tentang apa
yang ingin kita ketahui, hakikat apa yang dikaji. Metafisika membahas
hakikat kenyataan,. Epistemologi menguraikan tentang pengetahuan yang
menjelskan  cara manusia memperoleh pengetahuan. Aksiologi
menguraikan nilai kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.

1. Pemikiran Richard Lanigan tentang Komunikasi
Richard Lanigan membahas secara khusus analisis filsafati

mengenai komunikasi. Menurutnya, filsafat sebagai disiplin, biasanya
dikategorikan menjadi sub-bidang utama menurut jenis justifikasinya yang
dapat diakomodasi oleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok
berikut:
 Apakah yang aku ketahui (what di I know) ?
 Bagaimana aku mengetahuinya (how do I know) ?
 Apakah aku yakin (am I sure) ?
 Apakah aku benar ? (am I right) ?

a. Metafisika. Lanigan menguraikan bahwa metafisika adalah suatu studi
tentang sifat dan fungsi teori tentang realita. Dalam hubungannya
dengan teori komunikasi, metafisika berkaitan dengan hal-hal sebagai
berikut:
1) Sifat manusia dan hubungannya secara kontekstual dan ndividu

dengan realita  dalam alam semesta.
2) Sifat dan fakta bagi tujuan, penyebab, dan aturan
3) Problem pilihan, khususnya kebebasan versus determinisme pada

perilaku manusia.

Metafisika merupakan suatu kajian tentang hakikat keberadaan zat,
hakikat pikiran, dan hakikat zat dengan pikiran (Suriasumantri).
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b. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki
asal, sifat, metode dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi
berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan lebih fundamental
bersangkutan dengan kriteria bagi penilaian terhadap kebenaran dan
kepalsuan. Epistemologi sering dihubungkan dengan metodologi.

Epsitemologi pada dasarnya adalah cara ilmu pengetahuan disusun dan
bahan yang diperoleh yang dalam prosesnya menggunakan metode
ilmiah. Metode adalah tata cara dari suatu kegiatan berdasarkan
perencanaan yang matang dan mapan, sistematis, dan logis. Metode
ilmiah dilandasi oleh:
1) Kerangka pemikiran yang logis; mengandung argumentasi yang

dalam menjabarkan penjelasannya mengenai suatu gejala bersifat
rasional.

2) Penjabaran hipotesis yang merupakan deduksi dan kerangka
pemikiran, merupakan dugaan sementara  yang untuk
pembuktiannya diperlukan pengujian.

3) Verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran secara
faktual; penilaian secara objektif terhadap suatu pernyataan
hipotesis.

Lanigan menjelaskan bahwa prosesnya yang progresif dari kognisi
menuju afeksi yang selanjutnya konasi, epistemologi berpijak pada
salah satu atau lebih teori kebenaran. Teori-teori kebenaran yang
dimaksd adalah:
a) Teori Koherensi. Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan

itu koheren atau konsisten denga pernyatan sebelumnya yang
dianggap benar. Jika kita menganggap bahwa “Presiden yang
menaikan TDL akan mendapatkan masalah” adalah suatu
pernyataan yang benar, maka pernyataan yang mengatakan bahwa
“SBY adalah presiden RI yang menaikkan TDL pasti akan
mendapatkan masaah”, adalah benar pula, karena koheren atau
konsisten dengan pernyataan pertama.

b) Teori korespondensi.Suatu pernyataan dianggap benar jika materi
yang terkena oleh persyaratan itu berkorespondensi (berhubungan)
dengan objek yang dituju oleh pernyataan itu.Bahwa Makassar
adalah ibukota provinsi Sulawesi Seltan adalah benar karena
berkorespondensi dengan fakta.

c) Teori pragmatik.Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan
atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis
bagi kehidupan manusia.Bahwa pernyataan “ Jika zakat dikelola
dengan baik dan bertanggung jawab akan dapat mengntaskan
kemiskinan”, adalah benar, karena pernyataan itu mengandung
unsur kegunaan atau manfaat bagi manusia.
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c. Aksiologi. Aksiologi adalah asas mengenai cara bagaimana
menggunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara epistemologis.
Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai
seperti etika, estetika, atau agama.Dalam hubungannya dengan filsafat
komunikasi, Lanigan mengungkapkan bahwa  aksiologi merupakan
studi etika dan estetika  yang merupakan kajian tentang nilai-nilai
manusiawi dan bagaimana cara melembagakannya atau
mengekspresikannya. Dalam mengemas pesan, sorang komunikator
selayaknya mempertimbangkan apakah pesan-pesannya yang akanb
disampaikan tersebut layak atau tidak layak dari sudut pandang etis dan
estetis.

d. Logika.Logika berkaitan dengan telaah terhadap asas-asas dan metode
penalaran secara benar. Dalam komunikasi, unsur logika dipandang
sangat penting. Suatu pemikiran harus dikomunikasikan kepada orang
lain, dan yang dikomunikasikan itu harus merupakan keputusan
sebagai hasil proses berpikir; berpikir logis.

2. Pemikiran Stephen W. Littlejohn tentang Komunikasi
Stephen W. Littlejohn membagi tiga aliran pemikiran dalam ilmu:
a. Aliran pendekatan scientific (ilmiah-empiris)
 Eksakta
 Objektivitas
 Pemisahan ‘known” dan “knower”
 Eksperimen (bentuk penelitian)
 Standarisasi obeservasi
 Kausalitas
 Konsistensi

b. Aliran pendekatan humanistic
 Ilmu – subjektivitas
 PenelItian partisipasi observasi
 “Knower” dan “known” membaur/tidak terpisah
 Penekanan pada cara pandang menentukan gambaran dan uraian

tentang sesuatu
 Diterapkan dalam kajian: sIstem nilai, kebudayaan, sejarah, dan

pengalaman pribadi

c. Pendekatan khusus ilmu sosial
 Merupakan gabungan antara scientific dan humanistic
 Objek kajiannya adalah  manusia yang memerlukan kecermatan dan

ketepatan
 Perlu pengamatan objektif agar memenuhi kaidah-kaidah ilmiah
 Manusia bersifat aktif/dinamis
 Berkembang dalam dua tradisi: ilmu-ilmu prilaku dan ilmu-ilmu

sosial.
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Ilmu komunikasi merupakan bagian dari ilmu sosial. Pengkajiannya
difokuskan pada pemahaman tentang tingkah laku manusia dalam,
menciptakan, mempertukarkan dan menginterpretasikan pesan-pesan
untuk tujuan tetentu.  Dua kelompok yang berbeda dalam ilmu
komunikasi didasarkan pada perbedaan objek dan perbedaan metode
penelitian.

Ilmu komunikasi adalah pengetahuan tentang  peristiwa komunikasi
yang diperoleh melalui suatu penelitian tentang sistem, proses, dan
pengaruhnya yang dilakukan secara rasional dan sistematis, kebenarannya
dapat diperifikasi dan bersifat general.

Stephen W. Littlejohn (1989) mengidentifikasi dua kelompok teori
komunikasi berdasarkan metode penjelasan serta cakupan objek
penelitiannya, yakni:
1) Teori-teori umum (general theories)

1) Teori-teori fungsional dan strukturtal – struktur sosial dan kultural
(dari bioloigi, linguistik F.d. Saussure)

2) Teori-teori behavioral dan kognitif – individu (dari psikologi)
3) Teori-teori konvensional dan interaksional
4) Teori-teori kritis dan interpretif.

2) Teori-teori kontekstual
1) Teori-teori komunikasi intrapribadi – proses pemahaman, ingatan,

interpretasi, simbol-simbol ditangkap (diindera)
2) Teori-teori komunikasi antarpribadi – bentuk-bentuk dan sifat

hubungan (relationship), percakapan (discourse), interaksi, pembuatan
keputusan

3) Teori-teori komunikasi kelompok -- doinamika kelompok, efesiensi
dan efektivitas komunikasi dalam kelompok, pola dan bentuk
interaksi, pembuatan keputusan.

4) Teori-teori komunikasi organisasi – struktur dan fungsi organisasi,
hubungan antarmanusia, proses pengorganisasian, kebudayaan
organisasi.

5) Teori-teori komunikasi massa – struktur media, hubungan media
dan masyarakat, hubungan media dan khalayak, aspek budaya dari
komunikasi massa, dampak komunikasi massa bagi individu dan
masyarakat.

Littlejohn menelaah teori dan proses komunikasi dengan membagi
menjadi tiga tahap dan empat tema. Tahap pertama adalah meta theoritical,
kedua hypothetical, dan ketiga descriptive. Sedangkan tema yang dimaksud
adalah epistemologi (pertanyaan mengenai pengetahuan), ontologi (pertanyaan
mengenai eksistensi), perspective (pertanyaan mengenai fokus), dan axiologi
(pertanyaan mengenai nilai).
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Epistemological Ontological Perspectival Axiological

Descriptive Instruments
and technique

Observational
statement

Substantive
focuses

Judgment

Hypothetical Methods and
Procedures

Theories,
hypotheses,
law, and
interpretive
scheme

Definitions
and
metaphors

Ethical and
premises
and values

Meta theory Methodological
question

Metaphysical
question

Definitional
question

Aesthetic
and value
question

Things-In
Themselves Flow of events

a) Tema Epistemologikal. Tema epistemological pada tahap meta
teoritikal meliputi pertanyaan-pertanyaan bagaimana pengetahuan
disusun dari bahan yang telah diperoleh. Tema epistemological dikaji dari
tahap hipoptetical bersangkutan dengan metode dan prosedur dalam
menguji dugaan-dugaan sementara.Tema epistemologikal dilihat dari
tahap deskriptif menyangkut instrumen  dan teknik dalam rangka
melakukan verifikasi sebagai penilaian yang objketif.
Littlejohn mengajukan pertanyaan: Dengan proses bagaimana
timbulnya pengetahuan? Bagi Littlejohn, pertanyaan tersebut amat
kompleks dan perdebatan menyangkut masalah ini terletak pada inti
epistemologis.Littlejohn mengemukakan empat posisi dalam melihat
tema epistemologis, yakni:
1) Mentalisme atau rasionalisme.Pengetahuan timbul dari

kekuatan pikiran manusia. Posisi ini menempatkan dirinya pada
penalaran manusia.

2) Empirisme. Pengetahuan muncul dalam persepsi. Kita
mengalami dunia dan melihat apa yang yang  sedang terjadi.

3) Konstruktivisme. Orang merumuskan pengetahuan agar
berfungsi secara pragmatis dalam kehidupannya. Orang
memproyeksikan dirinya pada apa yang dialaminya. Para
konstruktivis percaya bahwa fenomena di dunia dapat
dikopnseptualisasikan dengan berbagai cara,  di mana
pengetahuan berperan tinggi bagi seseorang untuk merekayasa
dunia.
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4) Konstruktivisme sosial. Pengetahuan merupakan produk
interaksi simbolik dalam kelompok sosial. Realitas
dikonstruksikan secara sosial sebagai produk kehidupan
kelompok dan kehidupan budaya.

Cara ilmuwan dalam melakukan penyelidikan dan membangun teori
tergantung pada  asumsi-asumsi epistemologis. Posisi-posisi yang
dijelaskan Littlejohn tentang epistemologis tersebut dapat
dikategorikan ke dalam dua pandangan dunia (world views) yang saling
bertentangan yang mempengaruhi pemikiran tentang komunikasi:
1) Pandangan Dunia I.Tradisi ini berdasarkan gagasan empiris dan

rasionalis. Memperlakukan realitas berbeda dengan manusia,
sesuatu yang ditemukan di luar dirinya.

Penemuan (discovery) dianggap penting: dunia menunggu para
ilmuwan menemukannya. Oleh karenanya, pengetahuan dipandang
sebagai sesuatu disyaratkan dari luar diri seseorang. Pandangan
dunia ini sering disebut pandangan yang diterima (received view).
Objektivitas secara keseluruhan adalah penting dengan penelitian
yang disyaratkan untuk menentukan operasi yang pasti untuk
dipergunakan dalam mengamati peristiwa-peristiwa.
Para ilmuwan dalam tradisi ini mencoba menjelaskan bagaimana
munculnya fenomena dan bagaimana berlangsungnya. Mereka
sangat analitis, berupaya untuk mendefinisikan setiap bagian dari
sub bagian dari objek yang diamati.

2) Pandangan Dunia II. Tradisi ini menitikberatkan pada
konstruktivisme yang menganggap bahwa  dunia berlangsung
dalam proses. Dalam pandangan ini, orang-orang berperan aktif
dalam menciptakan pengetahuan. Dunia benda berada di luar
manusia, tetapi orang mampu mengkonseptualisasikan benda-
benda tersebut dalam menciptakan pengetahuan. Dunia benda
berada di luar diri manusia tetapi  orang mampu
mengkonseptualisasikan benda-benda tersebut dalam aneka ragam
cara yang berguna. Pengetahuan tidak muncul dari penemuan,
melainkan dari interaksi antara  yang mnengetahui dan yang
diketahui. Proses perseptual  dan interpretif orang-orang menjadi
objek studi yang penting.

Pandangan Dunia II tidak berupaya menampilkan dalil-dalil universal;
tetapi untuk menggambarkan konteks di mana orang-orang
beroperasi. Menekankan pada aspek humanistis, tanggapan
seseorang yang subjektif. Mengetahui berarti menginterpretasi
(knowing is interpreting) suasana aktivitas  yang digeluti setiap orang.
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Kebanyakan teori komunikasi berpendirian Pandanagn Dunia II,
berdasdarkan asumsi bahwa komunikasi adalah sarana vital dalam
konteks sosial.

b) Tema Ontologikal. Ontologi adalah cabang filsafat mengenai sifat
wujud (nature of being) atau sifat fenomena yang ingin diketahui. Dalam
ilmu sosial, ontologi terutama berkaitan dengan sifat interaksi sosial.
Littlejohn berpandangan bahwa meski dalam teori komunikasi tampak
berbagai posisi ontologis, namun dapat dikelompokkan menjadi dua
posisi mendasar yang saling berlawanan, yakni:
1) Teori aksional (actional theory). Menganggap bahwa orang

menciptakan makna, mereka mempunyai tujuan, mereka
menentukan pilihan nyata. Pandangan aksional berpihak pada
landasan teologis yang menyatakan bahwa  orang mengambil
keputusan yang dirancang untuk mencapai tujuan.

2) Teori nonaksional (non-actional theory). Menganggap bahwa perilaku
pada dasarnya  ditentukan oleh dan responsif terhadap  tekanan-
tekanan yang lalu. Dalam tradisi ini, dalil-dalil tertutup biasanya
dipandang tepat, interpretasi aktor yang dilakukan oleh seseorang
dilihat dengan sebelah mata.

c) Tema Perspektival. Perspektif suatu teori ada fokusnya. Perspektif
berkorelasi dengan epistemologi dan ontologi karena menjelaskan
bagaimana teoritisi memandang pengetahuan dan bagaimana
pengaruhnya terhadap perspektif teori. Setiap teori komunikasi
menyajikan perspektif khusus dari mana prosesnya dapat dipandang.

Perspektif adalah suatu titik pandang. Konfigurasi suatu teori
bergantung pada perspektif seorang treoritikus.  Perspektif ini
memandu seorang teoritikus dalam memilih apa yang akan dijadikan
fokus dan apa yang akan ditinggalkan, bagaimana menerangkan
prosesnya,  dan bagaimana mengkonseptualisasikan dalam berbagai
cara.Littlejohn menyajikan empat jenis perspektif yang dinilainya
memadai dalam pembatasan mengani ontologis ini:
1) Perspektif behavioristik. Pespektif ini timbul dari psikologi

mazhab perilaku atau mazhab behavioral, yang menekankan pada
rangsangan dan tanggapan (stimulus dan respons). Teori komunikasi
yang menggunakan perspektif ini cenderung menekankan pada cara
bahwa orang dipengaruhi oleh pesan. Teori seperti ini cenderung
untuk menyesuaikan diri pada  asumsi-asumsi Pandangan Dunia I,
dan biasanya bersifat nonaksional.

2) Perspektif transmisional. Memandang komunikasi sebagai
pengiriman informasi dari sumber kepada penerima. Mereka
menggunakan gerakan model linier dari suatu lokasi ke lokasi lain.
Perpektif ini menekankan pada media komunikasi, waktu, dan
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unsur-unsur konsekuensial. Umumnya berdasarkan Pandangan
Dunia I dan asumsi nonaksional.

3) Perspektif interaksional. Perspektif mengakui bahwa para pelaku
komunikasi secara timbal balik menanggapi satu sama lain. Jika
perspektif  transmisional bersifat linier, maka perspektif
interaksional bersifat sirkluler. Umpan balik dan efek bersama
merupakan kunci konsep. Teori seperti itu berdasarkan berdasarkan
Pandangan Dunia II yang mungkin aksional atau nonaksional,
bergantung pada derajat pikiran para pelaku komunikasi dalam
peranannya sebagai pemilih yang aktif.

4) Perspektif transaksional. Menekankan kegiatan saling memberi.
Memandang komunikasi sebagai suatu perilaku dimana pesertanya
terlibat secara aktif. Perspektif transaksional menekankan konteks,
proses, dan fungsi. Komunikasi dipandang situasional dan sebagai
proses dinamis yang memenuhi fungsi-fungsi individual dan sosial.
Menekankan holisme yang membayangkan komunikasi sebagai
proses saling menyampaikan makna. Teori transaksional cenderung
menampilkan Pandanagan Dunia II dan menggunakan eksplanasi
aksional.

d) Tema Aksional. Menurut Littelejohn ada tiga persoalan aksiologis
yang dihadapi ilmuwan komunikasi, yakni:
1) Apakah teori bebas nilai?Ilmu klasik menganggap bahwa teori

dan penelitian bebas nilai. Ilmu pengetahuan bersifat netral,
berupaya memperoleh fakta sebagaimana tampak dalam dunia
nyata. Jika ada pandangan yang menyatakan bahwa ilmu tidak
bebas nilai, berarrti peneliti dipandu oleh suatu kepentingan
dalam cara-cara tertentu dalam melaksanakan penelitian
ilmiah.Beberapa ilmuwan meyakini bahwa teori tidak pernah bisda
bebas nilai, dalam metode atau substansinya. Para ilmuwan
memilih apa yang akan dipelajari, dan pemilihan itu dipengaruhi
oleh nilai-nilai personal dan institusional.

2) Sejauh mana pengaruh prakrek penelitian terhadap objek
yang dipelajari?Apakah ilmuwan memasuki dan mempengaruhi
proses yang sedang dipelajari? Titik pandang ilmiah secara
tradisional menunjukkan bahwa par ilmuwan melakukan
pengematan secara hati-hati, tetapi tanpa iterferensi dengan tetap
memelihara kemurnian pengamatan.Dalam derajat yang lebih
tinggi, ilmuwan kritis memandang bahwa teori dan pengetahuan
mempengaruhi kelangsungan hidup manusia.

3) Sejauh mana ilmu berupaya mencapai perubahan
sosial?Beberapa ilmuwan berpandangan bahwa para sarjana
bertanggung jawab dalam mengembangkan  perubahan sosial
yang positif dengan kegiatan akademiknya.
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Secara keseluruahn dalam persoalan aksiologis ini terdapat dua
posisi umum:
a. Ilmu yang sadar nilai (value-conscious); mengaku pentingnya nilai

bagi penelitian dan teori, dan secara bersama berupaya untuk
mengarahkan nilai-nilai itu kepada tujuan yang positif.

b. Ilmu yang bernilai netral (value-neutral); percaya bahwa ilmu
menjauhkan diri dari nilai-nilai bahwa ilmuwan mengontrol nilai-nilai
tersebut.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

Ontologi Ilmu Komunikasi
Salah satu syarat ilmu adalah memiliki objek kajian yang terdiri

dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya. Ada dua istilah
objek ilmu, yaitu objek material dan objek forma.

Objek materia adalah objek dari mana ilmu dalam bidang yang
sama diamati. Objek material dapat dibagi menjadi dua, yaitu ilmu alam
dan ilmu sosial. Sedangkan objek forma adalah sudut darimana objek
materi dikaji secara lebih spesifik, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi,
komunikasi, psikologi. Dalam hal ilmu komunikasi, objek materinya
adalah tindakan manusia dalam konteks sosial, sama seperti sosiologi atau
antopologi misalnya, dan karenanya masuk dalam rumpun ilmu-ilmu
sosial. Sedangkan objek forma ilmu komunikasi adalah komunikasi itu
sendiri. Yang menjadi persoalannya adalah apakah komunikasi? Apakah
ilmu komunikasi? Lebih mendasar lagi, apakah hakikat komunikasi yang
menjadi objek kajiannya?

Tidak sebagaimana ilmu-ilmu alam yang objeknya eksak, ilmu
komunikasi berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial yang berobjek abstrak,
yaitu tindakan manusia dalam konteks sosial. Komunikasi sebagai kata
yang sulit untuk didefinisikan. Para pakar telah membuat banyak upaya
untuk mendefinisikan komunikasi.

Sebagaimana diutarakan, ilmu-ilmu alam memiliki objek yang
eksak. Misalnya, dalam biologi, kita mudah membedakan kucing dengan
anjing, mana jantung dan mana hati, sehingga tidak memerlukan
pendefinisian secara ketat. Tidak demikian halnya dengan  ilmu-ilmu
sosial yang objeknya abstrak. Ilmu komunikasi berada dalam rumpun
ilmu-ilmu sosial yang berobjek abstrak, yaitu tindakan manusia dalam
konteks sosial.  Ilmu komunikasi sebagai salah satu ilmu sosial mutlak
memerlukan definisi tajam dan jernih guna menjelaskan objeknya yang
abstrak itu.

Tidak semua peristiwa komunikasi yang terjadi merupakan objek
kajian ilmu komunikasi. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, objek
suatu ilmu harus terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat
hakikatnya.

Berdasarkan paradigma ketiga yang menyatakan bahwa pesan
disampaikan secara sengaja tanpa mempedulikan apakah pesan tersebut
diterima atau tidak. Yang menjadi persoalan dalam paradigma ketiga ini
adalah unsur kesengajaan dari pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Pengertian ”sengaja” sama halnya dengan motif komunikasi.
Motif komunikasi adalah sebab-sebab yang mendorong manusia
menyampaikan pesan kepada manusia lain. Dengan berprinsip pada
paradigma ketiga bahwa dalam komunikasi yang menjadi kajian ilmu
komunikasi pasti mengandung unsur kesengajaan. Namun, karena
manusia terdiri dari alam sadar dan tidak sadar, derajat kesengajaannya
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sulit ditentukan. Manusia berusaha menyampaikan pesan karena ia
memiliki motif. Hanya saja, ada motif-motif yang disadari karena datang
dari alam sadar dan karenanya bersifat proaktif, relatif terencana. Namun,
terdapat pula motif-motif yang tidak disadari, datang dari alam bawah
sadar, yang muncul seketika, reaktif, dan relatif tidak terencana. Karena
itulah, derajat kesengajaan sulit ditentukan sebagaimana dinyatakan
paradigma ketiga. Yang pasti, tanpa motif tidak akan ada pesan yang
menjadi kajiaannya. Karena itu, setiap tingkah laku manusia punya potensi
komunikasi.

Namun, tidak semua tingkah laku manusia akan berujung pada
komunikasi. Contohnya, apakah bila Anda bernyanyi sendiri di kamar
mandi adalah komunikasi? Apabila Anda bernyanyi dengan sengaja
karena dilatari motif agar orang di luar sana tahu bahwa ada Anda di
kamar mandi yang pintunya tidak terkunci. Maka inilah komunikasi,
kajian ilmu menurut paradigma ketiga, dimana Anda bukan sekedar
bernyanyi, melainkan berkomunikasi melalui nyanyian Anda kepada
siapapun di luar sana. Tetapi, apabila nyanyian Anda tanpa motif
komunikasi, hanya penyalur kegembiraan, maka ini bukanlah komunikasi
yang menjadi kajiannya. Artinya, Anda hanya sekedar bernyanyi, tidak
berkomunikasi melalui nyanyian itu. Manakala manusia berusaha
mewujudkan motif komunikasi, ia melakukan tindak komunikasi dengan
menyampaikan pesan.

Paradigma 1, 2, dan 3 sepakat bahwa objek kajian mereka adalah
penyampaian pesan antar manusia. Kepada makhluk selain manusia,
bukan merupakan objek kajian ilmu komunikasi karena mencederai
kriteria objek materianya. Jadi, ketiganya sependapat bahwa yang dikaji
hanyalah penyampaian pesan antarmanusia. Mereka pun sepakat bahwa
tanpa pesan, tidak ada komunikasi dan tidak ada objek kajian ilmu
komunikasi. Setiap tingkah laku manusia dapat dimaknai pesan. Tapi,
tidak semua tingkah laku manusia adalah pesan, karena menurut
paradigma 3, pesan adalah segala penggunaan akal budi manusia yang
disampaikan untuk mewujudkan motif komunikasi. Hakikatnya, pesan
adalah sifatnya abstrak.  Contohnya, suatu hari Anda mengunjungi
pengajian dengan berjilbab. Paradigma-3 bertanya: Apakah berjilbabnya
Anda itu merupakan pesan atau bukan? Jika yang melatarinya adalah
motif komunikasi, yaitu untuk menunjukkan pada peserta pengajian
bahwa Anda adalah muslimah taat, maka ini adalah pesan. Sebaliknya, jika
Anda berjilbab karena motif agama, maka Anda hanya berjilbab karena
motif agama, maka Anda hanya berjilbab tidak menyampaikan pesan apa-
apa. Jadi, berjilbab Anda bukan pesan, karena yang melatarinya adalah
motif agama, bukan motif komunikasi.

Tapi, menurut paradigma-2 tidak mempersoalkan ini selama ada
yang memaknai cara Anda berpakaian itu. Misalnya, ketika seorang teman
berkata, ”Wah, sudah insaf?” Maka, ini adalah komunikasi yang menjadi
objek kajian paradigma-2. Demikian pula halnya, paradigma-1 dan
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paradigma-3 Anda bukan komunikator, melainkan teman Anda itu,
karena bagi keduanya pendefinisian atas siapa yang mengambil peran
komunikator dan siapa komunikan adalah penting.

Dalam pesan terdapat tanda dan simbol. Tanda cenderung netral
dan tidak ada motif komunikasi dan biasanya non verbal. Contohnya,
menangis adalah tanda sedih; tertawa adalah tanda gembira. Sedangkan
simbol adalah tanda yang sudah ada motif komunikasinya. Contohnya,
sinetron berkomunikasi melalui simbol, yang mengubah tanda menjadi
simbol, dimana yang terjadi pemain sinetron (artis) dapat memanipulasi
tanda menjadi simbol.

Sebagaimana yang telah dibahas mengenai motif komunikasi,
yaitu sebab-sebab yang mendorong manusia menyampaikan pesan kepada
manusia lain. Motif komunikasi juga akan menentukan peran manusia
dalam berkomunikasi. Berdasarkan paradigma-3, komunikator sebagai
manusia berakal budi yang menyampaikan pesan untuk mewujudkan
motif komunikasi. Sebagai komunikator, ia harus mempunyai motif
komunikasi. Contohnya, Dalam kasus bernyanyi di kamar mandi, jika
Anda memiliki motif, maka nyanyian Anda adalah pesan. Sedangkan jika
tidak ada motif komunikasi apapun yang melatarinya, maka Anda
hanyalah sekedar bernyanyi, Anda tidak sedang berkomunikasi, tidak
menyampaikan pesan apapun melalui nyanyian itu. Kemudian, misalnya,
pintu kamar mandi digedor dan kakak Anda berteriak, ”Oii, masih pagi
jangan nyanyi keras-keras!”. Bagi paradigma 1 dan 3, kakak Anda telah
bertindak sebagai komunikator, yaitu orang yang berinisiatif dalam
komunikasi dengan menyampaikan pesan dengan sengaja, sementara
Anda adalah komunikannya. Namun paradigma-2 tidak mempersoalkan
siapa yang mengambil inisiatif selama terjadi proses pemaknaan pada sisi
penerima.

Sementara, komunikan adalah manusia berakal budi, kepada siapa
pesan komunikator ditujukan. Selain selaku komunikator dan komunikan,
dalam berkomunikasi manusia juga dapat bertindak sebagai medium atau
alat perantara.

Motif komunikasi selain akan menentukan apakah sesuatu adalah
pesan atau bukan, ia juga merupakan faktor penentu peran seorang
manusia:

a. selaku komunikator,
b. selaku komunikan,
c. komunikan bergeser menjadi komunikator-2,
d. selaku medium semata,
e. medium telah bergeser menjadi komunikator.

Dalam pengertian umum, komunikasi menyangkut segala bentuk
penyampain pesan, baik kepada kucing, rumput yang bergoyang, arwah,
Tuhan, dan tentunya kepada manusia. Namun, bagi Anda yang mengkaji
ilmu ini, komunikasi perlu didefinisikan secara khusus, karena definisi
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yang dirumuskan akan merujuk pada apa yang menjadi objek kajian Anda.
Komunikasi dapat didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan
antarmanusia.

Oleh karena komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha
penyampaian pesan antarmanusia, maka ilmu komunikasi dapat
diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha penyampaian pesan antarmanusia
atau ilmu yang mempelajari komunikasi. Tapi, dapatkah komunikasi disebut
sebagai ilmu? Salah satu syarat ilmu adalah harus memiliki objek kajian
yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya.
Berikut ini adalah kajian lebih jauh menyangkut objek ilmu komunikasi.

Objek materia ilmu komunikasi adalah manusia dilihat dari
tindakan sosialnya. Sedangkan objek forma ilmu komunikasi adalah
komunikasi itu sendiri, yaitu usaha penyampaian pesan antarmanusia.Jadi,
komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antarmanusia. Dapat
disimpulkan, objek ilmu komunikasi adalah usaha penyampaian pesan dan
komunikasi.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB VI.ILMU DAN PRAKTIK
KOMUNIKASI PERSPEKTIF QURANI

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

A. Filsafat Komunikasi Islam
Di kalangan para pemikir, mulai dari masa Aristoteles hingga

Freud atau dari zaman Yunani hingga zaman modern, telah terjadi
perdebatan filosofis yang sengit di sekitar pengetahuan manusia. Salah
satu perdebatan besar itu adalah diskusi yang mempersoalkan sumber-
sumber dan asal-usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari dan
mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur
pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Mereka ingin menjawab
pertanyaan-pertanyaan seputar: Bagaimana pengetahuan itu muncul
dalam diri manusia? Bagaimana kehidupan intelektualnya tercipta,
termasuk setiap pemikiran dan konsep-konsep (notions) yang muncul
sejak dini? Dan apakah sumber yang memberikan kepada manusia arus
pemikiran dan pengetahuan ini?

Dengan mengkritisi pendapat-pendapat pemikir yang
mendiskusikan tentang sumber-sumber dan asal-usul pengetahuan
manusia itu[13], Muhammad Baqir Ash-Shadr mencari argumen sendiri
untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagimana
di atas. Ia mengemukakan bahwa secara garis besar pengetahuan manusia
itu di bagi menjadi dua, yaitu konsepsi (tashawwur) atau pengetahuan
sederhana dan assent (tashdiq) atau pembenaran.

Secara sederhana terjadinya pengetahuan berdasarkan a priori dan
a parteriori. A priori maksudnya pengetahuan yang terjadi tanpa adanya
atau melalui pengalaman, baik pengalaman inderawi maupun batin.
Sedangkan a parteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya
pengalaman. Adapun alat-alat untuk mengatahui terdiri dari (1)
pengalaman indera (sense experinece); (2) nalar (reason); (3) otoritas
(authority); (4) intuisi (intuition); (5) wahyu (revelation); (6) keyakinan
(faith). Dalam banyak ayat Alquran dikemukakan tentang berbagai cara
meperoleh ilmu pengetahuan, yaitu melalui persepsi inderawi, melalui
kalbu atau akal, dan lewat wahyu atau ilham.
1. Pengetahuan indera.
2. Pengetahuan akal.
3. Pengetahuan wahyu atau ilham.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat, Alquran
menunjukkan empat sumber untuk memperoleh pengetahuan:

1. Alquran dan Sunnah.Ayat-ayat Alquran yang memberikan petunjuk
tentang Alquran dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan di antaranya
adalah:
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- Qs. Yūsuf/12: 1-3 dan 111;

Artinya: “Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran)
yang nyata (dari Allah).” “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al
Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” “Kami
menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al
Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami
mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.”

2. Alam semesta.Ayat-ayat Alquran yang memberikan petunjuk tentang
alam semesta sebagai sumber pengetahuan di antaranya adalah:

- Qs. al-An’ām/6: 141;

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-
macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya)
dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam
itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-
lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-
lebihan.”

- Qs. ar-Ra’d/13: 2-5;

Artinya: “Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana)
yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan
menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu
yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan
tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu)
dengan Tuhanmu.”

3. Tarikh umat manusia. Ayat-ayat Alquran yang memberikan petunjuk
tentang tarikh umat manusia semesta sebagai sumber pengetahuan di
antaranya adalah:

- Qs. Yūsuf/12: 109;

Artinya: “Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki
yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka
tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana
kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan
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sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang
bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?”

- Qs. ar-Rūm/30: 9;

Artinya: “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi
dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang
sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri)
dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak
dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka
rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah
sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang
berlaku zalim kepada diri sendiri.”

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

Prinsip Komunikasi Islam
Al-Quran menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia.

Allah menciptakan manusia , mengajarkan al-bayan (Ar-Rahman: 1-4).
Tafsir fath Al-Qadir mengartikan al- bayan sebagai kemampuan
bekomunikasi. Kata kunci komunikasi yang banyak terdapat dalam Al-
Quran selain Al-Bayan adalah Al-Qoul. Dengan memperhatikan ini ada
enam prinsip komunikasi:

1. Prinsip Qaulan Sadidan
Kata Qaulan Sadidan berarti pembicaran yang benar dan

jujur(Pichhall mengartikannya sebagai straight to the point), lurus, tidak
bohong dan tidak berbelit belit. “Di antara manusiaada yang berdebat
tentang Allah tanpa ilmu,petunjuk dan kitab yang menerangi” (QS.
Luqman: 20). Al Quran menyatakan bahwa berbicara yang benar dan
menyampaikan pesan dengan benar adalah prasyarat untuk kebesaran
(kebaikan, kemaslahatan) amal.

Alferd Korzybski, peletak dasar teori general semantics menyatakan
ada beberapa cara menutup kebenaran dengan komunikasi. Pertama,
menggunakan kata kata yang abstrak, ambigu, atau menimbulkan
penafsiran yang sangat berlainan apabila kita tidak setuju dengan
pandangan kawan kita. Kedua, menciptakan istilah yang diberi makna lain
berupa eufimisme atau pemutar balikan makna. Al-Quran mengajarkan
bahwa salah satu strategi untuk memperbaiki masyarakat ialah
memberekan bahasa yang kita pegunakan untuk mengungkap realitas
bukan untuk menyembunyikannya.

Arti dari Qaulan Sadidan adalah tidak bohong. Nabi Muhammad
SAW bersabda “jauhi dusta , karena dusta itu membawa kamupada dosa,
dan dosa itu membawa kamu kepada neraka. Lazimkanlah berkata jujur ,
karena jujur membawa kalian pada kebajikan, membawa kamu kepada
surga. Al-Quran menyuruh kita selalu berkata benar, supaya kita tidak
meninggalkan keturunan yang lemah. Anak anak dilatih berkata jujur.
Kejujuran melahirkan kekuatan. Kebohongan melahirkan kelemahan.
Biasa berkata benar mencerminkan keberanian. Bohong sering lahir
karena rendah diri, pengecut dan penakut.

2. Prinsip Kaulan Balighan
“Berkatalah pada mereka tentang diri mereka dengan qaulan balighan

“(QS An-Nissa :63). Kata Baligh berarti fasih, jelas maknanya, terrang,
tepat mengharapkan apa yang dikehendaki. Prinsip kaulan balighan dapat
diterjemahkan sebagai komunikasi yang efektif.

Berikut perincian Al-Quran tentang Qaulan Balighan :
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1. Qaulan balighan terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaraannya
denagn sifat sifat komunikan. Dalam istilah Al-Quran, ia berbicara fi
anfusihim (tentang diri mereka). Dalam istilah sunah,
“berkomunikasilah kamu sesuai dengan kadar akal mereka”. Pada
zaman modern, ahli komunikasi berbicara tentang frame of reference dan
field of experience. Komunikator baru efektif bila ia menyesuaikan
pesannya dengan kerangka rujukan dan medan pengalaman
komunikannya. Didalam Al-Quran tertulis,” Tidak kami utus seorang
rasul kecuali ia harus menjelaskan dengann bahasa kaumnya”(QS. Ibrahim: 4)

2. Qaulan balighan terjadi bila komunikator menyentuh komunikan pada
hati dan otaknya sekaligus. Aristoteles pernah menyebut tiga cara
efektif untuk memengaruhi manusia, yaitu ethos , logos dan pathos.
Dengan ethos , kita merujuk pada kualitas komunikator(pengetahuaan
yang sangat tinggi ). Dengan logos kita meyakinkan komunikan
tentang kebenaran argumentasi kita. Dengan pathos kita bujuk
komunikan untuk mengikuti pendapat kita.

3. Prinsip Qaulan Ma`Rufan
Kata Qaulan Ma`rufan disebutkan Allah dalam Al-Quran sebanya

lima kali. Dalam QS An-Nissa: 5, QS An-Nissa: 8, QS Al Baqarah: 235,
QS Al Baqara: 263, QS Al-Ahzab: 32. Kata ma`rufan dari kelima ayat
tersebut, berbentuk isim ma`ful dari kta arafa , besinonim dengan kata al-
khair atau al-ikhsan yang berarti baik. Dan wakuuluu linnasi husnan sederajat
dengan kalimat qaulan ma`rufan yang bermakana perkataan yang baik atau
ungkapan yang pantas.

Perkataan yang baik itu maksudnya perkataan yang menimbulkan
rasa tentram dan damai bagi orang yang mendengarkannya baik
interpersonal communication , group communication dan Mass communication.
Selanjutnya Rakhmat juga menjelaskan bahwa Qaulan Ma`rufan berarti
perkataan yang baik. Dan Qaulan Ma`rufan berarti pembicaraan yang
bermanfaat ,memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, dan
menunjukan pemecahan kesulitan.

Qaulan Ma`rufan lebih banyak ditunjukan kepada wanita atau
orang yang kurang beruntung kehidupannya. Hal ini dimaksudkan agar
setiap orang dtuntut untuk dapat berkomunikasi dengan pantas kepada
orang lain. Berdasarkan paparan tersebut, dpat disimpulakan betapa
pentingnya berbicara yang baik dengan siapapun, dimanapun, dan
kapanpun, dengan syarat pembicaraan itu dapat mendatangkan manfaat
dan pahala baik untuk komunikator dan juga komunikan.

Kriteria kebaikan menurut Aristoteles:
1) Kebaikan mulia adalah kebaikan yang kemuliaannya berasal dar

essensinya, dan membuat orang yang mendapatkannya menjadi mulia.
Itulah kearifan dan nalar.

2) Kebaikan terpuji adalah kebaikan dan tindakan sukarela yang positif
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3) Kebaikan potensial adalah kesiapan memperolah kebaikan mulia dan
kebaikan terpuji.

4) Kebaikan yang bermanfaat adalah segala hal yang diupayakan untuk
memperoleh kebaikan kebaikan lainnya .

Kebaikan itu pula dapat dikategorikan , sebagai berikut :
1) Kebaikan subtantif, yaitu kebaikan bukan terjadi kemudian , melainkan

sudah bersamaan dengan Allah. Allah adalah kebaikan pertama karena
segala sesuatu mengarah kepadaNya, mendambakannya untuk
memperoleh kebaikan Ilahi seperti kekekalan, keabadian dan
kesempurnaan.

2) Kebaikan kuantitas, yaitu kebaikan yang berkenaan dengan angka
bilangan dan jumlahnya yang memadai.

3) Kebaikan yang berkenaan dengan kualitas, yaitu kenikmatan.

3. Prinsip Qaulan Kariman
Kata Qaulan kariman dlam Al-Quran hanya disebutkan satu kali

yaitu dlam surat Al-Isr ayat 23:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan m,enyembah selain dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada Ibu-Bapakmu dengan sebaik baiknya. Jika
salah seorang diantara keduanya atau kedua duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu , seklai kali janganlah kamu mengatakan kepada kedanya
perkatan ah dan kamu janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka ucapan yang mulia.”

Subtansi ayat diatas menggandung makna:
1) Berkenaan dengan tuntunan berakhlak kepada Allah
2) Berkenaan dengan tuntunan berakhlak kepada kedua orang tua.

Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan Akhlak kepada Allah
merupakan pokok etika(Akhlak) sejati. Sebab, hanya Allah semata yang
berjasa pada kita, yang menganugrahi hidup kita, memberi rezeki,
memberi perlindungan dan akal kecil. Tuntunan akhlak kepaad orang tua
berarti pengabdian yang wajib dilakukan seorang anak kepada kedua
orang tuanya.

Khusus berkenaan dengan Qaulan Kariman yang berarti perkataan
yang baik, enak didengar, dan manis dirasakan, Al Mawardi dalam buku
Lidah Tak Bertulang, mengartikan Qaulan Kariman adalah perkataan dan
ucapan ucapan yang baik dan mencerminkan kemuliaan. Sedangkan
Wahab Al-Zuhaily dalam Tafsir Munir mengartikan Qaulan Kariman adalah
,“Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut dan baik yang disertai
sikap sopan santun, hormat, dan ramah tamah dan bertatakrama.”

Lebih tegas, Al-Maraghi menjelaskan,“Ucapkanlah denagn ucapan
yang baik kepada kedua orang tua dengan ucapan yang manis, dibarengi
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dengan rasa hormat dan mengagungkan, sesuai denagn kesopanan yang
baik, dan sesuai dengan tuntunan kepribadian yang luhur. Janganlah
kalian memanggil orang tua dengan nama mereka, dan janganlah kamu
meninggikan suaramu dihadapan orang tua, dan janganlah kamu
meemlototkan/membelalakkan matamu terhadap mereka berdua.”

Kriteria Qaulan Kariman:
1) Kata kata yang bijaksana (fasih ,tawaduk), yaitu kata kata yang

bermakna agung , teladan , dan filosofis.
2) Kata kata yang bekualitas, yaitu kata kata yang bermakna dalam,

berniali tinggi, jujur, dan ilmiah. Kata kata yang sering diucapkan oleh
orang orang cerdas berpendidikan tinggi dan filsuf.

3) Kata kata yang bermanfaat , yaitu kata kata yang memiliki efek positif
bagi perubahan sikap dan perilaku komunikan.

4. Prinsip Kaulan Layyinan
Kata qaulan Layyinan disbutkan dalam QS Thaahaa: 44 , yang

bebunyi,” Maka berbicaralah kamu berdua kepadanyna dengan kata kata yang
lemah lembut , mudah mudahan ia ingat akan takut.” Menurut Al-Maraghi
Qaulan Layyinan berarti pembicaraan yang lemah lembut agar lebih dapat
mnyentuh hati dan menariknya untuk menerima dakwah. Sedangkan
menurut Ibnu kasir ,yang dimaksud layyinan ialah kata kata sindiran /
bukan dengan kata kata terus terang. Dan menurut Al-Zuhaily
mengatakan, “Maka katakanlah kepadanya (Firaun) dengan tutur kata
yang lemah lembut(penuh persaudaraan) dan manis didengar, tidak
menampakkan kekerasandan nasihatilah dia dengan ucapan yang lemah
lembut agar dia lebih tertarik karena dia akan merasa takuk dengan siksa
yang dijadikan oleh Allah melaui lisannya.” Maksudnya agar nabi Musa
dan Nabi Harun meninggalkan sikap yang kasar.

Berdasarkan tiga pendapat diatas dapat disimpulakan Qaulan
Layyinan memiliki makna kata kata yang lemah lembut, suara yang enak
didengar , sikap yang bersahabat, dan perilaku yang menyenangkan dalam
menyerukan agama Allah. Dengan kata kata Qaulan Layyinan, orang yang
diajak berkomunikasi akan merasa tersentuh hatinya, tergerak jiwannya
dan tentram batinnya , sehingga ia akan mengikuti kita.

Dari ayat Al-Hujurat ayat 2 , Luqman ayat 19, dan An-Nisaa ayat
158 dapat ditarik kesimpulan yakni :
1) Larangan bekata keras, berarti bahwa suara yang bernada keras dan

tinggi akan mendatangkan emosi yang berlebihan , mengundang setan,
dan meruntuhkan akal sehat.

2) Larangan berkata buruk, (kata kata yang kotor)
3) Perintah berkata lunak, yang bernada sederhana.

Dalam konteks ini Wilbur Schramm mengemukakan the contition of
success in communicaton, yang memiliki 2 persyaratan, yaitu :
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Ditinjau dari pesannya:
a) Pesan harus disusun dan direncanakan sedemikian rupa sehingga

dapat menarik perhatian komunikan
b) Pesan harus menggunakan lambang lambang yang tertuju kepada

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan
c) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan

mengarahkan beberapa cara untuk mendapatkan kebutuhan tsb.
d) Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memeproleh kebutuhan

tadi yang layak bagi situasi dimana komunikan berada pada saat ia
digerakan untuk mendapatkan tanggapan yang dikehendaki.l

e) Pesan harus mengguanakan kata kata yang sedrhana, halus, lembut,
dan tidak ambigu.

1. Ditinjau dari komunikatornya harus memiliki 2 kriteria yakni :
a) Source credibility, komunikator harus memiliki keahlian tentang

masalah yang sedang dibicarakan.
b) Source attractiveness atau daya tarik komunikator

5. Prinsip Qaulan Maysuran
Al-Isra Ayat 28,” dan jika kamu berpaling dari mereka untuk

memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka
katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas (baik). Ayat tersebut
menunjukan bahwa Allah memberikan pendidikan kepada Nabi
Muhammad SAW untuk menjunjukan sikap yang arif dan bijaksana dalam
menghadapi keluarga dekat, orang miskin, dan musafir.

Secara etimologis , kata Masyuran berasal dari kata Yasara yang
artinya mudah atau gampang. Digabung dengan kata Qaulan menjadi
Qaulan Masyuran berarti berkata dengan mudah dan gampang. Berkata
dengan mudah maksudnya kata kata yang digunakan mudah dicerna,
mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Dalam tafsir Al-
Maraghi kata Qaulan Masyuran berarti kata kata yang mudah dan lunak.

Menurut Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar , Qaulan Masyuran
berarti kata kata yang menyenangkan. Sekalan dengan itu Wahab Al-
Zuhaily dalam Tafsir Munir menyatakan “Maka ucapkanlah kepada
mereka ucapan yang mudah dipahami, lunak dan lemah lembut.”
Selanjutnya menurut Rakhmat bahwa Qaulan Masyuran , lebih tepat
diartikan ucapan yang menyenagkan, lawannya adalah ucapan yang
menyulitkan. Qaulan Ma`ruafan berisi petunjuk, Qaulan Masyuran berisi hal
hal yang menggembirakan.

Para ahli komunikasi menyebutkan dua dimensi komunikasi:yaitu:
Isi pesan (content) dan penyampaian pesan(metakomunikasi)

Salah satu prinsip komunikasi dalam Islam adalah setiap
berkomunikasi harus bertujuan mendekatkanmanusia dengan Tuhannya
dan hamba hambanya yang lain. Dan Islam mengharamkan hal yang
sebaliknya. Seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang
mampu menampilakan dirinya sehingga disukai dan disenangi orang lain.



78

Untk bisa disenangi orang lain , ia harus memiliki sikap simpati
(menempatkan diri kita secara imaginaif dalam posisis orang lain) dan
empati (berada pada posisi orang lain).

Dari beberapa pendapa ahli tersebut, dapat dipahami bahwa
simpati dan empati titik beratnya berkenaan dengan sikap seseorang yang
meleburkan diri kepada perasaan orang lain yang sedang mengalami
kesedihan atau kebahagiaan. Namun dalam komunikasi, tidak hanya sikap
simpati dan empati yang dianggap penting karena sikap tersebut relatif
abstrak dan tersembunyi, tetapi harus dibarengi juga dengan pesan pesan
komunikasi yang disampaikan secra bijaksana dan menyenangkan.

Bila pesan pesan itu disampaikan dengan bijaksana, menyentuh
hati,dan menyenangkan orang yang dijaka bicara, akan melahirkan
komunikasi yang komunikatif, dan pada gilirannya akan melahirkan
komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang mencapai sasaran dengan
baik dengan umpan balik yang positif.***

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB VII. ETIKA KOMUNIKASI

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

A. Pengertian Etika
Etikaberasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang memiliki arti

kebiasaan.Istilah Moral dan Etika sering diperlakukan sebagai dua istilah
yang sinonim.Hal-hal yang perlu diperhatikan adanya suatu nuansa dalam
konsep dan pengertian moral dan etika :
 Moral/Moralitas biasanya dikaitkan dengan system nilai tentang

bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia.Sistem nilai ini
terkandung dalam ajaran berbentuk :Petuah-petuah, nasihat, wejangan,
peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun-
temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana
manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia
yang baik.

 Berbeda dengan moralitas, etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang
filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang
menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

 Nilai adalah sesuatu yang berguna bagi seseorang atau kelompok orang
dan karena itu orang atau kelompok itu selalu berusaha untuk
mencapainya karena pencapaiannya sangat memberi makna kepada diri
serta seluruh hidupnya. Norma adalah aturan atau kaidah dan perilaku
dan tindakan manusia.

 Sebagai cabang filsafat, Etika sangat menekankan pendekatan yang
kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut
serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan
nilai dan norma-norma itu.

 Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan
norma moral yang menentukan dan terwujudnya dalam sikap dan pola
perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok

Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Magnis Suseno,
Etika adalah sebuah ilmun dan bukan sebuah ajaran.Yang memberi kita
norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan
etika justru melakukan refleksi kritis atau norma atau ajaran moral
tertentu. Atau kita bisa juga mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk
konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan
etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional
ajaran moral yang siap pakai itu.Keduanya mempunyai fungsi yang sama,
yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah
dalam hidup ini.

Etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat
dalam merealisasikan moralitas itu. Karena Etika adalah refleksi kritis
terhadap moralitas, maka etika tidak bermaksud untuk membuat orang
bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja.
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Etika memang pada akhirnya menghimbau orang untuk bertindak
sesuai dengan moralitas, tetapi bukan karena tindakan itu diperintahkan
oleh moralitas (nenek moyang, orang tua, guru), melainkan karena ia
sendiri tahu bahwa hal itu memang baik baginya. Sadar secara kritis dan
rasional bahwa ia memang sudah sepantasnya bertindak seperti itu.Etika
berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom
dan bukan heteronom.Etika bermaksud membantu manusia untuk
bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap
tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu
bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu karena
memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat
mengapa ia bertindak begitu atau begini.

Etika, Nilai, dan Norma

Pertama, Etika Deskriptif
Berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola

prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini
sebagai sesuatu yang bernilai.Etika Deskriptif berbicara mengenai fakta
apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu
fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkrit yang membudaya. Ia
berbicara mengenai kenyataan penghayatan nilai, tanpa menilai, dalam
suatu masyarakat, tentang sikap orang dalam menghadapi hidup ini, dan
tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia bertindak secara
etis.

Kedua, Etika Normatif
Berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang

seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan
oleh manusia, dan apa tindakan yang seharusnya diambil untuk mencapai
apa yang bernilai dalam hidup ini.Etika Normatif berbicara mengenai
norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, serta memberi
penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana
seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk
bertindak yang baik dan menghindari yang jelek.

Bedanya dari kedua macam etika
Etika Deskriptif memberi fakta sebagai dasar untuk mengambil

keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.Sedangkan etika
normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan
kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika memberi manusia
orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan
sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap
dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini.



78

Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan
tentang tindakan apa yang mau kita lakukan dalam situasi tertentu dalam
hidup kita sehari-hari. Etika membantu kita untuk membuat pilihan,
pilihan nilai yang terjelma dalam sikap dan perilaku kita yang sangat
mewarnai dan menentukan makna kehidupan kita.

Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak
terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita
disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah
kmunikasi yang Islami, yaitu komunikasi yang berakhlak al-karimah atau
beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang
bersumber kepada AlQur’an dan hadis (sunah Nabi). A.Muis (2001:720)
mengatakan komunikasi Islami memiliki perbedaan denga  yang non-
Islami. Perbedaan itu lebih pada isi pesan (content) komunikasi yang harus
terikat perintah agama, dan dengan sendirinya pula unsur content
mengikat unsur komunikator. Artinya, komunikator harus memiliki dan
menjunjung nilai-nilai etika dalam menyampaikan pesan berbicara,
berpidato, berkhotbah, berceramah, menyiarkan berita, menulis, artikel,
mewawancarai, mengkritik, melukis, menyanyi, bermain film, bermain
sandiwara di panggung pertunjukkan, menari, berolah raga, dan
sebagainya.

Kemudian, seorang komunikator tidak boleh menggunakan
simbol-simbol atau kata-kata yang kasar, yang menyinggung perasaan
komunikasn atau khhalayak, dan juga tidak boleh memperlihatkan gerak-
gerik, perilaku, cara berpakaiaa yang menyalahi kaidah-kaidah agama.
Misalnya menampilkan perempua-perempuan yang memeperlihatkan
bagian-bagian tubuh yang seksi, baik dalam tayangan televisi, maupun
koran atau majalah. Semua ini dilarang oleh ajaran Islam dan tidak etis.

Untuk lebih jelasnya, dapat ditemukan beberapa prinsip etika
komunikasi dalam Al-Qur’an dan hadis, antara lain:
1. ....dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik (QS. Al

Baqarah: 83).
2. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi

dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan (QS. Al-Baqarah: 263)
3. ...sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu... (QS. Ali Imran: 154)
4. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (yang diucapkan) terus terang kecuali

oleh orang yang dianiaya (QS. An nisaa: 154)
5. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah

lembut...(QS. Thaahaa: 44)
6. Dan katakanlah kepada hamba-hamba kU supaya mereka mengucapkan

perkataan yang baik (benar) (QS. An-Nahl: 53).
7. Serukanlah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran

yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula (QS. An-Nahl:
125).
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8. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyatakan apa yang tidak
kamu lakukan? Amat besar murka Allah apabila kamu mengatakan apa-apa
yang tidak kamu kerjakan (QS. An-Naba’: 2-3)

9. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Ynag Maha Penyayang itu ialah
orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan apabila orang-
orang jahat menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang (mengandung
keislaman ) (QS. Al-Furqaan: 63).

10.Dan janganlah kamuu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang
paling baik, kecuali dengan orang-orang yang lain diantara mereka (QS. Al-
’Ankabuut: 460)

Di dalam hadis Nabi juga, ditemukan prinsip-prinsip etika
komunikasi, bagaimana Rasulullah saw mengajarkan berkomunikasi
kepada kita, seperti:
1. qulil haqqa walaukanan murran (katakanlah apa yang benar walaupun

pahit rasanya) (hadis). Sabda nabi bisa ditafsirkan bahwa dalam
berkomunikasi hendaklah bersikap jujur, benar, dan terbuka, walaupun
dalam penyampian kebenaran itu penuh risiko.

2. falyakul khairan au liyasmut (katakanlah bila benar, kalau tidak bisa
diamlah). Maksudnya adalah pembicaraan kita itu hendaklah yang baik
dan benar sehingga bermanfaat bagi yang lain. Kalau tidak bermanfaat,
diam adalah alternatif yang terbaik.

3. laa takul qabla tafakur (janganlah berbicara sebelum perpikir terlebih
dahulu). Artinya, apabila kita ingin berkomunikasi dengan orang lain,
tidak asal bicara, harus berhati-haati dan memiliki manfaat bagi orang
lain.

4. Nabi menganjurkan berbicara yang baik-baik saja, sebgaimana yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, ”Sebutkanlah apa-apa yang baik
mengenai sahabatmu yang tidak hadir dalam pertemuan, terutama hal-
hal yang kaum sukai terhadap sahabatmu itu sebagaimana sahabatmu
menyampaikan kebaikan dirimu pada saat kamu tidak hadis.” Dalam
konteks ini, Nabi mengingatkan kepada kita untuk tidak
membicarakan aib orang lain di saat dia tidak ada dihadapan kita.

5. Nabi saw  berpesan, ”Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-
orang.....yaitu mereka yanng menjungkirbalikkan (fakta) dengan
lidahnya seperti seekor sapi yang mengunyah-ngunyah rumput dengan
lidahnya. Pesan Nabi saw tersebut bermakna luas bahwa dalam
berkomunikasi hendaklah sesuai deengan fakta yang kita lihat, kita
dengar, kita alami. Jangan sekali-kali bericara memutarbalikkan fakta,
yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatkan benar. Bila ini
terjadi, kita telah melakukan kebohongan besar, dan pantas disebut
sangat tidak bermoral. Selain tidal etis dalam berkomunikasi, juga telah
berbuat dosa besar.
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Prinsip-rinsip etika tersebut, sesungguhnya bisa dijadikan landasan
bagi setiap muslim-ketika melakukan proses komunikasi, baik dalam
pergaulan sehari-hari, berdakwah, maupun aktivitas-aktivitas lainnya.
Prinsip ini juga dapat membantu memelihara hubungan yang harmonis
dinatara sesama kita. Membangun komunitas sosial yang damai, tenteram,
dan sejahtera sehingga terbentuk peradaban manusia yang tinggi.

Dalam tataran praktik masih banyak dapat ditemukan persoalan
yang tidak sesuai dengan prinsip aksiologi etika islami ini, misalnya dalam
tayangan-tayangan infotainment di banyak stasiun televisi di tanah air
yang hingga saat ini masih menayangkan content yang tidak layak masuk
ke wilayah privasi, atau wilayah privat seperti misalnya kasus perceraian
seorang artis. Di bawah ini ada beberapa cuplikan list infotainment
beberapa stasiun televisi tanah air (yang list-nya kami ambil dari situs
televisi dimaksud), yang isinya dapat disinyalir cenderung membicarakan
aib orang.

Pada tataran praktis penerapan persoalan aksiologi ini memang
beragam. Baik dalam tataran produk komunikasi bermedia ataupun non-
media. Namun yang perlu digaris bawahi adalah ideologi apa yang
melatarbelakangi sebuah karya itu dibuat. Nilai-nilai Islami yang hadir
dalam sebuah karya, merupakan sebuah harapan penting bagi
kemaslahatan kita semua.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

A. Dasar Etika Komunikasi
Richard Means mengatakan esensi manusia yang tinggi adalah

Homo ethicus, artinya setiap manusia sebagai pembuat penilaian etika.
Pentingnya etika dalam proses komunikasi bertujuan agar komunikasi kita
berhasil a.k.a Komunikatif. Wilbur Schramm menyebutnya the condition of
sucsses in communication. Hubungan komunikasi akan harmonis apabila
antara komunikator dan komunikan saling menumbuhkan rasa senang.
Rasa senang akan muncul bila keduanya saling menghargai, dan
penghargaan terhada sesama akan lahir bila keduanay saling memahami
karakteristik seseorang dan etika yang diyakininya.

Bagaimana sikap kita memandang kasus ini? Perlu kiranya kita
membaca buku Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan
Pornografi yang ditulis oleh Dr. Haryatmoko (Penerbit Kanisiuns, 2007).
Dalam buku ini kita dapat menemukan bagaimana media memiliki paham
yang dinamai “Logika Waktu Pendek”, yang konsekuensinya bisa jadi
negatif, yaitu memaksa media menyampaikan informasi dengan dangkal;
pragmatisme ekonomi memaksa media mengadopsi logika mode yang
terpatri pada yang spektakuler dan superfisial (hlm. 30). Mengapa
informasi tentang demonstrasi korban Jugun Ianfu diangkat dengan teks
di bawahnya sebagai “Aksi Mantan Pelacur”? Bisa jadi karena judul ini
dianggap lebih spektakuler, sebab logika pendek malas menerjemahkan
atau menceritakan kembali apa itu Jugun Ianfu ke dalam waktu tayang
yang hanya beberapa detik. Begitupula kasus seorang bintang sinetron
yang berlarut-larut berpolemik dengan organisasi perempuan, adalah
konsumsi berita yang menggiurkan karena terjadi pada “seorang bintang”.
Dalam hal ini media jatuh dalam pemberitaan hal yang remeh, gosip
selebritis, dan kriminalitas, bukan pada penggalian kriminalitas atau
polemik itu sendiri dengan cara yang lebih dalam. Tentu saja ini karena
sulit bagi media dalam logika pendek untuk membentuk pikiran kritis dan
penilaian yang refleksif. Logika komersial membuat refleksi diabaikan
demi emosi, teori ditinggal demi kegunaan praktis.

Siapa saja aktor utama media? Diantaranya adalah wartawan,
editor, agen iklan, agen berita, dan rumah produksi, perusahaan, pemilik
saham, di sana jelas ada hubungan kekuasaan. Melihat kasus si bintang
sinetron, reaksi publik yang diwakili oleh berbagai organisasi perempuan
sebetulnya reaksi atas eksploitasi tayangan infotaiment yang memberitakan
kehidupan pribadi si bintang sinetron sebagai pelaku kekerasan seksual.
Reaksi kelompok publik ini tentu menjadi tayangan yang tak kalah
menariknya. Lalu si bintang sinetron menuntut kelompok publik ini ke
Komnas HAM, dan lucunya, Komnas HAM menuntut kelompok publik
ini sebagai pihak yang menghilangkan hak si bintang sinetron untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai warga negara. Bahkan lucunya
lagi, surat yang dilayangkan oleh Komnas HAM kepada organisasi
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perempuan tersebut jelas berdasarkan tayangan televisi belaka (DERAP
HUKUM), bukan berdasarkan konfirmasi pada pihak-pihak yang
dituduhkan tersebut.

Melihat kasus di atas, semakin kelihatan dampak besar media
terhadap kehidupan publik, dimana realitas menjadi tumpang tindih, dan
persoalan menjadi besar, bukannya menyempit pada sebuah solusi atau
penyelesaian. Dalam buku ini kita bisa memetakan kembali bagaimana hal
di atas sebetulnya tidak perlu terjadi. Itu karena kita membutuhkan
penerapan etika komunikasi, yang memiliki tiga pertimbangan (hlm. 38)
yaitu pertama, media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat
terhadap publik. Maka etika komunikasi media seharusnya melindungi
publik yang lemah. Dalam kasus si bintang sinteron ini, seharusnya media
lebih memperhatikan kelompok publik yang protes karena tugas media
melayani publik. Untuk kasus Jugun Ianfu, media seharusnya melihat
mereka sebagai korban yang harus dilindungi, bukan menyebutnya
sebagai mantan pelacur. Kedua, etika komunikasi merupakan upaya untuk
menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab.
Artinya ketika publik melakukan kritik terhadap media, jangan langsung
dimasukkan dalam stigma pembatasan atau pengebirian kebebasan pers,
melainkan justru untuk masa depan pers itu sendiri. Dimana sekali lagi
tugas media adalah sebagai pelayan publik, sehingga media dapat
mempertahankan kredibilitasnya.

Dalam kasus si bintang sinetron, para organisasi perempuan ini
sebetulnya memiliki langkah yang benar, sebagaimana asosiasi
perlindungan anak membuat petisi untuk memohon media tidak lagi
menayangkan sinetron Bunglon, misalnya (bayangkan berapa kerugiannya?)
karena dianggap tidak mendidik anak sekolah. Melalui peran serta publik
tersebut yang diwakili oleh asosiasi, aliansi, atau perkumpulan organisasi
apapun, dll, ini adalah hak prioritas warga negara. Dengan demikian,
publik berhak memprotes, mengajukan keberatan atau mengungkapkan
keluhan terhadap media (hlm. 52).

B. Etika Komunikasi Antarpersona
Komunikasi antarpersona merupakan sebuah konsep komunikasi

yang menggambarkan bentuk komunikasi antara seseorang dan orang lain
dalam suasana tatap muka .

John Condon mengkaji sejumlah besar issu etika yang secara khas
muncul dalam suasana komunikasi antarpersona: keterusterangan,
keharmoniosan sosial, ketepata, kecurangan konsistensikata dan tindakan
,menjaga kepercayaan dan menghalangi komunikasi.

Pendapat Condon di atas cukup representatif , namun bukan
berarti sudah lengkap, karena Ronald Arnett juga mengemukakan standar
etika yang lain. Dan pendapat mereka berdua dapat dipahami bahwa
dalam melakukan komunikasi Antarpersona yang paling penting adalah:
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1) Pesan dan informasi harus disampaikan apa adanya, jujur, dan tebuka,
agar komunikan dapat mengambil keputusan untuk memberikan
respons yang tepat dan lengkap pula.

2) Berikan waktu seluas luasnya pada komunikan untuk menyampaikan
pendapatnya. Jangan sekali kali memotong pembicaraan seseorang
sebelum dia selesai mengutarakan maksudnya.

3) Fokuskan perhatian dan perasaan pada temna pembicaraan
4) Tumbuhkan rasa saling percaya dan saling bergantung , bahwa kita dan

dia sama sama orang baik. Saling bergantung disini, adalah kita
mengganggap penting dia dan dia juga merasa penting dengan kita.

5) Perhatiak perilaku nonverbal, seperti tatapan mata yang
menyenangkan, mimik muka yang bersahabat, senyuman, cara duduk
yang sopan dan lainnya.

Persoalan etika yang potensial selalu melekat dalam setiap bentuk
komunikasi antar pribadi sehingga komunikasi dapat dinilai dalam
dimensi benar-salah, melibatkan pengaruh yang berarti terhadap manusia
lain, sehingga komunikator secara sadar memilih tujuan-tujuan tertentu
yang ingin dicapai dan cara-cara komunikasi guna mencapai tujuan
tersebut. Apakah seorang komunikator bertujuan menyampaikan
informasi, meningkatkan pemahaman seseorang, memudahkan keputusan
yang bebas pada orang lain, menawarkan nilai-nilai yang penting,
memperlihatkan eksistensi dan relevansi suatu persoalan sosial,
memberikan sebuah jawaban atau program aksi atau memicu pertikaian—
persoalan etika yang potensial terpadu dalam upaya-upaya simbolik sang
komunikator. Demikianlah keadaannya pada sebagian besar komunikasi
pribadi, baik komunikasi antara dua orang, dalam kelompok kecil, dalam
retorika gerakan sosial maupun dalam hubungan masyarakat.

Bahkan muncul ungkapan bahwa manusia adalah satu-satunya
hewan” yang secara harfiah dapat disebut memiliki nilai”. Lebih khusus
lagi, barangkali esensi tertinggi manusia adalah homo ethicus, manusia
adalah pembuat penilaian etika. Tetapi muncul pertanyaan, mengapa
mempersoalkan etika dalam komunikasi antar pribadi? Jelas, dengan
menghindari pembicaraan mengenai etika dalam komunikasi, orang akan
bersandar pada berbagai macam pembenaran: (1) setiap orang tahu bahwa
teknik komunikasi tertentu adalah tidak etis jadi tidak perlu dibahas; (2)
karena yang penting dalam komunikasi hanyalah masalah kesuksesan
maka masalah etika tidak relevan; (3) penilaian etika hanyalah masalah
penilaian individu secara pribadi sehingga tak ada jawaban pasti; dan (4)
menilai etika orang lain itu menunjukkan keangkuhan atau bahkan tidak
sopan.

Secara potensial timbul ketegangan antara ” kenyataan” dan
“keharusan”, antara yang aktual dan yang ideal. Mungkin terdapat
ketegangan antara apa yang dilakukan setiap orang dengan apa yang
menurut kita harus dilakukan oleh orang tersebut. Mungkin terdapat
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konflik antara komunikasi yang kita pandang berhasil dan penilaian teknik
tersebut tidak boleh digunakan karena cacat menurut etika.

Kita mungkin terlalu menekankan pemahaman tentang sifat dan
efektivitas teknik, proses dan metode komunikasi dengan mengorbankan
perhatian pada masalah etika tentang penggunaan teknik-teknik seperti
itu. Kita harus menguji bukan hanya bagaimana, melainkan juga apakah kita
secara etis harus , memakai berbagai macam metode dan pendekatan.
Masalah “apakah”, jelas bukan hanya penyesuaian khalayak, melainkan
maslah etika. Kita boleh merasa bahwa tujuan-tujuan etika itu tidak dapat
dicapai secara nyata sehingga tidak banyak manfaatnya.

Bagaimana para peserta dalam sebuah transaksi komunikasi
pribadi menilai etika dari komunikasi itu, atau bagaimana para pengamat
luar menilai etikanya, akan berbeda-beda tergantung pada standar etika
yang mereka gunakan. Sebagian diantara bahkan mungkin akan memilih
untuk tidak mempertimbangkan etika. Namun demikian, masalah etika
yang potensial tetap ada meskipun tidak terpecahkan atau tidak terjawab.

Apakah seorang komunikator menginginkan penilaian etika atau
tidak? Komunikan umumnya akan menilai, secara resmi ataupun tidak
resmi, upaya komunikator berdasarkan standar etika yang relevan
menurut mereka. Jika bukan karena alasan lain, selain alasan pragmatik,
yakni untuk kesempatan meningkatkan kesuksesan , komunikator perlu
mempertimbangkan kriteria etis para khalayaknya.

C. Etika Komunikasi Antarbudaya
Komunikasi antarbudaya adalah sumber dan penerimaannya

berasal dari budaya yang berbeda beda. Artinya komunikasi antarbudaya
terjadi bila sipemberi pesan adalah anggota suatu budaya lainnya.
Hubungan budaya dam komunikasi bersifat timbal balik dan saling
memengaruhi.

Simpulan dari standar etika yang dikemukakan K.S Sitaram dan
Roy Cogdell dapat dikategorikan dalam tiga hal , antara lain:
1) Kognitif (pengetahuan) tentang budaya lain, yang menjelaskan

perlunya memahami landasan nilai nilai budaya dan kebiasaan yang
dilakukan orang lain.

2) Afektif ( sikap ) terhadap budaya lain,yang menyatakan hendaknya
menghargai dan tidang mengganggap rendah budaya orang lain
(sukuisme) serta harus memperhatikan perilaku nonverbal. Arnold
ludwig dalam bukunya the Importance Lying menggaris bawahi setiap
implikasi etika beberapa dimensi komunikasi nonverbal; kebohngan
tidak hanya ditemukan dalam penyataan verbal.

3) Psikomotorik (perilaku), dengan kata lain berkomunikasi dengan orang
yang berbeda budaya perlu menghormati budaya tersebut denagn
segala aspeknya, serta perlu menghindari stereotip, yaitu generalisasi
yang bersifat negatif atas sekelompok orang dengan mengabaikan
perbedaan perbedaan individual.
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D. Etika Komunikasi Massa
Definisi komunikasi secra sederhana diungkapkan oleh Bittnerr,

she said “mass comunication is message communicaticated through as mass medium
to a large number of people. Komunikasi massa melintasi pembagian
struktural didalam masyarakat seperti ras, pekerjaan, pendidikan agama,
kelas sosial, termasuk jenis kelamin. Sosiolog Charles Wright beragument
bahwa media massa menyajikan jenis khusus; sifat khalayak , pengalama
komunikan dan komunikator. Bagi McLuhan, setipa media komunikasi
mempunyai gramatika, yaitu aturan kerja yang erat hubugannya dengan
gabungan Panca indra, yang berkaitan dengan penggunaan media oleh
seseorang.

Rumusan sederhana yang dirangkai pakar pakar komunikasi
mengenai etika dalam komunikasi massa yaitu :
1) Berkatian dengan informasi yang benar, jujur, sesuai dengan fakta

sesungguhnya.
2) Berlalu adil dalam menyajikan informasi, tidak memihak salah satu

golongan.
3) Gunakan bahasa yang bija, sopan dan hindari kata kat yang provokatif
4) Hindari gambar gambar yabg seronok.

E. Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagina yan tak

terpisahlan dalam kehidupan manusia. Karena gerak langkah kita selalu
disertai denmagn komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah
komunikasi yang Islami atau berakhlakul karimah atau beretika.
Komunikasi yang berakhlak al-karimah ini bersumber pada Al-Quran dan
Hadist.

Jelasnya dapat ditemukan beberapa perinsip etika berkomunikasi dalam
Al-Quran:
1. … dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik (QS.

Al-Baqarah:83)
2. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi

dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan (Al-Baqarah:263)
3. … sekiranya kamu bersiap keras dan berhati kasar, tentulah mereka

menjauhkan diri sekelilingmu(Qs Ali Imran: 154)
4. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (yang diucapkan) terus terang kecuali

oleh orang yang dianiaya (QS An-Nissa: 154)
5. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata kata yang lemah

lembut… ( QS Thaahaa: 44)
6. Dan katakanlah kepada hamba hamba-ku supaya mereka mengucapkan

perkataan yang baik (benar) (QS An-Nahl :53).
7. Serukanlah (manusia) kepada jaln Tuhanmu denagn hikmah , dan pelajaran

yang baik dan bantahlah mereka denagn cara yang baik pula( QS An-Nahl:
125)
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8. Hai orang orang yang beriman, mengapa kamu menyatakan apa yang tidak
kamu lakukan? Amat besar murka Allah apabila kamu mengatakan apa-apa
yang tidak kamu kerjakan (QS An-Naba :2-3)

9. Dan hamba hamba yang baik dari Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang
orang yang berjalan dimuka bumi denagn rendah hati dan apabila orang orang
jahat menyapa mereka, mereka mengucapkan kata kata (yang mengandung
keislaman) (QS Al-Furqaan:63)

10.Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang
paling baik, kecuali dengan orang orang yang lain diantara bmereka (QS Al-
Ankabuut: 466)

Di dalam hadist Nabi juga, ditemukan prinsip prinsip etika komunikasi :
1. Qulil haqqa walukana murran (katakanlah apa yang benar walaupun pahit

rasanya)
2. Falyakul khairan au liyasmut (katakanlah bila benar kalu tidak bisa

diamlah)
3. Laa takul qabla tafakur ( jangan berbicara sebelum berfikir vterlebih

dahulu)
4. Nabi menganjurkan berbicara yang baik baik saja.
5. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW berpesan,” Sesungguhnya Allah tidak

suka kepada orang orang …yaitu yang menjungkir balikkan (fakta) dengan
lidahnya seprti seekor sapi yang mengunyah ngunyah ruput dengan lidahnya.

Prinsip prinsip etika tersebut bisa dijadikan landasan bagi setiap
muslim ketika dlam melakukan proses komunikasi, baik dalam pergaulan
sehari hari, berdakwah, maupun aktifitas lainnya.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman
Pemahaman yang berbeda mengenai nilai-nilai etika yang ada

membuat setiap orang dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap
setia etika komunikasi. Dalam komunikasi antar pribadi penggunaan etika
haruslah berhati-hati karena bukanlah tidak mungkin bahwa pemahaman
etika kita berbeda dengan komunikan. Kurangnya pemahaman antar
sesama dapat memunculkan miss communication yang akan berujung
pada timbulnya berbagai macam prasangka dan salah paham.

Dalam berbagai macam perbedaan tersebut, kita harus mampu
beradaptasi dengan cepat. Nilai-nilai yang membentuk etika harus kita
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pahami dengan benar karena sebenarnya tidak ada komunikasi yang tidak
menggunakan nilai-nilai etika di dalamnya, setiap bentuk komunikasi
selalu menggunakan etika walaupun dalam kadarnya masing-masing
sesuai dengan konteks, tujuan dan situasi yang ada.

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB VIII. MEDIA MASSA
DAN KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

A. Manusia, Budaya dan Komunikasi
Manusia dilahirkan ke dunia tanpa membawa atribut apapun. Di

dunialah, manusia mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari
lingkungan sosialnya.  Pengetahuan dan pengalaman itu lambat laun
bertambah banyak dan kompleks. Tidak hanya diperoleh dari hubungan
dengan keluarganya, tetapi juga melalui teman-teman sebayanya, dari
kelompok atau organisasi masyarakat lainnya, dan dari media massa.

Manusia mulai terbedakan dengan individu yang lain karena
pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Hubungan di antara
individu yang lain semakin menginternalisasi pola-pola interaksi dan
budaya yang ada di lingkungannya. Manusia secara tidak disadari telah
mempelajari keadaan lingkungannya, berusaha memahaminya, dan
menjadikan miliknya dalam mengidentifikasi dirinya serta memiliki
orientasi ruang dan waktu yang lebih khas ketika berhubungan dengan
kelompok masyarakat atau budaya lain. Pola interaksi yang dibangun dan
dikembangkan manusia adalah proses pembelajaran yang terus-menerus
dilakukan. Bukan saja bermanfaat bagi dirinnya, tetapi juga bagi
kelompoknya. Secara alamiah, individu manusia akan menjadi kontributor
penting bagi kelompoknya atau bahkan di luar kelompoknya dalam
rangka terjadinya perubahan sosial dan budaya. Dinamika individu seperti
ini mempengaruhi dinamika budaya dalam konteks yang lebih luas dan
terbuka.

Manusia memiliki dimensi biologis dan psikologis yang unik dan
berbeda. Keinginan untuk tetap bertahan hidup, reproduksi dan ekspresi
diri adalah daya dorong dasar (basic drive) yang dimiliki manusia. Daya
dorong dasar itu akan dapat terpenuhi melalui proses komunikasi yang
efektif. Komunikasi yang tidak saja dilakukan dalam kelompok sendiri
(inside group) tetapi juga dengan anggota dari kelompok budaya lain (output
group). Demikianlah komunikasi membangun dan mengembangkan
kebudayaan secara signifikan. Komunikasi menjamin terjadinya dinamika
sosial dan budaya dalam suatu masyarakat atau komunitas bersangkutan.
Komunikasi bermanfaat pada proses pewarisan nilai-nilai budaya
komunitas tertentu dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui
proses transformasi pesan yang terus menerus dilakukan. Hasilnya akan
melahirkan semacam keseragaman yang terpola atas ciri dan karakter
kelompok budaya komunitas tersebut. Secara bersamaan, berarti juga
memberikan manfaat bagi terpeliharanya pola-pola budaya yang telah
diterima oleh anggota komunitas, di samping juga membawa dinamika
yang berarti. Komunikasi dengan berbagai salurannya seperti
antarpersona, kelompok, dan media massa, membuat kebudayaan lebih
dinamik dan kompleks.

Kebudayaan juga memberi makna penting bagi komunikasi.
Komunikasi berlangsung dalam konteks sosial-budaya yang hampir selalu
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berbeda. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya selalu dipengaruhi
atau berada dalam konteks budaya yang kompleks. Seseorang
menentukan akan berkomunikasi dengan siapa, hal-hal apa yang boleh
dan tidak boleh disampaikan, kapan disampaikan, bagaimana
kemungkinan feedback yang diperoleh dari mitra komunikasi, semuanya
ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya. Begitu pula budaya menentukan
cara manusia dalam memilih, mengemas, dan menentukan simbol-simbol
seperti apa yang akan digunakannya untuk membungkus makna yang
hendak disampaikan.

Studi-studi tentang simbol yang belakangan banyak dikaji dalam
disiplin komunikasi, sudah lama dikenal dalam kajian antropologi.
Edward Taylor (1975) misalnya menjelaskan bahwa penggunaan simbol-
simbol bahasa yang arbitrer adalah kemampuan khusus manusia yang
tertinggi dalam bahasa yang dengannya mengikat bersama semua ras
manusia dalam kesatuan mental yang substansial. Bahkan simbol
dianggap sebagai syarat utama dalam mengkonstruksi rasionalitas
manusia. Manusia mampu mengembangkan dan mengisolasi hubungan-
hubungan dalam makna abstrak (Cassirer, 1944). Manusia sebagai produk
dan pengguna simbol dari suatu sistem tanda  dan simbol yang berlaku
sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan dan pesan-
pesan lainnya.

Komunikasi merupkan sarana yang menjadikan individu sadar
akan dan menyesuaikan diri dengan subbudaya-subbudaya dan
kebudayaan-kebudayaan asing yang dihadapinya. Kebudayaan
dirumuskan, dibentuk, ditransmisikan, dan dipelajari melalui komunikasi.
Perilaku komunikasi manusia terutama dipengaruhi dan tergantung pada
kebudayaannya. Melalui komunikasi, manusia membentuk kebudayaan,
dan kebudayaan menentukan aturan serta pola-pola komunikasi.

Dalam studi antropologi, simbol dikenal sebagai objek, kejadian,
bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia.
Bentuk primer dari simbolisasi oleh manusia adalah melalui bahasa.
Namun manusia tidak hanya menggunakan bahasa dalam berkomunikasi.
Manusia juga menggunkana tanda dan simbol dalam lukisan, musik,
tarian, arsitektur, postur tubuh, fashion, gerak-gerik, pemilikan barang, tata
ruang, jarak, dan lain-lainnya. Manusia dapat memberi makna pada setiap
kejadian, tindakan atau objek yang berkaitan dengan pikiran, ide atau
gagasan, dan emosi (Saifuddin, 2006).

Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai dan
mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan,
kebiasaan makan, paraktek komunikasi, tindakan-tindakan sosial,
kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik, dan teknologi, semuanya
berdasarkan pola-pola budaya. Apa yang orang-orang lakukan, bagaimana
mereka bertindak, bagaimana hidup dan berkomunikasi, merupakan
respon-respon terhadap dan fungsi-fungsi dari budaya mereka.
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Budaya berkesinambungan dan hadir di mana-mana; meliputi semua
peneguhan perilaku yang diterima selama suatu periode kebutuhan
kehidupan. Budaya juga berkenaan dengan bentuk-bentuk dan struktur
fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi lingkungan manusia.

Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan simbol,
pemaknaan, penggambaran (image), struktur aturan, kebiasaan, nilai,
pemrosesan informasi dan pengalihan pola-pola konvensi pikiran,
perkataan dan perbuatan atau tindakan yang dibagikan di antara para
anggota suatu sistem sosial dan kelompok sosial dalam suatu masyaraka

Budaya telah memberi ruang gerak komunikasi agar lebih mudah
dilakukan dan efektif. Budaya menjadi unsur fundamental yang sangat
penting bagi berlangsungnya komunikasi. Kebudayaan tidak akan bisa
beberkembang luas dan terpelihara. Sehingga muncul istilah budaya
adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya (Edward T.Halll).

B. Batasan Makna Komunikasi Antarbudaya
Komunikasi antarmanusia dilakukan dengan menggunakan pesan

verbal atau pun nonverbal. Seseorang yang sedang berkomunikasi
sesungguhnya dia sedang berperilaku. Suatu perilaku dapat disebut pesan
jika sebelumnya diobservasi oleh seseorang, dan perilaku tersebut
mengandung makna. Setiap perilaku yang dapat diartikan adalah suatu
pesan. Perilaku komunikasi tersebut berlangsung dalam kesadaran
individual atau tidak serta disengaja atau tidak disengaja. Dengan
demikian, tidak mungkin bagi manusia untuk tidak berperilaku. Tidak
mungkin bagi manusia untuk tidak berkomunikasi.

Komunikasi adalah proses transaksional yang dinamis, yang
mempengaruhi perilaku di mana partisipannya dengan sengaja menyandi
(to code) perilaku mereka untuk menghasilkan pesan yang disalurkan guna
merangsang atau memperoleh sikap atau perilaku tertentu. Penerima
pesan mempersepsi atau memahami perilaku yang disandi, memberi
makna kepadanya, dan terpengaruh olehnya. Transaksi ini harus
dimasukkan semua stimuli sadar-tak sadar, sengaja-tak sengaja, verbal,
nonverbal dan kontekstual yang berperan sebagai isyarat-isyarat kepada
sumber dan penerima tentang kualitas dan kredibilitas pesan.

Komunikasi tidak saja dilakukan manusia dengan orang-orang
dari anggota kelompok budaya yang sama. Komunikasi juga berlangsung
antara orang-orang yang berasal dari kelompok budaya yang berbeda.
Adanya perbedaan sistem nilai yang dianut masing-masing budaya dan
bangsa, berpotensi menimbulkan terjadinya benturan sistem nilai dan
pertentangan sosial dalam masyarakat. Demikian pula dalam proses
komunikasi, perbedaan budaya menjadi faktor penting dalam efektivitas
komunikasi. Dari sinilah lahir konsep komunikasi antarbudaya yang
secara sederhana dimaknai sebagai proses komunikasi yang berlangsung
antara orang-orang yang berbeda latar belakang budaya.



92

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin
meluaskan konsep dan makna komunikasi antarbudaya. Hubungan
antarmanusia dalam lingkup internasional berlangsung dalam berbagai
konteks dan cara. Hubungan-hubungan tersebut berpotensi menimbulkan
masalah-masalah krusial yang berkaitan dengan pergeseran, perubahan,
dan bahkan pencemaran terhadap nilai-nilai budaya. Akulturasi akan
terjadi, bahkan asimilasi yang akan membawa perubahan penting dalam
budaya komunitas atau negara tertentu. Kemampuan masyarakat dalam
beradaptasi terhadap  nilai-nilai baru dalam kehidupan mereka tidaklah
sama. Komunikasi antarbudaya diharapkan dapat meminimalkan akibat
negatif dari hubungan tersebut sehingga lebih efektif dan produktif.

Istilah komunikasi antarbudaya sudah lama digunakan oleh para
ilmuwan dan peneliti komunikasi. Konsep ini juga sering dibahas di
berbagai media massa. Beberapa mata kuliah di jurusan ilmu komunikasi
juga membahasa tentang komuniksi antarbudaya. Bahkan ada mata kuliah
tersendiri yang khusus mengkaji tentang komunikasi antarbudaya dalam
berbagai dimensi, proses, dan pengaruhnya. Salah satu hal penting yang
dibicarakan dalam studi-studi komunikasi, termasuk dalam komunikasi
antarbudaya adalah menyangkut penggunaan simbol komunikasi. Dan
salah satu simbol yang dikenal dalam proses komunikasi adalah bahasa.
Dalam konteks komunikasi antarbudaya, penggunaan bahasa adalah hal
yang sangat urgen. Bahasa dianggap sebagai simbol yang paling efektif
dalam proses komunikasi. Namun faktor bahasa seringkali menjadi
penyebab terjadinya ketidaksamaan makna atas pesan yang disampaikan.

Dewasa ini, komunikasi antarbudaya berkembang dengan pesat
dan intens. Tiga faktor yang mendorong perkembangan komunikasi
antarbudaya, yakni (1) faktor internasional; terjadinya jaringan komunikasi
dunia karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dibutuhkan
sikap saling pengertian antarbangsa, melalui pemahaman terhadap budaya
dan bangsa lain (2) faktor domestik; lahirnya kelompok-kelompok
minioritas sub-budaya baru. Dengan demikian diperlukan komunikasi
antarbudaya yang baik, dan (3) individu; tuntutan untuk mampu
beradaptasi terhadap budaya lain agar tidak terjadi kecemasan yang
disebabkan hilangnya tanda-tanda dan lambang-lambang dalam pergaulan
sosial (culture shock).

Komunikasi antarbudaya terjadi ketika dua atau lebih orang
dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi. Para pelaku
komunikasi antarbudaya biasanya tidak menyadari perilakunya sendiri,
maka sangat sulit untuk menandai dan menguasai baik perilaku verbal
maupun perilaku nonverbal dalam budaya lain. Manusia memiliki peng-
alaman hidup yang berbeda di dalam kebudayaan yang berbeda, ia akan
menginterpretasikan secara berbeda pula tanda-tanda dan simbol-simbol
yang sama (Bennet, Milton J., 1998).

Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara yang menekankan
atau mengingkari apa yang dikatakannya melalui kata-kata. Mereka belajar
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membaca bagian yang berbeda dari spektrum komunikasi. Budaya
mempengaruhi komunikasi dalam banyak hal. Budayalah yang
menentukan waktu dan jadwal peristiwa-peristiwa antarpersona, tempat-
tempat untuk membicarakan topik-topik tertentu, jarak fisik yang
memisahkan antara seorang pembicara dengan orang lainnya, dan nada
suara yang sesuai untuk pembicaraan tertentu (Hall dan Whyte, 1998).
Budaya, dalam hal ini menurut Hall dan Whyte, melukiskan kadar dan
tipe kontak fisik yang dituntut adat kebiasaan, dan intensitas emosi yang
menyertainya.

Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah
anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu
budaya lainnya (Porter dan Samovar, 1998). Tubbs dan Moss (2000)
mendefinisikan komunikasi antarabudaya adalah komunikasi antara
orang-orang yang berbeda budaya (baik dalam arti ras, etnik, atau
perbedaan-perbedaan sosio-ekonomi). Dalam keadaan demikian, kita
dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada dalam suatu situasi di mana
pesan disandi dalam suatu budaya dan harus disandi balik dalam budaya
lain (Porter dan Samovar, 1998). Budaya dianggap bertanggung jawab atas
seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki
setiap orang. Konsekuensinya, perbendaharaan-perbendaharaan yang
dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan berbeda pula, yang dapat
menimbulkan segala macam kesulitan. Carley H. Dood (1982)
menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya adalah pengiriman dan
penerimaan pesan-pesan dalam konteks perbedaan kebudayaan yang
menghasilkan efek-efek yang berbeda. Sementara Young Yun Kim (1984)
mendefinisikan komunikasi antarbudaya sebagai suatu peristiwa yang
merujuk di mana orang – orang yang terlibat di dalamnya baik secara
langsung maupun tidak langsung memiliki latar belakang budaya yang
berbeda.

Terdapat beberapa prinsip yang sangat penting agar proses
komunikasi - termasuk juga komunikasi antarbubudaya - bisa berjalan
efektif. Tubbs dan Moss (2000) menyimpulkan prisip-prinsip itu menjadi
tiga prinsip penting, yakni:
1. Suatu sistem sandi bersama yang terdiri atas dua aspek – verbal dan

nonverbal.  Edwart T. Hall membedakan budaya konteks-tinggi dan
budaya konteks-rendah. Budaya konteks-tinggi dan budaya konteks-
rendah mempunyai beberapa perbedaan penting dalam cara
penyandian pesannya.

2. Kepercayaan dan perilaku yang berlainan di antara pihak-pihak yang
berkomunikasi merupakan landasan bagi asumsi-asumsi berbeda untuk
memberikan respons. Boleh jadi dua orang yang berbeda budaya lalu
memberikan makna yang berbeda terhadap perilaku yang sama.

3. Tingkat mengetahui dan menerima kepercayaan dan perilaku orang
lain. Komponen, pengetahuan dan penerimaan, bukanlah sekedar
pengetahuan mengenai perbedaan yang menimbulkan masalah,
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melainkan juga tingkat penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan
yang bisa menimbulkan masalah. Menurut Sarbaugh, cara kita menilai
budaya lain dengan nilai-nilai budaya kita sendiri dan menolak
mempertimbangkan norma-norma budaya lain akan menentukan
keefektifan komunikasi yang akan terjadi.

Schramm (1998) mengemukakan empat syarat agar komunikasi
antarbudaya dapat berjalan efektif. Pertama, kita harus menghormati
anggota budaya lain sebagai manusia; kedua, kita harus menghormati
budaya lain apa adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki; ketiga,
menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda
dari cara lain kita bertindak; dan kempat, komunikator lintas budaya
yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari
budaya lain. Lebih lanjut Schramm menyatakan bahwa efektivitas
komunikasi antara lain tergantung dari situasi dan hubungan sosial
antara komunikator dengan komunikan terutama dalam lingkup
referensi (kerangka rujukan) maupun luasnya pengalaman di antara
mereka.

Studi komunikasi antarbudaya perlu dipelajari paling tidak
karena dua alasan penting, yakni, yakni: (1) Manusia bersifat
etnosentrik. Persepsi manusia bersifat subjektif. Etnosentris adalah
menggunakan suatu standar budaya sendiri untuk mengukur budaya
lain. Stereotype adalah penyamarataan yang salah atas sekelompok orang
dengan mengabaikan ciri-ciri mereka yang bersifat individual. Stereotype
bisa menimbulkan nubuat yang dipenuhi sendiri (self-fulfilling), yakni
suatu kejadian yang berlangsung berdasar ramalan (dengan) bahwa hal
itu memang akan terjadi, dan (2) Komunikasi memenuhi kebutuhan
manusia. Komunikasi efektif membuat manusia lebih bahagia, lebih
sehat dan lebih sukses dalam pekerjaan (termasuk sebagai pengusaha,
manajer, pebisnis, eksekutif, dan sebagainya.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif
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Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:

Kegiatan Belajar 1

Peran Media Massa dalam Komunikasi Antarbudaya
Manusia, masyarakat, dan kebudayaan dinilai sebagai tiga hal yang

eksistensinya saling menjelaskan satu dengan lainnya. Kebudayaan
diasumsikan sebagai produk dari aktivitas manusia, dan individu menjadi
manusia karena ia hidup di dalam dan ikut memproduksi kebudayaan.
Dalam proses aktivitas produksi kebuadayaan tersbut, individu bersama-
sama dengan individu yang lain dan membentuk kesatuan sosial yang
disebut masyarakat. Individu dalam relasi kebudayaannya dipengaruhi
oleh tiga hal utama, yakni: lingkungan alam (fisik), lingkungan
transendental, dan lingkungan sosialnya. Tiga faktor ini dipandang
menentukan individu manusia dalam mengembangkan dan memaknai
kebudayaannya sendiri. Sistem religi misalnya sangat mempengaruhi
manusia dalam memberi makna bagi kehidupan yang dianggapnya
normal, wajar, dan etis dalam masyarakat. Sistem religi sebagai dimensi
kepercayaan yang berkembang dalam lingkungan transendental suatu
masyarakat menjadi salah satu faktor determinan dalam kebudayaan
manusia. Orang Islam misalnya meyakini bahwa menutup bagian tertentu
dari tubuh seorang wanita dengan pakaian jilbab, adalah wajib hukumnya,
maka berkembanglah industri pakaian yang menutup aurat khas seorang
wanita muslim. Demikian pula dalam hal tata pergaulan yang dipandang
sebagai standar etis dalam interaksi sosial, diinstitusionalisasikan dalam
berbagai kesepakatan formal, seperti lembaga pendidikan.

Namun cara berpakaian tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan
transendental, tetapi juga lingkungan alam. Orang-orang yang tinggal di
Eropa dan Asia Timur  menggunakan pakaian yang lebih tebal karena
suhu udara yang sangat dingin. Sementara yang tinggal di wilayah yang
lebih tropis seperti di Asia Tenggara dan Afrika menggunakan pakaian
yang lebih tipis. Begitu pula dalam hal makanan, cara makan, orientasi
waktu, dan berbagai sistem peralatan hidup lainnya, sangat ditentukan
oleh lingkungan alam (geografis). Dalam berkomunikasi juga
berpengaruh, orang yang tinggal di daerah pesisir pantai cenderung
bersuara lebih kerasa ketika berkomunikasi dibandingkan dengan yang
jauh dari pantai.

Lingkungan sosial dibentuk dari kristalisasi nilai-nilai yang
dibangun melalui interaksi sosial. Hal ini juga sangat penting dalam proses
pemaknaan dan pengembangan budaya manusia. Nilai-nilai budaya dan
sosial sangat kuat mempengaruhi pola komunikasi individu. Proses
komunikasi di antara individu-individu dalam suatu kelompok budaya
juga mempengaruhi dinamika nilai-nilai budaya dan sosial tersebut. Ada
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hubungan yang saling mempengaruhi dan menentukan di antara pola
komunikasi yang berlangsung di antara anggota kelompok budaya dan
nilai-nilai budaya dan sosial yang ada dalam kelompok masyarakat
bersangkutan.

Dalam tradisi fenomenologi, kebudayaan dianggap sebagai bentuk
konkret dari kerja manusia membangun apa yang disebut lebenswelt atau
dunia kehidupan. Manusia membedakan dirinya sendiri dari organisme
hidup lainnya melalui pembentukan lebenswelt yang selain bisa dihuni
secara alamiah juga dihidupi secara sosial. Karena seorang individu lahir
bersama individu-individu lain ke dunia yang sudah sejak lama dibangun
dan dihuni oleh orang lain sebelumnya. Kerja kebudayaan adalah proses
penciptaan tradisi. Individu tidak pernah bisa menciptakan kebudayaan
sendirian, melainkan sebatas sebagai produsen bersama. Individu manusia
melakukan aktivitas kerja kebudayaan bersama individu-individu lainnya
untuk membangun dunia kehidupan yang khas miliknya. Aktivitas budaya
bersama itu akan terjadi jika dibangun komunikasi yang efektif. Bukan
cuma skala kecil (mikro), tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih
luas (makro). Hal ini akan lebih terlihat dalam bagaimana media massa
memainkan peranannya dalam proses pewarisan nilai-nilai sosial budaya
dari suatu generasi kegenarasi berikutnya.

Media massa sebagai salah satu saluran komunikasi antarbudaya
membawa perkembangan konstruktif dalam kehidupan antarbudaya.
Konteks komunikasi antarpersona mengalami pergeseran dan cenderung
terjadi penurunan pola dan interaksi sosial antarbudaya. Kelompok
tradisional dalam suatu komunitas atau masyarakat memiliki karakteristik
pola interaksi sosial antara anggotanya yang mendorong pemahaman dan
minat bersama dan memungkinkan interaksi sosial. Media massa
menawarkan keberagaman informasi dan pengetahuan baru dengan
volume yang sangat besar. Hal ini mendorong percepatan pemahaman
terhadap karakter budaya lain (out group). Semakin tinggi pemahaman
manusia terhadap budaya lain, akan semakin memungkinkan terjadinya
komunikasi antarbudaya yang lebih efektif.

Media massa memudahkan interaksi sosial untuk kesamaan
budaya. Informasi dan orientasi, fakta dan nilai-nilai bisa diketahui tanpa
interaksi antarmanusia. Keyakinan sebagian orang yang dinilai sebagai hal
yang nyata dan bernilai sekarang bisa dikontrol dari kejauhan, terpisah
dan di luar dari mereka yang meyakininya. Media menanamkan rasa
kesediaan hidup bersama dalam keragaman budaya dan perbedaan yang
dapat diterima. Hal ini memudahkan proses komunikasi dalam konteks
antarpripadi, meskipun dilakukan dengan orang-orang yang berasal dari
budaya yang berlainan. Demikianlah media massa berperan dalam
mengembangkan, mewariskan, dan melestarikan kebudayaan dengan cara
yang lebih luas dan terbuka. Melalui media massa, seseorang dapat
memahami aspek-aspek differensial dari kelompok komunitasnya dengan
kelompok budaya yang lain. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan
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merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan
kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota
masyarakat.

Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan
bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh
kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
Bronislaw Malinowski menjelaskan empat unsur pokok kebudayaan yang
meliputi:
1. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
2. Organisasi ekonomi
3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk

pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
4. Organisasi kekuatan (politik).

Unsur-unsur kebudayaan dalam berbagai tatarannya memberi
warna yang berbeda bagi setiap individu sebagai anggota dari kelompok
budaya atau komunitas tertentu. Unsur-unsur tersebut mempengaruhi
proses berlangsungnya komunikasi di antara partisipan yang berasal dari
budaya berbeda. Individu memiliki keunikan paling tinggi pada level nilai-
nilai budaya yang dianut dan dimilikinya. Nilai-nilai dasar budaya tersebut
dihadapkan pada dinamika hubungan yang banyak berkaitan dengan
faktor-faktor status dan peranan yang dimainkannya dalam kelompok
budaya bersangkutan.

Pada lapisan yang lebih longgar, aspek norma-norma sosial yang
diperoleh dari interaksi komunikasi dengan lingkungannya akan mewarnai
nilai-nilai budaya individu. Dan pada tataran kelompok sosial, banyak
aspek perbedaan yang diakomodir oleh anggota kelompok. Pemahaman
bersama atas fakta-fakta sosial yang diarahkan pada pembentukan
karakter kelompok sosial yang khas. Perbedaan individu yang khas dalam
nilai-nilai budaya tereduksi oleh nilai-nilai kelomok sosial yang lebih
besar. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan nilai budaya individu
diharapkan tidak menjadi penghalang yang berarti bagi komunikasi
antarbudaya oleh karena banyaknya kesamaan yang dimiliki. Unsur-unsur
kebudayaan yang dimaksud dapat dibedakan atas: sistem kepercayaan,
sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, sistem kemasyarakatan. sistem
ekonomi, dan alat perlengkapan seperti teknologi.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
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Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .
Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman
Komunikasi antarbudaya terjadi ketika dua atau lebih orang

dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi. Perbedaan
tersebut dapat berupa perbedaan ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan
sosio-ekonomi. Tiga faktor yang mendorong perkembangan komunikasi
antarbudaya, yakni faktor internasional, domestik; dan individu.

Tiga prinsip penting komunikasi antarbudaya, yakni (1) Suatu
sistem sandi bersama yang terdiri atas dua aspek – verbal dan nonverbal;
(2) Kepercayaan dan perilaku yang berlainan di antara pihak-pihak yang
berkomunikasi; dan (3) Tingkat mengetahui dan menerima kepercayaan
dan perilaku orang lain.

Media massa sebagai salah satu saluran komunikasi antarbudaya
berperan dalam perkembangan konstruktif dalam kehidupan antarbudaya
dalam format mendorong percepatan pemahaman terhadap karakter
budaya lain, meningkatkan efektivitas komunikasi antarbudaya, dan
memudahkan interaksi sosial untuk kesamaan budaya. Media massa
berperan dalam mengembangkan, mewariskan, dan melestarikan
kebudayaan dengan cara yang lebih luas dan terbuka.***

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB IX.ILMU KOMUNIKASI

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

Pemikiran Filsafat Islam
Pemikiran filsafat Islam dimulai maraknya penerjemahan karya-

karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab pada permulaan abad ke-8 M
(Nina, 2010: 43). Pada awalnya para pemikir Islam sangat berhati-hati
terhadap pemikiran Yunani yang pada dasarnya dianggap berbeda dengan
ajaran Islam. Namun, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat
Islam dan sikap terbuka terhadap cara pandang lain dalam melihat
hubungan manusia dan alam, hubungan manusia dan sesamanya, serta
hubungan manusia dan Tuhan, akhirnya para pemikir Islam juga
mengadopsi pandangan-pandangan pemikir Yunani dan melahirkan
pemikir-pemikir (filsuf) Islam.

Proses adopsi dan pengaruh pemikiran Yunani terhadap pemikir
Islam bersifat variatif. Dalam perkembangannya, tidak semua pemikiran
Yunani diadopsi oleh para pemikir Islam secara utuh. Nina W. Syam
(2010: 76) mengidentifikasi bentuk kecenderungan penerimaan (adopsi)
terhadap pemikiran Yunani di kalngan pemikir Islam, yakni;
1. Menolak semua pemikiran Yunani karena dianggap bersifat spekulatif,

mengedepankan teori, dan mengabaikan kenyataan. Metode berpikir
ini dianggap tidak memberikan kepastian kebenaran pengetahuan
karena terlalu terbuka untuk ditafsirkan secara sangat berbeda. Hasil-
hasil pemikiran para filsuf Yunani dinilai bersifat tentatif, tidak
konsisten, dan  tidak merumuskan prinsip-prinsip kebenaran secara
tegas. Di samping itu, para pemingkan keadaamkir Yunani dinilai
memberi porsi yang berlebihan pada konseptualisasi realitas
dibandingkan dengan realitas nyatanya. Para filsuf Yunani dianggap
terjebak dalam polemik yang melibatkan rasio dan emosi secara ful
untuk merumuskan secara teoritis mengenai fenomena sosial. Para
filsuf Islam juga menilai pemikir Yunani kurang memperhitungkan
realitas nyata yang berkembang dalam masyarakat. Shingga pemikiran-
pemikiran Yunani dinilai tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam
dan oleh karenanya ditolak.

2. Menerima keseluruhan filsafat Yunani, yang prinsip-prinsip
diterjemahkan berkaitan dengan ketuhanan, etika, dan psikologi
agama. Para pemikir Islam memandang terdapat kesesuaian antara
ajaran Islam dengan pemikiran Yunani. Mereka menilai bahwa Islam
perlu bersifat lebih terbuka untuk mempertimbangkan dan menerima
cara pandang lain di luar Islam yang dapat dimanfatkan untuk
kemajuan peradaban Islam.

3. Menerima sebagaian dan menolak sebagaian, dengan asumsi bahwa
filsafat Yunani ada yang bisa diterima, ada pula yang tidak bisa
diadopsi karena bertentangan dengan pemikiran Islam. Pemikiran
filsafat Yunani diniali berasal dari spirit yang berbeda dengan filsafat
Islam. Bahkan dianggap memiliki misi atau tujuan yang juga berbeda
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sehingga dianggap ada yang bersesuaian dengan ajaran Islam dan ada
juga yang bertentangan. emikiran filsafat Islam merujuk pada
kandungan AL Quran dan Hadits.

Dalam Alquran terterkandung beberapa pokok-pokok ajaran
pemikiran, antara ain:
1. Memandu segala aspek pemikiran manusia (subjek dan audiens

utama pengetahuan adalaha manusia)
2. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi (makhluk

paling mulia)
3. Membangun sifat-sifat etis positif pada diri anak  dan anggota

keluarga yang dapat  memurnikan individu, dan pengabdiannya
kepada Tuhan yang akan mempegaruhi prerilaku komunikasi
mereka.

4. Menjelaskan dan menekankan konsep moral dan kebaikan
religius, seperti kebaikan, kejujuran, kesamaan, keunggulan moral
spiritual, keadilan, kebenaran, anjuran, dan taqwa (kesadaran akan
tuhan)

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

Komunikasi dalam Konvergensi Pikiran, Emosi, dan Hati
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi sosial melalui

komunikasi. Komunikasi merupakan  seperangkat kelakuan yang
melibatkan begitu banyak unsur. Baik yang berdimensi psikis-individual,
rasa-sosial, instrumen-teknis, maupun konteks yang beragam.
Komunikasi dilakukan oleh semua orang yang menandai hidupnya dalam
lingkungan sosialnya. Komunikasi menjadi demikian penting, di
manapun, saat apapun, dan bagaimanapun juga.

Namun, pernahakah komunikasi diurai secara berbeda dari yang
dilakukan dengan perspektif positivistis atau interpretif? Pernakah analisis
tindakan komunikasi didasarkan atas cara pandang lain di luar paradigma
dominan tersebut? Atau bahkan yang kritis sekalipun? Tampaknya kita
perlu memiliki keberanian untuk berbicara lebih jujur, bahwa ada warna
komunikasi yang berbeda, yang lain, dan yang terikat oleh (mungkin)
struktur dan nilai kultural komunitas sebagai latarnya. Tetapi bukankah ini
juga telah dijelaskan dengan rinci oleh para peneliti dan ilmuwan
komunikasi antarbudaya sebelumnya? Kalau begitu, aspek apanya yang
berbeda?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membuka mata kita bahwa
komunikasi demikian kayanya. Bukan saja kaya, tetapi sangat kaya. Kaya
raya!! Sejauh ini, komunikasi dalam konteks fenomena dan aktivitas
apapun telah banyak diteliti, dikaji melalui berbagai cara, metode,
pendekatan, dan sebagainya berikut perangkat epistemologisnya. Kita
banyak membaca penjelasan yang mengagumkan mengenai relevansi
teori-teori komunikasi tertentu dengan konteks kehidupan kita, atau yang
kita sadari sebagai tindakan sosial yang penting. Sepertinya, kita tidak
harus merasa puas dengan semua penjelasan itu, karena masih ada arena
dan format komunikasi lain yang belum kita sentuh dengan serius, yaitu
komunikasi dengan hati nurani!

Berkomunikasi, atau lebih teknisnya, berbicara dalam bentuk
ujaran hanyalah salah satu model pengidentifikasian kita akan emosi,
pikiran, dan suara hati kita. Teori-teori komunikasi, baik yang
berparadigma positivistik, interpretif, maupun yang kritis, sejauh ini tetap
menunjukkan warna Barat-nya yang menonjol. Teori-teori tersebut
cenderung tidak mengikutsertakan basis nilai individu sebagai pembentuk
watak seseorang. Watak cenderung hanya ditempatkan pada bagian yang
terpisah dari unsur lainnya dalam kahidupan individu. Padahal watak itu
sebetulnya tidak hanya merupakan bentukan dari internalisasi ataupun
eksternalisasi individu dalam kehidupan sosialnya. Watak juga (terutama)
malah diusung oleh unsur “nurani” yang warnanya sesungguhnya jauh
lebih bening, lebih jujur, lebih jernih daripada pikiran. Itulah makanya,
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watak lebih diasosiasikan pembentukannya dengan hati, bukan pada
pikiran.

Dalam konteks budaya, yang saya maksudkan adalah budaya yang
mengusung nilai-nilai, mengedepankan norma-norma khas dalam
peradaban, yakni budaya ke-Timur-an. Di sini “nurani” ditempatkan pada
posisi yang lebih tinggi, diagungkan, dikedepankan, dan karenanya perlu
didengar. Hati nurani tidak saja bermanfaat dalam pembenaran pikiran,
atau semacam ukuran kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan pikiran dan
perasaan tertentu. Hati nurani lebih dari sekedar itu. Hati nurani memiliki
ruang tersendiri yang tidak selalu perlu dikaitkan dengan pikiran ataupun
emosi.

Seseorang yang berkomunikasi, akan menggunakan pikiran,
emosi, dan “nuraninya” secara simultan. Kita bisa melihatnya pada
produk makna yang kita hasilkan dari komunikasi. Perbedaannya samar-
samar, tetapi ada bedanya. “Hati nurani” berkaitan dengan dimensi
humanitas dan spritual individu. Mungkin ini yang menyebabkan hati
nurani demikian jujur, demikian benar, dan patut diandalkan. Hati nurani
sebetulnya tidak mengandalkan ucapan, atau yang kita kenal dengan
bentuk verbal dari komunikasi. Bahkan bisa berjalan tanpa menggunakan
komunikasi non-verbal sekalipun, seperti yang kita pahami selama ini.
Hati nurani tidak memerlukan sarana wicara, karena tipenya berbeda.
“nurani” berbicara sendiri, memiliki model komunikasi sendiri.

Bagaimana kita bisa menjelaskan seorang mahasiswa yang hidup
terpisah jauh dari kedua orang tuanya karena sedang menempuh
pendidikan formalnya di suatu kota, suatu saat dia merasa gelisah padahal
dia tidak memiliki masalah keuangan, gangguan kesehatan, atau apapun.
Pikirannya kalut, jika ia hendak belajar dengan membaca buku, ia selalu
kehilangan konsentrasi. Tidak biasanya demikian. Makan pun terasa tidak
enak, tidur juga terganggu. Dia mulai ingat, mengait-ngaitkan pikiran dan
imajinasinya pada keluarganya di kampung. Dia ingat senyum ibunya,
ketegasan ayahnya yang diam-diam dia banggakan. Kemudian dia
mengambil kesimpulan: “Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan ibuku di
kampung”. Diapun bergegas hendak menghubungi keluarganya di
kampung. Tiba-tiba teleponnya berbunyi lebih dahulu, dia angkat dengan
tangan gemetaran. Dari jauh kedengaran suara berisi pesan yang
ditakutkannya selama ini. Ibunya meninggal setelah ditabrak sepeda
motor saat pulang dari belanja di pasar. Kenapa mahasiswa itu gelisah,
mengapa dia susah tidur, tidak enak makan, dan kehilangan konsentrasi?
Bisakah hal-hal semacam ini dijelaskan oleh teori-teori komunikasi
berparadigma Barat?

Kami tidak ingin mengatakan bahwa orang Barat tidak
menggunakan “hati nurani” dalam kehidupan sosialnya, atau para teoritisi
komunikasi merumuskan teorinya tanpa “hati.” Kami justru percaya
bahwa dalam konteks tertentu terkadang orang Barat lebih punya
“nurani” daripada kita orang Timur ini. Yang kami maksudkan adalah
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bahwa orang-orang Barat, tepatnya ilmuwan Barat, tidak memberi porsi
yang memadai bagi “hati nurani” dalam analisis mereka mengenai
komunikasi. Mungkin juga pada disiplin dan kajian sosial lainnya. Kultur
mereka mendorongnya seperti itu, sementara, kita yang selalu
menyandarkan kemurnian pandangan pada “hati nurani” justru sering
larut dengan cara pandang yang menyepelekan “hati nurani”.

Dari pandangan-pandangan sederhana inilah yang mendorong
kami untuk mencoba melakukan upaya serius dalam mencoba
mengkonstruksi bagian lain dari komunikasi, untuk menganalisis
komunikasi dari aspek yang selama ini dilupakan banyak orang tersebut.
Kami ingin melihat keterlibatan “hati” dalam tindakan komunikasi
sangatlah penting. Komunikasi dengan hati nurani akan menembus batas-
batas instrumen teknis, melewati tembok geografis, dan tidak saja
mempersingkat waktu, tapi bahkan melampaui ruang dan waktu. Kami
percaya bahwa komunikasi hati nurani ini jauh lebih tangguh dari
peggunaan media teknologi komunikasi secanggih apapun. Kedekatannya
tidaklah virtual, tidak juga fisikal, tetapi jauh lebih dalam dari itu,
melampaui dunia empirik. Dengan model analisis ini, kita bisa memahami
mengapa mahasiswa tersebut tidak bisa konsentrasi belajar, tidak enak
makan, dan tidurnya terganggu. Dengan hati nuraninyalah dia sebetulnya
mengerti lebih awal bahwa ada pesan yang sampai kepadanya, meskipun
tidak ada SMS, telepon, e-mail, BBM, dan semacamnya. Dia yakin bahwa
nuraninya tidak akan pernah berbohong, seperti yang setiap hari
dilakukan pikiran dan ucapannya.

Kita bisa mengambil contoh lain untuk membuktikan kekuatan
komunikasi hati nurani ini dalam konteks yang berbeda. Ketika Joko
Widodo (Jokowi) dicalonkan menjadi capres 2014, banyak orang kaget
dan seperti tidak percaya. Pertama, Jokowi dulunya hanyalah seorang
Bupati di Solo, yang tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Kedua,
lawan Jokowi adalah Prabowo Subianto, sosok yang sangat kuat karena
didukung oleh koalisi partai politik besar dengan pendukung mayoritas di
parlemen. Ketiga, performa Jokowi biasa-biasa saja, bahasanya mudah
dimengerti, diksinya standar, tindakannya merakyat, dan terkesan “rural”.
Belum lagi isu-isu perbedaan etnik dan keyakinan yang kerap dialamatkan
kepadanya. Tetapi dengan tekad yang bulat, dia menjadi kuat untuk
bersaing dengan Prabowo. Dia begitu yakin kalau dia bisa menang dalam
Pilpres 2014. Lalu dari mana Jokowi yakin? Manurut hemat kami, bukan
dari hasil survei atau jajak pendapat, bukan dari ramalan paranormal.
Jokowi yakin dari hatinya. Suara hatinya lebih kuat, lebih jujur, lebih
keras, dan lebih bisa dipercaya. Akhirnya “hati” Jokowi benar. Dia pun
jadi presiden Republik Indonesia!

Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014  juga tidak
dilepaskan dari sosok Yusuf Kalla yang juga lebih sering berbicara dengan
“hati”. Ada warna ketulusan yang tampak dalam bertindak,
kesederhanaan pikiran, realistik, kecerahan masa depan dari kedua tokoh
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ini. Jokowi dan JK adalah sosok yang cenderung tidak formal, tapi
membumi, dekat, dan sederhana.

Seseorang memiliki kesadaran diri, kesadaran eksistensi, dan
kesadaran tindakan bukan hanya karena dorongan pikiran rasionalnya
saja, tetapi ada daya dorong yang lebih kuat, yakni daya dorong hati
nurani. Bagaimana seseorang memiliki kesadaran subyektif jika tidak
disandarkan kepada hati nurani. Bukan sekedar pembenarannya, tetapi
lebih dari itu sebagai sumber kesadaran itu sendiri. Hati nurani juga
menunjukkan keunggulan dan kekuatannya pada emosi. Mengapa cairan
tertentu bisa keluar dari kelopak mata kita yang disebut air mata? Hati
nuranilah yang telah mendorongnya keluar. Bahkan hati nurani pulalah
yang mengaturnya sedemikian rupa sehingga alirannya harus berhenti
pada waktunya yang tepat, atau mungkin menambahnya di waktu yang
sama atau berbeda. Kekuatan hati nurani adalah kekuatan paripurna
dalam diri setiap individu. Kitalah yang telah kehilangan kesadaran
sehingga kita mengabaikan perannya yang demikian dominan. Bahkan
kehadirannya pun terkadang luput dari perhatian kita.

Di masa depan, konsep komunikasi dengan hati nurani ini akan
menjadi perbincangan yang menarik bagi para akademisi komunikasi,
mungkin juga bagi praktisi. Kami membayangkan bagaimana perdebatan
sengit akan muncul tanpa kontrol dan pola yang jelas. Kami percaya,
bahwa atmosfir akademik akan memberi perhatian khusus pada gagasan
ini. Kami yakin, bahwa semakin banyak orang membicarakan dan
memperdebatkannya, lambat-laun semakin membuat gagasan ini menjadi
menarik dan diterima. Kami berupaya memaksimalkan sedikit
kemampuan yang ada dengan mengamati berbagai perilaku manusia
berkomunikasi, melibatkan diri dalam komunitas yang berbagai ragam
dan kepentingan, situasi dan tempo. Kami menjadi demikian percaya diri
untuk segera mengkonstruksi semacam pola  atau model dari kristalisasi
praktik komunikasi hati nurani ini dengan cara sederhana.

Kesadaran kami akan kelemahan dan keterbatasan membuat kami
harus lebih berhati-hati untuk menyebut gagasan-gagasan awal ini sebagai
sebuah konstruksi konsep, model atau teori baru. Tapi kami ingin
menawarkan kepada kita semua sebagai upaya bersama untuk membuat
ilmu dan kajian sosial lebih berbasis lokalistik, diwarnai kandungan nilai
komunitas. Tujuan praktis kami bukan hanya untuk membuat konsep itu
menjadi lebih real dan empirik, tetapi juga menyusun, membedakan, dan
mengkonstruksinya secara interpretif dan parsimoni. Semoga ini memberi
manfaat sebagai gagasan awal bagi munculnya kesadaran paradigmatik
baru dalam menggeluti dan mengkaji ilmu-ilmu sosial, khususnya studi
komunikasi yang semakin dinamik. Tidak hanya sebagai persembahan
bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dan kemanusiaan, tetapi juga
dalam bingkai semangat amar ma’ruf nahi munkar.
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Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB X.STUDI SOSIOLOGI KOMUNIKASI

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………

Tujuan Pembahasan
1. Untuk mengetahui deskripsi pemikiran Charles Horton Cooly, George

Herbert Mead, dan Herbert Blumer tentang interkasionisme simbolis.
2. Untuk mengetahui gambaran kekhasan interaksi manusia dalam

pandangan teori interaksionisme simbolis.
3. Untuk mengetahui kritik yang diberikan para ilmuwan sosial terhadap

teori interaksionisme simbolis.
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Kegiatan Belajar 1

A. Sosiologi Komunikasi
Manusia dianggap sebagai makhluk unik karena memiliki

kemampuan sosial sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan
makhluk spritual. Dengan akal pikiran yang dimilikinya, manusia dapat
mengembangkan potensi dirinya untuk bertindak lebih baik dalam
kehidupan sosialnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup tanpa
manusia lainnya. Kerja sama fisik dan sosial budaya adalah prasyarat
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi sosial manusia
tampak pada kesalingtergantungan di antara individu dan atau
komunitasnya. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing, baik
secara individu maupun kelompok. Dan untuk memenuhi kebutuhannya,
manusia perlu berkolaborasi dengan manusia lainnya. Manusia
membutuhkan penyelarasan kebutuhan agar fungsi-fungsi sosialnya dapat
dijalankan dengan maksimal. Upaya-upaya penyelarasan fungsi-fungsi
sosial dan kebutuhan manusia dimulai dengan melakukan tindakan
komunikasi atau interaksi sosial. Interaksi sosial mendorong terwujudnya
keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban serta menciptkan
tatanan sosial.

Sosiologi komunikasi adalah hubungan atau komuniukasi yang
menimbulkan proses saling mempengaruhi antara individu, individu
dengan kelompok, dan antarkelompok.

Ruang lingkup kajian sosiologi komunikasi mencakup segala
aspek yang berhubungan dengan interaksi:
Bagaimana interaksi dilakukan dengan menggunakan media
Bagaimana efek media sebagai akibat interaksi sosial
Bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat
Konsekuensi sosial seperti apa yang ditanggung masyarakat sebagai

akibat perubahan sosial yang didorong media massa.

Studi sosiologi komunikasi bersifat interdisipliner dan terbuka
terhadap disiplin ilmu lain. Objek kajian sosiologi komunikasi bersifat
terbuka dan dinamik, sesuai dengan perkembangan sosial. Lingkup objek
kajian sosiologi komunikasi juga dipengaruhi perkembangan sosial budaya
dan teknologi media dan perangkatnya.

Objek formal studi sosiologi komunikasi adalah manusia. Objek
materialnya berupa proses sosial dan komunikasi (interaksi sosial),
menyangkut telematika dan realitasnya, efek media dan norma sosial baru,
perubahan sosial dan komunikasi, masalah sosial dan media massa,
cybercommunity, serta aspek hukum dan bisnis media.

Sosiologi adalah kajian ilmiah atas masyarakat manusia. Sosiologi
mikro mengkhususkan dirin mengkaji perilaku sosial dalam kelompok
dan setting sosial yang relatif kecil. Sosiologi makro memusatkan
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perhatiannya pada pola-pola sosial berskala besar, misalnya seluruh
masyarakat atau jaringan kerja global yang lebih besar di dalam mana
masyarakat  berada. Sosiolog makro pada umumnya menyengangkan diri
pada perspektif komparatif dan historis.

Penelitian sosiologis merupakan strategi teoritis dan teori. Strategi
teoritis adalah serangkain konsep dan prinsip yang sangat abstrak,
sedangkan teori menyajikan aplikasi konsep dan prinsip ini kepada gejala
tertentu. Strategi teoritis berisi  jalinan berbagai teori yang saling
berkaitan.

Sosiologi modern, termausk sosiologi makro, merupakan disiplin
ilmu yang sangat terbagi-bagi yang ditandai dengan keragaman dan
petentangan teoritis yang sangat besar. Dengan demikian, berbagai
strategi teoritis bersaing merangkul para sosiolog  makro kontemporer.
Berbagai strategi teoritis ini mencakup materialisme, idealisme,
fungsionalisme,  strategi konflik neo-Marxian dan neo-Weberian, versi
fungsionalis dan materialiss dari evolisionisme sosial dan eklektisisme.

1. Materialisme. Mengasumsikan bahwa kondisi-kondisi material dari
eksistensi manusuia – seperti tingkat teknologi, pola kehidupan
ekonomi, dan ciri-ciri lingkungan alamiah - merupakan penyebab yang
menentukan pengorganisasian masyarakat manusia dan berbagai
perubahan penting yang terjadi di dalamnya.

2. Idealisme. Menengaskan signifikansi pikiran manusia dan kreasinya –
pemikiran, gagasan, kode simbolik, bahasa dan seterusnya – dalam
menentukan perorganisasian masyarakat dan perubahan sosial.

3. Fungsionalisme. Berusaha menjelaskan ciri-ciri dasar kehidupan
manusia sebagai respons terhadap kebutuhan dan permintaan
masyarakat sebagai sistem sosial yang pernah tetap. Mengasumsikan
bahwa trait-trait sosial yang ada memberikan konstribusi yang penting
dalam mempertahankan hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat
atau subsistem utamanya.

4. Strategi konflik. Memandang masyarakat sebagai arena dimana
masing-masing individu dan kelompok bertarung untuk memenuhi
berbagai kebutuhan dan keinginannya. Konflik dan pertentangan
menimbulkan dominasi dansubordinasi, kelompok yang dominan
memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menentukan struktur
masyarakat sehingga menguntunkan bagi kelompok mereka sendiri.
Teori konflik Marxian adalah teori materialis dan menekankan
pertentangan kelas, sementara teori konflik Weberian sifat
multidimensional dari konflik dan dominasi.

5. Strategi evolusioner. Memusatkan perhatian kepada upaya
mendeskripsikan dan menjelaskan transformasi sosial jangka panjang,
yang diasumsikan akan memperlihatkan alat transformasi untuk
seluruh perubahan dalam masyarakat manusia. Teori-teori fungsionalis
evolusioner memusatkan perhatian kepada kompleksitas masyarakat
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yang selalu berkembang, yang selalu menunjukkan efisiensi fungsional
dan kemajuan sosial yang meningkat. Teori-teori evolisioner materialis
menekankan evolusi sosial adalah respons terhadap kondisi-kondisi
material yang berubah, dan bersikap skeptis terhadap penyamaan
evolusi dan kemajuan.

6. Eklektisisme. Memberikan toleransi kepada semua sudut pandang
yang ada, yang dalam prakteknya berarti menggunakan bagian-bagian
dari setiap strategi yang ada untuk menjelaskan banyak keadaan
kehidupan sosial. Klaim bahwa kenyataan tertentu harus dijelaskan
dengan satu pendekatan, dan kenyataan lainnya dengan pendekatan
yang berbeda.

B. Kekhasan Manusia dalam Interaksi
Manusia adalah organisme yang sadar akan dirinya. Manusia tidak

hanya semata-mata merspon stimulus yang datang dari luar dirinya. Dapat
memandang dirinya sebagai objek dan berinteraksi dengan dirinya sendiri.
Manusia dapat mempertimbangkan, menguraikan, mempesoalkan, dan
memberi nilai-nilai tertentu pada perilakunya dengan kesadaran yang
dimilikinya. Manusia mampu merencanakan dan mengorganisasikan
perilakunya. Manusia sendirilah yang mengkonstruksi perbuatannya, tidak
semata-mata merupakan reaksi biologis, terhadap kebutuhannya, norma
kelompoknya atau situasi yang melingkupinya.

Orang merangkaikan suatu tindakannya dengan tindakan orang
lain. Tindakan masing-masing individu menyesuaikan diri dan
membentuk tindakan bersama. Tindakan bersama merupakan kegiatan
kolektif yang timbul dari penyesuaian dan penyerasian perbutan orang-
orang satu sama lain. Tindakan bersama terjadi dalam struktur relasi yang
dinamis dan sedang berlangsung.

Suatu objek atau fenomena tidak memiliki makna secara intrinsik.
Dia merupakan bagian dari kesadaran manusia akan realitas dan ada
dalam pemikiran raktif manusia yang memberinya definisi. Pikiran
manusia memberi makna atas realitas atau objek-objek berada dalam
konteks interaksi sosial.

Orang-orang tidak merespon begitu saja rangsangan-rangsangan
eksternal dari prilaku sosial mereka. Justru manusia mengkonstruksi
realitas mereka melalui pemberian makna terhadapnya dan
menyesuaikannya dengan dinamika serta perubahan nilai dalam interaksi
sosialnya. Setiap aktor dapat mentransformasikan dirinya sebagai objek
yang dapat dianalisis, diubah dan diawasi.

Masyarakat adalah suatu proses, bukan produk. Tindakan manusia
didasarkan pada dinamika kesadaran dalam dunia subjektifnya, bukan
dalam tatanan sistem eksternal. Interaksionisme simbolis adalah suatu
pendekatan konstruksi sosial untuk memahami kehidupan sosial yang
difokuskan pada bagaimana realitas dikonstruksi oleh aktor yang aktif dan
kreatif melalui interaksi mereka dengan orang lain.
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Para peneliti interaksi simbolik menginvestigasi bagaimana orang
menciptakan makna selama interaksi sosial, bagaimana mereka
menunjukkan dan membentuk diri (atau identitas), dan bagaimana mereka
mendefinisikan kehadiran bersama dengan orang lain. Ide sentral dari
perspektif ini adalah bahwa orang bertindak sebagaimana yang mereka
lakukan disebabkan oleh cara bagaimana mereka mendefinisikan situasi
yang ada.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

A. Pendekatan Interaksi Simbolis dalam Studi Komunikasi
Manusia sebagai makhluk sosial bertindak berdasarkan

pengetahuan atas realitas yang nyata. Sementara realitas terbagi dan
berubah-ubah secara dinamis. Manusia berusaha memahami dunia sosial
dengan setumpuk pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya.
Masyarakat atau komunitas sebagai perwujudan dari interaksi sosial
seringkali dianggap memberi warna dan mempengaruhi individu dalam
tindakan sosialnya, termasuk dalam hal berkomunikasi dan memaknai
interaksi yang dibangunnya.

Manusia menginterpretasikan situasi-situasi dari tindakannya,
jangkauan tujuan, dan motivasi-motivasi lainnya untuk memperoleh
pemahaman intersubjektif dan mengkoordinasikan tindakan-tindakannya
serta secara umum mengarahkan dunia sosialnya. Dengan menggunakan
simbol-simbol, manusia berusaha mengkonstruksi makna perilaku dan
realitas sosialnya melalui proses komunikasi. Komunikasi berlangsung
dalam konteks waktu dan ruang yang beragam. Konteks tersebut sangat
berpengaruh bagi produksi dan reproduksi makna. Manusia sulit dan
tidak terbiasa dengan menganggap bahwa individu yang lainnya adalah
entitas yang terpisah. Individu yang memiliki keunikan, ruang dan waktu
pribadi, dan orientasi waktu (masa lalu dan masa depan) yang berbeda.
Individu seringkali menempatkan, memperlakukan, menilai, dan
mempersepsi orang lain dalam kaitannya dengan kelompok rujukan yang
dimilikinya. Dalam mempersepsi, manusia juga tidak terlepas dari
kelompok rujukannya sendiri. Manusia memperkuat identitas individunya
dengan membangun relasi dengan orang lain. Identitas itu akan dianggap
menjadi bagian penting dan sulit dipisahkan. Demikianlah kelompok
budaya dalam berbagai dimensinya tidak saja mewarnai dan
mempengaruhi aktivitas komunikasi manusia, tetapi jauh dari itu telah
memprakarsai dan merekayasa komunikasi dalam segala dimensi dan
prosesnya.

Meskipun komunikasi adalah aktivitas manusia sehari-hari, namun
hal-hal prosedural substansial yang ada di baliknya kurang disadari. Setiap
waktu, tempat, dan konteks melibatkan komunikasi. Tetapi komunikasi
tidak selalu dapat diperkirakan dengan tepat proses dan hasilnya. Manusia
kerapkali terjebak dalam keteraturan sosial yag telah dipelajari dan
dialaminya secara pribadi dan bersama-sama dengan kelompok sosialnya.
Padahal, dunia selalu bergerak, dinamis, berubah, dan karenanya sulit
diprediksi dengan tepat. Teori interaksionisme simbolis memberikan
penjelasan yang memadai bagimana manusia menginterpretasi dan
memberi makna atas realitas sosial yang didasarkan atas kesadaran aktif
subjek.

Teori interaksionisme simbolis dikembangkan oleh Herbert
Blumer. Teori ini merupakan bagian dari tradisi behaviorisme. Akar teori
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interaksionisme simbolis berasal dari pemikiran-pemikiran psikologi
Amerika seperti William James, M. Baldwin, John Dewey, dan George
Herbert Mead. Pemikir sosiologi yang memberi kontribusi penting bagi
teori ini adalah Charles Horton Cooly, William I. Thomas, Herbert
Blumer, dan Erving Goffman. Herbert Blumer dalam mengembangkan
teori interaksionisme simbolis banyak dipengaruhi oleh pemikiran-
pemikiran gurunya, George Herbert Mead. Akar interaksionisme simbolis
pada umumnya adalah filsafat pragmatisme dan behaviorisme psikologis
(Joas, 1985).

Filsafat pragmatisme berpandangan: (1) Realitas sebenarnya tidak
berada “di luar” dunia nyata. Realitas diciptakan secara aktif saat kita
bertindak di dalam dan terhadap dunia nyata; (2) Manusia mengingat dan
mendasarkan pengetahuannya mengenai dunia nyata pada apa yang telah
terbukti berguna bagi mereka; (3) Manusia mendefinisikan “objek” sosial
dan fisik yang mereka temui di dunia nyata menurut kegunaannya bagi
mereka; dan (4) Aktor dipahami berdasarkan apa yang sebenarnya mereka
kerjakan dalam dunia nyata.

Teori interaksionisme simbolis merupakan kritik terhadap cara
pandang struktural fungsional. Teori struktural fungsional yang
dikemukakan oleh Parson berasumsi bahwa individu adalah agen yang
pasif. Individu dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial dan dimensi-dimensi
psikologis seperti motif dan kepentingan dalam melakukan tindakan
tertentu. Blumer mengungkapkan bahwa individu bukanlah entitas yang
pasif, melainkan aktif. Aktif dalam memberi tekanan pada mekanisme
interaksi diri yang dianggap membentuk dan mengarahkan tindakan
tertentu.

Ritzer dan Goodman (2004) mengidentifikasi tiga hal penting
dalam interaksi simbolik, yakni: (1) Memusatkan perhatian pada interaksi
antara aktor dan dunia nyata; (2) Memandang baik aktor maupun dunia
nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis; dan
(3) Arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk
menafsirkan kehidupan sosial.

John Dewey menganggap bahwa pikiran sebagai suatu proses
berpikir yang meliputi serentetan tahapan. Proses berpikir ini sangat
dipengaruhi oleh interaksi simbolis. Tahapan yang dimaksud adalah:
1. Pendefinisian objek dalam dunia sosial
2. Melukiskan kemungkinan cara bertindak
3. Membayangkan kemungkinan akibat dari tindakan
4. Menghilangkan kemungkinan yang tak dapat dipercaya dan memilih

cara bertindak yang optimal (Stryker, 1980).

Menurut David Lewis dan Richard Smith, pragmatisme dapat
dibedakan atas dua cabang, yakni realisme filosofis (dihubungkan dengan
Mead) dan pragmatisme nominalis (dikaitkan dengan Dewey dan James).
Interaksi simbolis lebih banyak dipengaruhi pendekatan nominalis.
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Pragmatisme nominalis berpandangan bahwa meski ada fenomena tingkat
makro, namun hal itu tidak mempunyai “pengaruh yang independen dan
menentukan terhadap kesadaran dan perilaku individual”. Pandangan
nominalis membayangkan individu itu sendiri sebagai agen yang bebas
secara eksistensial, yang menerima, menolak, memodifikasi, atau
sebaliknya ‘mendefinisikan’ norma, peran, dan keyakinan komunitas
menurut kepentingan mereka sendiri dan rencana waktu (Lewis dan
Smith, 1980). Sementara pemikir realisme sosial menekankan pada
masyarakat dan cara terbentuknya serta cara masyarakat mengontrol
proses mental individual. Aktor tak dibayangkan sebagai agen yang bebas.
Aktor, dan kesadaran dan perilaku mereka dikendalikan oleh komunitas
yang lebih luas.

B. Pemikiran Interkasionisme Simbolis

Pemikiran Charles Horton Cooly
Menurut Cooly, secara sosial hidup manusia ditentukan oleh tiga

hal, yakni bahasa, interaksi, dan pendidikan. Aspek sosiallah yang
membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Individu
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan organis
masyarakat. Eksistensi individu ditopang oleh aspek biologis dan sosial
yang ada padanya. Individu memberi kontribusi penting bagi kehidupan
bersama dalam masyarakat. Masyarakat tergantung pada individu, bukan
individu yang dipengaruhi oleh masyarakat. Individu dan masyarakat tidak
terpisahkan, merupakan dua sisi dari realitas yang satu dan sama. Bagi
Cooly, perbedaan antara kemauan sendiri dengan kemauan masyarakat
tidaklah bersifat sebagai suatu antitesis. Kita tidak bisa dengan serta-merta
mengatakan bahwa suatu perbuatan itu “dikehendaki oleh masyarakat”
atau “dikehendaki sendiri”. Suatu tindakan tidak pernah berada dalam
satu kondisi yang dimulai dari nol, yang bebas, tetapi selalu merupakan
suatu penyusunan unsur-unsur sosial yang sudah ada sebelumnya.
Tindakan sosial hanyalah menerjemahkan dan menyesuaikan diri dengan
lingkungan yang sudah terstruktur, tidak berada dalam ruang yang hampa.

Charles Horton Cooly berpandangan bahwa konsep diri
seseorang dalam kehidupan sosialnya, dipahami sebagai bayangan yang
menurut dirinya dimiliki oleh orang lain (tentang dirinya). Singkatnya,
seseorang melihat dirinya melalui mata orang lain. Orang lain dijadikan
cermin yang memantulkan bayangan seseorang untuk memahami dirinya
sendiri. Inilah yang disebut Cooly dengan looking glass-self yang
mengandung tiga unsur, yakni:
1. Bayangan mengenai bagaimana orang lain melihat diri kita.
2. Bayangan mengenai pendapat yang dipunyai oleh orang lain mengenai

diri kita.
3. Rasa diri yang bersifat positif, maupun negatif.
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Pemikiran George Herbert Mead
Tokoh terpenting yang mempengaruhi Blumer dalam

mengembangkan teori interaksionisme simbolis adalah George Herbert
Mead. Mead menyebut dasar pemikirannya sebagai behaviorisme sosial
untuk membedakannya dari behaviorisme  radikal dari John B. Watson.
Watson sendiri adalah salah seorang murid Mead.

Menurut Buckley (1989), behaviorisme Watson memusatkan
perhatian pada perilaku individual yang dapat diamati. Sasaran
perhatiannya adalah pada stimuli atau perilaku yang mendatangkan
respon. Behaviorisme radikal menyangkal proses mental tersembunyi
yang terjadi di antara saat stimuli dipakai dan respon dipancarkan.
Sementara Mead dengan pandangan behaviorisme sosialnya mengakui arti
penting perilaku yang dapat diamati serta merasa bahwa ada aspek
tersembunyi dari perilaku yang diabaikan oleh behaviorisme radikal ala
Watson.

Bernard Meletzer (1978) menediskripsikan pandangan Mead:
Menurut Mead, unit studi adalah ‘tindakan’ yang terdiri dari aspek tersembunyi
dan yang terbuka dari tindakan manusia. Di dalam tindakan itulah semua
kategori psikologis tradisional dan ortodoks menemukan tempatnya. Perhatian,
persepsi, imajinasi, alasan, emosi, dan sebagainya dilihat sebagai bagian dari
tindakan …….. karenanya tindakan meliputi keseluruhan proses yang terlibat
dalam aktivitas manusia.

Penganut behavioris radikal cenderung melihat tidak ada
perbedaan antara perilaku manusia dan binatang, sementara menurut
Mead, ada perbedaan kualitatif yang signifikan antara perilaku manusia
dan binatang. Perbedaannya menurut Mead, manusia mempunyai
kapasitas mental yang memungkinkannya menggunakan bahasa antara
stimulus dan respon untuk memutuskan bagaimana cara merespon.

Charles Morris mengidentifikasi tiga perbedaan penting antara
pemikiran Mead dan Watson:
1. Mead menganggap pemusatan perhatian Watson terhadap perilaku

terlalu disederhanakan. Ia menuduh Watson merenggut perilaku keluar
dari konteks sosialnya yang lebih luas. Mead ingin  memperlakukan
perilaku sebagai bagian kecil dari kehidupan sosial yang lebih luas.

2. Mead menuduh Watson tak berkeinginan memperluas behaviorisme
ke proses mental. Watson tak memahami peroses mental dan
kesadaran aktor. Sementara perspektif Mead mengakui bagian
tindakan yang tak dapat diamati secara eksternal.

3. Mead memandang Watson mempunyai citra pasif tentang aktor
sebagai boneka. Mead mempunyai citra yang jauh lebih dinamis dan
kreatif tentang aktor dan inilah yang menyebabkannya menarik
perhatian penganut interaksionis-simbolik yang kemudian.
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Mead memperkenalkan dialektika hubungan antara manusia dan
manusia, dan manusia dan alam. Keberadaan sosial individu sangat
mempengaruhi bentuk lingkungannya (secara sosial maupun dirinya
sendiri) secara efektif, sebagaimana lingkungannya mempengaruhi kondisi
sensitivitas dan aktivitas manusia. Individu bukanlah budak masyarakat.
Idividu membentuk masyarakat sebagaimana masyarakat membentuknya.

Bagi Mead, dengan komunikasi melalui penggunaan simbol-
simbol, akan mewujudkan suasana tertib masyarakat. Untuk menjelaskan
sifat spesifik dari komunikasi antarmanusia, maka perlu dibandingkan
dengan komunikasi yang terjadi pada hewan. Hewan selalu bereaksi
secara naluriah terhadap gerakan-geralan. Hal ini merupakan rangsangan-
rangsangan yang diikuti oleh reaksi (conversation of gesture). Manusia
menginterpretasikan gerakan-gerakan atau kata-kata. Manusia
memandangnya sebagai simbol, yaitu simbol maksud-maksud yang
hendak dinyatakan dengan kata dan gerakan sesuai dengan maknanya.
Manusia bertindak berdasarkan interpretasi yang diberikan terhadap
gerakan atau kata. Terdapat ruang untuk melakukan interpretasi di antara
stimulasi dan responsivitas.

“Diri” dapat bersifat sebagai objek maupun subjek secara
simultan. Ia merupakan objek bagi diriya sendiri. Inilah yang
membedakan antara manusia dan hewan. Kesadaran diri yang ada pada
manusia, membuat seseorang dapat mengambil sikap yang impersonal
dan objektif untuk dirinya sendiri dan untuk situasi di mana dia
bertindak.Menurut Mead, “diri’ muncul dalam proses interaksi karena
manusia baru menyadari dirinya sendiri di dalam interaksi sosial.

Dalam menganalisis tindakan, Mead memusatkan perhatiannya
pada stimulus dan respon, sebagaimana para kaum behavioris. Namun
Mead membatasi stimulus sebagai sebuah kesempatan atau peluang untuk
bertindak, bukan sebagai paksaan atau perintah.

Mead mengidentifikasi empat basis dan tahap tindakan yang
saling berhubungan secara dialektis. Ke empat tahap tindakan yang
dimaksud Mead adalah:
1. Impuls. Impuls adalah dorongan hati yang meliputi

stimulasi/rangsangan spontan  yang berhubungan dengan alat indera
dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan
sesuatu terhadap rangsangan itu. Manusia cenderung lebih berpotensi
untuk memikirkan reaksi yang tepat terhadap rangsangan yang
diterimanya, ketimbang binatang. Manusia mempertimbangkan situasi
di masa kini dan pengalaman masa lalu dan mengantisipasi akibat dari
tindakan di masa depan.

2. Persepsi. Aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang
berhubungan dengan impuls. Manusia memiliki kapasitas untuk
merasakan dan memahami stimuli melalui pendengaran, senyuman,
rasa, dan sebagainya. Persepsi melibatkan rangsangan yang baru masuk
maupun citra mental yang ditimbulkannya. Melalui bayangan mental,
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aktor tidak secara langsung menanggapi stimuli dari luar, tetapi lebih
dahulu memikirkannya. Manusia tidak hanya tunduk pada rangsangan
dari luar, tetapi juga aktif memilih ciri-ciri rangsangan dan memilih di
antara sekumpulan rangsangan. Sebuah rangsangan mungkin
mempunyai beberapa dimensi dan aktor mampu memilih di antaranya.
Aktor memiliki kemampuan untuk memilih mana rangsangan yang
perlu diperhatikan dan mana yang diabaikan. Pemahaman dan objek
tidak dapat dipisahkan satu sama lain (berhubungan secara dialektis).

3. Manipulasi. Setelah impuls menyatakan dirinya sendiri dan objek
telah dipahami, langkah berikutnya adalah memanipulasi objek atau
mengambil tindakan berkenaan dengan objek tersebut. Tahap
manipulasi merupakan tahap jeda yang penting dalam proses tindakan
agar tanggapan tak diwujudkan secara spontan. Seseorang akan
mempertimbangkan pengalaman masa lalu, memikirkan cara
menangani, dan membayangkan akibat yang mungkin ditimbulkannya
di masa depan, yang berkenaan dengan rangsangan yang diterimanya.

4. Konsumasi. Tahap konsumasi atau pelaksanaan berarti mengambil
tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya. Manusia
memiliki kecnderungan lebih positif dalam bereaksi terhadap stimuli
yang diterimanya, daripada binatang. Manusia memiliki kemampuan
memanipulasi dan memikirkan objek rangsangan mengenai implikasi
yang dapat ditimbulkannya setelah melakukan tindakan (memberi
respon).

Gagasan Mad tentang “I” dan “Me” juga mewarnai teori
interakaionia simbolia. “I” sebagai subjek mencerminkan sosok individu
bebas, spontan dan aktual. “Me” sebagai objek bersifat reflektif; apa yang
dilakukan oleh “I” menjadi kajian refleksi bagi “Me”. “I” menjadi ingatan
bagi “Me” dan ingatan tersebut terkadang dinilai sendiri oleh “Me” melalui
kacamata orang lain. “I” dan “Me” menyatu dalam sosok individu, dan
merupakan cerminan bagi “konsep-diri”.

Mead memisahkan antara stimuli dan “objek” yang dijadikan
dasar bagi tindakan individu. Stimuli ada sebelum individu hadir.
Sementara “objek” ada dalam relasinya dengan individu. Makna objek
ditentukan oleh tindakan individu.

Interaksionisme simbolik adalah kajian pada skala mikro yakni
proses-proses interaksi-diri yang berlangsung antara seseorang dengan
kesadaran subjektifnya sendiri. Teori ini berkembang dalam tradisi
psikologi sosial. Individu dilihat sebagai pembentuk aktif dari tindakan-
tindakannya sendiri, yang bisa melakukan interpretasi, evaluasi,
pendefinisian dan pemetaan atas stimuli dan objek yang dihadapinya.

Pemikiran Herbert Blumer
Meskipun banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikologi sosial

Mead, Blumer juga memiliki kekhasan pemikiran dalam menjelaskan
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interaksionisme simbolis. Blumer sebenarnya lebih cocok dipandang
sebagai seorang yang menganut pendekatan pragmatisme nominalis.
Sementara Mead, gurunya, lebih condong menganut pandangan realisme.

Gambaran mengenai perbedaan pandangan Mead dan Blumer
didiskripsikan oleh Lewis dan Smith (1980), sbb:
Blumer …… bergerak sepenuhnya menuju interaksionisme psikis ….. Berbeda
dengan behavioris sosial Meadian. Interaksionis psikis berpendirian bahwa
makna simbol-simbol tidak universal dan objektif; maknanya lebih bersifat
individual dan subjektif dalam arti makna-makna itu “dilekatkan” pada simbol
oleh penerima sesuai dengan cara yang ia pilih untuk menafsirkannya.

Herbert Blumer memperkenalkan istilah interaksionisme-simbolik
pada tahun 1937. Menurut Blumer, interaksionisme simbolik berperang di
dua front, yakni behaviorisme-reduksionis dan fungsionalisme struktural.
Behaviorisme dan fungsionalisme struktural sama-sama cenderung
memusatkan perhatian pada aktor yang melahirkan perilaku manusia
(contohnya, stimulus dari luar dan norma). Kedua perspektif teori
tersebut mengabaikan proses penting yang memberikan aktor kekuatan
bertindak terhadapnya dan yang memberikan makna atas perilakunya
sendiri (Morione, 1988). Behaviorisme yang menekankan dampak stimuli
eksternal terhadap perilaku individu, jelas merupakan reduksionis
psikologis. Blumer menentang teori psikologi yang mengabaikan proses
yang dengannya aktor membangun makna-fakta bahwa aktor mempunyai
diri dan menghubungkan dirinya itu dengan dirinya sendiri.
Fungsionalisme struktural yang memandang perilaku individu ditentukan
oleh kekuatan eksternal berskala luas. Baik teori sosiologis mapun teori
psikologis mengabaikan arti penting dari makna dan konstruksi sosial dari
realitas.

Menurut Blumer, teori interaksionisme simbolis bertumpu pada
tiga premis utama:
1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang

ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan

orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saaat proses interaksi sosial

sedang berlangsung.

Dalam berinteraksi, aktor tidak semata-mata beraksi terhadap
tindakan yang lain, tetapi menafsirkan dan mendefinsikan setiap tindakan
orang lain. Respon tindakan secara langsung maupun tidak, selalu
didasarkan atas penilaian makna tersebut. Interaksi manusia dijembatani
oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran. Karenanya simbol menjadi
bagian penting selain interpretasi itu sendiri.
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Aktor akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan
mentransformasikan makna dalam kaitannya denga situasi di mana dan ke
mana arah tindakannya. Aktor merancang objek-objek yang berbeda,
memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil
keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang disebut dengan
penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol-simbol.

Bagi Blumer, manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif,
yang meyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui self-indication. Self-
indication adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu
mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan
untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Proses ini terjadi dalam
konteks sosial di mana individu mengantisipasi tindakan orang lain dan
menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu.

Teori interaksionisme simbolis mempelajari suatu masyarakat
sebagai “tindakan bersama”. Masyarakat adalah produk dari interaksi
simbolis. Interaksi manusia dalam masyarakat ditandai oleh penggunaan
simbol-simbol, penafsiran dan kepastian makna dari tindakan orang lain.

Ide-ide dasar interaksionisme simbolis menurut Blumer adalah
sebagai berikut:
1. Masyarakat terdiri atas manusia yang berinteraksi. Mereka saling

bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk organisasi atau
struktur sosial.

2. Interaksi terdiri atas kegiatan manusia yang berhubungan denga
kegiatan manusia lainnya. Interaksi simbolik meliputi “penafsiran
tindakan”. Perilaku tertentu menjadi simbol yang berarti bagi orang
lain dan menjadi pedoman baginya untuk bertindak balik. Bahasa
adalah simbol berarti yang paling umum.

3. Objek-objek tidak memiliki makna intrinsik, makna lebih merupakan
produk interaksi simbolis.
Objek-objek yang dimaksud dapat dikategorikan:
a. Objek fisik, seperti batu, rumah, kertas.
b. Objek sosial seperti ayah, sahabat, pacar, istri.
c. Objek abstrak seperti norma, nilai-nilai, pertauran, hak.

Menurut Blumer, objek adalah segala sesuatu yang berlainan
dengannya. Dunia objek diciptakan, disetujui, ditransformir dan
dikesampingkan, melalui interaksi simbolis.

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, tetapi juga dapat
melihat dirinya sebagai objek. Pandangan terhadap diri sendiri, seperti
halnya dengan semua objek, lahir di saat interaksi simbolis.

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh
manusia sendiri.

6. Tindakan manusia saling berkaitan dan disesuaikan oleh anggota-
anggota kelompok, yang disebut sebagai “tindakan bersama” yang
dibatasi sebagai “organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan
manusia”.
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Meskipun konsep interaksi simbolik mendapat perhatian luas dari
para sosiolog, perspektif ini mendapatkan kritik di selama tahun 1970-an
ketika pendekatan kuantitatif dalam sosiologi lebih dominan.

Interaksi simbolik dinilai terlalu memberi penekanan yang bersifat
psikologis, sehingga sulit untuk menganalisis masalah-masalah sosial
dalam skala besar. Perspektif ini juga dianggap cenderung terjebak pada
determinisme psikologis untuk menjelaskan realitas sosial. Kritik lain dari
Hugh Dazal Duncan menyatakan bahwa interaksionisme simbolis adalah
interaksi manusia yang khas, tetapi gagal menunjukkan bagaimana
interaksi simbolis itu dapat dipelajari sebagai fakta sosial.

Simpulan
1. Pemikiran Charles Horton Cooly, George Herbert Mead, dan Herbert

Blumer dianggap sebagai konsep dasar dalam perumusan dan
pengembangan teori interaksionisme simbolis. Charles Horton Cooly
berpandangan bahwa tindakan sosial hanyalah menerjemahkan dan
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sudah terstruktur, tidak
berada dalam ruang yang hampa. Seseorang melihat dirinya melalui
mata orang lain. Orang lain dijadikan cermin yang memantulkan
bayangan seseorang untuk memahami dirinya sendiri yang disebutnya
looking glass-self.
Menurut George Herbert Mead, komunikasi melalui penggunaan
simbol-simbol akan mewujudkan suasana keteraturan dalam
masyarakat. Manusia menggunakan simbol atas apa yang hendak
dinyatakan dengan kata dan gerakan sesuai dengan maknanya. Manusia
bertindak berdasarkan interpretasi yang diberikan terhadap simbol
yang digunakannya. Mead memandang stimulus sebagai sebuah
kesempatan atau peluang untuk bertindak, bukan sebagai paksaan atau
perintah. Mead membagi empat basis dan tahap tindakan yang saling
berhubungan secara dialektis, yakni impuls, persepsi, manipulasi, dan
konsumasi.
Herbert Blumer mengidentifikasi tiga premis utama teorii
interaksionisme simbolis, yakni (1) Manusia bertindak terhadap
sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi
mereka; (2) Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang
dilakukan dengan orang lain; dan (3) Makna-makna tersebut
disempurnakan di saaat proses interaksi sosial sedang berlangsung.
Menurut Blumer, manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif,
yang meyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui self-indication.

2. Manusia memiliki kekhasan dalam melakukan interaksi karena manusia
dapat mempertimbangkan, menguraikan, mempesoalkan, dan
memberi nilai-nilai tertentu pada perilakunya dengan kesadaran yang
dimilikinya. Manusia mampu merencanakan dan mengorganisasikan
perilakunya. Manusia mengkonstruksi perbuatannya, bukan hanya
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sebagai reaksi biologis, terhadap kebutuhannya, norma kelompoknya
atau situasi yang melingkupinya.

3. Teori interaksi simbolis mendapatkan beberapa kritikan dari ilmuwan
sosial. Teori interaksi simbolik dinilai terlalu memberi penekanan yang
bersifat psikologis, sehingga sulit untuk menganalisis masalah-masalah
sosial dalam skala besar. Interaksionisme simbolis dianggap gagal
menunjukkan bagaimana interaksi simbolis itu dapat dipelajari sebagai
fakta sosial.***

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB II.PEMIKIRAN KOMUNIKASI KRITIS
JURGEN HABERMAS

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

Wacana Awal: Habermas dan Kebebasan Berbicara
Kapitalisme dan demokrasi liberal yang berkembang di Eropa

pada awal abad  ke-20 dikritik oleh sejumlah ilmuwan yang tergabung
dalam Frankfurt School. Para akademisi Frankfurt menilai kapitalisme
akan mengalami perubahan bertahapyang dimulai dengan sosialisme dan
kemudian komunisme.

Jurgen Habermas adalah sosok teoritisi Frankfurt School yang
paling populer. Ia memperkenalkan teori pragmatik universal (universal
pragmatic) dan perubahan masyarakatyang berpengaruh di Eropa dan
berkembang dengan pesat di Amerika. Habermas melalui teori-teorinya
mengemukakan pandangan-pandangannya yang luas dan kritis mengenai
hubungan antara masyarakat dan komunikasi.  Konsep utama proyek
teoritis Habermas dapat diidentifikasi dalam dua konsep kunci, yakni: (1)
Tindakan komunikatif, dan (2) Lebenswelt (dunia-kehidupan) serta lebenswelt
dan sistem. Rasio komunikatif mendorong tindakan komunikatif. Rasio
komunikatif adalah konsep penting dalam teori tindakan komunikatif
Jürgen Habermas.

Menurut Habermas, interaksi sosial yang terjadi bersifat rasional,
tidak semena-mena. Interaksi dilakukan dengan tingkat kesadaran
tertentu, tidak terjadi begitu saja. Karena kesadaran yang rasional tersebut,
para peserta komunikasi dapat memahami makna-makna yang mereka
pertukarkan melalui kemasan pesan-pesan tertentu. Bagi Habermas,
pemahaman bukan sekedar “verstehen” tetapi juga “einverständnis” yang
berarti persetujuan atau konsenus. Interaksi yang diorientasikan terhadap
pencapaian persetujuan atau konsensus itulah yang digolongkan dalam
tindakan rasional. Dengan demikian, tindakan komunikasi adalah
tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai konsensus. Dan konsensus
atau kesepakatan tersebut didorong oleh rasio komunikatif yang
merupakan elemen utama dari tindakan komunikatif.

Rasio komunikatif melibatkan dua hal utama, yakni: (1) Seluruh
proses dan format komunikasi yang dilakukan, dan (2) Pengambilalihan
perspektif orang lain.  Dua hal ini merupakan pintu utama menuju
kesepakatan atau konsensus.Habermas selanjurtnya menandai dua
karakter interaksi sosial, yakni: (1) Interaksi sosial atas konsensus (rasional).
Setiap interaksi sosial dapat saja berlangsung dalam suasana yang lebih
rasional dengan mempertimbangkan argumentasi-argumentasi dan
pemberian alasan atas pernyataan-pernyataan yan disampaikan, dan (2)
Paksaan dan kekerasan. Interaksi sosial juga terjadi dalam suasana yang
penuh kekerasan dan paksaan.

Dari dua karakter interaksi sosial ini, Habermas kemudian
mengidentifikasi dua tipe mekanisme tindakan, yakni: (1) Mekanisme
tindakan konsensus yang diarahkan untuk mencapai persetujuan secara
intersubjektif,  dan (2) Mekanisme tindakan yang diorientasikan untuk
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mempengaruhi.Habermas menegaskan bahwa tindakan rasional-bertujuan
menentukan tujuan-tujuan di bawah kondisi-kondisi yang telah ada.
Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tindakan merupakan orientasi
pelaku tindakan rasional-bertujuan. Jika tindakan itu memasuki dunia
alamiah dengan memenuhi aturan teknis tertentu, disebut tindakan
instrumental. Jika tindakan rasional bertujuan memasuki dunia sosial
menjadi tindakan strategis (Hardiman, 2009: 96).

Di samping tindakan komunikatif, Habermas juga
mengemukakan tindakan strategis. Tindakan strategis adalah tindakan
yang berorientasi pada keberhasilan, misalnya dalam tindakan
mempengaruhi. Meskipun tindakan strategis juga bersifat rasional, namun
penggunaan bahasa pada tindakan starategis dimaksudkan sebagai alat
memaksakan kehendak, bukan untuk mencapai konsensus atau
kesepahaman bersama seperti pada tindakan komunikatif.

Dalam pandangan Habermas, untuk memahami masyarakat
hendaknya dilihat dalam suatu perpaduan dari tiga kepentingan (minat)
utama, yakni: pekerjaan, interaksi, dan kekuasaan(Littlejohn, 2009: 42).
Pertama, kekerjaan, berkaitan dengan usaha-usaha untuk menciptakan
sumber-sumber materi. Sifat pekerjaan adalah instrumental. Pekerjaan
melibatkan rasionalitas instrumen dan disajikan melalui analisis empiris
ilmu pengetahuan. Pekerjaan berkaitan dengan ketertarikan teknis.Kedua,
interaksi, merupakan kegunaan dari bahasa dan sistem simbol komunikasi
lainnya. Interaksi disebut Habermas dengan kepentingan praktik.
Kepentingan interaksi dapat dilihat pada berbagai usaha kerja sama yang
melibatkan beberapa atau banyak orang. Ketiga, kekuasaan, berkaitan
dengan aturan-aturan sosial. Adanya aturan sosial membawa penyebaran
kekuasaan dan keinginan untuk melepaskan diri dari dominasi. Kekuasaan
adalah suatu kepentingan emansipatoris. Rasionalitas  kekuasaan adalah
cermin diri.

Menurut Habermas, komunikasi sebagai emansipasi
(pembebasan) yang penting karena bahasa merupakan alat pemenuhan
kepentingan kebebasan. Dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan
kemampuan komunikasi (kompetensi komunikasi). Kompetensi
komunikasi menyangkut pengetahuan bagaimana bertutur yang tepat
untuk meraih tujuan. Kompetensi komunikasi membutuhkan kemahiran
argumentatif.

Teori pragmatik universal Habermas mengembangkan prinsip
universal penggunaan bahasa. Untuk meyakinkan dan mempengaruhi
mitra komunikasi, seseorang dalam melakukan tindak wicara
(komunikasi) perlu memperhatikan tiga kriteria validitas pengakuan
(kesahihan), yakni kebenaran, ketepatan, dan kejujuran.

Habermas selanjutnya memperkenalkan diskursus untuk
menjelaskan jenis komunikasi khusus yang dibutuhkan ketika komunikasi
biasa (sehari-hari) memerlukan argumentasi dan penjelasan untuk
memperoleh klaim kesahihan. Jenis komunikasi diskursus menggunakan
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argumentasi yang sistematik yang mempertimbangkan berbagai klaim
validitas. Argumentasi sistematik adalah upaya sadar untuk meyakinkan
akan kebenaran, ketepatan, dan kejujuran atas pernyataan yang
disampaikan dalam tindakan komunikasi. Komunikasi diskursus ini
merupakan tipe tindakan komunikasi yang lebih khusus dari perilaku
komunikasi sehari-hari, karena lebih membutuhkan kompetensi
komunikasi yang lebih baik dan berkualitas.

Habermas membedakan beberapa diskursus yang digunakan
tergantung pada jenis tindak ujaran (speech act) yang sedang dilakukan.
Pertama, diskursus teoritik (theoritic discourse) menekankan bukti.
Diskurusus ini digunakan untuk menunjukkan bukti-bukti kebenaran
pernyataan yang dismpaikan. Kedua, diskursus praktik (practical discourse)
digunakan untuk memperdebatkan ketepatan. Diskursus praktik
menekankan norma. Ketiga, diskursus meta-etika (metaethical discourse)
digunakaan pada saat pelaku komunikasi berpendapat apa yang baik
untuk sebuah klaim atau apa yang dipandang norma baik dalam situasi
tertentu (Hardiman, 2005). Diskursus meta-etika menjelaskan
argumentasi filosofis dasar pengetahuan yang sesuai dan tujuan yang
dimaksudkan.

Untuk mencapai komunikasi produktif dan diskursus yang lebih
tinggi dibutuhkan kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara yang
dimaksudkan Habermas bukanlah kebebasan yang total karena sulit untuk
dicapai, tetapi adalah sebuah situasi ideal bertutur (ideal speech situation)
yang harus dimodelkan dalam masyarakat. Model situasi ideal berututur
mensyaratkan dua hal, yakni: Pertama, membutuhkan kebebasan berbicara.
Tidak ada pembatasan apa yang dapat dan tidak dapat diungkapkan, dan
kedua, semua idividu memiliki akses yang sama untuk berbicara. Hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat dalam hal
norma dan kewajiban sehingga dapat menyebarkan kekuasaan secara
setara untuk semua status dalam masyarakat (Littlejohn, 2009: 475).

Kebebasan berbicara yang dimiliki individu akan memungkinkan
tercapainya komunikasi yang normal dan produktif serta diskursus yang
tinggi untuk mencapai kebutuhan individu. Kebebasan berbicara dalam
diskursus malah dianggap Habermas sebagai faktor yang sangat urgen
dalam menciptakan perubahan sosial yang dikehendaki.

Konsep lain yang cukup mendapat perhatian besar dari Habermas
dalam proyek teoritisnya adalah apa yang disebutnya dengan lebenswelt (life-
world) atau dunia kehidupan. Konsep lebenswelt pada awalnya berasal
Edmund Husserl. Habermas memaknai lebenswelt semacam arena atau
tempat transendental di mana pembicara dan pendengar bertemu.
Konsep “tempat” dan “bertemu” dalam lebenswelt yang dimaksudkan di
sini tidaklah berdimensi fisik. Lebenswelt merujuk pada ruang di mana
terjadinya kesepahaman atas makna antara individu-individu yang
berkomunikasi. Lebenswelt bukanlah sesuatu yang statis dan menetap,
tetapi justru bergerak, dinamik dan berdimensi sosial dan kultural.
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Lebenswelt dapat dipelihara, diteruskan, dan direproduksi melalui tindakan
komunikatif. Dengan demikian, tindakan komunikatif tidak saja diarahkan
untuk mencapai konsensus, tetapi juga dengan sendirinya dapat
memelihara, mempertahankan, dan mereproduksi lebenswelt.Lebenswelt
dapat dirasionalisasi. Rasionalisasi lebenswelt merupakan proses penguatan
kembali lebenswelt dalam kaitannya dengan semakin menyempitnya ruang
lebenswelt karena dominasi dan pengaruh sistem (ekonomi pasar dan
negara).

Menurut Habermas, lebenswelt di samping menjadi konsep dasar
teori komunikasi, juga sekaligus sebagai konsep sosiologis yang penting.
Lebenswelt dapat juga diidentifikasi sebagai kategori dasar teori sosial.
Menurut Habermas, basis integrasi sosial atau masyarakat adalah
solidaritas, uang, dan kuasa. Evolusi sosial atau modernisasi adalah proses
yang berorientasi pada rasionalisasi lebenswelt (konsep rasionalisasi dalam
hal ini, merujuk pada Max Weber) menyangkut perluasan wilayah dan
peran lebenswelt dalam fungsi-funsi integrasi masyarakat dengan
mengimbangi sistem (pasar dan negara). Keduanya, antara sistem dan
lebenswelt saling membatasi dalam porsi yang seimbang.

Menurut Habermas, manusia secara normal hidup dalam dunia-
kehidupan (life-world) yang tidak dapat disangkal. Namun dunia-kehidupan
tersebut dibatasi oleh aspek-aspek sistem sosial tertentu, seperti uang,
birokrasi, dan yang berhubungan dengan kekuasaan.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

A. Ruang Publik Politis yang Terdominasi
Jurgen Habermas memperkenalkan konsep ruang publik untuk

mendeskripsikan perlunya arena publik dalam menyuarakan aspirasi dan
kepentingannya sekaligus sebagai wadah yang dapat menyeimbangkan
saluran komunikasi politik, di samping sistem politik. Dalam pandangan
Habermas, hanya ruang publik politis yang bebas dari dominasi dan
tekananlah yang mampu memberi manfaat bagi terwujudnya komunikasi
politik yang sehat dan produktif. Ruang publik politis berlangsung dalam
relasi-relasi individu dan kelompok masyarakat serta fungsi-fungsi yang
diemban media massa. Meskipun media massa telah memainkan peran
pentingnya dalam mengoptimalkan ruang publik politis warga negara,
namun sruktur sikap dan substansi media massa dalam menyuarakan atau
mengatasnamakan suara publik patut dianalisis lebih lanjut. Kecurigaan
pertama yang muncul terhadpa media adalah apakah media massa layak
dianggap sebagai representasi publik dalam bersikap dan berpendapat
dalam menyuarakan aspirasi publik mengenai berbagai hal yang
berkembang? Apakah stand point media massa merupakan cerminan dari
bagaimana publik keseluruhan menanggapi isu? Apakah media massa
memiliki kredibilitas yang objektif dalam menyuarakan kepentingan
publik?

Kecurigaan-kecurigaan tersebut membuat berbagai elemen
masyarakat tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan secara penuh
terhadap media massa. Bentuknya dapat berupa aksi-aksi unjuk rasa
mahasiswa atau kelompok masyarakat lainnya. Mereka curiga terhadap
opini publik yang dibentuk dan dimonopoli media massa, atau kelompok
elite tertentu yang bukannya menyuarakan aspirasi dan kepentingan
publik, tetapi justru memanfaatkan atau berlindung di atas kepentingan
publik. Media massa dengan segala kepentingan ekonomi politiknya
memiliki segenap daya dan kuasa untuk membentuk dan menyebarkan
opini publik tanpa harus mengkonfirmasikannya ke publik. Kesadaran
akan potensi media seperti ini membangkitkan semangat bagi para aktivis
politik (bukan politisi) untuk mengembalikan format dan proses
pembentukan opini publik pada komunikasi yang lebih terbuka dan
partisipatif di antara mitra yang terlibat, termasuk (terutama) publik.
Meskipun menjauh dari media massa adalah hal yang tidak mungkin
dalam upaya penyebaran opini publik, namun paling kurang,
menunjukkan orisinalitas sumber opini yang secara evolusi berkembang
dalam masyarakat. Jika saja media massa bermain dalam memproduksi
dan distribusi opini terlalu dominan, maka kepentingan publik yang
diusungnya hanyalah sekedar bungkusan bagi kepentingannya sendiri.
Realitas yang terkomodifikasi menjangkau publik dan memantau sistem
politik dengan perspektif yang dominan. Randell (2003) menguraikan
berbagai benturtan penting dalam dinamika modernityas yang mengusung
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rasio instrumental. Realitas ini antara lain didorong oleh semakin
menguatnya mode berpikir efektivitas yang berorientasi pada pencapaian
hasil aktivitas manusia. Modernitas dengan ekonomi kapitalismenya
menjadi demikian dominan dan menjadi simbol kejayaan modernisme.
Randell mengidentifikasi berbagai bentuk dinamika tersebut, antara lain:
antara lain: (1) Kapitalisme yang dicirikan oleh rasionalitas strategis dan
yang tersistematisasi serta teramankan berkat media uang; (2) Negara
kebangsaan, khususnya negara kesejahteraan, yang tersistematisasi dan
teramankan berkat media kekuasaan birokratis-administratif; dan (3)
Demokrasi yang lebih cenderung terbentuk oleh dinamika-dinamika dari
“formasi-formasi kehendak politik” yang direorientasikan secara
konsensual dan yang berakar dalam dunia-kehidupan(Beilharz, 2003:
214).Bila demikian halnya, di mana letak keberpihakan media terhadap
publik?

Tayangan televisi memanjakan pemirsanya dengan liputan atau
program tayangan yang dianggap media sebagai cerminan realitas. Begitu
pula halaman-halaman surat kabar dipenuhi liputan isu-isu yang sedang
hangat dibicarakan publik (aktual) dengan bingkai (frame) yang mereka
susun. Sementara khalayak publik tidak menyadari bagaimana mereka
dibawa pada paradigma yang dibangun media. Upaya media yang
menggiring khalayaknya pada “kesamaan” cara pandang dan prioritas
pentingnya isu justru memperkuat dan melegitimasi media untuk
memproduksi opini publik. Tanggapan yang diberikan para elit politik
dalam menanggapi isu-isu yang dipopulerkan media dengan sendirinya di
bawah bayang-bayang agenda dan cara pandang media. Jauh dari
orisinalitas agenda dan kepentingan publik. Akibatnya, diskursus yang
berlangsung justru terjadi antara elite dan media, bukan antara elite dan
publik. Dengan demikian persekongkolan atau hubungan yang semata-
mata dibangun di atas kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan
pihak lain, antara elite dan korporasi sebagai institusi media. Relasi kuasa
dan media seperti ini akan semakin memperlemah dan memperburuk
posisi publik. Di antara keduanya menampilkan semacam adegan
dramatis yang seru untuk “sama-sama” mengedepankan kepentingan
publik, padahal sesungguhnya “sama-sama” membungkam dan
membinasakan publik.

Keuntungan yang diperoleh dari relasi diam-diam dan tidak
disadari publik ini telah lama dinikmati para elit politik dan elite korporasi
media. Kekuasaan dicitrakan media sebagai sesuatu yang baik dan benar,
dan oleh karenanya sangat diperlukan eksistensinya. Kehadiran dan model
relasinya adalah upeti yang disodorkan media bagi para elit politik.
Demikian pula media memperoleh keuntungan kapital dari perlakuan dan
“kerja sama” dengan elit politik. Media massa sering membungkus relasi
kuasa-media ini dengan mengambil sikap yang dicitrakan “kritis”.
Sebaliknya, di sisi publik, ketaksadaran atas realitas relasi konstruktif
antara kuasa dan media telah membungkam suara mereka. Akses yang



129

dibuka untuk penyaluran pendapat sebagai salah satu wujud dari
kebebasan ekspresi dibuka eksklusif dan dalam tafsiran kuasa dan ataupun
media. Ruang publik dalam artinya yang real, menjadi demikian sempit
meskipun terbuka luas secara konseptual dan tekstual.

B. Menggugat Dominasi
Dominasi menjadi bagian yang semakin real sekaligus misterius

dalam kehidupan manusia. Berlindung di balik topeng demokrasi dan
liberalisasi, berbagai kelompok dominan tidak saja membungkam kaum
yang lemah, tetapi menyediakan ruang-ruang yang memprihatinkan
kemudian menyeret mereka ke dalamnya, biasanya tanpa pilihan.
Demokrasi melahirkan aktor-aktor baru yang terus direproduksi sebagai
pihak yang memelihara kemapanan, menjaga keberlangsungan, serta
menghisap sisa kekuatan yang menjadi residu dari kekuasaan politik dan
sosial yang mereka sepelekan. Hampir tidak ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh refleksi kemanusiaan akan keadaan demikian. Anehnya,
semuanya tampak berlangsung dalam domain, harmoni, dan suasana yang
biasa-biasa saja, bahkan “dinikmati.”

Penjelasan klasik dari terpeliharanya kepalsuan seperti ini telah
lama diuraikan oleh Marx dan pengikut-pengikutnya. Alasan tipologi
kekiri-kirian telah mempengaruhi banyak orang untuk tidak hendak
menyentuh cara alternatif yang ditawarkan Marx. Dunia telah dipenuhi
oleh asumsi-asumsi berikut produksinya yang ketat dan fanatik.
Kesempatan untuk mencari jalan lain sangatlah sedikit. Ruang yang
tersedia untuk itu begitu sempit dan dukungan lain yang ada tidak
memadai. Manusia modern berada dalam paradoksial yang akut.
Kepandaian membaca realitas dijadikan basis bagi keterlibatan individu
dalam menentukan masa kini serta memberi arah masa depan.
Kepandaian itu dibungkus dalam kesemuan pikiran dan ketakberdayaan
menghadapi arus dominasi dan kepentingan yang terus mengalir.
Dialektika yang diharapkan tidak menemukan bentuknya yang ideal.
Kenyataannya, manusia, seperti yang pernah dijelaskan Marx, berada
dalam alienasi yang menyiksa.

Hampir tidak ada hasil yang berarti dari perlawanan yang
dilakukan segelintir manusia terhadap mode produksi kapitalis.
Menghadapi dunia kapitalis-demokrat-modern yang tersistem seperti ini
tidak saja bersifat utopis, tetapi juga membiarkan diri hanyut dalam arus
derasnya. Meskipun demikian, suara-suara berbeda masih tampak sayup
kedengaran di permukaan. Sayangnya, karena juga harus melewati
instrumen penting dari ideologi dominan ini, yakni media massa.
Memunculkan sesuatu yang berbeda membutuhkan pengorbanan dan
keberanian yang tidak biasa. Tetapi point dari itu tidak menyangkut
kesadaran dan keberanian.

Kembali ke pandangan Karl Marx dan Gramsci, dibutuhkan
“kesadaran yang tidak palsu” akan keberadaan dan persetujuan publik



130

terhadap sistem yang mendominasinya, terhadap budaya yang
membuatnya tidak berdaya, dan terhadap paradigma hidup yang
menjadikannya sebagai makhluk-makhluk tergantung. Ironi kehidupan
semacam ini menjadi praktik keseharian yang tidak disadari dan terus
seperti itu. Teori hegemoni media merujuk pada konsep hegemoni yang
diperkenalkan Gramsci (1971). Gramsci menyebut hegemoni untuk
ideologi penguasa. Teori hegemoni media kurang memusatkan perhatian
pada faktor ekonomi dan struktur ideologi yang mengunggulkan kelas
tertentu, tetapi lebih menekankan ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi,
cara penerapan, dan mekanisme yang dijalankannya untuk
mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para
korbannya (terutama kelas pekerja), sehingga upaya itu berhasil
mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka.
Teori hegemoni media berpandangan bahwa media memiliki
ketergantungan yang lemah pada kekuatan ekonomi.Ideologi yang
tersebar dan dianut dalam masyarakat – dalam pandangan teori hegemoni
media – bukanlah ideologi yang dipaksakan oleh penguasa, tetapi lebih
merupakan pengarh  budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat
meresap (diterima masyarakat) dan berperan dalam menginterpretasikan
pengalaman tentang kenyataan. Proses penyebaran dan interpretasi
tersebut berlangsung secara samar dan terus menerus. Dalam konsep
konsep universal tentang tradisi kritis media, media merupakan organisasi yang
kompleks yang membentuk institusi sosial yang penting. Media memegang peran
penting dalam perjuangan ideologi. Media dalam tradisi kritis dinilai memiliki kekuatan
untuk menyebarkan ideologi yang dominan, mengungkapkan ideologi alternatif dan
ideologi bertentangan. Media dinilai sebagai suatu industri budaya yang menciptakan
simbol dan gambaran yang dapat menekan kelompok yang kecil dan lemah(McQuail,
1991: 6-66).

Konsep hegemoni tandingan (counter hegemony) Gramsci tidak
berhasil memberi kesadaran maksimal bagi banyak orang akan kepalsuan
hidup yang dijalaninya sehari-hari. Hegemoni tandingan bahkan hampir
tak pernah kedengaran (lagi) dalam baris-baris konsepsi para ilmuwan
sosial. Para intelektual menghentikan kedalaman intelektualitasnya ketika
menghadapi struktur sosial yang memungkinkannya membuat dan
menjalani dominasi baru. Mereka kerapkali mengkritik sumber-sumber
dominasi yang ada dalam masyarakat untuk menemukan jalan bagi
mereka agar dominasi tersebut dilanjutkannya atau dibuatkan versi yang
lebih baru. Ketidakmampuan (tidak ingin?) mengoreksi diri sendiri,
membuat para ilmuwan sosial semakin jumawa di hadapan individu atau
komunitas yang menjadi sumber kepandaiannya. Berbagai hal menjadi
deretan apologi atas sikap memprihatinkan ini. Muaranya adalah
keinginan mereka mendapatkan harga dalam berbagai dimensi. Realitas
berbicara di depan mata, bagaimana keserakahan ekonomi-politik yang
kerapkali dijadikannya isu riset dan kajian analisis, justru menyeret mereka
menjadi pengikutnya.
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Pragmatisme – atas nama kemanusiaan – menjadi semacam sosok
yang awalnya perlu dievaluasi, dikritik, diawasi, dan dikurangi jangkauan
dan kapasitasnya dalam menentukan sendi-sendi kehidupan manusia.
Namun, dewasa ini, pragmatisme perlahan-lahan telah “menjustifikasi”
dan menjadi hantu bagi konsepsi manusia tentang kebenaran. Hal ini
mengarahkan manusia pada pertimbangan dan keputusan pentingnya: apa
yang perlu dan tidak perlu dilakukan serta nilai mana yang dipandang etis
dan tidak etis bagi kemanusiaan. Sikap hidup demikian ini membawa
kemanusiaan berikut gerbong-gerbongnya kepada tujuan-tujuan
materialistisnya yang dominan. Fenomena ini tidak saja terjadi pada
tataran struktur atau sistem kognisi dan kerja birokrasi pemerintahan,
tetapi juga telah merasuki para ideolog, penganjur etika utama, praksis
media, dan bahkan para ilmuwan. Jika demikian halnya, manusia
kehilangan daya filternya untuk menjunjung kemanusiaan dan
ideologinya.

Dunia yang penuh kepalsuan dipelihara dalam bingkai nilai-nilai
konservatif yang bervariasi. Kecenderungannya, semua mengarah pada
keinginan yang kuat untuk melanggengkan kekuasaan dan dominasi serta
mempertahankan sistem yang ada. Media massa secara potensial memberi
kontribusi penting dalam memelihara status quo melalui praksis
komunikasi yang dikembangkannya. Potensi yang sama juga dimiliki
media untuk mendorong  perubahan yang lebih positif dalam masyarakat.
Namun media tampaknya cenderung lebih memilih suasana yang lebih
aman dan produktif bagi lembaga dan usahanya daripada menjadi
jembatan perubahan sosial. Media menjadi katalisator dominan sekaligus
agen penyeragaman pandangan. Media telah merampas ruang publik
politis dengan kepentingannya sendiri. Saluran komunikasi politik dalam
ruang publik politis seperti yang dikonsepsikan Habermas, secara terus-
menerus digerogoti oleh media. Komunikasi politik yang berlangsung
dalam arena bebas dan berimbang akan sangat sulit tercapai jika media
massa justru menjadi bagian dari komunikasi dalam sistem politik yang
bersifat top-down.

Perubahan sosial yang lebih positif melalui komunikasi politik
diperlukan, tidak sekedar memanfaatkan iklim kebebasan, tetapi juga
secara substansial dapat memberi makna bagi perimbangan arus
komunuikasi politik yang bebas dan produktif. Media seharusnya
mengevaluasi diri dalam semangat keberpihakan pada perbaikan dan
kepentingan publik. Di sisi lain, penguatan publik terus-menerus
ditingkatkan untuk membangkitkan kesadaran bernegara dan
bermasyarakat. Jika demikian, ruang publik politis dapat dimanfaatkan
seluas-luasnya untuk tidak sekedar bersuara, tetapi juga menentukan
pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Jalan menuju perubahan
terasa begitu terjal dan berliku. Karena itu, jalan ke arah sana didesain
agar tidak mengganggu kerangka dasar system yang ada. Perubahan akan
menciptakan dinamika yang menuntut pengorbanan, mengganggu
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kemapanan dan mengancam stabilitas. Bagi kekuatan dominan,
pandangan seperti ini tidak saja perlu dipegang, tetapi juga disebarkan dan
dilestarikan. Tujuannya adalah agar tetap mendominasi.***

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman
Komunikasi politik yang sehat dan produktif – dalam pandangan teori
kritis Habermas – adalah komunikasi yang berlangsung secara bebas dan
seimbang antara sistem politik yang bersifat representatif-elit dan top-down
di satu sisi dan komunikasi publik yang bersifat massif dan bottom-up di sisi
lainnya. Pemanfaatan ruang publik politis oleh media massa tidak selalu
dilakukan dalam minat dan kepentingan publik. Kesadaran publik akan
relasi kuasa-media mendorong sikap kritis publik yang tidak hanya
mempercayakan penyaluran aspirasi dan kepentingannya oleh media,
tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya mengevaluasi reposisi
media dalam pemanfaatan ruang publik politis. Media massa menjadi
institusi yang kerap justru memainkan peran dalam memapankan
kekuasaan, meskipun dalam kemasan wacana kritis. Sikap media seperti
ini patut dipertanyakan publik yang secara tradisionil pada azalinya berdiri
pada barisan yang sama dalam melakukan kontrol sosial.

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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BAB XII.PERSPEKTIF KRITIS MEDIA MASSA

Tinjauan Mata Kuliah
1. Satuan Bahasan

a. Pengertian ……………………….
b. Karakteristik ……………………………..
c. Sejarah …………………………………

2. Pendahuluan
a. Satuan bahasan ini memberikan pemahaman mendasar kepada

mahasiswa tentang …………………………..
b. Materi dipelajari dengan cara pengajar menjelaskan mengenai

satuan bahasan. Mahasiswa melakukan penelusuran referensi,
membuat review setiap satuan bahasan, dan melakukan diskusi
kelompok. Pengajar menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami
mahasiswa pada diskusi dan presentasi kelas.

c. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan:
 Dapat menjelaskan dengan tepat………………………..
 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan tepat

………………………………
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Kegiatan Belajar 1

A. Relasi antara Ideologi dan Produksi Isi Media
Berita, dalam konteks komunikasi massa selalu muncul dalam

benak dan pikiran manusia. Berita yang disusun dalam benak manusia
bukan merupakan peristiwa manusia.Berita merupakan usaha
rekonstruksi kerangka peristiwa yang terjadi. Dalam pandangan kritis,
berita adalah produksi jurnalistik yang merupakan rekonstruksi realitas.
Berita berisi jalinan fakta-fakta yang diproduksi dan ditampilkan secara
simbolik. Paradigma kritis terutama berasal dari Frankfurt School
(Aliran Frankfurt) yang lahir di Jerman pada saat proses propaganda
besar-besaran Hitler. Aliran Frankfurt ini banyak  memperhatikan
aspek ekonomi politik dalam proses penyebaran pesan melalui media
massa. Aliran ini lahir karena keprihatinan akumulasi dan kapitalisme
melalui modal yang besar yang mulai menentukan dan mempengaruhi
kehidupan masyarakat saat itu. Stuart Hall, salah seorang yang
mengembangkan aliran Frankfurt, mengkritik kecenderungan studi media
yang mengabaikan aspek ideologi dalam produksi dan reproduksi teks
media. Cara bagaimana fakta-fakta itu dilihat dan dikonstruksi
menentukan pemaknaan realitas(Erianto, 2002: 21). Dalam pemikiran
kritis, media dimiliki dan didominasi oleh kelompok dominan dalam
masyarakat, dan menjadi sarana untuk meneguhkan kelompok dominan
sekaligus memarginalkan kelompok minoritas. Demikianlah media
mengkonstruksi realitas yang telah terdistorsi dan palsu.

Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator
pengolahan interpretasi atas peristiwa manusia, menjadi hal yang sangat
penting dalam proses pembentukan konstruk sosial. Berita, pada titik
tertentu, sangat mempengaruhi manusia dalam merumuskan
pandangannya tentang dunia (weltanschaung). Pandangan terhadap dunia
adalah bingkai yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang
apa dan bagaimana dunia dipahami. Berbagai pengalaman hidup manusia
dimaknai dalam bingkai tersebut.

Teks atau wacana dalam media massa mempunyai pengaruh yang
sedemikian rupa pada manusia. Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolik
dapat dilakukan dalam teks media massa. Pada dasarnya teks media massa
bukan realitas yang bebas nilai. Teks mengandung hubungan antarfakta
tersebut diperoleh dan disusun berdasarkan kesadaran, nilai, dan
kepentingan subjektif yang menyusunnya. Fakta ada dalam benak kita,
bukan sesuatu yang terberi. Kesadaran subjektif manusia menentukan
proses pendefinisian dan pemaknaan akan fakta. Menurut Eriyanto,
realitas terkadang dimaknai lebih dahulu oleh media dan disebarkan
kepada publik. Media memberi makna bagi realitas dan dikonstruksinya
dalam bentuk teks. Pemaknaan realitas oleh media (wartawan)  bukanlah
realitas yang sesungguhnya, tetapi wartawanlah yang yang secara aktif
memproduksi dan mendefinisikan peristiwa seperti yang  ia inginkan.
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Dalam pandangan James W. Carey, fakta yang sama bisa menghasilkan
fakta yang berbeda-beda ketika ia dilihat dan dipahami secara berbeda.
Dengan demikian berita bukanlah cermin dan refleksi dari realitas, karena
berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.

Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat
kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang
memihak. Tentu saja teks dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan
idea, kepentingan atau ideologi atau kelas tertentu. Pada titik tertentu,
menurut Littlejohn, teks media pada dirinya sudah bersifat ideologis
(Littlejohn, 1996: 232).

Menurut Althusser, hubungan antara media massa dan ideologi
perlu dijelaskan lebih awal dalam memahami peran kritis media dalam
masyarakat. Althusser menyatakan bahwa media dalam konteks ideologi
modern akan banyak berperan sebagai ideological state apparatus. Hubungan
kedua adalah bahwa media massa mampu melakukan proses penyapaan.
Praksis penyapaan mengandung usaha penempatan individu dalam posisi
dan relasi sosial tertentu. Hal ini juga termuat dan terintegrasi dalam
seluruh proses ideologisasi (Erianto, 2001: 87-102). Dalam pandangan
Peter Beilharz, Althusser menempatkan aspek ideologi sebagai suatu yang
sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Altthusser
mengemukakan bahwa meskipun ekonomi adalah determinan, namun ia
tidak selalu dominan. Pandangan seperti ini senda dengan uraian Gramsci
tentang pentingnya ideologi dan mufakat sebagai faktor dominan dalam
determinasi kehidupan sosial.

Hubungan ketiga adalah media massa atau teks media mampu
menjadi instrumen efektif-efisien bagaimana nilai atau wacana dominan
didistribusikan dan dipenetrasikan dalam benak orang sehingga bisa
menjadi konsensus kolektif. Proses hegemoni yang ditawarkan dalam
produksi berita menjadi pola yang halus dan sering tidak disadari oleh
para konsumennya. Dalam proses produksi media massa, proses
hegemoni ideologi bisa berjalan seakan-akan wajar karena nilai-nilai
tersebut tersamar dalam opini, teks berita yang dibuat secara logis,
rasional dan sistematis.

Hubungan keempat dalam perkembangan media modern, media
justru juga mempunyai ideologi dan praksis hegemoni. Proses ekonomi
politik yang terdapat dalam pola produksi, konsumsi dan distribusi media
baru merupakan bagian yang integral. Nilai subjek dan lingkungan
mampu dijadikan komoditas baru.

Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam memahami
hubungan ideologi dengan media. Pertama, ideologi tidak terdiri dari
konsep yang terpisah dan terisolasi secara sosial. Ideologi
mengartikulasikan elemen atau unsur yang berbeda menuju perbedaan
makna. Kedua, statuta ideologis selalu dibuat secara individual tapi ideologi
sendiri tidak selalu berupa produk kesadaran individual. Hal ini berarti
bahwa ideologi sudah ada sebelum individu ada. Ideologi bersifat aktif
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dalam masyarakat. Proses transformasi ideologi merupakan proses
kolektif. Proses ideologisasi lebih banyak berlangsung secara tidak sadar.
Ketiga, ideologi bekerja melalui konstruk sosial untuk posisi subjek
individual dan kolektif dari keseluruhan identifikasi dan pengetahuan yang
ditransmisikan dalam nilai-nilai ideologis.

B. Wacana Media tentang Ideologi dan Hegemoni
Secara umum dapat dikatakan bahwa ideologi mempunyai dua

pengertian yang berbeda. Pertama, pengertian dalam tataran positif
menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas pandangan
dunia (world-view, welttanschaung) yang menyatakan sistem nilai kelompok
atau komunitas sosial tertentu untuk melegitimasikan kepentingannya.
Kedua, pengertian dalam tataran negatif menyatakan bahwa ideologi
dipersepsikan sebagai realitas kesadaran palsu.

Ideologi dalam terminologi ilmu sosial dapat dilihat dalam tiga
ranah acuan pokok. Pertama, ideologi sebagai realitas yang bermakna
netral. Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai dan
sikap dasar rohani suatu kelompok sosial dan komunitas kebudayaan
tertentu. Kedua, ideologi sebagai kesadaran palsu (false consciousness).
Pengertaian ideologi sebagai kesadaran palsu menyatakan bahwa ideologi
merupakan sistem berpikir yang sudah terdistorsi, baik secara sengaja
maupun tidak disengaja. Ideologi dalam pengertian ini adalah sarana kelas
atau kelompok sosial tertentu untuk mensahkan atau melegitimasikan
asal-sumber dan praksis kekuasaaan secara tidak wajar. Dalam pengertian
ini, makna ideologi justru bernilai negatif. Artinya, ideologi merupakan
perangkat klaim yang tidak wajar atau sebuah teori yang tidak berorientasi
pada nilai kebenaran, melainkan sudah mengambil sikap berpihak pada
kepentingan tertentu. Ketiga, ideologi sebagai sistem keyakinan yang
tidak rasional. Artinya, bahwa ideologi merupakan hanya sekedar
rangkaian sistem kepercayaan dan keyakinan subjektif (belief system).
Konsekuensinya adalah ideologi tidak membuka kemungkinan
pertanggungjawaban rasional dan objektif (Suseno, 1992: 234).

Althusser melihat ideologi sebagai dialektika yang dicirikan
dengan kekuasaan yang dominan (Erianto, 2001: 98). Ideologi dalam
perspektif ini dilihat secara lebih jauh. Ideologi dilihat sebagai praksis
sosial. Argumentasi ideologi sebagai praksis di dasarkan pada asumsi
bahwa negara mempunyai dua hakiki yang tidak terpisahkan, yaitu
represif dan ideologis. Dua hakikat ini berkaitan erat dengan cara
keberadaan negara sebagai alat perjuangan kelas. Wacana teks selalu
melibatkan apa yang disebut dengan alternasi atau peralihan timbal balik
antara dua fokus kembar analisis wacana, yaitu kejadian komunikatif (teks,
praktek wacana dan praktek sosial budaya) dengan tatanan wacana (genre
dan jenis pewacanaan).

Kejadian komunikatif meliputi aspek teks, praktek wacana dan
praktek sosial budaya. Wilayah teks media merupakan representasi yang
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berkaitan dengan realitas produksi dan konsumsi. Fairclough melihat
bahwa wilayah teks merupakan wilayah analisis fungsi representasional-
interpersonal teks dan tatanan wacana. Norman Fairclough menggunakan
istilah “analisis wacana kritis” dengan dua cara yang berbeda. Fairclough
mengembangkannya sebagai label yang diberikan kepada gerakan lebih
luas dalam analisis wacanayang beberapa pendekatannya merupakan
bagian dari gerakan itu. Pendekatan Fairclough terdiri atas premis filsafat,
metode teoritis, dan teknik-teknik khusus analisis linguistik (Jorgensen
dan Phillips, 2007: 114-115)

Fungsi representasional teks menyatakan bahwa teks berkaitan
dengan bagaimana kejadian, situasi, hubungan dan orang yang
direpresentasikan dalam teks. Ini berarti bahwa teks media bukan hanya
sebagai cermin realitas tapi juga membuat versi yang sesuai dengan posisi
sosial, kepentingan dan sasaran yang memproduksi teks.

Wacana untuk konsumsi publik bukan dilihat dalam keadaan
mentah tapi sebaliknya wacana dalam konteks publik adalah wacana yang
diorganisasi ulang dan dikontekstualisasikan agar sama dengan bentuk
ekspresi tertentu yang sedang digunakan. Bentuk ekspresi teks tertentu
mempunyai dampak besar atau apa yang terlihat, siapa yang melihat dan
dari perspektif sudut pandang macam apa. Oleh sebab itu, wacana teks
media juga membutuhkan analisis intertekstualitas. Analisis ini lebih ingin
mengetahui hubungan antara teks dengan praktek wacana.
Intertekstualitas ini bisa berproses dalam cara-cara pemaduan genre dan
pewacanaan yang tersedia dalam tatanan wacana untuk produksi dan
konsumsi teks. Selain itu, analisis ini juga ingin melihat cara transformasi
dan relasi teks satu dengan teks yang lain. Dalam perspektif ekonomi
politik kritis, analisis ini memperlihatkan proses komodifikasi dan
strukturasi.

Ketika kita membaca teks, makna tidak akan kita temukan dalam
teks yang bersangkutan. Yang kita temukan adalah pesan dalam sebuah
teks. Sebuah peristiwa yang direkam oleh media massa baru mendapat
makna ketika peristiwa tersebut ditempatkan dalam identifikasi kultural di
mana berita tersebut hadir. Peristiwa demi peristiwa diatur dan dikelola
sedemikian rupa oleh para awak media, dalam hal ini oleh para wartawan.
Para pekerja media menempatkan peristiwa ke dalam peta makna.
Identifikasi sosial, kategorisasi, dan kontekstualisasi dari peristiwa adalah
proses penting di mana peristiwa itu dibuat bermakna bagi khalayak.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang

….. Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.
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Rangkuman

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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Kegiatan Belajar 1

A. Konsep Ekonomi-Politik Media Massa
Salah satu rumusan tentang politik ekonomi adalah kajian tentang

hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang
bersama-sama dalam interaksinya menentukan aspek produksi, distribusi,
dan konsumsi dari sumber-sumber yang ada. Jika diletakkan dalam
lingkup komunikasi, khususnya industri media massa, maka yang
dimaksud dengan produksi adalah surat kabar, buku, video, film, dst.
Produk-produk inilah yang menjadi sumber (resources) yang distribusikan
dan kemudian dikonsumsi oleh massa. Rangkaian produksi, distribusi,
dan komsumsi dalam sebuah industri media ditentukan oleh relasi yang
melibatkan pihak pengelola media, pihak pemodal atau kapitalis
(penguasa dalam arti ekonomi bisnis) dan negara atau lebih tepatnya
pemerintah (penguasa dalam arti politis) (McQuail, 1991: 63). Menurut
McQuail, konsep tentang ekonomi-politik media adalah suatu pendekatan
yang memusatkan perhatian lebih anyak pada struktur ekonomi daripada
isi ideologis media. Pendekatan ini mengakui ketergantungan ideolgi pada
kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis
empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan
pasar media. Institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem
ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik.

Persoalan menyangkut industri media massa berkisar pada
hubungan tarik-menarik kepentingan antara pihak pengelola media (soal
kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial terhadap masayarakat),
pihak kapitalis (orientasi pada keuntungan), dan pihak negara serta
lembaga  lain seperti dewan pers (yang merasa punya hak untuk mengatur
atau lebih tepatnya mengontrol dan bertanggung jawab untuk membina
dan mengemban pers nasional. Selain itu, juga aspek penting lain yang
mempunyai kepentingan dengan produk media massa adalah masyarakat.
Posisi masyarakat adalah sebagai konsumen. Masayarakat, baik sebagai
individu maupun anggota dari kelompok tertentu ikut memberikan
masukan (saran dan kritik) pada pihak pengolala media. Tetapi persoalan
utama yang dihadapi oleh industri media di Indonesia lebih banyak terjadi
dalam relasinya dengan pihak pemodal (kapitalis) dan negara.

Saat ini pertumbuhan pasar yang semakin bersaing membuat
institusi media menjadi ekspansi bisnis para pengusaha, sehingga banyak
keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan keuntungan komersil
belaka.

Semua media berlomba-lomba mengemas pesan yang kreatif dan
menarik perhatian para konsumen, sehingga merebut perhataian
audience.Dan hal ini di manfaatkan oleh para media untuk menayangkan
iklan-iklan agar dapat di pertontonkan ke para pemirsa. Hal ini
merupakan pemasukan yang terbesar bagi industri media.
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Idealisme jurnalistik terkadang dikalahkan oleh suatu kepentingan
ekonomi yang lebih menguntungkan. Manajemen media sudah mulai
dirasuki oleh teori-teori pemasaran yang penuh strategi untuk meraup
keuntungan komersil. Sehingga keputusan-keputusan manajemen media
didominasi oleh hasrat ekonomi, dan meletakkan idealisme jurnalistik ke
urutan paling bawah. Hal ini menyebabkan adanya dilema antara nilai etis
antara tanggung jawab sosial dan tekanan ekonomi yang ada demi
kelangsungan institusi media itu sendiri.

Isi media dijadikan pasar yang memperlihatkan semua produk dari
pemasang iklan dan para sponsor-sponsor acara, yang membuat audience
menjadi konsumtif. Saat dilema antara rasa tanggung jawab sosial itu
muncul dengan tekanan ekonomi baik itu bagi kepentingan pribadi
ataupun perusahaan, maka nilai-nilai etis akan luntur sendirinya dengan
kekuasan sebuah tekanan ekonomi.

Dewasa ini, aspek ekonomi merupakan motivator yang sangat
kuat dan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Konflik-konflik inilah yang menimbulkan dilema antara pengambilan
keputusan berdasarkan nilai-nilai etis yang berlaku dan tekanan ekonomi
demi keberlangsungan perusahaan.

Di dalam masyarakat kapitalistik, tekanan ekonomi dapat muncul
dari berbagai arah. Tetapi biasanya muncul dari tiga arah, yakni para
pendukung keuangan, seperti investor, pemasang iklan, klien, para
langganan; kompetisi; serta publik pada umumnya (Baudillard, 2004: 156).
Bagi Baudrillard, fungsi komunikasi massa iklan bersumber dari logika
medianya yang otonom. Iklan tidak dikeluarkan pada benda-benda nyata,
dunia nyata, atau acuan, tetapi pada tanda dengan yang lainnya, objek
dengan objek lain, atau dari konsumen pada konsumen lain. Iklan telah
tampil sebagai segmen income bagi media sebagai tanda industri dan
komersial. Namun berbagai penelitian menggambarkan betapa iklan di
media massa perlu bertanggung jawab atas budaya konsumtif massa.
Salah satu ciri kapitalisme dari institusi media adalah iklan. Cara pandang
kritis mengemukakan iklan tidaklah membohongi kita, tetapi ia telah
melampaui kebenaran dan kesalahan, sebagaimana mode melampaui
buruk dan bagus; objek modern dalam fungsi tindaknya melampaui
berguna dan tak berguna.

Media adalah sesuatu yang unik karena bisnis mereka mengambil
keuntungan tidak langsung dari konsumen tetapi langsung dari pemasang
iklan. Produk media adalah berita, informasi, dan juga hiburan. Produk
tersebut telah memberikan suatu output yang berbeda dengan industri
lainnya.

B. Fungsi Kritis Media Massa
Masyarakat modern ditandai dengan semakin tingginya waktu

untuk bertukar informasi, baik dengan media komunikasi maupun dengan
pemakaian teknologi komunikasi seperti telepon dan komputer. Media
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komunikasi, dalam hal ini media massa, memiliki fungsi-fungsi bagi
masyarakat. McQuail mengemukakan fungsi-fungsi media massa sebagai
pemberi informasi, pemberi identitas pribadi, sarana intergrasi dan
interaksi sosial dan sebagai sarana hiburan (McQuail, 1991: 65).

Selain sebagai pemberi informasi media massa juga berfungsi
sebagai pemberi identitas pribadi khalayak. Sebagai pemberi identitas
pribadi, media massa juga berfungsi sebagai model perilaku. Model
perilaku dapat kita peroleh dari sajian media. Apakah itu model perilaku
yang sama dengan yang kita miliki atau bahkan yang kontra dengan yang
kita miliki.

Sebagai pemberi identitas, media massa juga berfungsi sebagai
sarana untuk mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain (dalam
media). Manusia memiliki nilai-nilai hidupnya sendiri yang pada gilirannya
akan ia gunakan untuk melihat dunia. Namun manusia juga perlu untuk
melihat nilai-nilai yang diciptakan oleh media. Media membawa nilai-nilai
dari seluruh penjuru dunia. Implikasinya adalah konsumen media dapat
mengetahui nilai-nilai lain di luar nilainya.

Bersosialisasi dengan orang lain di saat kita tidak berusaha untuk
mengadakan komunikasi dengan orang tersebut merupakan hal yang sulit.
Di lain pihak, akan sulit bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain
apabila kita tidak mengetahui topik apa yang bisa digunakan untuk
membangun komunikasi dengan orang tersebut. Media membantu kita
dengan memberikan berbagai pilhan topik yang bisa digunakan dalam
membangun dialog dengan orang lain. Hal ini pada gilirannya menjadikan
media massa sebagai sarana integrasi dan interaksi sosial berfungsi untuk
penyedia bahan percakapan dalam interaksi sosial.

Fungsi keempatmedia massa menurut McQuail adalah sebagai
hiburan. Berkaitan dengan itu media massa menjalankan fungsinya
sebagai pelepas khalayak dari masalah yang sedang dihadapi. Rasa jenuh
di dalam melakukan aktivitas rutin pada saat tertentu akan muncul. Di
saat itulah media menjadi alternatif untuk membantu kita di dalam
melepaskan diri dari problem yang sedang dihadapi atau lari dari perasaan
jenuh.

Khalayak juga memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis dari
mengkonsumsi media massa. Manusia tidak saja perlu untuk memenuhi
kebutuhan fisiknya, namun ia juga harus memenuhi kebutuhan rohaninya,
jiwanya. Kebutuhan ini dapat terpuaskan dengan adanya media massa.
Media massa memenuhi kebutuhan tersebut dengan sajian yang menurut
media yang bersangkutan dapat dinikmati dan memiliki nilai estetika.

Media massa juga dapat berfungsi sebagai pengisi waktu, dimana
ini juga termasuk fungsi media massa sebagai sarana hiburan bagi
khalayak. Kadang orang melakukan sesuatu tanpa ada tujuan.
Mengkonsumsi media massa tanpa memiliki tujuan adalah salah
satunya.Media massa pada suatu waktu merupakan keajaiban yang
beruntun dari teknologi komunikasi. Pada suatu era, masyarakat pernah
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menjadi budak informasi yang terkomodifikasi dalam bentuk bongkahan-
bongkahan informasi yang terpecah-pecah. Pada suatu era, masyarakat
menunjukkan kekuatan dirinya untuk mempunyai kemampuan saring
yang luar biasa. Pada suatu era, masyarakat menuntut tanggung jawab
sosial dari media massa.

Media seharusnya menjadi sarana informasi bagi masyarakat
untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat.
Namun media terkadang mengabaikan peraturan yang berlaku dalam
menyiarkan program-programnya, hal ini disebabkan karena media hanya
mencari keuntungan (uang) semata, sehingga media tidak memperdulikan
lagi apakah program-program tersebut akan berdampak buruk atau baik
bagi para konsumennya.Kecenderungan media memilih kepentingannya
sendiri dalam produksi dan reproduksi teks menambah kekacauan
objektifitas jurnalistik. Kondisi ini membawa media pada persaingan yang
keras dan sangat bussines oriented. Publiklah yang menjadi korban dari
kompetisi tersebut. Publik bukannya dilayani haknya  oleh media akan
informasi yang benar (public right’s to know), tetapi justru menjadi objek
penderita dari kepentingan kapitalis media. Persaingan antarmedia
hanyalah salah satu dimensi yang dihadapi oleh relasi antara media dan
publik, dimensi yang lainnya adalah politik dan hukum yang biasanya
lebih kuat menempatkan publik pada posisi yang lebih lemah.

Seharusnya sebagai konsumen harus bisa memilih tayangan yang
bermanfaat bagi mereka dan yang tidak merusak norma-norma yang
berlaku. Para konsumen media harusnya lebih aktif lagi dalam mengkritik
media, yang menayangkan program-program yang berdampak buruk,
seperti : membuat para konsumen menjadi konsumtif, program kekerasan
atau kriminalitas, dsb. Sehingga dengan mengkritik media diharapkan
pemerintah dapat lebih mempertegas lagi peraturan atau undang-undang
yang berlaku dalam penyairan (media), sehingga apabila ada media yang
melekukan pelanggaran dapat di kenai sangsi atau hukuman.

Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang ……………

Petunjuk Latihan
Pelajarilah dengan seksama materi pada kegiatan belajar tentang .

Jika belum jelas, diskusikanlah dengan teman Anda atau dosen Anda.

Rangkuman
Media dalam konteks ideologi modern banyak berperan sebagai

ideological state apparatus,  melakukan proses penyapaan, menjadi instrumen
efektif-efisien dalam distribusi dan penetrasi  nilai atau wacana dominan
sehingga bisa menjadi konsensus kolektif, mempunyai ideologi dan
praksis hegemoni.
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Ideologi dalam terminologi ilmu sosial dapat dilihat dalam tiga
ranah acuan pokok, yakni ideologi sebagai realitas yang bermakna netral,
ideologi sebagai kesadaran palsu (false consciousness),  dan ideologi sebagai
sistem keyakinan yang tidak rasional.

Perspektif kritis memandang bahwa berita adalah produksi
jurnalistik yang merupakan rekonstruksi realitas. Berita berisi jalinan
fakta-fakta yang diproduksi dan ditampilkan secara simbolik Peristiwa
demi peristiwa diatur dan dikelola sedemikian rupa oleh para awak media,
dalam hal ini oleh para wartawan. Para pekerja media menempatkan
peristiwa ke dalam peta makna. Identifikasi sosial, kategorisasi, dan
kontekstualisasi dari peristiwa adalah proses penting di mana peristiwa itu
dibuat bermakna bagi khalayak. Industri media massa selalu menghadapi
hubungan tarik-menarik kepentingan antara pihak pengelola media, pihak
kapitalis, lembaga  lain seperti dewan pers dan  masyarakat.

Aspek ideologi menjadi sangat dominan dalam praksis kehidupan
sosial dewasa ini. Media massa sebagai institusi sosial dan bisnis
mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kelangsungan hidupnya
sebagai lembaga bisnis dan fungsi sosial yang diembannya. Media secara
potensial menyebarkan informasi kepada publik melalui teks yang
selanjutnya membentuk wacana dan opini publik. Namun media massa
cenderung sulit keluar dari tekanan yang melingkupinya, baik yang
sifatnya internal (kepentingan bisnis), maupun yang bersifat eksternal
(tekanan politik dan hukum).

……

Tes Formatif

Petunjuk:Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat berikut ini:
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