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ABSTRAK 

META-RESEARCH DAN DIMENSI EPISTEMOLOGI  

KOMUNIKASI KONVERGEN 

 

Oleh: Dr. Atwar Bajari, Drs., M.Si.*
1
 

 

Determinisme teknologi komunikasi dan informasi terhadap perubahan 

persepsi, sikap dan perilaku masyarakat, terhadap ruang, waktu, dan batas wilayah, 

telah menuntut pemikiran-pemikiran kreatif dalam perspektif Ilmu Komunikasi. 

Tradisi linier dan interaktif sendiri tidak mampu menjelaskan fenomena perubahan 

yang sedang terjadi pada masyarakat saat ini. Realitas komunikasi dengan intervensi 

media yang semakin konvergen, tidak dapat dijelaskan hanya sekadar transmisi, 

pertukaran informasi interaktif dan pola-pola komunikasi yang stagnan. 

Perlu pendekatan alternatif yang mampu menyibak perilaku komunikasi 

individu. Karena, hakekatnya telah membentuk budaya baru dalam tatakrama, nilai, 

dan arus komunikasi.  Seorang individu bisa mensihir dirinya menjadi populer dan 

aktor komunikasi baru yang cepat tanpa membangun reputasi yang lama. Melalui 

media personal broadcasting berubah menjadi tokoh yang dikenal dan populer. From 

Zero to Hero, begitu salah satu kemampuan You Tube mempopulerkan orang. 

Demikian pula, pembentukan kelompok kecil dalam messenger group yang 

membangun identitas, minat dan “dongeng” baru yang secara tidak sadar amat kohesif 

dan meninggalkan kelompok-kelompok tradisional. Kehadiran ICT bahkan sebentar 

lagi Internet Protocol Television (IPT) menyebabkan komunikasi menjadi 

hiperinteraktif dan sulit diprediksi.  

Fenomena konvergensi komunikasi seperti ini, membutuhkan pendekatan baru 

secara metodologis. Metode riset yang menjelaskan manusia sebagi mahluk kreatif di 

satu sisi dan teknologi yang membimbing kreativitas di sisi lain, menjadi amat 

penting. Dalam hal inilah pendekatan contextual metaresearch dapat dijadikan 

tawaran. Selanjutnya inventarisasi epistemologis atas tema-tema riset komunikasi 

perlu digali dan dikembangkan. Terutama tema yang menjelaskan manusia kreatif dan 

gaya reliensi terhadap konvergensi komunikasi, menjadi mutlak. 

  

                                                           
1
 Dr. Atwar Bajari, Drs., M.Si., adalah staf pengajar Program Pascasarjana Unpad dan Koordinator 

Program Doktor (S3) Ilmu Komunikasi Pascasarjanan Unpad. 
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I. Pendahuluan 

 

Determinisme teknologi komunikasi dan informasi terhadap perubahan 

persepsi, sikap dan perilaku masyarakat, terhadap ruang, waktu, dan batas wilayah, 

telah menuntut pemikiran-pemikiran kreatif dalam perspektif Ilmu Komunikasi. 

Tradisi linier dan interaktif sendiri tidak mampu menjelaskan fenomena perubahan 

yang sedang terjadi pada masyarakat saat ini. Realitas komunikasi dengan intervensi 

media yang semakin konvergen, tidak dapat dijelaskan hanya sekadar transmisi, 

pertukaran informasi interaktif dan pola-pola komunikasi yang stagnan. 

Sifat komunikasi dengan multi arah (person to person, person to many, and 

many to many) menjadi amat rumit dalam skala dimensi waktu, ruang dan batas 

wilayah. Merupakan salah satu ciri dari hypercommunication era teknologi 

komunikasi saat ini. Dalam satu event komunikasi orang bisa membangun level 

komunikasi antar pribadi, kelompok,  bahkan komunikasi massa.  

Kerumitan terletak pada prediksi asal muasal, proses yang terjadi, serta akibat 

yang ditimbulkan dari proses komunikasi yang berlangsung. Aspek-aspek dari ciri-ciri 

komunikasi pada setiap level hadir bersamaan. Misalnya, kedekatan, keterbukaan, 

umpan balik langsung yang merupakan bagian dari ciri komunikasi langsung dan 

antar pribadi, hadir bersamaan dengan karakteristik komunikasi massa yang memiliki 

unsur keserempakan, kesegeraan dan keterlibatan lembaga dari seorang komunikator. 
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Sekarang amati kasus manusia seperti seorang polisi yang tiba-tiba berubah 

menjadi selebritis terkenal. Tanpa reputasi dan track record prestasi yang dibangun 

oleh orang yang bersangkutan, berubah manjadi pembicaraan publik secara terbuka. 

Tidak hanya menyangkut dirinya tetapi sudah masuk dalam ruang publik bahkan 

ruang kelembagaan yang di luar batas-batas rasionalitas. Pembentukan citra dari 

orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa menjadi memiliki apa-apa karena publik 

membicarakan itu dan media memanfaatkan peristiwa dari efek resonansi atas media 

konvergen semacam Youtube.com. Dan akhirnya melambungkan popularitas yang 

bersangkutan. Media konvensional memanfaatkannya sebagi sebuah isu murahan 

yang banyak disukai semua orang. 

Demikian halnya dengan fenomena jejaring sosial yang memiliki kemampuan 

melebihi batas-batas komunikasi sosial. Jika keserempakan sebelumnya hanya miliki 

komunikasi massa, media jejaring sosial merubah struktur dan tatanan komunikasi 

dengan memadukan kemampuan kedua konteks komunikasi tersebut. Komunikasi 

menjadi ajang memainkan panggung pribadi dengan berbagai konsep dan 

pengelolaan. Media bisa berubah menjadi panggung depan atau panggung belakang 

yang menampilkan berbagai karakter secara berlainan dari karakter yang 

sesungguhnya. Bahkan orang bisa menjadi berupaya mengkonstruksi karakternya 

secara pragmatis demi hubungan dan reputasi secara berbeda.  

  Sebuah isue yang belum tentu ada benarnya secara faktual dan empirik, akan 

menjadi sangat objektif jika mendapatkan dukungan dan pembenaran dari seluruh 
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member jejaring sosial dan dan seolah dukungan itu menjadi sebuah pembenaran. 

Tengok saja bagaimana orang memanfaatkan twitter untuk diretwitt atau diikuti oleh 

follower yang lain. Lama kelamaan membentuk sebuah opini akumulatif mengenai 

suatu isue yang entah berasal dari siapa dan dari mana. Komunikasi dengan fenomena 

seperti ini, sangat evasip, kumulatif, centang perenang, bergeser dari subyektif 

menjadi objektif, dan sarkastis. 

Evasi komunikasi seringkali muncul karena komunikasi sifatnya dangkal, dan 

membicarakan sesuatu secara spontaneus. Akibatnya, pembicaraan menghilangkan 

hal yang pokok dan dukungan fakta yang memadai. Bahkan orang cenderung 

melengkapi kekurangan informasinya dengan interpretasi pribadi, padahal isu itu 

dilemparkan kepada publik. Akibatnya, makin lama spektrum pembicaraan tidak lagi 

pada hal yang pokok tapi berubah dengan membawa dimensi-dimensi lain secara 

kumulatif untuk menginterpretasikan sebuah wacana publik di ruang maya. Tengok 

saja beberapa kasus yang telah terjadi di berbagai bentuk ruang-ruang komunikasi 

seperti messenger group dan jejaring sosial. Ketika pemerintah melempar rencana 

untuk membuat regulasi atas pengaturan Blackberry, umpatan, opini dan hinaan pada 

menteri komunikasi, bukan lagi dasar fakta tetapi opini yang telah menyerang pribadi 

dari seorang menteri. 

 Sifat komunikasi dalam dunia maya yang interaktif, direct, dan feedback 

segera, telah membuat lompatan-lompatan opini dan pembahasan isu sangat dinamis. 

Saat ini orang membahas sesuatu tetapi di saat berikutnya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama berubah membahas topik yang lain. Lompatan-lompatan itu terkadang 
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membuat sebuah isu tidak pernah selesai, atau mau diapakan dengan isue sebelumnya. 

Komunikasi melalui media konvergen semakin mendekati wacana dan konteks 

obrolan keseharian, tetapi melalui media. Namun, seringkali tidak disadari bahwa 

akibat dari wacana yang keluar dari koridor komunikasi langsung. 

 

Memahami perilaku komunikasi yang begitu dinamis, membutuhkan satu 

upaya pemahaman dengan pendekatan yang berbeda. Terutama untuk merekonstruksi 

pendekatan memadai. Pendekatan-pendekatan komunikasi yang sebelumnya 

didominasi pengaruh, berubah menjadi komunikasi yang hyperinteractive. Konsep-

konsep yang menjelaskan fenomena komunikasi yang massif, satu arah, dan hanya 

memperhatikan komponen-komponen komunikasi semata, sangat tidak mampu 

menjelaskan hakekat komunikasi yang sebenarnya.  

Misalnya, dimensi ruang dalam kehidupan komunikasi telah berubah dari 

ruang fisik menjadi ruang imajiner berbentuk layar.  Sebelumnya, layar komunikasi 

sebagai jendela hanya berlaku dalam komunikasi massa melalui televisi. Sekarang, 

hampir seluruh level komunikasi membutuhkan layar sebagai jendela komunikasi, one 

to many, many to one dan many to many. Bahkan layar memungkinkan lompatan-

lompatan isu dan situasi komunikasi. 

Disamping itu, kerja komunikasi bergeser dari otak ke mulut sebagai jembatan 

produksi simbol (bahasa), menjadi otak pada papan keypad sebagai alat produksi 

bahasa secara interaktif. Kemampuan melatih mulut untuk mengeluarkan bunyi 
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bahasa sebagai simbol, tereduksi menjadi kemampuan papan ketik memproduksi kata-

kata secara visual dan tertulis. Bahkan aspek ini pula yang menyebabkan sebuah 

percakapan informal, membutuhkan tatanan aturan yang baru.   

Individu, tidak lagi dapat semena-mena memproduksi wacana jika tidak ingin 

menimbulkan efek komunikasi yang sebelumnya tidak ada dalam komunikasi verbal 

dan face to face. Lebih jauh lagi, tradisi komunikasi ujaran dibawa ke dalam 

kebiasaan komunikasi tertulis dengan dampak yang lebih luas dan atmosfir 

komunikasi yang berbeda. 

Komunikasi layar juga memiliki sifat serba ada, serba cepat, dan minim 

mobilitas. Hal ini akan melatih kerja komunikasi pada individu secara aktif dengan 

menghilangkan relasi sosial atau jejaring sosial konvensional. Struktur komunikasi, 

menjadi amat dipengaruhi oleh kerja aktif menghadapi  realitas yang jauh, bahkan 

menjauhakan dari sebuah kedekatan fisik. 

Selanjutnya produksi kode kode secara artistik, representasi visual dan estetik, 

pengganti komunikasi ujaran yang mengandalkan auditif, ekspresif (bahsa tubuh) dan 

etis. Sejauh itu diproduksi dan disepakati dengan memenuhi ketiga aspek tersebut, 

maka orang menyepakati sebagai sebuah hal yang bisa diterima.  

Melihat pada berbagai perubahan yang ada, menuntut berbagai perubahan cara 

pandang, cara mengungkap relitas, dan memecahkan masalah komunikasi menjadi 

amat kontekstual dan rumit. Tentu dalam hal ini adalah, pergeseran pada metodologi 
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pendekatan yang berasal dari perspektif yang digunakan, serta inventarisasi atas 

dimensi-dimensi riset sebagai epistemologi komunikasi. 

Intinya, komunikasi sosial menjadi berubah. Seperti yang dikemukakan dalam 

hasil risetnya terhadap anak-anak muda di United Kingdom dalam 

www.childnet.com, 2011, bahwa: 

“… technology has not only mediated communication in countless ways, but ... 

the very ways we communicate – and even the ways we talk and think about 

communication – are changing as a result.” 

Social networking services are changing the ways in which people use and 

engage with the Internet and with each other. Young people, particularly, are 

quick to use the new technology in ways that increasingly blur the boundaries 

between online and offline activities. 

Social networking services are also developing rapidly as technology changes 

with new mobile dimensions and features. Children and young people within 

the UK, who have grown up taking the Internet and mobile technologies for 

granted, make up a significant segment of the “beta generation” – the first to 

exploit the positive  opportunities and benefits of new and emerging services, 

but also the first to have to negotiate appropriate behaviours within the new 

communities, and to have to identify and manage risk. 

 

II. Meta-riset dan Meta-analisis.  

Perkembangan riset komunikasi dengan berbagai pendekatan dan perspektif 

yang digunakan amat panjang sejarahnya. Salah satu tradisi riset yang ditawarkan 

Schramm, di awal tahun tujuhpuluhan adalah melakukan riset terhadap hasil riset. 

Sama halnya ketika Schramm menawarkan riset atas hasil riset komunikasi 

pembangunan. Gunanya adalah, menengok jauh ke belakang hasil-hasil riset 

komunikasi untuk menyusun trend riset demi membantu memecahkan masalah-

http://www.childnet.com/
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masalah komunikasi dengan tidak susah payah melakukan riset berskala besar dan 

biaya yang juga tentu amat besar. 

 Melihat pada berbagai perubahan dalam konten riset komunikasi, di satu pihak, dan 

mempertimbangkan pada upaya menyusun peta riset komunikasi di pihak lain, kebutuhan 

untuk mencoba meta-riset atas hasil-hasil riset komunikasi perlu untuk dilakukan.  

Salah satu definisi meta-riset dikembangkan oleh Nicholas, bahwa, 

 Metastudy introduces a systematically aggregated interpretive portrayal of a 

body of literature, based on saturation and the synthesis of findings. In this 

metastudy, the authors examined qualitative studies …. They describe 

metastudy processes, including study identification, strategies for study search 

and retrieval, adjudication of difference in study design and rigor, and 

analysis of findings. They also illustrate metastudy components through 

examples drawn from this project and discuss implications for practice and 

recommendations. (David B. Nicholas, PhD, et al., 2006) 

 

 Metastudi sebagai strategi dari meta-riset memperkenalkan penafsiran yang 

sistematis terhadap gambaran keseluruhan dari struktur literatur, yang didasarkan 

pada kejenuhan dan sintesis temuan. Meta-study merupakan studi kualitatif. Proses 

metastudy di dalmnya meliputi, identifikasi studi, strategi untuk pencarian dan 

pengambilan, memutuskan perbedaan dalam desain studi dan aturanya, dan analisis 

temuan. Juga menggambarkan komponen metastudy melalu i contoh-contoh yang 

diambil dari riset dan membahas implikasi untuk praktik dan rekomendasi. 

 Namun menurut Linde, harus dibedakan antara karakteristik dari meta-

analysis dan meta-study. Perbedaan kedua konsep tersebut, jika dibandingkan, dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 



11 | P a g e  
Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Mercu Buana 

Jl. Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat 11650 

www.mercubuana.ac.id 

 

 

Tabel 1. Perbandingan dalam Meta-study dan Meta-analysis 

Meta-analysis Meta-study 

1. Based on experimental study 

2. Primarly quantitative data 

3. Underlying study are quite uniform 

4. Focus on reporting studies 

5. Test the impact of one or several 

variables on a dependent variable 

6. Seeks to prove a causal relationship 

1. Basen on non-experimental 

information 

2. Codifies primarily a qualitative data 

3. Underlying study are not quite 

uniform 

4. Cluster as the unit of analysis 

5. Captures universe of available studies 

6. Descriptive statistics and associations 

 

Sumber: Class van der Linde, 2010 

 Jika membandingkan perbedaan prinsip antara meta-analisis dan meta-riset, 

terletak pada cara dan pemaparan hasil dari proses riset yang dikerjakan. Meta-

analisis parametrik. Diarahkan pada gejala-gejala yang diukur dengan data kuantitatif 

sehingga uji statistik lebih banyak digunakan untuk menghasilkan kesimpulan riset 

yang tepat. Sementara itu, meta-riset dilakukan pada data kualititatif dengan analisis 

non-parametrik. Deskripasi gejala menjadi teknik paparan yang lebih banyak 

digunakan. Namun demikian, kedua jenis riset ini menjelaskan hasil-hasil riset 

sebelumnya. 

Menurut Linde, tujuan utama melakukan meta-study adalah adalah: 

1. To sytematically collect of much literature of possible on clusters 

2. To create a uniform template to gather a large variety of quatitative or 

qualitative data about clusters from this literature, and 

3. To quantitatively analyze this data with respect to cluster evaluation, cluster 

structure, cluster competitiveness and the reason behind it. 
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III. Dimensi-dimensi Epistemologis Dalam Konvergensi Komunikasi 

Pengembangan dimensi-dimensi riset, merupakan salah tantangan yang harus 

dijawab akibat kehadiran teknologi komunikasi dan informasi. Mempertanyakan 

mengenai apa dan bagaimana realitas komunikasi yang baru itu hadir merupakan 

masalah epistemologi komunikasi. Jika dulu riset komunikasi terfokus pada linieritas 

dan determinasi teknologi dominan, peralihan menuju interaktivitas dan 

hypercommunication dengan high-traffic information membutuhkan kepekaan peneliti 

masa kini. Terutama dalam memilih perspektif dan pendekatan atas riset yang akan 

dilakukan. Walaupun mungkin, model-model pendekatan yang dikembangkan 

merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya. Seperti model pengaruh media, 

model interaktivitas, atau riset kualitatif-mikro yang menjelaskan perilaku baru dari 

aktor-aktor pengguna media atau manusia pelaku komunikasi itu sendiri. 

Konstruksi atas fenomena interaktivitas dan hypercommunication dalam 

tekonologi konvergensi, merupakan upaya menggali dimensi-dimensi epistemologi 

ilmu. Selanjutnya, merupakan payung untuk riset-riset komunikasi yang dapat 

dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan konstruktivisme ataupun positivisme dalam 

memotret relitas itu.  

Seperti yang dikemukakan oleh Stempel dan Stewart (2006), bahwa hadirnya 

internet telah menarik perhatian para peneliti komunikasi yang berupaya melakukan 

riset berbasi computer-mediated communication (CMC). Bahkan mereka telah 



13 | P a g e  
Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Mercu Buana 

Jl. Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat 11650 

www.mercubuana.ac.id 

 

 

menyarankan bahwa riset itu harus memfokuskan pada objektivasi khalayak dan 

analisis isi. Secara lengkap dia menyebutkan bahwa; 

Although many communication scholars have studied computer-mediated 

communications (CMC) during the last several decades, only fairly recently 

researchers have begun to make the internet the object of their studies. Each advance 

of new communication technology brings new opportunities for research. The internet 

will provide many possibilities for mass communication researchers, especially in the 

areas of audience and contentresearch (Stempel and Stewart, 2000). 

 

Namun demikian, secara substansial main topic tidak terlepas dari sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakat dibidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hiburan, dan 

lain-lain. Menurut  Wimmer and Dominick, (2000: 7–8) main topic untuk riset-riset 

internet dengan analisis berbagai artikel riset internet dikelompokkan 12 kategori 

berkaitan dengan internet. Kedua belas topik utama riset untuk teknologi konvergen 

tersebut yaitu isu-isu;  

1. Politik dan kebijakan umum,  

2. Penggunaan dan persepsi terhadap internet,  

3. Ekonomi, periklanan dan pemasaran, politik 

4. Politik, demokrasi dan pembangunan 

5. Budaya dan sosial 

6. Diskusi kesejarahan dan filosofi 

7. Efek internet pada indvidu dan organisasi 

8. Keteknikan secara umum 

9. Aplikasi pendidikan dan instruksional 

10. Evaluasi website 

11. Dan isu dari riset itu sendiri 

12. Lain-lain 

Pengelompokkan topik utama tersebut, merupakan hasil inventarisasi atas riset 

sebelumnya. Namun tentu, dimensi-dimensi tersebut akan terus berkembang 
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sehubungan dengan perubahan teknologi dan penggunaanya oleh masyarakat atau 

individu. Beberapa contoh proyek riset yang sudah dikerjakan, menurut topik-topik 

tersebut adalah sebagai berikut:  

A. Hukum dan kebijakan 

1. legal, statutory and regulatory status of the internet and implications (e.g. 

McChesney, 1996; Samoriski, 1999; Wu, 1996); 

2. internet and copyright or intellectual property rights issues (e.g. Beams, 1999; 

Melone, 1997); 

3. pornography, gambling, hacking and regulations (e.g. Weinberg, 1998); 

4. privacy issues in general (e.g. Dorney, 1997); and 

5. pricing policy in general ( e.g. Lehr and Weiss, 1996; Pospischil, 1998). 

 

B. Penggunaan dan persepsi pada internet 

1. people’s (including journalists’ and researchers’) uses and perceptions of this 

technology (e.g. Bruce, 1999; Maule, 1998; Stafford et al., 1999; Schierhorn et 

al., 1999); 

2. adoption or diffusion of the internet and predicting variables (e.g. Atkin et al., 

1998; Auger and Gallaugher, 1997; Tanner, 1999); 

3. traditional media use of the internet (e.g. Bromley and Bowles, 1995; 

Garrison, 1995); 

4. Usenet or user groups and interactivity (e.g. Benson, 1996; Hill, 1997); and 

internet and information gathering, management and delivery (e.g. Kole, 1998; 

Singh et al., 1998). 

 

C. Ekonomi, periklanan, dan pemasaran 
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1. internet advertising or marketing, e-commerce (e.g. Dreze and Zufryden, 

1998; Li and Bukovac, 1999); 

2. economic efficiency or online banking, business issues (e.g. Chuang and 

Sirbu, 1999); and 

3. publication, particularly newspapers, industry or market issues (e.g. 

Borwein and Smith, 1997). 

 

D. Politik, demokrasi dan pembangunan 

1. internet’s impact on political participation or democracy (e.g. Bimber, 

1999; Johnson and Kaye, 1998; Tambini, 1999); 

2. internet’s influence on government activities, especially presidential 

elections (e.g. Johnson et al., 1999; Margolis et al., 1999); 

3. community or national development issues (e.g. Mont, 1999); and 

4. freedom of speech or First Amendment issues (e.g. Dutton, 1996; Shade, 

1996). 

 

E. Kebudayan dan Sosial 

1. new culture brought by the internet (e.g. Parks, 1996); 

2. gender, family and religious activity issues (e.g. Sheehan, 1999; Thomas, 

1999); 

3. ethical issues in general (e.g. King, 1996); and 

4. internet and health issues in general (e.g. McMillan, 1999). 

 

F. Efek internet pada individu dan organisasi 

1. internet’s impact on personal relations or organizations (e.g. Kent and 

Taylor, 1998; Parks, 1996); 

2. internet’s impact on working environments (e.g. Walsh and Bayma, 1996). 
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G. Isu keteknikan  

1. technical applications in general (e.g. Barab et al., 1996); 

2. internet and traffic or congestion problems (e.g. Staple, 1996); and 

3. international standards of technology (e.g. Mason, 1998). 

  Sementara itu, perkembangan agenda riset terhadap media sehubungan dengan 

kehadiran berbagai media, mengutip pada pendapat Dominick and Wimer (2000: h. 7-

8) adalah sebagai berikut: fase pertama; riset yang tertarik pada media itu sendiri, 

seprti munculnya pertanyaan-pertanyaan apakah media itu? bagaimana bekerjanya? 

Apa keterlibatan medianya? Bagaimana persamaan dan perbedaan dari media yang 

ada? Berapa anggarannya? 

 Fase kedua dari riset media setelah media dikembangkan ke tingkat tertentu, 

ketertarikan riset pada peningkatan penggunaan dan pengguna media, seperti yang 

diilustrasikan dengan pertanyaan; bagaimana orang menggunakan media? Siapa 

pengguna terbesar? Fase ketiga adalah berbagai efek media dengan pertanyaan riset 

sebagai berikut;  bagaimana media mempengaruhi kehidupan orang-orang, organisasi 

dan masyarakat? Apakah mempengaruhi perspektif dan opini orang? Apakah ada efek 

berbahaya sehubungan dengn penggunaan media tersebut? Terakhir, fase keempat  

peningkatan perhatian terutama di media dan pengembangan konsep baru atau teori 

untuk media baru untuk menjawab pertanyaan seperti: apakah ada cara untuk 

mengubah struktur atau isi media baru untuk membuatnya lebih bermanfaat atau 

efektif? 
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Berdasarkan pada model penelitian Wimmer dan Dominick, Kim dan Weaver, 

dalam Jurnal  New Media Society 2002, membuat diagram empat fase yang 

operasional untuk menunjukkan perkembangan riset-riset terhadap internet sebagai 

berikut. 

 

Gambar 1. A Developmental Model of Internet Research: Four Phases,  

Kim and Wiemer 2006. 

 

 Isu untuk internet sendiri (Tahap 1): masalah teknis dan aplikasi, masalah 

interaktivitas, fungsi dan jasa, kondisi ekonomi, kondisi hukum dan kebijakan, 

sejarah dan isu-isu filosofis. 

 Penggunaan dan pengguna internet (Tahap 2): yang menggunakan internet? 

Bagaimana orang menggunakannya? Apa yang internet berikan? difusi dan 

adopsi, persepsi pengguna, survei pengguna, dan menggunakan pendidikan atau 

politik. 
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 Pengaruh internet (Tahap 3): mempengaruhi internet pada individu, organisasi, 

komunitas atau pembangunan nasional, internet dan perubahan perilaku 

masyarakat, kegiatan sosial atau budaya baru, dan dampak internet pada media 

tradisional. 

 Pembaharuan internet? (Tahap 4): perkembangan teknologi baru, aplikasi canggih, 

web TV, standar teknis internasional, membangun konsep yang berhubungan 

dengan internet atau model. 

Melihat pada fase linieritas perkembangan riset Dominick and Wiemer, tahap 

riset media konvergensi tersebut memasuki tahap ke empat. Membangun atau 

mengembangkan model-model teoritis. Konsep-konsep seperti regulasi dalam 

penggunaan internet menjadi masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan. Tidak 

ada payung hukum yang efektif  dengan penggunaan internet, terutama saat 

mengalami evolusi dengan media konvensional. Bagaimana line maya ini menyiarkan 

news secara visual maupun auditif seperti radio internet atau tv internet. Regulasi 

mana yang akan dipakai?  

Demikian halnya dampak atau pengaruh internet pada perilaku. Sejauhmana 

efektivitas media on-line untuk kampanye politik, penggalangan opini, media 

pemasaran, atau dorongan perilaku lain yang lebih positif. Inilah konsep-konsep yang 

perlu dikonstruksi melalui riset-riset dengan skala dan pendekatan yang lebih 

mendalam. Di samping melakukan riset secara meta-riset atas hasil riset sebelumnya. 

 

IV. Penutup 
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Determinisme teknologi komunikasi dan informasi terhadap perubahan 

menuntut pemikiran-pemikiran kreatif dalam perspektif Ilmu Komunikasi. Tradisi 

linier dan interaktif sendiri tidak mampu menjelaskan fenomena perubahan yang 

sedang terjadi pada masyarakat saat ini. Oleh karena itu, fenomena konvergensi 

komunikasi seperti ini, membutuhkan pendekatan baru secara metodologis dan 

inventarisasi atas tema atau main topic riset sebagai upaya konstruksi epistemologi 

riset komunikasi.  

Metode riset yang menjelaskan manusia sebagi mahluk kreatif di satu sisi dan 

teknologi yang membimbing kreativitas di sisi lain, menjadi amat penting. Dalam hal 

inilah pendekatan contextual metaresearch dapat dijadikan tawaran. Selanjutnya 

inventarisasi epistemologis atas tema-tema riset komunikasi perlu digali dan 

dikembangkan. Terutama tema yang menjelaskan manusia kreatif dan gaya reliensi 

terhadap konvergensi komunikasi, menjadi mutlak. Seperti yang telah dipaparkan 

berdasarkan hasil metariset atas kehadiran internet sebagai dua belas topik utama riset 

komunikasi yang semakin konvergen. 
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