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 Beberapa waktu lalu dunia pertelevisian sempat diekjutkan oleh sebuah hasil 

penelitian yang dianggap menyimpang dari “harapan” pengelolanya. Sebab, 

bagaimana mungkin sebuah penelitian yang harus di biayai oleh suatu institusi, tiba-

tiba hasilnya justru berbalik “menyerang institusi penyandang dana penelitian 

tersebut. Kasus ini untuk tingkat tertentu bisa disimak seperti yang pernah dialami 

oleh RCTI dan TPI yang saat itu membiayai proyek penelitian yang dilakukan oleh 

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) dan badan penelitian dan 

pengembangan (Balitbang) penerangan, departemen penerangan RI. 

Penelitian yang menggunakan metode analisis ini (content analysis) dengam 

mengambil sampel film yang disiarkan di TVRI, TVRI Programa 2, RCTI, dan TPI selama 

Febuari 1993 itu menyimpulkan bahwa 52 persen film anak-anak di televisi adalah anti-sosial. 

Kontan saja Manajer Republic Relations RCTI, Edward Depari, yang tampaknya menjadi 

“jubir” kelima pengelola stasiun televisi yang ada menyangkal “tuduhan” tersebut. 

 Yang menarik dalam hal ini adalah dalam kapasitasnya, Edward Justru mengecap 

metode analisis isi. Karena dengan metode tersebut, data yang terkumpul hanya 

menggambarkan kecenderungan, bukan hubungan sebab akibat. “jika sebab akibat yang 

diinginkan, seperti dampak acara televisi terhadap anak-anak penelitian harus dilakukan 

dengan metode survey research. Bukan dengan analisis isi yang hasilnya membuas,” demikian 

Edward Depari (forum keadilan, 25 Mei 1995:44). 

Meskipun protes dari pengelola televisi itu dianggal salah tempat oleh pihak peneliti, karena 

penelitian itu hanya menyajikan data adegan film yang mengajarkan tindakan prososial dan 

antisosial, namun setikdaknya kasus ini menjadi cermin untuk melihata betapa rentannya 

kredibilitas dunia penelitian di hadapan pubiknya, baik publik yang berkepentingan secara 

praktis dengan hasil penelitian, mauoun publik yang ingin membangun basis dunia penelitian 

lewat penyempurnaan secara terus-menerus instrumen teoritis atau metodologis yang dijadikan 

pijakan sebuah disiplin ilmu. 

 Kasus ini tentusaja menjadi tantangan bagi dunia penelitian komunikasi massa di tanah 

air untuk terus membangun kredibilitas proses dan hasil penelitiannya. Lantas, apakah gejala 

ini menunjukkan kecenderungan pendekatan, perspektif, aliran, atau katakanlah mazhab 

(school of thought) yang tengah menjadi blue-print wajah penelitian komunikasi di tanah air 

secara umum, dan khususnya di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau 

jurusan komunikasi. 

 Bukankah hampir tidak ada respon yang muncul dari dunia akademik menyimak 

kontroversi itu. Padahal contoh ‘kasus’ tersebut menunjukkan bahwa walaupun secara harfiah 

metode analisis isi sebagai salah satu alternatif dari sekian metode dalam penelitian komunikasi 

yang digugat, tapi secara substansial justru ilmu komunikasi dalam arti yang umum tengah 

mengalami gugatan dalam masyarakat. Mungkin menghadapi gugatan itu, kita dapat saja 

dengan mudah berkilah, bahwa tak ada satupun metode yang secara sempurna anakn sanggup 

menjelaskan sebuah fenomena sevara tuntas dan lengkap. Karena masing-masing memiliki 

keunggulan dan kelemahan yang inheren didalamnya. 



*** 

Kenyataan ini membawa kita pada pertanyaan; bagaimana wajah penelitian komunikasi yang 

kini tengah menggejala di level dunia akademik kita.  

 Dalam dunia akademik yang secara struktural berada di bawah payung kebijakan 

pendidikan  makronasional, paling tidak wajah itu bisa dilihat untuk menunjukan betapa 

penelitian komunikasi – seperti tampak pada output sripsi atau tesis para mahasiswanya – 

ternyata masih amat didominasi penelitian yang bersifat empiris-positivistik-kualitatif. 

Para mahsiswa biasanya hanya dihalalkan menjadi “pengikut setia” penelitian-

penelitian para pendahulunya. Mereka mungkin menjadi ahli waris metodologi yang tidak 

mengecewakan. Sementara itu tekanan penelitian lebih pada efek pesan terhadap khalayak. 

Untuk membuktikan itu mereka acapkali memanfaatkan data-data keras yang dibangun 

berdasarkan prosedur statisikal terhadap sempel yang amat terbatas. Kesulitan penentuan 

sampel ini biasanya tidak hanya berhubungan dengan penelitian, tapi juga betapa berbelit-

belitnya izin yang harus di tempuh di tingkat jurusan atau fakultas. 

Memang prosedur ini biasanya berkaitan dengan birokrasi kampus, tapi dalam level 

penelitian rembesannya juga cukup terasa. 

Iklim penelitian yang demikian memang berhasil mencetak sarjana-sarjana penghasil 

skripsi yang taat. Dan mungkin skripsinya menjadi hiasan perpustakaan yang “sekali itu berati 

setelah itu mati”. Jadilah penelitian untuk mencapai gelar keserjanaan menjadi semacam ritual 

penelitian yang tanpa dukungan sikap ilmiah untuk mengembangkan basis penelitian yang 

menompang penelitian ilmiah di PT, misalnya. Tidak heran kalau beberapa waktu lalu di dunia 

pendidikan kita sempat disibukkan oleh penjiplakan skripsi atau pembuatan skripsi yang 

“diproyekkan”. 

Tentu saja ini adalah salah satu contoh buramnya wajah sikap ilmiah didalam 

masyarakat akademik kita. Namun, yang ingin kita tekankan disini bahwa dalam penelitian 

selalu bertarung kepentingan moralitas ilmiah dengan pragmatisme yang ingin dicapai lewat 

penelitian yang dilakukan. 

Hal ini diperparah lagi oleh kenyataan merosotnya kualifikasi staf pengajar untuk 

bidang penelitian komunikasi. Ada yang mencap bahwa kriteria yang selama ini di jadikan 

patokan adalah berdasarkan like or dislike. Misalnya, birokrasi kampus yang kelewat kaku 

dalam menentukan siapa yang layak menjadi pembimbing penelitian. Mungkin bisa saja ada 

dosen yang memiliki kapasitas membimbing tapi tidak bisa, karena pertimbangan-

pertimbangan subjektif dari atasan misalnya. 

Sementara itu ditingkat penentuan materi kajian penelitian, ada gejala phobia terhadap 

usulan-usulan penelitian yang orisinal, aktual, dan seringkali berkaitan langsung dengan 

realitas sosial, ditolak oleh pembimbing karena pertimbangan “politis” tadi. Mereka biasanya 

berkata: “Ah, biasa-biasa saja. Tidak usah muluk-muluk. Yang penting cepat selesai”. 

Tidak heran karena lemahnya scientific tradition, akhirnya mereka gagal mendamaikan 

obsesi sikap ilmiah dengan pertimbangan subjektif ini. sehingga yang terjadi banyak 

mahasiswa kritis yang mesti memperpanjang waktu kuliahnya. barangkali sebuah wajah 

“penghamburan sumber daya yang tak berdaya” yang tidak perlu. 



Kenyataan lain yang menyebabkan semakin merosotnya mutu penelitian di PT adalah 

ketidaksiapan umumnya mahasiswa dan mengeuasai metode penelitian. Disamping lemahnya 

akses informasi dan minimnya literatur, ketidakmampuan ini pada dasarnya merupakan akibat 

dari lemahnya mutu dari teknik pengajaran bidang metodologi penelitian sosial pada 

umumnya, khususnya bidang penelitian komunikasi. 

Sekarang ini yang umumnya diajarkan dosen penelitian adalah metode kuantitatif 

dimana unsur statistik dan teknik pengambilan sampel menjadi indikator bagi keberhasilan 

penelitian-penelitian kuantitatif ini. 

Sayangnya yang terjadi para dosen yang bersangkutan belum begitu menguasai secara 

tuntas perangkat-perangkat teoritis-metodologis, khususnya yang berkenaa dengan inferensi 

statistik. Akibatnya hasil penelitian jauh diluar pertanggungjawaban ilmiah. 

Skripsi-skripsi yang dihasilkan mahasiswa berulah pada tahap uraian-uraian deskriptif 

yang tidak lebih dari usaha-usaha wartawan untuk mengungkap suatu perkara. Lalu orang-

orang dengan sinis menyebut karya tidak lebih sebagai “sampah ilmiah” saja. 

Adapula pihak yang menyatakan bahwa ini berhubungan dengan sistem perekrutan 

tenaga pengajar yang belum seimbang dengan tuntutan mutu perkembangan disiplin ilmu yang 

harus didukung oleh mereka yang secara dini telah di gembleng oleh tradisi dan sikap ilmiah, 

misalnya. 

Tidak heran kalau hasil-hasil penelitian seperti tercermin pada output skripsi 

mahasiswa (ilmu komunikasi) saat ini jarang sekali dijadikan acuan apalagi masukan terhadap 

para pengelola media. Jarang sekali hasil penelitian seorang mahasiswa yang dijadikan agenda 

pemberitaan media. 

Padahal seharusnya yang menjadi kontroversi problematik efek media saat ini harusnya 

lahir dari PT. Kenyataan ini membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa apa yang ada pada 

umumnya diteliti oleh para mahasiswa komunikasi tidak mengangkat isu-isu yang menjadi 

agenda masyarakat. Akibatnya, instusi-instusi media jarang merasa berkepentingan 

menjadikan mereka sebagai partner dalam agenda penelitian mereka. kalaupun mereka 

dilibatkan dalam sebuah “proyek penelitian”posisi mereka mat menyedihkan, karena 

diperlakukan tidak lebih sebagai “pengedar angket”.  

 Tidak heran pula kalau institusi media yang mapan secara bisnis biasanya lebih memilih 

kelompok-kelompok masyarakat yang dipandang kritis terhadap suatu produk media. 

Kelompok-kelompok kritis baik mereka sebagaikomunitas mahasiwa atau eksponen-eksponen 

dari LSM-LSM, YKAI, LP2K, LP3Y, LP3ES, sampai institusi riset berbasis bisnis, seperti 

Surindo atau lewat SRI. Kepada merekalah industri media mempercayakan riset-riset yang 

dibutuhkannya.  

Namun penelitian dengan lembaga-lembaga seperti ini bukan tanpa masalah. Surindo 

atau SRI, misalnya banyak penelitian-penelitiannya yang di pertanyakan bukan saja oleh 

masyarakat, tetapi juga oleh kliennya. 

 Masalah yang sering digugat antara lain menyangkut soal validitas dan reabilitas. 

Apalagi lembaga-lembaga LSM atau yayasan- yayasan yang sudah terlanjur dimiliki oleh 

“citra” advokasi, pembelaan terhadap masyarakat. Tidak ayal terjadi pertentangan antara pihak 

pengelola media dan lembaga penelitian yang dianggap mewakili anggota masyarakat. 



 Simaklah hasil penelitian YKAI dan Balitbang Penerangan, deppen, atau yang 

dilakukan LP2K, misalnya, mendapat kecaman dari pihak pengelola media. 

Setiap hasil penelitian yang menggambarkan dampak negatif yang ditimbulkan media, 

otomatis dipertanyakan kredibilitasnya bahkan tidak jarang pula dikecam sebagai suatu yang 

tidak absah dan handal. Sementara itu pihak lembaga ingin menunjukkan ralitas yang 

sebenarnya tengah menggenjala dalam masyarakat. Seperti kecenderungan negatif yang 

dibawa lewat tayangan media. Misalnya, dengan munculnya berbagai protes lewat surat 

pembaca di media. 

*** 

Dari sini kita hanya bahwa dibalik kontroversi ini sebenarnya terdapat bentrokan kepentingan 

atau katakanlah bentrokan ideologis antara pihak pengelola media yang ingin melebarkan 

sayap bisnisnya lewat penelitian di satu pihak, dan pihak lain kepentingan lembaga-lembaga 

penelitian sosial yang ingin mengangkat agenda masyarakat akibat perilaku media. Disinilah 

fakta tidak memungkinnya sebuah rencana penelitian tanpa menanggung beban-beban 

ideologis-politis-bisnis, yang sering berjalan berbarengan dan bahkan untuk kasus yang di 

ketengahkan di awal tulisan ini. justru saling bertentangan.  

Karena itu kita bisa saling memahami mengapa orang seperti Edward Depari begitu 

kritis bahkan sensitif terhadap hasil penelitian yang dianggap mendeskriditkan medianya. Kita 

juga bisa maklum mengapa masyarakat demikian kritis terhadap tayangan media. Dan 

mengapa pemerintah begitu berkepentingan terhadap kepada media berita yang setiap saat 

diagendakan untuk masyarakat pemirsa. 

Rupaya media sendiri memegang peran penting dalam mengangkat kontroversi 

menyangkut hasil penelitian. Tentusaja mereka amat berkepentingan dalam hal ini.  

Sayangnya persoalan krusial yang ada bukanlah pada soal validitas atau relibilitas tapi 

pada lingkungan penelitian itu sendiri. Adakalanya satu penelitian membenarkan dampak 

negatif media, tapi diasaat yang lain mungkin saja ada hasil penelitian yang menunjukkan 

dampak positif media. Atau, masalah yang sama seperti tayangan adegan seks atau kekerasan, 

misalnya, bisa mengahsilkan dua penelitian yang berbeda. 

Kedua hasil penelitian ini bisa saja di terima bergantung lingkup dan tempat 

berlangsungnya penelitian. Artinya, karakteristik lingkungan atau kondidi demografis dan 

psikogrfis amat menemtukan hasil penelitian. 

Begitupula dengan metode analisis isi, yang menurut Thomas L. McPhail (1987), 

“... leave untouched the deeper information structures and communication implications 

latent in thje overt messages.” 

Bahkan kategori dan unit analisis yang dibuat pun bergantung kepada kepentingan yang 

ingin dicapai oleh si peneliti. Padahal kerangka teoritis dan metodologis yang dimiliki peneliti 

sudah pasti memiliki pemahaman yang berbeda.  

Maka, ketika kontroversi yang terjadi masih berkutat di seputar vadilitas dan reabilitas 

yang sangat dijiwai oleh akar penelitian empiris-positivistik-kuantatif, pada saat yang sama 

muncul pentingnya penelitian-penelitian bandingan. Ketika para peneliti komunikasi masih 

dalam cengkraman “keasyikan” dengan presisi metodologis (a preoccupstion with 



methodological precision)- meminjam istilah McPhail-lantas muncul mahzab tandingan yang 

dilatarbelakangi oleh tradisi kritis. Aliran “kritis” yang berawal dari tradisi penelitian ilmu 

sosial eropa menjadi tandingan mahzab “administratif”.  

Menurut S. Jaspere (1979) dalam “A Comparison of Eorupean and American 

Traditions of Mass Communication”: 

“The critical researcher’s task is to formulate a general theory explaining the dominant 

social and economic and to show how, whitin a particular system, human needs-

including communication need-are met,negleted or abused.” 

Mazhab kritis dalam penelitian komunikasi massa sebenarnya berawal dari kekecewaan 

terhadap wajah penelitian aliran empirik yang begitu mendewakan hal-hal yang bersifat 

kuantitatif yang kini begitu mendominasi penelitian komunikasi di tanah air. Pembagian antara 

penelitian empiris dan krisis ini sebenarnya bukanlah hal yang baru.  

Pembagian penelitian menjadi penelitian “krisis” dan penelitian “administratif”, 

misalnya telah di lakukan Lazarsfeld (1941). Karena muncul pembagian itu para peneliti sering 

mengikuti konvensi yang membagi alih teori sosial kedalam dua kategori, uakni para ahli yang 

konsep teorinya secara tegas menentang kelompok masyarakat dan dominanpara ahli yang 

termasuk kedalam kategori tersebut. 

Aliran kritis yang dimotori oleh para tokoh yang dialiri oleh Mazhab Frankfrut, seperti 

Habermas- untuk menyebut diataranya- memandang aliram empiris amat bergantung pada dan 

ditentukan oleh suatu kepentingan yang menyangkut persoalan-persoalan teknis terhadap 

tealitas. 

Tralitas dilihat sebgai instrumensasi yang terkotak-kotak dan tidak lebih dari kumpulan 

data-data statistikal yang kaku. Tidak heran pokok persoalan aliran empiris biasanya berkutat 

pada hal-hal yang berkenaan dengan teknis metodologis, seperti persoalan valid tidaknya 

pengukuran atau verifikasi yang dilakukan. 

Dalam gugatan inilah muncul persoalan substansial menyangkut penelitian empiris 

yang dinilai menganut pandangan bahwa penelitian itu sesuatu yang bebas nilai, bebas orientasi 

ideologi, dan tentusaja harus objektif. 

Mahzab kritis justru hadir dalam posisi yang diametral terhadap posisi teoritis-

metodologi mahzab empiris. Menuirut mereka sikap aliran empirik yang demikian sekaligus 

telah menunjukkan keberpihakan pada suatu ideologi. Sekalipun ideologi kepentingan ituhanya 

bersifat teknis metodologis belaka. Tapi justru pada penekanan pada segi teknis ini, secara 

harfiah mereka sebenarnya menunjukkan posisinya sebagai suatu aliran yang menunjunjung 

tinggi sifat teknokratis, dan saat itupula mereka berorientasi pada suatu ideologi, yakni ideologi 

teknokratisme. 

*** 

Disini kita menyadari bahwa kajian komunikasi sebagai disiplin akademik, sejak fase yang 

paling awal, memang sangat di oengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu sosial yang ada. Maka 

tidak heran kalau penelitian empiris lebih ditandai oleh suatu penekanan pada suatu penekanan 

pada eksplanasi kuantidikasi, fungsionalisme, dan positivisme. Para peneliti empiris biasanya 



membuat suatu garis yang tegas antara fakta (fact) dan nilai (values), dan berkeyakinan bahwa 

mereka harus melukiskan suatu gejala secara objektif tanpa instrusi nilai. 

 Untuk maksud itu, mereka menggunakan pendekatan komponen. Melalui pendekatan 

ini unsur-unsur dari suatu peristiwa komunikasi dikaji secara terpisah dari peristiwa-peristiwa 

lain yang sebenarnya berhubungan. Karena itu, konteks yang lebih luas, tempat 

berlangsungnya proses komunikasi, justru tidak mendapat perhatian yang layak. Ketepatan 

perhitungan lebih diutamakan daripada faktor-faktor konsektual dan perspektif historis. Secara 

singkat bisa dikatakan bahwa peneliti empiris kurang menaruh perhatian pada pengertian nilai-

nilai budaya dalam penelitian komunikasi. 

 Pengabaian terhadap nilai-nilai budaya dan pandangan yang parsial terhadap realitas 

inilah yang kini mendominasi penelitian komunikasi aliran empirik. Aliran kritis yang lahir 

dari tradisi penilaian eropa justru melihat masalaj komunikasi dalam kerangka yang lebih 

holistik dalam kaitannya dengan isu-isu yang secara sosiologis lebih luas. Ia terdapat dalam 

kerangka acuan historis, filosofis, dan sosioekonomis yang merefleksikan pendekatan makro-

sosiologis.  

 Untuk alasan yang sama, Raymond Williams, misalnya, beragumen bahwa kajian 

komunikasi harus dipandangsebagai ilmu pengetahuan budayaatau setidaknya bagian dari 

studi-studi budaya. Menurut Peter Golding dan Graham Murdock dalam “Theory of 

Communication and Theory of society” (“communication Research 5”, 1978), studi budaya 

mencoba untuk mengingatkan tatanan sosial dengan titalitas bentuk-bentuk simbolik yang ada 

seperti dalam tatanan agama, ,mode, bahasa, dan produk media. 

 Ideologi penelitian yang berakar kuat dalam tradisi positivisme penelitian sosial 

Amerika dan biasanya sering bersifat “afirmative” darppada “kritis” terhadap realitas sosial 

ternyata ikut mengontrol dan mendominasi kajian ilmu-ilmu sosial dibanyak negara 

berkembang (beberapa perkecualian adalah Amerika Latin). 

 Akar masalahnya sebenarnya bisa dilacak dari ideologi developmentalisme yang 

membutuhkan berbagai legitimasi ilmiah untuk perencanaan pembangunan dan keputusan 

politik. Ditanah air misalnya begitu banyak proyek penelitian  yang lebih menekan pengaruh 

pesan pembangunan terhadap masyarakat. 

 Penelitian-penelitian difusi-inovasi misalnya sangat laris. Ketika pemerintah 

bermaksud memasukan ide-ide modernisasi ke pedesaan, biasanya dilakukan analisis khalayak 

dengan peran “opinion leader”. Disini khalayak lebih dipandang sebagfai objek. 

 Keberhasilan efek pembangunan dipedesaan tidak ditentukan oleh apa yang penting 

dan bermanfaat bagi masyarakat tapi bagaimana kebijakan pembanguna yang dapat dibuat dan 

diterima masyarakat. Ini mengingatkan kita akan pandangan komunikasi-linear yang bertumpu 

pada model jarum hipodermik, yang menganggap pesan ibarat jarum yang disuntikan ke 

“pasien” pembangunan. 

 Lantas bagaimanakah kita bisa keluar dari jarum kontroversi penelitian yang telah 

begitu lama mencengkram kita. Sehingga wajah penelitian komunikasi kita begitu buram. 

Banyak bidang yang belum di garap, seperti halnya banyak metode yang kita abaikan. 

 Penelitian-penelitian interpretatif yang disemangati oleh tradisi kritis, analisis pesan 

misalnya lewat kajian bahasa politik, analisis komunikator, analisis media, termasuk faktor 



ekonomi dan politik yang mempengaruhi media, dan yang terakhir masuknya kajian pasca-

modernisme dalam produksi budaya yang dikandung media, seperti lewat iklan, film, musik, 

seni atau karya-karya sastra merupakan agenda penelitian yang terbentang di hadapan kita. 

 Kita tengah terlena dengan penelitian efek media yang diwariskan dari nenek moyang 

peneliti kita. Marilah kita buka pintu hati kita terhadap literatuir-literatur baru yang kadang-

kadang mencemaskan ketertinggalan kita, sehingga betapa banyak bidang yang kini kita 

abaikan hanya karena sikap “pseudo-ilmiah” atau “hyper-scientist” yang memasang klesadaran 

kita. 

 Karena itu untuk menata mosaik tradisi dan sikap ilmiah dan membangun disiplin ilmu 

komunikasi diantara bangunan ilmu-ilmu sosial yang ada maka berhati-hatilah dengan 

penelitian. 


