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Communication Science…

1. Komponen Komunikasi

2. Proses Komunikasi

3. Bentuk Komunikasi

4. Sifat Komunikasi

5. Metode Komunikasi

6. Teknik Komunikasi

7. Tujuan Komunikasi

8. Fungsi Komunikasi

9. Model Komunikasi

10. Bidang Komunikasi



Definition of theory

• Theories are maps of reality.

• Teori adalah pilar ilmu pengetahuan.

• Teori menciptakan pertanyaan atau pemasalahan dari
sebuah realitas.

• Teori bukan sekedar sebuah penjelasan semata. Lebih
dari itu teori merupakan sebuah cara pandang
bagaimana melihat suatu fenomena, melihat realitas, 
dan bagaimana memahami realitas tersebut.



Theory from expert…

Hamidi, 2007: 18

• Teori adalah penyataan hubungan sejumlah konsep
(variabel) tentang suatu fenomena yang berfungsi
menjelaskan dan memprediksi.

Kerlinger, 1983: 9

• A theory is a set of interrelated concept, definition 
and proposition that present a systematic view of 
phenomena by specifying relations among variables, 
with the purpose of explaining and predicting the 
phenomena.



Basic element of theory…

• Philosophical assumption, or basic beliefs that 
underlie the theory

• Concept, or building blocks,

• Explanations, or dynamic connections made by the 
theory

• Principles, or guidelines for actions



1. Philosophical assumption, or basic beliefs 
that underlie the theory

• Teori memiliki asumsi filosofis. 
Artinya, tiap-tiap teori melihat suatu
persoalan dalam sudut pandang
filsafat tertentu. Dalam teori
komunikasi, tiap teori komunikasi
artinya memiliki penilaian filosofis
tertentu terhadap satu fenomena
komunikasi yang dibahasnya. 

Asumsi filosofis dibagi menjadi 3 bagian:

1. Epistemologi

2. Ontologi

3. Aksiologi



2. Concept, or building blocks

• Teori memiliki konsep atau
kerangka yang membangunnya. 
Satu teori pada dasarnya dibangun
atas sejumlah konsep. Jika teori
dilihat sebagai sebuah paragraf, 
maka konsep- ini adalah kalimat
yang dirangkai menjadi sebuah
paragraf. Sederhananya seperti itu.

• Konsep – memberitahukan apa
yang dilihat dan dianggap penting
dengan cara memperhatikan
variabel dalam interaksi manusia
dan menggolongkannya serta
menandainya menurut pola-pola
yang diterima.



3. Explanations, or dynamic connections 
made by the theory

• Teori memiliki penjelasan. 
Maksudnya adalah, teori
memiliki sejumlah konsep. 

• Teori harus mampu untuk
menjabarkan dirinya sendiri.

Jenis penjelasan :

1. Penjelasan praktis

2. Penjelasan kausal



4. Principles, or guidelines for actions

• Teori juga seringkali memiliki
prinsip-prinsip atau semacam
petunjuk bagaimana tata cara
penerapan dari teori tersebut. 

3 bagian prinsip :

1. Mengidentifikasi sebuah situasi
atau kejadian

2. Menyertakan seperangkat
norma atau nilai

3. Menegaskan hubungan antara
susunan tindakan dan akibat
yang mungkin.



Definition of communication

• Komunikasi atau communication berasal dari kata
Latin communis yang berarti “sama”, communico, 
communicatio, communicare yang berarti “membuat
sama” (to make common).

• Komunikasi adalah komunitas (community) yang 
menekankan kesamaan atau kebersamaan.



Communication by expert

Bernard Berelson & Gary S. Steiner

• Komunikasi : transmisi informasi, gagasan, emosi, 
keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan
simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik dan
sebagainya. Tindakan dan proses transmisi itulah
yang biasanya disebut komunikasi

Theodore M. Newcomb

• Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu
transmisi informasi terdiri dari ransangan yang 
diskrimatif, dari sumber kepada penerima.



Communication by expert (2)

Carl I. Hovland

• Komunikasi adalah proses yang memungkinkan
seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan
(biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah
perilaku orang lain (komunikan).

Harold Laswell

• Who says what in which channel to whom with what 
effect ? (siapa mengatakan apa dengan saluran apa
kepada siapa dengan pengaruh bagaimana).



Theory of communication

• Sasa Djuarsa mendefinisikan teori komunikasi sebagai
“konseptualisasi atau penjelasan logis tentang
fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan
manusia.” Peristiwa yang dimaksud, mencakup
produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem
tanda dan lambang yang terjadi dalam kehidupan
manusia.
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