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TUGAS KELIMA 
Mata kuliah  : Teori Komunikasi 
Pengampu  : Tri Nugroho Adi,M.Si. 
=========================================================================== 
 

1. Buku yang direview  Griffin, EM. 2003. A First Look at Communication Theory. 5th ed. 
New York: McGraw Hill chapter 27,28 dan 29 (Cultivation Theory, Agenda Setting 

Theory, The Media Equation) 
2. Metode belajar/penugasan adalah jigsaw . 
3. Petunjuk  pelaksanaan jigsaw: 

A. Buat kelompok belajar @ 3 orang, setiap anggota mereview 1 chapter, misal 
anggota no 1 mereview chapter no 27, anggota no 2 mereview ch.28 dst. 

B. Pada perkuliahan berikutnya (15/16 April 2015). Masing-masing anggota akan 
memisahkan diri dari kelompoknya dan bergabung dengan anggota kelompok lain 
yang bernomor sama. Misal anggota kelompok A no 1 akan bergabung dengan 
kelompok B, C,D, dst yang juga sama-sama no 1, begitu seterusnya.  

C. Dari pengelompokkan yang sama nomornya ini akan terbentuk 3 kelompok besar 
yang disebut kelompok “pakar”. Selama 15 menit kelompok pakar akan saling 
sharing dan menguatkan pemahaman.  

D. Setelah selesai diskusi kelompok pakar, maka masing-masing anggota kelompok 
pakar ini akan kembali ke kelompok awal. Dalam diskusi kelompok awal ini, 
masing-masing anggota akan mengajarkan kepada temannya chapter yang sudah 
mereka kuasai. Setiap chapter, didiskusikan selama 15 menit. Masing-masing 
anggota harus mencatat sendiri-sendiri hasil diskusi. 

E. Pada akhir diskusi setiap anggota kelompok akan memeroleh pemahaman 
sebanyak 3 chapter yang dipelajari hari itu. Hasil catatan harus dikumpulkan 
(word; times new roman; pt 12; 1,5 spasi; A4) kemudian dikirimkan (file 
atachment) ke dosen dengan email sinaukomunikasi@gmail.com paling lambat 
pukul 21.00 WIB pada hari H kuliah tersebut. Don’t be late!!! 

F. Sesi minggu ini TIDAK ADA PERTANYAAN QUIZ. 
G. Good luck....  
 

 
PETUNJUK TEKNIS MEREVIEW TEORI 

1. Untuk mereview teori yang anda pelajari dalam tiap chapter buku tsb anda harus 
membaca dengan cermat,cerdik namun cerdas. Jangan dikacaukan pemikiran pokok 
anda pada teori yang anda pelajari dengan segala bentuk ilustrasi, contoh dan 
analogi. Semua itu hanya strategi dan gaya penguraian pengarang. Untuk itu , sekali 
lagi, anda harus belajar dengan cermat, cerdik dan cerdas. Bagaimana caranya? 

2. Fokuskan pada apa yang anda pelajari dalam tiap chapter, untuk itu sebelum 
membaca anda harus membuat draft catatan yang berisi pokok materi atau 
pertanyaan yang harus anda “jawab” melalui buku tsb.  

3. Misalnya. Buat draft  seperti di halaman berikut .... 

mailto:sinaukomunikasi@gmail.com
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............ Theory/Teori............. 

Pengantar  

Buat pengantar untuk teori ini,dengan bahasa anda sendiri, kemukakan apa “maksud”teori ini, apa 

“tujuan” dan juga cakupan teori ini (misal cakupannya adalah pada tataran komunikasi 

interpersonal, kelompok, organisasi, dst), siapa yang mencetuskan (sebutkan juga  tahunnya). 

Kemudian apa yang menjadi akar teori ini dan juga kaitannya dengan teori lain –jika ada ( misal teori 

A berakar pada teori B, dan memiliki keterkaitan dengan teori C, dst)  

Buat tulisan yang ringkas dan padat tapi jelas, bagian ini memuat lebih kurang 100-150 kata/words  

 

Nama Teori..... 

Ini merupakan bagian inti tulisan/catatan anda. Meliputi : definisi/batasan teori tersebut, penekanan 

teori, bila ada perincian dari teori tsb, misal teori A terdiri dari berapa tipe/ketegori dst. maka anda 

bisa menjelaskan secara detil tapi tetap dibuat ringkas. Bila perlu anda bisa membuat bagan atau 

ilustrasi dari teori yang anda pelajari. Beberapa istilah penting teori, sebaiknya dibiarkan tetap dalam 

bahasa Inggris, dengan penulisan bold dan italic. Anda bisa melakukan cross reference dengan 

memanfaatkan literatur lain jika memang dipandang perlu. Ingat format tulisan dengan bahasa anda 

sendiri, jaga tata bahasa yang sesuai kaidah EYD, ringkas, jelas, dan padat, bagian ini memuat lebih 

kurang  350 -400 kata/words  

 

Criticism/catatan kritis 

Bagian ini anda didorong untuk berani mengemukakan catatan kritis mengenai teori yang anda 

pelajari. Anda bisa mencari beberapa referensi dari literatur lain yang membuktikan teori ini atau 

yang telah melalukan pengujian teori ini dst, kemudian dari penelusuran literatur itu anda bisa 

kemukakan catatan anda apakah,misalnya, ada yang “aneh”,”istimewa” dari teori tersebut, apakah 

ada penekanan yang terlalu berlebihan pada aspek tertentu dst.......  

Anda tidak perlu takut/salah membuat catatan atau kritikan terhadap teori yang anda pelajari. 

Bagian ini harus dikemukakan dengan bahasa anda sendiri, singkat, jelas dan tidak bertele-tele. 

Bagian ini cukup terdiri dari   50-100  kata/words  

 

Penerapan 

Dalam sub catatan ini anda diminta mendemonstrasikan pemahaman anda dengan mengemukakan 

aplikasi teori ini. Misalnya teori A akan efektif bila diterapkan dalam konteks komunikasi 

interpersonal ...bla bla....  Bagian ini cukup terdiri dari   50-75  kata/words  

 

Contoh kasus 

Ini merupakan “tugas” terakhir dalam mereview teori, yakni menyajikan contoh kasus di mana teori 

ini bisa dipakai untuk menjelaskan atau bisa dipakai untuk menggambarkan teori tersebut dalam 

keseharian. Contoh yang anda kemukakan usahakan yang riil, bukan mengada-ada atau berandai-

andai. Anda bisa melakukan pengamatan fenomena di sekitar anda, atau mengambil dari sesuatu 

peristiwa yang terjadi dan terbaca di media massa misalnya.  Bagian ini cukup terdiri dari   75-100  

kata/words  

Untuk bisa berhasil dalam belajar mata kuliah ini kuncinya sederhana: belajarlah dengan 
niat tulus - berkomitmen pada tanggung jawab pribadi, disiplin, tekun, tabah dan 
ikhlas..... 
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