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1.4 Teori Komunikasi 

Dikemukakan oleh Littlejohn (1989) bahwa berdasarkan metode penjelasan serta 

cakupan mengenai objek pengamatannya, secara umum teori-teori komunikasi dapat 

dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian besar, yakni 1) teori-teori Umum (general 

theories); dan 2) teori-teori kontekstual. 

 

 Teori-Teori Umum (General Theories) 

Teori ini merupakan teori yang mengarah pada bagaimana menjelaskan 

fenomena komunikasi berikut metode penjelasannya. Karenanya teori ini memberi 

analisa pikir terhadap suatu teori, yang terdiri atas sejumlah sub-teori lainnya, di 

antaranya : 

 

 Teori-Teori Fungsional dan Struktural 

Ciri dan pokok pikiran dari teori ini adalah, individu dipengaruhi oleh struktur 

sosial atau sistem sosial dan individu merupakan bagian dari struktur tersebut, sehingga 

cara pandangnya dipengaruhi struktur yang berada di luar dirinya. Pendekatan teori ini 

lebih menekankan tentang sistem sebagai struktur yang berfungsi. Adapun karakteristik 

dari pendekatan ini adalah sebagai berikut : 



a. Mementingkan sinkroni (stabilitas dalam kurun waktu tertentu) daripada 

diacrony (perubahan dalam kurun waktu tertentu). Misalnya, dalam 

mengamati suatu fenomena menggunakan dalil-dalil yang jelas dari suatu 

kaidah. Perubahan terjadi melalui tahapan metodologis yang baku. 

b. Cenderung memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat yang tak diinginkan 

daripada hasil yang sesuai tujuan.  Pendekatan ini tidak mempercayai konsep 

subjektivitas dan kesadaran. Fokusnya pada faktor-faktor yang berada di luar 

kontrol kesadaran manusia. 

c. Memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif dan independen. Oleh 

karena itu, pengetahuan dapat ditemukan melalui metode empiris yang 

cermat. 

d. Memisahkan bahasa dan lambang dari pemikiran dan objek yanng 

disimbolkan dalam komunikasi.  Bahasa hanyalah alat merepresentasikan 

apa yang telah ada. 

e. Menganut prinsip the correspondence theory of truth. Menurut teori ini bahasa 

harus sesuai dengan realitas. Simbol-simbol harus merepresentasikan 

sesuatu secara akurat. 

 

 Teori-Teori Behavioral dan Kognitif 

Teori ini berkembang dari ilmu psikologi yang memusatkan pengamatannya pada 

diri manusia secara individual.  Beberapa pokok pikirannya adalah sebagai berikut : 

a. Salah satu konsep pemikirannya adalah model stimulus-respon (S - R) yang 

menggambarkan proses informasi antara stimulus dan respon. 

b. Mengutamakan analisa variabel.  Analisis ini pada dasarnya merupakan 

upaya mengidentifikasi variabel-variabel kognitif yang dianggap penting dan 

mencari hubungan antar variabel. 

c. Menurut pandangan ini komunikasi dipandang sebagai manifestasi dari 

proses berfikir, tingkah laku dan sikap seseorang. Oleh karena itu, variabel-

variabel penentu memegang peranan penting terhadap kognisi seseorang 

(termasuk bahasa) yang biasanya berada di luar kontrol individu. 

Contoh lain teori atau model yang termasuk dalam kelompok teori ini adalah 

Model Psikologi Comstock tentang efek televisi terhadap individu. Tujuan model ini 

untuk memperhitungkan dan membantu memperkirakan terjadinya efek terhadap 

tingkah laku orang perorang dalam suatu kasus tertentu, dengan jalan menggabungkan 

penemuan-penemuan atau teori-teori tentang kondisi umum dimana efek selama ini 

dapat ditemukan.  Model ini dinamakan model psikologi karena melibatkan masalah-



masalah keadaan mental dan tingkah laku orang perorang. Model ini berpendapat, 

televisi hendaknya dianggap sederajat dengan setiap pengalaman, tindakan atau 

observasi personal yang dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pemahaman 

(learning) maupun tindakan (acting).  Jadi model ini mencakup kasus dimana televisi 

tidak hanya mengajarkan tingkah laku kepada khalayak yang dapat dipelajari dari 

sumber-sumber lain. 

 

 Teori-Teori Konvesional dan Interaksional 

Teori ini beranggapan, komunikasi dapat berlangsung, individu-individu yang 

berinteraksi menggunakan aturan-aturan dalam menggunakan lambang-lambang. 

Bukan hanya aturan mengenai lambang itu sendiri tetapi juga harus sepakat dalam 

giliran berbicara, bagaimana bersikap sopan santun atau sebaliknya, bagaimana harus 

menyapa dan sebagainya. Teori ini berkembang dari aliran interactionisme simbolik 

yang menunjukan arti penting dari interaksi dan makna. Adapun pokok pikiran teori ini 

adalah : 

a. Kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, 

memelihara, dan mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam 

bahasa dan simbol. Komunikasi dianggap sebagai alat perekat masyarakat 

(the glue of society). 

b. Struktur sosial dilihat sebagai produk dari interaksi. Interaksi terjadi melalui 

bahasa, sehingga bahasa menjadi pembentuk struktur sosial. Pengetahuan 

dapat ditemukan melalui metode interpretasi. 

c. Struktur sosial merupakan produk interaksi, karena bahasa dan simbol 

direproduksi, dipelihara dan diubah dalam penggunaannnya. Fokus 

pengamatannya, bagaimana bahasa membentuk struktur sosial, dan 

bagaimana bahasa direproduksi, dipelihara, dan diubah penggunaannya. 

d. Makna dapat berubah dari waktu ke waktu dari konteks ke konteks. Sifat 

objektif bahasa menjadi relatif dan temporer. Makna pada dasarnya 

kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh melalui interaksi. Makna dapat berubah 

dari waktu ke waktu, konteks ke konteks, serta dari kelompok social ke 

kelompok lainnya. Dengan demikian sifat objektivitas dari makna adalah 

relatif dan temporer. 

 

 Teori-Teori Kritis dan Interpretif 

Jenis teori ini berkembang dari tradisi sosiologi interpretift, yang dikembangkan 

oleh Alfred Schulzt, dan Paul Ricour.  Sedangkan teori kritis berkembang dari pemikiran 



Max Weber, Marxisme dan Frankfurt. Interpretif berarti pemahaman yang berusaha 

menjelaskan makna dari suatu tindakan, karena suatu tindakan dapat memiliki banyak 

arti, maka makna tidak dapat dengan mudah diungkap begitu saja. Interpretasi secara 

harfiah merupakan proses aktif dan inventif. Teori interpretif umumnya menyadari 

bahwa makna dapat berarti lebih dari apa yang dijelaskan oleh pelaku. Jadi interpretasi 

adalah suatu tindakan kreatif dalam mengungkap kemungkinan-kemungkinan makna. 

Implikasi sosial kritis pada dasarnya memiliki implikasi ekonomi dan politik, tetapi 

banyak diantaranya yang berkaitan dengan komunikasi dan tatanan komunikasi dalam 

masyarakat.   

Meskipun demikian, teoritisi kritis biasanya enggan memisahkan komunikasi dan 

elemen lainnya dari keseluruhan sistem. Jadi, suatu teori kritis mengenai komunikasi 

perlu melibatkan kritik mengenai masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan 

kelompok ini popular di negara-negara Eropa.  Adapun karakteristik umum yang 

mencirikan teori ini adalah a) Penekanan terhadap peran subjektifitas yang didasarkan 

pada pengalaman individual; b) Makna merupakan konsep kunci dalam teori-teori ini. 

Pengalaman dipandang sebagai meaning centered; c) Bahasa dipandang sebagai 

kekuatan yang mengemudikan pengalaman manusia.  

Di samping karakteristik ini terdapat juga perbedaan mendasar antara teori-teori 

interpretif dan teori-teori kritis dalam pendekatannya. Pendekatan teori interpretif 

cenderung menghindarkan sifat-sifat preskriptif dan keputusan-keputusan absolute 

tentang fenomena yang diamati. Pengamatan menurut teori interpretif, hanyalah 

sesuatu yang bersifat tentative dan relative. Sementara teori-teori kritis cenderung 

menggunakan keputusan-keputusan absolut, preskriptif dan juga politis sifatnya. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa teori interpretif ditujukan untuk memahami pengalaman hidup 

manusia, atau untuk menginterpretasikan makna-makna teks. Sedangkan teori kritis 

berkaitan dengan cara-cara dimana kondisi manusia mengalami kendala dan berusaha 

menciptakan berbagai metode untuk memperbaiki kehidupan manusia. 

 

 Teori-Teori Kontekstual 

Berdasarkan konteks dan tingkatan analisisnya, teori komunikasi dapat dibagi ke 

dalam 5 (lima) bagian utama, sebagai berikut : 

 

1. Intra Personal Communication 

Adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang. Fokusnya 

adalah pada bagaimana jalannya proses pengolahan informasi yang dialami 

seseorang melalui sistem syaraf dan inderanya. Umumnya membahas 



mengenai proses pemahaman, ingatan, dan interpretasi terhadap simbol-

simbol yang ditangkap melalui pancainderanya. 

2. Interpersonal Communication 

Komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi baik yang terjadi secara 

langsung (non-media) atau tidak (media).  Fokus teori ini pada bentuk dan 

sifat hubungan, percakapan, interaksi dan karakteristik komunikator. 

 

3. Group Communication 

Fokus pada interaksi diantara orang-orang dalam kelompok kecil. Komunikasi 

kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi, namun pembahasannya 

berkaitan dengan dinamika kelompok, efisiensi dan efektifitas penyampaian 

informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi serta pembuatan 

keputusan. 

 

4. Organization Communication 

Mengarah pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi di organisasi. 

Melibatkan bentuk komunikasi formal dan informal, juga menyangkut struktur 

atau fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses 

pengorganisasiannya serta budaya organisasi. 

 

5. Mass Communication 

Adalah komunikasi melalui media massa yang ditujukan pada sejumlah 

khalayak yang besar. Proses komunikasi melibatkan keempat teori 

sebelumnya. Teori ini secara umum memfokuskan perhatiannya pada hal-hal 

yang menyangkut struktur media, hubungan media dan masyarakat, 

hubungan antara media dan khalayak, aspek-aspek budaya dari komunikasi 

massa, serta dampak komunikasi massa terhadap individu. 

 

Sementara menurut Onong Uchjana Effendi (2000) dalam bukunya “Ilmu, Teori 

dan Filsafat Komunikasi” membagi teori komunikasi ke dalam 2 (dua) fase utama, yakni: 

 

1. Teori Komunikasi Awal 

 Hingga saat ini tercatat tidak kurang dari seratusan teori dan model komunikasi 

yang diketengahkan para pakar komunikasi, terutama pakar komunikasi dari Amerika.  

Namun, dalam buku ini tidak akan dipaparkan semuanya, tetapi akan dipilih beberapa 

saja yang dianggap penting dan memiliki korelatif dengan aplikasi komunikasi.  Menurut 



Onong Uchjana Effendy (2003) dalam bukunya “Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi”, 

teori dan model komunikasi yang tampil pada era pertama sekitar dekade 1940-an s.d 

1950-an di antaranya : 

 

 Model Lasswell (Lasswell’s Model) 

Teori ini yang dianggap paling awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara 

yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan, 

Who says in which channel to whom with what effect (Siapa mengatakan apa melalui 

saluran apa kepada siapa dengan efek apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik 

Lasswell tersebut merupakan bentuk dari unsur-unsur proses komunikasi, yakni 

Communicator, Message, Media, Receiver, dan Effect (timbal balik).   

Adapun fungsi komunikasi menurut Harold D. Lasswell adalah sebagai berikut : 

a. The surveillance of the environment (pengamatan lingkungan) 

b. The correlation of the parts of society in responding to the environment 

(korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi 

lingkungan). 

c. The transmission of the social heritage from one generation to the next 

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

Surveillance yang dimaksud Lasswell adalah kegiatan mengumpulkan dan 

menyebarkan informasi mengenai peristiwa-peristiwa dalam suatu 

lingkungan.Sementara kegiatan yang disebut correlation adalah interpretasi terhadap 

informasi mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan. Dalam beberapa hal ini dapat 

didefinisikan sebagai tajuk rencana atau propaganda. Sedangkan Kegiatan 

transmission of culture difokuskan kepada kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai, 

dan norma sosial, dari generasi satu ke generasi yang lain, atau dari anggota suatu 

kelompok ke pendatang baru. 

 

 Teori S – O – R  (S – O – R Theory) 

 Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus–Organism-Respon ini semula 

berasal dari Psikologi. Menurut teori stimulus respon ini, efek yang ditimbulkan 

merupakan suatu reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat 

mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.  

Jadi unsur-unsur dalam teori S-O-R ini adalah, 1) Pesan (Stimulus, S); 2) Komunikan 

(Organisam, O); dan 3) Efek (Respon, R).  

Dikemukakan Onong Uchjana Effendy (2000) dalam proses komunikasi yang 

berkenaan dengan sikap adalah aspek ’How’  bukan aspek ’What’ maupun ’Why’. 



Jelasnya How to communicate, dalam hal ini How to change the attitude, yakni 

bagaimana mengubah sikap komunikan”. Dalam proses perubahan sikap tampak sekali 

bahwa sikap tersebut dapat berubah. Mengutip pernyataan dari Hovland, Janis dan 

Kelley, ia menyatakan, dalam sikap yang baru ada tiga variabel penting, perhatian, 

pengertian, dan penerimaan. Jadi, perubahan sikap yang terjadi pada diri komunikan 

(organism) berlangung secara bertahap, artinya ketika komunikan menerima pesan 

(stimulus) maka yang pertama yang terjadi pada dirinya adalah perhatian, lalu diikuti 

oleh pengertian dan terakhir berlanjut pada tahap penerimaan. 

 

Gambar 4.1 

Teori S – O – R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : Onong Uchjana Effendy, 2000 : 255 

 

Gambar di atas menunjukkan perubahan sikap tergantung kepada proses yang 

terjadi pada individu.  Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan 

mungkin akan diterima atau tidak diterima oleh komunikan, komunikasi akan 

berlangsung jika ada perhatian terlebih dahulu dari komunikan. Proses selanjutnya, 

komunikan mengerti dan setelah mengerti maka komunikan mengolahnya serta 

menerimanya (penerimaan) yang pada akhirnya akan ditindak lanjuti dengan suatu 

sikap perilaku dari komunikan. 

 

 Model S–M–C–R (S–C-R Model) 

S-M-C-R singkatan dari Source, yang berarti sumber atau komunikator, M 

singkatan dari Message yang berarti pesan, C singkatan dari Channel yang berarti 

saluran atau media, dan R singkatan dari Receiver yang berarti penerima atau 

komunikan.  Khusus istilah Channel  yang disingkat C pada rumus S-M-C-R itu yang 



berarti saluran/media, komponen menurut Edward Sappir mengandung dua pengertian, 

yakni primer dan sekunder. Media sebagai saluran primer adalah lambang, misalnya 

bahasa, kial (gesture), gambar atau warna, yaitu lambang-lambang yang dipergunakan 

khusus dalam komunikasi tatap muka. Sedangkan media sekunder adalah media yang 

berwujud, baik media massa (cetak, elektronik, online) maupun media nirmassa. Jadi, 

komunikator pada komunikasi tatap muka hanya menggunakan satu media saja, 

misalnya bahasa, sedangkan pada komunikasi bermedia seorang komunikator, 

misalnya wartawan, penyiar atau reporter menggunakan dua media, yakni media primer 

dan media sekunder, jelasnya bahasa dan sarana yang ia operasikan. 

 

 The Mathematical Theory of Communication  

Teori matematikal ini acapkali juga disebut Model Shannon dan Weaver karena 

teori komunikasi manusia yang muncul tahun 1949 ini merupakan perpaduan gagasan 

dari Claude E. Shannon dan Warren Eaver. Shannon pada tahun 1948 

mengetengahkan teori matematik dalam komunikasi permesinan (engineering 

communication), yang kemudian bersama Warren tahun 1949 diterapkan pada proses 

komunikasi manusia (human communication).  Sejak saat itulah komunikasi 

dipergunakan dalam pengertian yang sangat luas yang mencakup semua prosedur 

dimana pikiran seseorang mempengaruhi pikiran orang lain.   

 

Gambar 4.2 

Model Matematikal Shannon dan Weaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Onong Uchjana Effendi, 2003 : 257 

 



Gambar di atas menunjukkan sumber informasi memproduksi sebuah untuk 

dikomunikasikan. Pesan tersebut dapat terdiri dari kata-kata lisan atau tulisan, musik, 

gambar, dan lain-lain. Pemancar mengubah pesan menjadi isyarat yang sesuai bagi 

saluran yang akan dipergunakan. Saluran adalah media yang menyalurkan isyarat dari 

pemancara kepada penerima. Dalam percakapan sumber informasi adalah benak 

(brain) pemancar adalah mekanisme suara yang menghasilkan isyarat, saluran adalah 

udara. Penerima melakukan kebalikan operasi yang dilaksanakan pemancar, yakni 

merekonstruksi pesan dari isyarat.  Sementara tujuan adalah orang atau benda kepada 

siapa atau kepada apa pesan ditujukan.    

 

 Model Sirkular Osgood dan Schramm (The Osgood and Schramm Circular 

Model) 

Jika model Shannon dan Weaver merupakan proses linier, model Osggod dan 

Schramm dinilai sebagai sirkular dalam derajat yang tinggi, sebagaimana gambar di 

bawah ini.  

Gambar 4.3 

Model Sirkular Osgood dan Schramm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Onong Uchjana Effendi, 2003 : 258 

 

Perbedaan lainnya, jika Shannon dan Weaver menitikberatkan perhatiannya 

langsung pada saluran yang menghubungkan pengirim (sender) dan penerima 

(receiver), Schramm dan Osgood menitikberatkan pembahasannya pada perilaku 

pelaku utama dalam proses komunikasi. Shannon dan Weaver membedakan source 

dengan transmitter dan antara receiver dengan distination. Dengan kata lain, dua fungsi 

dipenuhi pada sisi pengiriman (transmiting) dan pada sisi penerimaan (receiving) dari 



proses. Pada Schramm dan Osgood ditunjukkan fungsinya yang hampir sama. 

Digambarkannya dua pihak berperilaku sama, yaitu encoding atau menajdi, decoding 

atau menjadi balik, dan interpreting atau menafsirkan. 

 

 Model Helical Dance (Dance Helical Model) 

Model komunkasi helical ini dapat dikaji sebagai pengembangan dari model 

sirkular dari Osggod dan Schramm. Ketika membandingkan model komunikasi linier 

dan sirkular, Dance mengatakan bahwa dewasa ini kebanyakan orang menganggap 

bahwa pendekatan sirkular adalah paling tepat dalam menjelaskan proses komunikasi.  

Padahal. Ia suatu bentuk melingkar yang semakin membesar menunjukkan perhatian 

pada suatu fakta bahwa proses komunikasi bergerak maju dan apa yang 

dikomunikasikan kini akan mempengaruhi struktur dan isi komunikasi yang datang 

menyusul.  

Proses komunikasi, seperti halnya semua proses sosial, terdiri dari unsur-unsur, 

hubungan-hubungan dan lingkungan-lingkungan yang terus menerus berubah. Heliks 

menggambarkan bagaimana aspek-aspek dri proses berubah dari waktu ke waktu. 

Dalam percakapan misalnya, bidang kognitif secara tetap membesar pada mereka yang 

terlibat, baik komunikator maupun komunikan. Para aktor komunikasi secara 

berkesinambungan memperoleh informasi mengenai topik termasa tentang pandangan 

orang lain, pengetahuan dan sebagainya. 

 

Gambar 4.4 

Model Helical Dance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Onong Uchjana Effendi, 2003 : 260 



 Model ABX Newcomb (Newcomb’ABX Model) 

Pendekatan Theodore Newcomb (1953) terhadap komunikasi adalah 

pendekatan seorang pakar psikologi sosial berkaitan dengan interaksi manusia.  Model 

ini mengingatkan kepada diagram komunikasi yang berdasarkan pada pendekatan 

seorang pakar psikolog sosial dan merupakan awal formulasi konsistensi kognitif. 

Dalam bentuk yang paling sederhana dari kegiatan komunikasi seseorang A 

menyampaikan informasi kepada orang lain B mengenai sesuatu X.  Model ini 

menyatakan bahwa orientasi A (sikap) terhadap B dan terhadap X adalah saling 

bergantung dan ketiganya membentuk sistem yang meliputi empat orientasi. 

 

Gambar 4.5 

Model ABX Newcomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Onong Uchjana Effendi, 2003 : 261 

 
Keterangan gambar : 

1. Orientasi A terhadap X termasuk sikap baik terhadap X sebagai objek untuk 
didekati atau dihindarkan maupun terhadap ciri-ciri kognitif. 

2. Orientasi A terhadap B dalam pengertian yang benar-benar sama. 
3. Orientasi B terhadap X 
4. Orientasi B terhadap A   

 
 Teori Disonansi Kognitif (The Theory of Cognitive Dissonance) 

Teori Disonansi Kognitif pertama kali dikembangkan oleh Leon Festinger pada 

tahun 1962 (Communication Capstone. 2001: persuasion).Disonansi artinya 

ketidakcocokan. Menurut Festinger disonansi kognitif adalah, “Individu mencoba 

menghindari perasaan tidak bahagia dan ketidakpastian dengan memilih informasi yang 

memperkokoh keyakinannya sambil menolak informasi yang bertentangan dengan 

kepercayaan yang diyakininya,”.  



Disonansi kognitif berarti ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap 

dengan perilaku (behaviour) yang terjadi pada diri seseorang. Orang yang mengalami 

disonansi akan berupaya untuk mencari dalih untuk mengurangi disonansinya. Teori ini 

menjelaskan tentang adanya konflik batin, atau konflik kepercayaan ketika orang akan 

menentukan suatu tindakan, atau adanya konflik kepercayaan berkaitan dengan orang 

lain.  Pada umumnya orang berperilaku ajeg atau konsisten dengan apa yang 

diketahuinya. Tetapi pada kenyataan menunjukkan, sering pula seseorang berperilaku 

tidak konsisten seperti itu. Jika seseorang mempunyai informasi atau opini yang tidak 

menuju ke arah menjadi perilaku, maka informasi atau opini itu akan menimbulkan 

disonansi dengan perilaku. 

Disonansi Kognitif terjadi ketika seseorang dihadapkan kepada dua pilihan yang 

keduanya bagus, namun harus menentukan salah satu pilihan tersebut, kendati tidak 

yakin atas pilihannya itu.  Dari situasi seperti itu, ia harus mengurangi atau menurunkan 

pilihan lain supaya dapat menenangkan dirinya sebagai konsekuensi atas pilihannya itu. 

Dengan kata lain, ia harus yakin kalau pilihannya itu tepat, sehingga perasaannya 

tenang.  Sikap atau kepercayaan bisa berubah karena adanya terpaan informasi yang 

selektif dan terus-menerus, meskipun untuk kepercayaan, terutama agama, sangat sulit 

diubah.  Sikap dan kepercayaan yang dimaksudkan adalah yang menyangkut suatu 

yang akan dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Disonansi juga sering muncul 

dan sering dialami ketika seseorang sedang mengalami masalah yang sangat penting, 

dimana pilihan atas keputusan akan menjadikannya sebagai pilihan yang tetap.  

Misalnya dengan pameo, ”Jika salah pilih maka rugi seumur hidup,”. 

 

 Teori Inokulasi (Innoculation Theory) 

Teori inokulasi merupakan analogi dari suatu peristiwa medis yang 

dikembangkan pertama kalinya oleh William Mcguire tahun 1961. Teori ini 

menganalogikan, seseorang yang terserang penyakit cacar, lalu disuntikkan serum 

cacar (imunisasi) untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Dalam dunia 

medis, suatu penyakit yang kurang berbahaya akan memberikan imunitas terhadap 

seseorang atas suatu penyakit yang lebih berbahaya.  Artinya, seorang bisa disuntik 

dengan serum dengan maksud untuk meningkatkan daya tahan terhadap penyakit 

tersebut.   

Demikian pula halnya dengan orang yang tidak memiliki informasi sama sekali 

mengenai suatu hal atau tidak menyadari posisi mengenai hal tersebut, maka ia akan 

lebih mudah untuk dipersuasi atau ”disuntik”. Karenanya, suatu cara untuk membuatnya 

agar tidak mudah terkena pengaruh adalah ”menyuntiknya” dengan berbagai 



argumentasi balasan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan sifat kekebalan atau 

ketahanan yang lebih besar terhadap diri seseorang atau dalam konteks ini adalah 

bahwa proses suplai informasi kepada penerima atau komunikan dilakukan sebelum 

komunikasi terjadi dengan harapan bahwa informasi yang dikirimkannya mampu 

membuat penerima atau komunikan tersebut lebih resistan. 

 

 Teori Peluru (The Bullet Theory of Communication) 

Teori peluru ini merupakan konsep awal sebagai efek komunikasi massa yang 

oleh para teoritis komunikasi tahun 1970-an dinamakan Hypodermic Needle Theory 

yang dapat diterjemahkan sebagai teori jarum hipodermik.  Penggagas teori ini adalah 

Wilbur Scramm pada tahun 1950-an. Ia mengatakan, seorang komunikator dapat 

menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang pasif tidak 

berdaya. Namun, sejurus kemudian, 20 tahun berselang, atau sekitar tahun 1970-an, 

Scramm meralat sendiri teorinya. Katanya khalayak atau sasaran komunikator ternyata 

tidak pasif. 

Pengingkaran Scramm atas teorinya sendiri itu mendapat dukungan dari Paul 

Lazarsfeld dan Raymond Bauer.  Lazarsfeld berpendapat bahwa jika khalayak atau 

komunikan diterpa oleh peluru komunikasi, mereka tidak akan jatuh terjerembab. 

Pasalnya, terkadang peluru tersebut tidak tembus. Artinya ada kalanya efek yang timbul 

berlainan dengan tujuan si penembak.  Namun seringkali pula komunikan yang 

dijadikan sasaran senang untuk ditembak. Sementara Raymond Bauer menilai, 

khalayak merupakan sasaran tembak yang tidak pasif, bahkan cenderung stubarn 

(keras kepala). Secara aktif mereka mencari yang diinginkan dari media massa. Jika 

menemukannya akan melakukan interpretasi sendiri sesuai dengan predisposisi dan 

kebutuhannya  

 

 

_____________________ 
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