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Dasar Paradigma

Menurut Kuhn (1962), paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang
dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang kemudian
menghasilkan mode of knowing yang spesifik.

Definisi tersebut dipertegas oleh Friedrichs, sebagai suatu pandangan yang
mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang
semestinya dipelajari.

Pengertian lain dikemukakan oleh George Ritzer (1980), dengan menyatakan
paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuan tentang apa yang
menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang/disiplin
ilmu pengetahuan.



Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana 
cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti 
terhadap ilmu atau teori, yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar 
dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya 
dipelajari.

Paradigma ilmu itu amat beragam, hal ini didasarkan pada pandangan dan pemikiran 
filsafat yang dianut oleh masing-masing ilmuwan berbeda-beda. Dimana, masing-
masing aliran filsafat tersebut memiliki cara pandang sendiri tentang hakikat sesuatu 
serta memiliki ukuran-ukuran sendiri tentang kebenaran. Perbedaan aliran filsafat 
yang dijadikan dasar berpikir oleh para ilmuwan tersebut, kemudian berakibat pada 
perbedaan paradigma yang dianut, baik menyangkut tentang hakikat apa yang harus 
dipelajari, obyek yang diamati, atau metode yang digunakan. Perbedaan paradigma 
yang dianut para ilmuan ternyata tidak hanya berakibat pada perbedaan skema 
konseptual penelitian, melainkan juga pada pendekatan yang melandasi semua 
proses dan kegiatan penelitian.





Elemen Paradigma

Norman K. Denzin membagi paradigma kepada tiga elemen yang meliputi; 
epistemologi, ontologi, dan metodologi. Epistemologi mempertanyakan tentang
bagimana cara kita mengetahui sesuatu, dan apa hubungan antara peneliti dengan
pengetahuan. Ontologi berkaitan dengan pertanyaan dasar tentang hakikat realitas. 
Metodologi memfocuskan pada bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Dari 
definisi dan muatan paradigma ini, Zamroni mengungkapkan tentang posisi
paradigma sebagai alat bantu bagi ilmuwan untuk merumuskan berbagai hal yang 
berkaitan dengan; 

(1) apa yang harus dipelajari; 

(2) persoalan-persoalan apa yang harus dijawab; 

(3) bagaimana metode untuk menjawabnya; dan

(4) aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang 
diperoleh



Filosofis



Asumsi Paradigma Kuantitatif & Kualitatif





Paradigma Positivistik

Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu -
satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan
dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada
data empiris.

Menurut John W. Creswell (dalam Hanafi, 2011:25), paradigma ini
mengandalkan eksperimen atau data empiris sebagai teknik dasar dan
menganggap kebenaran dapat diuji (confirmable), karena kebenaran adalah
hipotesis yang telah teruji melalui eksperimen melalui proses berfikir deduksi
atau khazanah ilmu yang sudah ada.

Paradigma Positivisme merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan/ bersumber dari
pemikiran Auguste Comte seorang filosof yang lahir di Montpellier Perancis pada
tahun 1798.



Positivisme muncul pada abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste

Comte, dengan buah karyanya yang terdiri dari enam jilid dengan

judul The Course of Positive Philosophy (1830-1842). Dalam

perkembangannya ada tiga positivisme, yaitu positivisme sosial,

positivisme evolusioner, dan positivisme kritis.

Aliran positivisme dianut oleh August Comte (1798-1857), John Stuart

Mill (1806-1873) dan H Spencer (1820-1903), dan dikembangkan

menjadi neo- positivisme oleh kelompok filsuf lingkaran Wina.

Mazhab Chicago dengan positivisme empirik menitikberatkan

penelitiannya pada pemecahan masalah kriminal, prostitusi, dan

masalah-masalah lainnya yang timbul akibat industrialisasi dan

urbanisasi yang berlangsung sangat cepat di Amerika.



Pada masa puncaknya kejayaan Mazhab Chicago, penelitian

komunikasi banyak dilakukan dengan metode kuantitatif, antara lain

sebagai akibat dari pendanaan yang disediakan oleh sponsor.

Mazhab Chicago tokoh-tokohnya adalah Robert Ezra Park, Harold D.

Lasswell, Bernard Berelson, Robert K. Merton, Daniel Lener, Ithiel Da

Sola Pool, Wilbur Schramm, Charles Wright, David Berlo, dan lain-lain.



Paradigma positivisme menurut beberapa pendapat yaitu komunikasi
merupakan sebuah proses linier atau proses sebab akibat yang
mencerminkan upaya pengirim pesan untuk mengubah pengetahuan
penerima pesan yang pasif (Ardianto, 2009).

paradigma Positivisme ini memandang proses komunikasi ditentukan
oleh pengirim (source-oriented). Berhasil atau tidaknya sebuah proses
komunikasi bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pengirim dalam
mengemas pesan, menarik perhatian penerima ataupun mempelajari
sifat dan karakteristik penerima untuk menentukan strategi penyampaian
pesan.







Post Positivistik

Paham ini menentang positivisme, alasannya tidak mungkin menyama
ratakan ilmu - ilmu tentang manusia dengan ilmu alam, karena tindakan
manusia tidak bisa di prediksi dengan satu penjelasan yang mutlak
pasti, sebab manusia selalu berubah.

Salah satu indikator yang membedakan antara keduanya bahwa post
positivisme lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan
hasil observasi melalui berbagai macam metode.

Dengan demikian suatu ilmu memang betul mencapai objektivitas
apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara.



Tokohnya adalah Karl R. Popper, Thomas Kuhn, para filsuf mazhab
Frankfurt (Feyerabend, Richard Rotry).

Paham ini menentang positivisme, alasannya tidak mungkin
menyamaratakan ilmu - ilmu tentang manusia dengan ilmu alam,
karena tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan
yang mutlak pasti, sebab manusia selalu berubah.

manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila
peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara
langsung dengan realitas.



Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk
itu perlu menggunakan prinsip trianggulasi, yaitu penggunaan
bermacam-macam metode, sumber data, data, dan lain-lain.
Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-
kelemahan positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.



Asumsi dasar

1)  Fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori.

2)  Falibilitas Teori, tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan 
bukti-bukti empiris, bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta 
anomali.

3)  Fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai.

4)  Interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase 
objektif melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan 
persoalan dan senantiasa berubah.

.



5)  Asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak 
individual.

6)  Hal itu berarti bahwa realitas (perilaku manusia) tidak tunggal 
melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan 
yang bersangkutan.

7)  Fokus kajian post-positivis adalah tindakan-tindakan (actions) 
manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan





Paradigma Interpretif

Paradigma interpretif lahir sebagai reaksi terhadap paradigma positivistik
yang dianggap kurang komprehensif untuk menjelaskan realitas.
Menurut Creswell (2008: 49-50) penelitian kuantitatif dianggap terlalu
menggantungkan pada pandangan peneliti sendiri ketimbang subjek dan
membendakan manusia. Subjek penelitian berada di luar konteks dan
ditempatkan dalam situasi eksperimental jauh dari pengalaman
pribadinya. Itu sebabnya para ahli, khususnya para filsuf pendidikan
pada akhir 1960-an, mencari alternatif pendekatan lain yang lebih
humanis, yang menekankan pentingnya pandangan subjek, dan konteks
di mana subjek menyampaikan pandangan-pandangan mereka.



Paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang
holistik, tidak terpisah-pisah satu dengan lainnya, kompleks, dinamis,
penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik
(reciprocal), bukan kausalitas.

Paradigma interpretif juga memandang realitas sosial itu sesuatu yang
dinamis, berproses dan penuh makna subjektif. Realitas sosial tidak lain
adalah konstruksi sosial. Terkait posisi manusia, paradigma interpretif
memandang manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dan bersifat
intensional dalam bertindak (intentional human being).



semua tindakan atau perilaku manusia bukan sesuatu yang otomatis
dan mekanis, atau tiba-tiba terjadi, melainkan suatu pilihan yang di
dalamnya terkandung suatu interpretasi dan pemaknaan. Karenanya
setiap tindakan dan hasil karya manusia (dianggap) senantiasa sarat
dan diilhami oleh corak kesadaran tertentu yang terbenam dalam
sanubari atau dunia makna pelakunya.



menurut Hendrarti (2010: 4), paradigma interpretif memandang bahwa 
ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas ‘socially meaningful action’ 
melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam latar alamiah 
agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial 
menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka.



Paradigma Kritis

Dalam mengembangkan teori kritis, dia bersama dua kawan lainnya, yaitu Theodor
Adorno dan Herbert Marcuse mulai melontarkan kritik-kritik tajam terhadap
masyarakat industri maju pada tahun 1960-an. Ketiga tokoh termsyur inilah yang
kemudian dikenal sebagai pelopor Mazhab Frankfurt (die Frankfurter Schule).

pendekatan teori ini tidak bersifat kontemplatif atau spektulatif murni. sebagai
pewaris ajaran Karl Marx, yang menjadi emansipatoris. Selain itu, tidak hanya mau
menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan dan menata realitas sosial tapi
juga bahwa teori tersebut mau mengubah.

Tujuan teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong
kebebasan, keadilan dan persamaan. Teori ini menggunakan metode reflektif
dengan cara mengkritik secara terus menerus terhadap tatanan atau institusi sosial,
politik atau ekonomi yang ada, yang cenderung tidak kondusif bagi pencapaian
kebebasan, keadilan, dan persamaan.







7 Tradisi Ilmu Komunikasi

1. Sosiopsikologi (sociopsychological)

Sosiopsikologi (sociopsychological) adalah tradisi komunikasi yang 
berfokus pada peran manusia sebagai mahluk sosial. Teori komunikasi 
dalam sosiopsikologi merupakan teori yang mengedepankan  perilaku 
sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, sifat, dan 
persepsi. 

Carl Hovland dari Universitas Yale menjelaskan mengenai adanya 
hubungan antara rangsangan komunikasi, kecenderungan audiens dan 
perubahan pemikiran dan untuk menyediakan sebuah kerangka awal 
untuk mendasari teori.



2. Sibernetika (cybernetic)

Sibernetika (cybernetic) adalah tradisi komunikasi yang berhubungan
dengan proses pengambilan keputusan. Sibernetika juga menjadi tradisi
komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan mata rantai dalam
komunikasi yang terpisah-pisah. Sibernetika lebih condong pada
interaksi yang terjadi dalam komunikasi intrapersonal. Tradisi komunikasi
sibernetika lebih sering digunakan pada interaksi dalam diri individu,
percakapan, hubungan interpersonal, kelompok, organisasi, media,
budaya dan masyarakat.



3. Retorika (rhetorical)

Tradisi komunikasi selanjutnya adalah retorika (rhetorical). Tradisi
komunikasi retorika biasanya berhubungan dengan komunikasi massa
atau ruang publik. Dalam tradisi komunikasi retorika, terdapat enam
keistimewaan karakteristik di dalamnya:

 Sebuah keyakinan yang membedakan manusia dengan hewan dalam
kemampuan berbicara,

 Sebuah kepercayaan diri seseorang saat berbicara di depan umum
dalam sebuah forum demokrasi,

 Sebuah keadaan yang mana seorang pembicara mencoba
mempengaruhi audiens melalui pidato persuasif yang jelas,



 Pelatihan kecakapan berpidato adalah landasan dasar pendidikan
kepemimpinan,

 Sebuah tekanan pada kekuasaan dan keindahan bahasa untuk
merubah emosi orang dan menggerakkannya dalam aksi, dan

 Pidato persuasi adalah bidang wewenang dari laki-laki.

Tradisi komunikasi retorika ini biasanya dikuasai oleh para pemimpin
negara, konsulat, dan para pejabat penting yang mampu menggerakkan
massa hanya dengan melakukan pidato singkat. Salah satu tokoh yang 
mempunyai kemampuan dalam tradisi komunikasi retorika adalah Ir. 
Soekarno.



4. Semiotika (semiotic)

Semiotika (semiotic) adalah tradisi komunikasi yang membahas dan
menggunakan simbol atau tanda. Tradisi komunikasi ini biasanya
digunakan dalam media publik atau ruang terbuka sehingga lebih mudah
dimengerti dengan cepat.

Tradisi semiotika sendiri terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni:

 Semantik, kajian yang menjelaskan bagaimana tanda-tanda
mempunyai hubungan dengan apa yang ditunjukan oleh tanda-tanda.



 Sintatik, kajian yang menghubungkan satu tanda dengan tanda lain, 
artinya sebuah tanda tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat beberapa
simbol atau tanda lain di dalamnya.

 Pragmatik, membahas mengenai bagaimana tanda dapat membuat
perbedaan dalam kehidupan manusia.



5. Sosiokultural (sociocultural)

Tradisi komunikasi selanjutnya adalah sosiokultural (sociocultural).
Tradisi komunikasi yang satu ini lebih condong dengan hubungan
interaksi antar individu di dalam lingkup masyarakat. Paham interaksi
simbolis, konstruksionisme, sosiolinguistik, filosofi bahasa, etnogradi,
dan etnometodologi adalah beberapa unsur yang mempengaruhi
sosiokultural. Salah satu bentuk realisasi dari sosiokultural adalah suatu
tradisi di desa dimana para orang tua akan jauh lebih dihormati dan
disegani, sedangkan di kota, orang yang kaya raya lah yang dihormati
dan disegani.



6. Kritis (critical)

Kritis (critical) adalah tradisi komunikasi yang menyatakan tentang
ketidakadilan atau kesenjangan yang terjadi di sekitar. Tradisi kritis pada
mulanya berawal dari pemikiran Karl Marx, tepatnya di Frankfurt School
Jerman. Karl Marx menjadi salah satu tokoh yang cukup berpengaruh
dan sangat kritis terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Tradisi
komunikasi kritis juga banyak digunakan pada kaum feminis. Kritis
mereka terhadap penyetaraan gender laki-laki dan wanita juga menjadi
salah satu pemikiran yang cukup banyak disuarakan saat ini.



7. Fenomenologi (phenomenology)

Tradisi dalam ilmu komunikasi yang paling terakhir adalah fenomenologi.
Tradisi fenomenologi adalah tradisi komunikasi yang terjadi akibat
adanya pengalaman. Beberapa orang lebih menyukai mendengar atau
menceritakan pengalaman dibandingkan dengan menanyakan opini
yang bukan merupakan pengalaman pribadi.




