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3.1 Tentang Teori 

Teori merupakan abstraksi dari realitas, Karenanya teori ini sangat penting sekali 

keberadaannya untuk menjelaskan tentang realitas atau kenyataan tersebut.  Namun 

teori tidaklah bersifat abstrak dalam arti yang sesungguhnya karena pengalaman selalu 

mempengaruhi dan merupakan dasar dari pembentukan teori tersebut, sehingga pada 

gilirannya teori tenntunya akan mempengaruhi konsepsi seseorang tentang 

pengalamannya.  

 

 Pengertian Teori 

Menurut Bates (2005), teori dapat dilihat sebagai keseluruhan generalisasi dan 

prinsip yang dikembangkan untuk satu bidang tertentu. Selain itu, teori juga adalah 

sebuah sistem asumsi, prinsip, dan antarhubungan yang dibuat untuk menjelaskan 

serangkaian fenomena tertentu. Secara implisit, teori seringkali mengandung metateori 

dan metodologi.   Namun pada umumnya, inti dari teori sebenarnya merupakan ide 

pokok yang menjelaskan makna dari sebuah fenomena tertentu.  Metateori itu sendiri 

merupakan landasan filsafat dari sebuah teori, yakni merupakan serangkaian ide 

mendasar tentang bagaimana seharusnya sebuah fenomena tertentu dipikirkan dan 

dipelajari. 



Dikemukakan M.J. Bates (2005) dalam bukunya yang diberi judul “An 

introduction to metatheories, theories, and models”, untuk mendefinisikan teori, 

setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yakni, 1) sudut pandang sains atau 

eksakta, dan 2) sudut pandang sosial.  

 

1. Teori dalam Ilmu Sains 

Secara klasik, perkembangan teori dalam ilmu-ilmu alam atau sains mengikuti 

proses “description, prediction, explanation”.  Pada tahap pertama, sebuah fenomena 

alam mendapat penjelasan atau deskripsi. Tentu saja sulit menyelidiki sesuatu tanpa 

menjelaskannya lebih dahulu. Lalu, ketika sudah ada beberapa pengetahuan tentang 

sebuah fenomena tertentu, ilmuwan mulai membuat dugaan atau prediksi tentang  

keterkaitan, proses, atau urutan kejadan (sequences) tentang fenomena tersebut.  

Lantas, berdasarkan pengujian tentang dugaan-dugaan tersebut itulah maka 

dikembangkan penjelasan atau eksplanasi yang biasa disebut teori. 

Dalam bidang sains pula lah pengertian teori dikaitkan dengan metode ilmiah 

yang biasa disebut metode sederhana untuk melakukan induksi-deduksi (naïve 

inductive-deductive method). Ben-Ari (2005), menguraikan bahwa kegiatan seorang 

ilmuwan dimulai dari pengamatan terhadap jagat raya (universe) dan merekam hasil 

pengamatannya itu sebagai fakta ilmiah. Setelah itu, ia (ilmuwan) melakukan proses 

induksi dengan memeriksa berbagai hasil pengamatannya tersebut untuk kemudian 

membuat generalisasi yang dapat disebut sebagai sebuah teori tentang fakta yang 

bersangkutan. Selanjutnya dilakukan deduksi dengan memakai logika untuk 

memperkirakan benar-tidaknya teori dengan melakukan berbagai eksperimen. Jika 

eksperimennya berhasil, maka teorinya mendapatkan pembenarannya.  Jika tidak, 

maka teori tersebut dapat dianggap salah. 

 

2. Teori dalam Ilmu Sosial 

Dalam ilmu-ilmu sosial, Sarantakos (1998) menyatakan bahwa pengertian teori 

pada umumnya adalah pengertian yang dipakai oleh ilmu pasti (alam) dan yang 

kemudian diimpor oleh aliran positivis ke dalam sosiologi.  Perlu diingat bahwa sosiologi 

dan ilmu-ilmu lain pada awalnya cenderung menggunakan metode penelitian ilmu pasti 

(alam) yang sudah terlebih dahulu terbangun dalam tradisi ilmiah.  Belakangan, terjadi 

penolakan terhadap penggunaan prinsip-prinsip ilmu pasti tersebut, sehingga para 

pemikir sosiologi dan kebudayaan mulai menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda.  

Kendati begitu, pengertian teori yang digunakan oleh ilmu pasti (alam) tetap 

mendominasi pengertian umum.  



Pengertian teori di dalam ilmu sosial-budaya sebagian besarnya didasari pada 

pandangan yang percaya ada persamaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, dan 

seorang ilmuwan harus menghindari subjektivitas dan spekulasi. Dalam pengertian ini, 

teori secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian proposisi (atau pernyataan 

tentang kebenaran) yang sudah diuji secara sistematis dan dikaitkan secara logis, 

dibangun melalui serangkaian penelitian untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. 

Pembuatan teori didasarkan pada cara-cara sistematis yang mengandung prosedur 

yang jelas, eksplisit dan formal di setiap langkah penelitian.  

Pengertian teori sebagaimana diungkapkan di atas tidak sepenuhnya diterima 

oleh para penganut paham yang menolak positivism, terutama dalam hal hubungan 

sebab-akibat.  Adapun kaum yang menolak positivisme di bidang ilmu sosial menolak 

penyederhanaan fenomena masyarakat sebagai hubungan sebab-akibat yang 

digambarkan dalam rumus-rumus statistik. Pembahasan tentang aliran pandangan 

yang menerima dan menolak positivisme ini memerlukan ruang yang lebih luas, dan 

tidak akan diulas lebih jauh di sini. Pada umumnya, kita lebih mudah memakai istilah 

“kuantitatif” dan “kualitatif” untuk membahas perbedaan antara keduanya.  Pengertian 

teori yang berpuncak pada penjelasan sebab-akibat sebagaimana diulas di atas adalah 

pengertian yang pada umumnya dipakai oleh penelitian kuantitatif.   

Menurut Schwandt (2001), penelitian kualitatif memakai pengertian yang sedikit 

berbeda.  Dengan demikian, terdapat  4 (empat) pengertian teori dalam penelitian 

kualitatif, yaitu : 

a) Sebagai generalisasi yang diperoleh melalui penelitian empiris. 

b) Sebagai penjelasan sebab-akibat yang padu dan sistematis tentang berbagai 

fenomena sosial.  

c) Sebagai orientasi atau perspektif untuk melihat masalah, memecahkan 

masalah, dan memahami serta menjelaskan realitas sosial. 

d) Sebagai „teori kritis‟ (critical theory), yang merupakan cara membuat teori dan 

produk dari cara membuat teori itu. Cara dan produk ini bertentangan dengan 

cara pandang yang menghasilkan dua pengertian pertama karena : 

 Melakukan tinjauan kritis terhadap konsep, pemahaman, kategori yang 

saat ini sudah ada tentang kehidupan sosial manusia, yang selama ini 

dianggap “sudah dari sananya” (taken for granted).   

 Menganggap teori sebagai sesuatu yang melekat kepada praxis. Dalam 

tradisi empiris, ilmuan beranggapan bahwa kegiatan ilmiahnya bukan 

bagian dari kehidupan sosial sehari-hari, melainkan sebuah kegiatan 

terpisah dan “netral”.  Kalau sebuah teori akan diterapkan, maka harus 



ada kegiatan lain yang tidak digolongkan sebagai “ilmiah”. Teori kritis, 

sebaliknya, menganggap seorang ilmuan harus “punya kepentingan” dan 

setiap teori sekaligus punya nilai empiris (praktis) maupun normatif. 

 Merupakan teori yang menggunakan metode kritik secara terus menerus 

dan ketat (imminent critique) terhadap semua pemikiran yang saat ini 

sudah ada, bekerja dari dalam struktur pemikiran tersebut untuk 

menemukan pertentangan-pertentangan dan hal-hal yang selama ini 

disembunyikan.  

Jadi, secara eksplisit para teoritisi kritis bermaksud membongkar tatanan ilmiah 

yang selama ini dibangun lewat cara-cara non-kritis. Perbedaan pengertian teori dalam 

ilmu sosial juga dapat muncul karena pandangan yang menekankan cara dan proses 

pembentukan teori. Misalnya, Strauss dan Corbin (1998), sebagai penganjur grounded 

theory yang sering dipakai oleh para peneliti kualitatif, berpendapat bahwa teori 

memang dibangun dari konsep dan proposisi sebagaimana yang diuraikan di atas. 

Tetapi mereka menegaskan bahwa metodologi grounded theory akan menghasilkan 

teori yang “padat konsep” karena para penelitinya lebih berupaya mengungkapkan 

proses yang sesungguhnya terjadi di dalam interaksi antar manusia.  Setelah 

mengamati sebuah proses secara seksama dan terinci, para peneliti grounded theory 

menemukan pola dan tahap yang secara analitis dapat dilihat sebagai bagian-bagian 

yang terpisah tetapi mempunyai keterkaitan.  

Identifikasi pola dan tahap inilah yang merupakan konseptualisasi atau 

penemuan konsep, yang kemudian dilanjutkan dengan proposisi dan akhirnya teori.  

Dengan kata lain, terjadi proses dari bawah ke atas (bottom up) dan dari data “kasar” ke 

konsep yang semakin “halus”. Sementara itu kita juga musti ingat, bahwa jika teori-teori 

ilmu alam pada umumnya datang dari pengamatan terhadap jagat raya dan fenomena 

alam untuk menjelaskan gejala itu, maka teori-teori ilmu sosial sebenarnya juga muncul 

dari pandangan tentang moral.  Sebagaimana dijelaskan oleh Heilbron (1995), teori ilmu 

sosial pada awalnya bukan hanya merupakan upaya menjelaskan “apa yang dilakukan 

manusia “ atau “bagaimana manusia bertingkah laku”, tetapi juga “bagaimana 

seharusnya manusia bertindak dengan tepat dan bijaksana di dalam lingkungan 

sosialnya”.  

Menurut Best (2004) secara umum setiap teori sosial memiliki 4 (empat) elemen 

utama, yaitu : 

1) Epistemologi  – teori tentang pengetahuan yang merupakan penjelasan 

tentang “Bagaimana manusia dapat mengetahui atau mempelajari apa yang 



manusia perlu ketahui”. Semua teori sosial mengandung petunjuk tentang 

bagaimana mendapatkan pengetahuan tentang suatu hal. 

2) Ontologi – atau teori tentang realita untuk menjelaskan atau memberikan 

dasar pemahaman tentang kenyataan, atau tentang apa saja gejala yang 

nyata dapat dipelajari. 

3) Lokasi historis – untuk menjelaskan bilamana teori tersebut pertama dibentuk, 

dalam konteks situasi seperti apa, agar pengguna teori memiliki pengetahuan 

latarbelakang tentang teori yang bersangkutan. 

4) Serangkaian usulan (prescription) – untuk digunakan sebagai panduan dalam 

kegiatan sehari-hari sebagai mahluk sosial. 

 

Sementara itu, secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung 

beberapa pengertian, di antaranya,  

1)  Teori adalah abstraksi dari realitas;  

2)  Teori terdiri dari sekumpulan prinsip dan defenisi yang secara konseptual 

mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis;  

3)  Teori terdiri dari asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, dan aksioma-aksioma 

dasar yang saling berkaitan;  

4)  Teori terdiri dari teorema-teorema, yakni generalisasi-generalisasi yang 

diterima atau dapat dibuktikan secara empiris. 

Dari unsur di atas dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya merupakan 

konseptualisasi atau penjelasan logis dan empirik tentang suatu fenomena. Bentuknya 

merupakan pernyataan-pernyataan yang berupa kesimpulan tentang suatu fenomena.   

Sedangkan, Alexis Stan mendefinisikan teori ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni : 

1. Adalah penjelasan atau pernyataan umum mengenai fenomena-fenomena 

yang mencakup sejumlah besar fenomena dan hubungan-hubungan di antara 

fenomena-fenomena tersebut. 

2. Adalah proposisi yang memberikan penjelasan tentang suatu fenomena atau 

gejala. 

3. Adalah sekumpulan hukum-hukum atau prinsip-prinsip umum ang saling 

berhubungan mengenai salahsatu aspek daripada realitas. 

 

 Sifat-Sifat Teori 

Dalam pengertian orang kebanyakan, teori dipahami sebagai sesuatu yang tidak 

praktek, atau kebalikan dari praktek, dan bahkan tidak ada faktanya.  Sebenarnya, 

anggapan tersebut tidak terlalu salah jika yang dimaksudkannya adalah hypothetical 



theory semata, tanpa ada tindak lanjut pengujiannya. Orang hanya berpraanggapan, 

berpraduga, atau berkesimpulan tertentu terhadap adanya fakta dibalik fenomena yang 

tampak.  Misalnya, ketika di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang awalnya dimulai akhir 

tahun 1997-an, yang kemudian diikuti oleh keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap 

dolar Amerika hingga titik terendah.   

Lantas, banyak orang berteori bahwa itu merupakan dampak dari krisis identitas, 

yakni akibat korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara serta akibat 

ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan, dan masih banyak lagi teori-teori yang 

muncul tentang masalah tersebut, bahkan ada yang mengklaim, kalau semua itu 

semata karena kesalahan manajemen Soeharto sebagai presiden Indonesia kala itu. 

Semua teori tersebut pada dasarnya hanyalah sebuah dugaan atau hipotesis belaka 

tanpa ada yang menguji validitas dan reliabilitasnya.   

Di sini, yang disebut teori bukan itu maknanya, tapi sudah melibatkan aspek-

aspek praktis sebagai kelanjutannya atau bahkan didahului dengan kegiatan praktis, 

kemudian disusunlah penjelasan lengkap atas kegiatan dimaksud. Konsep dan 

penjelasan dimaksud itulah yang dikategorikan sebagai teori, terutama jika penjelasan-

penjelasannya benar.  Artinya memenuhi kaidah-kaidah tertentu, seperti sistematis, 

runtut, didukung data empiris, dan adanya tahapan analisis untuk menguji hipotesis 

tadi, yang akhirnya terbentuklan suatu temuan atau kesimpulan. Teori memang 

digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep secara luas tentang suatu fenomena, 

hingga menemukan faktanya.  

Sekaitan dengan itu, untuk menggeneralisasikan konsep akan teori sedikitnya 

terbagi atas 2 (dua) kelompok, yakni : 

 Semua teori bersifat abstraksi, atau merupakan abstraksi abstraksi dari 

fenomena. Teori komunikasi informasi bukan merupakan proses yang 

dikonseptualisasikan, sehingga masing-masing teori itu terpisah satu sama 

lain. Teori hanya memusatkan diri pada sesuatu hal dan mengabaikan halhal 

lainnya. Dalam pemahaman ini tidak ada teori tunggal. Atau teori dipandang 

sebagai sebuah sistem kecil yang seolah berdiri sendiri, tanpa dikonteksan 

dengan teori lain yang sejenis. 

 Semua teori dipandang sebagai suatu konstruksi, yang merupakan ciptaan 

dari ide manusia. Teori mewakili cara peneliti melihat lingkungannya, namun 

teori itu sendiri tidak merefleksikan realitas. Teori memang bukan sekadar 

alat untuk mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi, namun cara melihat 

fakta-fakta, mengorganisasikannya, dan akhirnya mewakilinya.  Intinya, teori 

merupakan suatu cara untuk melihat dan berpikir tentang dunia.  Diibaratkan 



bahwa teori lebih baik disebut sebagai lensa yang digunakan pada observasi, 

daripada sebuah cermin tentang dunia. 

 

 Fungsi Teori 

Mengenai fungsi teori, secara rinci Littlejohn menyatakan ada 9 (sembilan) fungsi 

dari teori tersebut, antara lain : 

1. Mengorganisasikan dan Menyimpulkan Pengetahuan Tentang Suatu Hal -- 

Hal ini berarti dalam mengamati realitas tidak boleh melakukan sepotong-

sepotong. Namun perlu mengorganisasikan dan mensintesiskan hal-hal yang 

terjadi dalam kehidupan nyata.  Pola-pola dan hubungan-hubungan harus 

dapat dicari dan ditemukan. Pengetahuan yang diperoleh dari pola atau 

hubungan itu kemudian disimpulkan. Hasilnya (berupa teori) akan dapat 

dipakai sebagai rujukan atau dasar bagi upaya-upaya studi berikutnya. 

2. Pemusatan atau Focusing -- Di samping fungsinya untuk mengorganisasikan 

data, teori juga berfungsi untuk memusatkan perhatian kepada beberapa 

variabel secara tertentu, tidak sembarang. Analoginya, seperti melihat peta, 

dimana hanya bagian-bagian tertentu saja dengan lingkungan sekitarnya 

yang diperhatikan, dan tidak perlu melihat wilayah lainnya. Intinya, apa yang 

akan dilihat dan diperhatikan, itulah yang menjadi titik perhatian teori.  

3. Menjelaskan -- Teori harus mampu membuat penjelasan tentang hal yang 

diamatinya. Misalnya mampu menjelaskan pola-pola hubungan dan 

menginterpretasikan peristiwa tertentu. Teori memberikan penunjuk jalan bagi 

penafsiran, penjelasan, dan pemahaman akan kompleksitas hubungan antar 

manusia.Dengan memahami fungsi-fungsi teori tentang hubungan antar 

manusia, maka variabel-variabel yang terlibatnya pun sangat beragam, 

seberagam aspek kehidupan manusia itu sendiri yang serba beda dan unik.  

4. Pengamatan -- Teori tidak sekedar memberi penjelasan, tapi juga 

memberikan petunjuk bagaimana cara mengamatinya, berupa konsep-

konsep operasional yang akan dijadikan patokan ketika mengamati hal-hal 

rinci yang berkaitan dengan elaborasi teori. Teori berfungsi menawarkan 

sesuatu yang bersifat observasional. Teori tidak hanya menunjukkan apa 

yang diamati melainkan juga bagaimana mengamati. Dengan kata lain, teori 

itu bersifat praktis. Langkah dalam pengujian teori ini terkadang tidak cukup 

hanya dengan teknik hipotetis saja, melainkan harus dilakukan pengujian 

langsung di lapangan. 



5. Membuat Prediksi -- Meskipun kejadian yang diamati berlaku pada masa lalu, 

namun berdasarkan data dan hasil pengamatan ini harus dibuat suatu 

perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang 

digambarkan oleh teori juga tercermin dalam kehidupan di masa sekarang. 

Fungsi prediksi ini terutama sekali penting bagi bidang-bidang kajian 

komunikasi terapan seperti persuasi dan perubahan sikap, komunikasi dalam 

organisasi, dinamika kelompok kecil, periklanan, public relations dan media 

massa. 

6. Fungsi Heuristik atau Heurisme -- Arti harfiahnya adalah membantu untuk 

menemukan.  Bahwa teori yang baik harus mampu merangsang penelitian 

selanjutnya. Hal ini dapat terjadi apabila konsep dan penjelasan teori cukup 

jelas dan operasional sehingga dapat dijadikan pegangan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

7. Komunikasi -- Teori tidak harus menjadi monopoli penciptanya. Teori harus 

dipublikasikan, didiskusikan dan terbuka terhadap kritikan, yang 

memungkinkan untuk menyempurnakan teori. Dengan cara ini maka 

modifikasi dan upaya penyempurnaan teori akan dapat dilakukan. 

8. Fungsi Kontrol yang Bersifat Normatif -- Asumsi-asumsi teori dapat 

berkembang menjadi nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang dalam 

kehidupan sehari-hari.  Dengan kata lain, teori dapat berfungsi sebagai 

sarana pengendali atau pengontrol tingkah laku kehidupan manusia. 

9. Generatif -- Maksudnya adalah menggunakan teori untuk menantang 

kehidupan budaya yang sudah ada dan melahirkan budaya yang baru. 

Dengan kata lain, teori berfungsi untuk mencapai perubahan. Di samping 

turut memperkuat norma yang berlaku, teori juga punya potensi untuk 

merubah norma yang sedang berlalu. Ketika Galileo, seorang ahli astronomi 

Italia (1564-1642) berdalil bahwa bumilah yang mengelilingi matahari, maka 

pandangan masyarakat, terutama kaum gereja (termasuk sebagian besar 

ilmuwan saat itu) menjadi gempar dan tidak percaya, meskipun lama 

kelamaan menjadi percaya juga. Padahal kepercayaan dan keyakinan 

selama berabad-abad ke belakang, mataharilah yang mengelilingi bumi. 

Sekarang, sebagian orang awam juga masih ada yang tidak percaya bahwa 

bumi mengelilingi matahari.  

 

 Prinsip Teori 



Penjelasan dalam teori tidak hanya menyangkut penyebutan nama-nama serta 

pendefenisian dari variabel-variabel, tetapi juga berupaya untuk mengidentifikasikan 

keberaturan hubungan di antara variabel-variabel.  Menurut Litlejohn (1987), penjelasan 

dalam teori berdasarkan pada “prinsip keperluan” (the principle of necessity), yakni 

suatu penjelasan yang menerangkan variabel-variabel apa yang mungkin diperlukan 

untuk menjelaskan atau menghasilkan sesuatu. Misalnya untuk menghasilkan variabel 

X, mungkin diperlukan variabel Y dan Z.  Selanjutnya dijelaskan pula bahwa prinsip ini 

terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu : 

1. Causal Necessity (keperluan kausal) -- Adalah berdasarkan pada azas 

sebab-akibat.  Misalnya, karena ada X dan Z maka ada Y. 

2. Practical Necessity (keperluan praktis) -- Mengacu pada hubungan tindakan-

konsekuensi. Menurut prinsip ini X dan Z memang bertujuan untuk 

menghasilkan Y. 

3. Logical Necessity (keperluan logis) -- Prinsip ini berdasarkan asas konsistensi 

logis. Artinya X dan Z secara konsisten dan logis akan selalu menghasilkan Y. 

 

 Pengembangan Teori 

Proses pengembangan atau pembentukan teori umumnya mengikuti model 

pendekatan eksperimental yang lazim dipergunakan dalam ilmu pengetahuan alam. 

Menurut pendekatan ini, biasa disebut Hyphotetif-deductive method, proses 

pengembangan teori melibatkan 4 (empat) tahap, yakni :  

1. Mengembangkan pertanyaan (Developing questions) 

2. Membentuk hipotesis (Forming hyphotheses ) 

3. Menguji hipotesis (Testing the hyphotheses) 

4. Memformulasikan theory (Formulating theory ) 

 

Ada beberapa patokan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam 

mengevaluasi kesahihan teori, antara lain : 

1. Cakupan teoritis (theoritical scope) -- Teori yang dibangun harus memiliki 

keberlakuan umum. Artinya dapat dijadikan standar untuk mengamati 

fenomena yang berkaitan dengan teori itu. 

2. Kesesuaian (appropriatness) -- Apakah isi teori sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan teoritis yang diteliti. Artinya landasan pikirnya 

dapat memberikan cara yang sesuai dan benar untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 



3. Heuristic  -- Apakah suatu teori yang dibentuk punya potensi untuk 

menghasilkan penelitian atau teori-teori lainnya yang berkaitan. Sebagaimana 

telah dijelaskan diawal suatu teori merupakan hasil konstruksi atau ciptaan 

manusia, maka suatu teori sangat terbuka untuk diperbaiki. 

4. Validity -- Konsistensi internal dan eksternal.  Artinya memiliki nilai-nilai 

objektivitas yang akurat, karena teori merupakan suatu acuan berpikir. 

Konsistensi internal mempersoalkan apakah konsep dan penjelasan teori 

konsisten dengan pengamatan, sementara konsistensi eksternal 

mempertanyakan apakah teori yang dibentuk didukung oleh teori lainnya 

yang telah ada. 

5. Parsimony -- Kesederhanaan, artinya teori yang baik adalah teori yang 

berisikan penjelasan-penjelasan yang sederhana. 

 

Sementara itu, sekaitan dengan perubahan teori sesuai dengan sifatnya, 

menurut Thomas Kuhn, (dalam Littlejohn, 1996) setidaknya terdapat 3 (tiga) cara 

perubahan suatu teori, yakni sebagai berikut : 

1. Tumbuh meluas (grouwth by extension) -- Konsep yang ada bertambah dan 

berkembang secara meluas. Dari konsep satu ke konsep-konsep lain sesuai 

dengan sifat perkembangannya. Di sini aspekaspek baru dimunculkan. 

2. Tumbuh meningkat (growth by intension) -- Hal ini berkaitan dengan 

peningkatan daya pemahaman seseorang pada konsep yang digagasnya. 

3. Berubah melalui revolusi -- Teori berubah atau berkembang secara normal 

jika memenuhi kaidah tumbuh meluas dan meningkat seperti dua konsep di 

atas, namun ada perubahan lain yang tidak seperti itu, melainkan melalui 

revolusi. Dalam revolusi ilmiah, dua paradigma diadu satu dengan yang 

lainnya. Paradigma lama mewakili sains normal, sedangkan yang baru 

menggambarkan revisi dari yang lama tadi. Dalam hal ini konsep-konsep 

lama diubah secara radikal dan berbeda, dirumuskan kembali definisinya 

secara menyeluruh. Dengan demikian, bidang studi lama bisa saja mati, dan 

yang baru bisa dilahirkan, serta perkawinan antara keduanya juga bisa 

terjadi.  

 

3.2 Tentang Teori Komunikasi 

Para ahli komunikasi telah lama berupaya untuk memberikan penjelasan 

mengenai pengertian 'komunikasi' melalui berbagai teori yang dikemukakannya. Namun 

nyatanya, semakin banyak upaya yang dilakukan, justru menjadikan pengertian 



komunikasi semakin beragam. Berbagai perbedaan pandangan tersebut semata 

dikarenakan para ahli komunikasi memiliki ketertarikan yang berbeda-beda terhadap 

berbagai bidang atau aspek yang tercakup dalam ilmu komunikasi. Mereka juga 

memiliki pandangan yang tidak sama mengenai hal apa yang menjadi fokus perhatian 

atau aspek apa dalam komunikasi yang menurut mereka paling penting dalam kajian 

ilmu dan teori komunikasi. 

Kendati banyak perbedaan pandangan tersebut, namun melalui penelaahan 

secara melalui suatu metamodel teori komunikasi yang bersifat menyeluruh dapat 

membantu menjelaskan berbagai topik dan asumsi serta membantu dalam melakukan 

pendekatan terhadap berbagai teori yang ada. Metamodel teori komunikasi tersebut 

menyediakan suatu sistem yang kuat untuk mengorganisir berbagai teori komunikasi.  

Dalam menjelaskan berbagai teori komunikasi yang jumlahnya banyak tersebut, 

Craig membaginya ke dalam 7 (tujuh) kelompok pemikiran atau tujuh tradisi pemikiran, 

yakni : 

 

1.  Sosiopsikologi (Sociopsychological) 

Pemikiran yang berada di bawah naungan sosiopsikologi memandang individu 

sebagai makhluk sosial. Teori-teori yang berada di bawah tradisi sosiopsikologi 

memberikan perhatiannya antara lain pada perilaku individu, pengaruh, kepribadian dan 

sifat individu atau bagaimana individu melakukan persepsi. Sosiopsikologi digunakan 

dalam topik-topik tentang pribadi individu, pesan, percakapan, hubungan interpersonal, 

kelompok, organisasi, media, budaya dan kajian tentang masyarakat. Tradisi ini 

mewakili perspektif objektif/scientific.   

Penganut tradisi ini percaya bahwa kebenaran komunikasi bisa ditemukan 

melalui pengamatan yang teliti dan sistematis.  Tradisi ini mencari hubungan sebab-

akibat yang dapat memprediksi kapan sebuah perilaku komunikasi akan berhasil dan 

kapan akan gagal. Adapun indikator keberhasilan dan kegagalan komunikasi terletak 

pada ada tidaknya perubahan yang terjadi pada pelaku komunikasi, terutama pada diri 

komunikan atau sasaran komunikasi.  Semua itu dapat diketahui melalui serangkaian 

eksperimen. Salah satu tokoh dari tradisi ini adalah Carl I Hovland, seorang ahli 

psikologi yang sekaligus peletak dasar-dasar penelitian eksperimen yang berkaitan 

dengan efek-efek komunikasi, yakni sebagai berikut :  

 Menjadi peletak dasar proposisi empirik yang berkaitan dengan hubungan 

antara stimulus komunikasi, kecenderungan audiens dan perubahan opini. 

 Memberikan kerangka awal untuk membangun teori berikutnya. 



Hovland mengungkapkan, dalam formula who says what to whom with what 

effect, sedikitnya terdapat 3 (tiga) variabel yang memiliki sifat persuasif, yakni : Who -- 

sumber pesan; What -- isi pesan.; dan Whom -- karakteristik audien. Sementara efek 

utama yang diukur adalah perubahan pendapat yang dinyatakan melalui skala sikap 

yang diberikan sebelum dan pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. 

Jadi, perhatian penting dalam tradisi ini, antara lain perihal pernyataan, pendapat 

(opini), sikap, persepsi, kognisi, interaksi dan efek atau pengaruh.  

 

2.  Sibernetika (Cybernetic) 

Sibernetika memandang komunikasi sebagai suatu sistem dimana berbagai 

elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. 

Komunikasi dipahami sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Sibernetika digunakan dalam topik-topik tentang diri 

individu, percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, organisasi, media, budaya 

dan masyarakat.  Ide komunikasi sebagai pemrosesan informasi pertama kali 

dikemukakan oleh Shannon & Weaver dengan karyanya Mathematical Theory 

Communication.  Bahkan teorinya diterima secara luas sebagai salah satu benih yang 

keluar dari studi komunikasi. Menurut teori ini, komunikasi dipandang sebagai transmisi 

pesan.  

Karya mereka berkembang selama Perang Dunia kedua di Bell Telephone 

Laboratories di AS. Eksperimennya dilakukan pada saluran kabel telepon dan 

gelombang radio bekerja dalam menyampaikan pesan. Meskipun eksperimennya 

sangat berkaitan dengan masalah eksakta, tapi mereka mengklaim bahwa teori tersebut 

bisa diterapkan secara luas terhadap semua pertanyaan tentang komunikasi insani 

(human communication). Jadi, dalam tradisi ini konsep-konsep penting yang dikaji 

antara lain pengirim, penerima, informasi, umpan balik, redudancy, dan sistem. 

Walaupun dalam tradisi ini seringkali mendapat kritik, terutama berkenaan dengan 

pandangan asumtif yang cenderung menyamakan antara manusia dengan mesin dan 

menganggap bahwa suatu realitas atau gejala timbul karena hubungan sebab akibat 

yang linier. 

 

3.  Retorika (Rhetorical) 

Retorika didefinisikan sebagai seni membangun argumentasi dan seni berbicara. 

Dalam perkembangannya retorika juga mencakup proses untuk “menyesuaikan ide 

dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan”. 



Sekaitan dengan komunikasi sebagai ilmu bicara yang sarat seni, sedikitnya ada 6 

(enam) keistimewaan sebagai ciri tradisi ini, yakni :  

1. Keyakinan bahwa berbicara membedakan manusia dari binatang.  

2. Ada kepercayaan bahwa pidato publik yang disampaikan dalam forum 

demokrasi adalah cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah politik. 

3. Retorika merupakan strategi dimana seorang pembicara mencoba 

memengaruhi seorang audiens dari sekian banyak audiens melalui pidato 

yang jelas-jelas bersifat persuasif. Public speaking pada dasarnya adalah 

komunikasi satu arah. 

4. Pelatihan kecakapan pidato adalah dasar pendidikan kepemimpinan. 

Seorang pemimpin harus mampu menciptakan argumen-argumen yang kuat 

lalu dengan lantang menyuarakannya.  

5. Menekankan pada kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan 

orang banyak secara emosional dan menggerakkan mereka untuk 

beraksi/bertindak. Pengertian Retorika lebih merujuk kepada seni bicara 

daripada ilmu berbicara. 

6. Sampai tahun 1800-an, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk 

menyuarakan haknya. Jadi, retorika merupakan keistimewaan bagi 

pergerakan wanita di Amerika yang memperjuangkan haknya untuk bisa 

berbicara di depan publik.  

 

4.  Semiotika (Semiotic) 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. Sebuah 

tanda adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lain. Contohnya, asap menandai 

adanya api. Lebih lanjut, Pawito (2007) menyatakan, semiotika lebih memusatkan pada 

perhatian lambang-lambang dan simbol-simbol, dan memandang komunikasi sebagai 

jembatan antara dunia individu-individu dengan ruang yang lambang-lambang 

digunakan olehnya untuk membawa makna-makna tertentu ke khalayak. Semiotika 

memandang komunikasi sebagai proses pemberian makna melalui tanda yaitu 

bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi, dan lainnya yang berada diluar diri 

individu. Semiotika digunakan dalam topik tentang pesan, media, budaya dan 

masyarakat. 

 

5.  Sosiokultural (Sociocultural) 

Cara pandang sosiokultural menekankan gagasan bahwa realitas dibangun 

melalui suatu proses interaksi yang terjadi dalam kelompok, masyarakat dan budaya. 



Sosiokultural lebih tertarik untuk mempelajari pada cara bagaimana masyarakat secara 

bersama-sama menciptakan realitas dari kelompok sosial, organisasi dan budaya 

mereka. Sosiokultural digunakan dalam topik-topik tentang diri individu, percakapan, 

kelompok, organisasi, media, budaya dan masyarakat.  Premis sosiokultural adalah 

ketika orang berbicara, mereka sesungguhnya sedang memproduksi dan memproduksi 

kembali budaya. Sebagian besar orang beranggapan bahwa kata-kata mencerminkan 

apa yang sebenarnya terjadi.   

Pandangan seseorang tentang realitas sebenarnya dibentuk oleh bahasa yang 

telah digunakannya sejak dilahirkan ke dunia.  Ahli bahasa dari Universitas Chicago, 

Edwar Sapir dan Benyamin Lee Whorf adalah figur yang mempelopori tradisi sosio 

cultural ini.  Hipotesis yang diusungnya adalah struktur bahasa suatu budaya 

menentukan apa yang orang pikirkan dan lakukan. Dapat dibayangkan bagaimana 

seseorang menyesuaikan dirinya dengan realitas tanpa menggunakan bahasa, dan 

bahwa bahasa hanya semata-mata digunakan untuk mengatasi persoalan komunikasi 

atau refleksi tertentu.  

Hipotesis ini menunjukkan bahwa proses berpikir dan cara memandang dunia 

dibentuk oleh struktur gramatika dari bahasa yang digunakan.  Secara fungsional, 

bahasa adalah alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan (socially 

shared), karena bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-

anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Bahasa diungkapkan dengan kata-

kata dan kata-kata tersebut sering diberi arti arbiter (semaunya). Contohnya terhadap 

buah pisang, orang sunda menyebutnya ‟cau‟ dan orang jawa menyebutnya ‟gedang‟.  

Secara formal, bahasa adalah semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat 

menurut peraturan bahasa. Setiap bahasa dapat dikatakan mempunyai tata bahasa 

atau grammarnya tersendiri. 

 

6.  Kritis (Critical) 

Istilah teori kritis berasal dari kelompok ilmuwan Jerman yang dikenal dengan 

sebutan “Frankfurt School”. Para teoritisinya mengadopsi pemikiran Marxis. Kelompok 

ini telah mengembangkan suatu kritik sosial umum, dimana komunikasi menjadi titik 

sentral dalam prinsip-prinsipnya.Sistem komunikasi massa merupakan fokus yang 

sangat penting di dalamnya. Tokoh-tokoh pelopornya, adalah Max Horkheimer, 

Theodore Adorno serta Herbert Marcuse. Ketika bangkitnya Nazi di Jerman, mereka 

berimigrasi ke Amerika. Di sana mereka menaruh perhatian besar pada komunikasi 

massa dan media sebagai struktur penindas dalam masyarakat kapitalistik, khususnya 

struktur di Amerika. 



Teori kritis menganggap tugasnya adalah mengungkap kekuatan-kekuatan 

penindas dalam masyarakat melalui analisis dialektika. Teori kritis juga memberikan 

perhatian yang sangat besar pada alat-alat komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi 

sendiri merupakan suatu hasil dari tekanan antara kreativitas individu dalam memberi 

kerangka pesan dengan kendala-kendala sosial terhadap kreativitas tersebut. Salah 

satu kendala utama pada ekspresi individu adalah bahasa itu sendiri. Kelas-kelas 

dominan dalam masyarakat menciptakan suatu bahasaa penindasan dan 

pengekangan, yang membuat kelas pekerja menjadi sangat sulit untuk memahami 

situasi mereka dan untuk keluar dari situasi tersebut.  

Kewajiban dari teori kritis adalah menciptakan bentuk-bentuk bahasa baru yang 

memungkinkan diruntuhkannya paradigma dominan. Hal itulah yang diungkapkan oleh 

Jurgen Habermas, tokoh kelompok Franfurt School di era berikutnya. Habermas 

menaruh perhatian pada dominasi kepentingan teknis dalam masyarakat kapitalis 

kontemporer. Dalam masyarakat seperti itu, publik dan swasta terjalin sampai pada 

tingkat di mana sektor publik tidak mampu mempertahankan diri terhadap penindasan 

kepentingan teknis swasta. Idealnya, publik dan swasta seimbang, dan sektor publik 

harus cukup kuat untuk memberikan suatu iklim bagi kebebasan gagasan dan debat. 

Dari bahasan tersebut, jelaslah Habermas menilai, komunikasi sangat penting bagi 

pembebasan. Bahasa merupakan hal pokok bagi kehidupan manusia, dan bahasa 

menjadi alat dimana kepentingan pembebasan dipenuhi. Karenanya, kompetensi 

komunikasi diperlukan untuk partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan.  

 

7.  Fenomenologi (Phenomenology) 

Fenomenologi memandang komunikasi sebagai pengalaman melalui diri sendiri 

atau diri orang lain melalui dialog. Tradisi memandang manusia secara aktif 

menginterpretasikan pengalamannya sehingga mereka dapat memahami 

lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. 

Fenomenologi memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap persepsi dan 

interpretasi dari pengalaman-pengalaman subjektif manusia.  Pendukung teori ini 

berpandangan cerita atau pengalaman individu lebih penting dan memiliki otoritas lebih 

besar daripada hipotesa penelitian.  Fenomenologi digunakan dalam teori-teori tentang 

pesan, hubungan interpersonal, budaya dan masyarakat. 

Berbagai perbedaan yang terkandung dalam masing-masing kelompok tradisi 

komunikasi tersebut mempengaruhi pada cara melakukan riset atau penelitian 

komunikasi dan mempengaruhi pilihan teori yang akan digunakan. Meski fenomenologi 

adalah sebuah filosofi yang mengagumkan, pada dasarnya menunjukkan analisis 



terhadap kehidupan sehari-hari. Titik berat tradisi fenomenologi adalah pada bagaimana 

individu mempersepsi serta memberikan interpretasi pada pengalaman subyektifnya. 

Bagi seorang fenomenologis, cerita kehidupan seseorang lebih penting daripada 

axioma-axioma komunikasi. Seorang psikologis, Carl Rogers percaya kesehatan 

kliennya akan pulih ketika komunikasinya mampu menciptakan lingkungan yang 

nyaman baginya untuk atau berkomunikasi. Dia menggambarkan tiga kondisi yang 

penting dan kondusif bagi perubahan suatu hubungan dan kepribadian, yakni : 

a. Kecocokan/kesesuaian -- adalah kecocokan antara perasaan dalam hati 

individu dengan tampilan luar . Orang yang tidak memiliki kecocokan akan 

mencoba mempengaruhi, bermain peranan, sembunyi di balik suatu tedeng 

aling-aling. 

b. Hal positif yang tidak bersyarat -- sebuah sikap penerimaan yang bukan 

kesatuan dalam penampilan. 

c. Pemahaman empatik 

Setiap teori pada dasarnya selalu menggunakan cara atau metode riset yang 

berbeda yang secara umum dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar paradigma 

penelitian yaitu, 1) objektif; dan 2) interpretatif. 

 

 Objektif 

Ilmu pengetahuan seringkali diasosiasikan dengan sifatnya yang objektif 

(objectivity) yang berarti bahwa pengetahuan selalu mencari standarisasi dan 

kategorisasi.  Dalam hal ini, para peneliti melihat bahwa dunia sedemikian rupa 

sehingga peneliti lain yang memakai cara atau metode melihat yang sama akan 

menghasilkan kesimpulan yang sama pula. Dengan kata lain, suatu replikasi atau 

penelitian yang berulang-ulang akan selalu menghasilkan kesimpulan yang persis sama 

sebagaimana penelitian dalam ilmu pengetahuan alam (natural sciences).  Penelitian 

yang menggunakan metode objektif sering disebut dengan penelitian empiris atau 

positivis. Perlu ditegaskan bahwa apa yang dikenal selama ini sebagai tipe penelitian 

kuantitatif dan penelitian kualitatif masuk dalam kategori penelitian objektif positivis ini. 

 

 Interpretatif 

Mereka yang memakai pendekatan ini disebut sebagai humanistic scholarship. 

Jika metode objektif bertujuan untuk membuat standarisasi observasi maka metode 

subjektif (penelitian interpretatif) berupaya menciptakan interpretasi. Jika ilmu 

pengetahuan berupaya untuk mengurangi perbedaan di antara para peneliti terhadap 

objek yang diteliti, maka para peneliti humanistik berupaya untuk memahami tanggapan 



subjektif individu. Pendekatan ini memandang metode penelitian ilmiah tidaklah cukup 

untuk dapat menjelaskan ”misteri' mengenai pengalaman manusia sehingga diperlukan 

unsur manusiawi yang kuat dalam penelitian. Kelompok ini lebih tertarik pada kasus-

kasus individu daripada kasus umum.  

Berdasarkan klasifikasi teori komunikasi dari Robert Craig tersebut, teori 

komunikasi memiliki sifat objektif dan interpretatif, maka kelompok teori komunikasi 

yang paling objektif adalah Sosisopsikologi, sedangkan kelompok teori yang paling 

subjektif interpretatif adalah fenomenologi, sosiokultural dan kritis.  Sementara itu, 

berdasarkan pendekatan harfiah, teori komunikasi bisa dibilang konseptualisasi atau 

penjelasan logis mengenai fenomena komunikasi dalam kehidupan. 

 

3.3 Teoritisi Komunikasi 

Dalam rangka melacak teori komunikasi tentunya perlu terlebih dahulu 

melakukan penelaahan terhadap pemikiran para pakar dari disiplin ilmu sosial secara 

umum serta para pakar disiplin ilmu komunikasi secara khusus. Ilmu komunikasi sendiri 

mengalami perkembangan pesat di Amerika. Sejumlah ilmuwan turut membantu 

mengembangkannya, seperti Dewey, Cooley, Park dan Mead ditenggarai sebagai tokoh 

sentral bagi perkembangan ilmu Komunikasi di dunia, khususnya di Amerika.  Mereka 

menekankan pendekatan fenomenologis pada komunikasi manusia, menitikberatkan 

bahwa subjektivitas individual ketika mempersepsi suatu pesan secara hakiki adalah 

kualitas manusiawi. Jadi, mereka berpendapat bagaimana seseorang mengartikan 

informasi dan bagaimana makna tersebut diberikan kepada suatu pesan merupakan 

suatu aspek fundamental dari proses komunikasi. Lebih jelasnya tentang pendapat 

mereka terhadap ilmu dan teori komunikasi, berikut uraian singkatnya.   

 

 John Dewey 

 John Dewey adalah seorang dosen filsafat pada Universitas Michigan dari tahun 

1884 s.d. 1894.  Dalam pernyataannya, Dewey berpandangan kalau komunikasi massa 

merupakan sarana perubahan sosial (social change).  Karenanya, dibantu seorang 

mahasiswanya, Robert Park, ia menerbitkan surat kabar bernama Thought News. 

Tujuannya untuk melaporkan penemuan-penemuan mutakhir ilmu sosial dan untuk 

membahas masalah-masalah sosial. Meski usaha penerbitannya gagal namun dia tidak 

pernah menyerah. Dewey terkenal karena filsafat fragmatiknya, ia dijuluki sebagai filsuf 

komunikasi yang pertama.  Dewey berkeyakinan bahwa suatu idea akan benar apabila 

dipraktekkan. Pragmatisme menolak dualisme pikiran dan keyakinan, subjek dan objek. 

 



 Charles Horton Cooley 

 Cooley dilahirkan di Ann Arbor, Michigan.  Semasa hidupnya,m yakni dalam 

rentang 1864 s.d 1929, ia berkarir sebagai pengajar di universitas yang menjadi 

almamaternya dulu, Universitas Michigan. Minat teoritisnya yang paling terkenal adalah 

pendapat dirinya mengenai pengaruh interaksi (komunikasi) terhadap perubahan 

indivdu. Cooley mengatakan, keturunan dan individualisme bukan penentu kepribadiaan 

seseorang.  Sebaliknya, ia menganggap komunikasi dalam kelompok primer 

merupakan landasan utama dari sosialisasi.  Dalam skema konseptualnya, Cooley 

menempatkan komunikasi pada nilai yang tinggi, suatu mekanisme dalam formasi yang 

ia sebut the looking glass sely yang sangat penting.  Ini berarti interaksi dengan orang 

lain bagaikan sejenis cermin yang membantu penentukan konsep diri seseorang.  Bagi 

Cooley, komunikasi sebagai sarana sosialisasi.  

 

 Robert E. Park 

 Oleh para pakar komunikasi, Park dianggap sebagai teoritikus komunikasi massa 

yang pertama.  Bahkan, Park juga dianggap sebagai peneliti komunikasi massa yang 

pertama.  Park adalah seorang pemimpin utama Chicago School of Sociology. 

Karenanya, Park adalah seorang sosiolog, kendati pada perkembangannya ia banyak 

berkecimpung dalam ilmu komunikasi. Tahun 1887, Park bekerja sebagai wartawan.  

Selama bekerja sebagai reporter untuk sejumlah media massa, Park banyak melakukan 

pengamatan mengenai sejumlah perilaku menyimpang, semisal kejahatan, pelacuran, 

dan tindak kriminalitas lainnya.  Dia juga menyelidiki jurnalisme yang menjadi sarana 

perkasa dalam perubahan sosial masyarakat.   

Park mendefinisikan komunikasi sebagai proses sosial psikologis dimana 

seseorang mampu menerima sikap dan pandangan orang lain. Pernyataan yang 

subjektivis ini menyanggap model komunikasi linear, suatu pemikiran satu arah yang 

kemudian menjadi dasar teori informasi Claude Shannon dan Warren Weaver (1950). 

Adapun konsepsi komunikasi yang diusung Park menunjukkan dua orang atau lebih 

dapat bertukar informasi selama berlangsungnya proses komunkasi dan keduanya 

memberikan makna yang berbeda. 

 

 George Herbert Mead 

 Dalam kumpulan materi kuliahnya saat ia mengajar filsafat di Universtas Chicago 

yang berjudul, ”Mind, Self and Society” tentang interaksionisme simbolik, Mead 

menekankan komunikasi manusia sebagai agen sosialisasi yang fundamental. Mead 

menegaskan bahwa diri (the self) mulai berkembang pada seorang individu di saat ia 



belajar memerankan orang lain, belajar mengintimidasi peranan orang lain dan 

mengantisifasi tanggapan mereka terhadap peranan orang lain. Individu-individu 

menyadari dirinya melalui interaksi dengan orang lain yang berkomunikasi dengannya. 

Ditegaskannya, keampuhan empatik terdapat dalam penggunaan bahasa yang 

dipelajarinya dalam interaksi sosial dalam kelompok primernya  

 

_____________________ 
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