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EDITORIAL 

Sekitar tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, ketika Lembaga 
Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (LPIS) Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga, sedang berada pada puncak dinamika kegiatannya, sebagai 
sebuah lembaga riset, khususnya riset ilmu-ilmu sosial, hasil-hasil 
penelitian empirik lapangan di bidang ilmu sosial diterbitkan melalui 
majalah ilmiah yang diberi nama ‘Cakrawala’. Saat itu ‘Cakrawala’ 
merupakan salah satu jurnal ilmiah terkenal yang dalam Bahasa 
Indonesia menjadi acuan para peneliti baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri tentang permasalahan sosial. Namun, ketika Lembaga 
tersebut "dikembangkan" menjadi LPU (Lembaga Penelitian 
Universitas maka skopa penelitiannya juga berkembang dengan 
cakupan yang sangat luas. Oleh sebab itu maka berhentilah penerbitan 
‘Cakrawala’ sebagai media penyebarluasan karya-karya penelitian 
sosial.  

Pada Tahun 2000, UKSW mendirikan sebuah fakultas baru, 
yang diberi nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program 
studi (prodi) Sosiologi, kemudian pada tahun 2004 berkembang 
program studi baru yaitu prodi Ilmu Komunikasi, dan pada tahun 2013 
lahir program studi baru yaitu Program Studi Hubungan Internasional. 
Pada tahun 2008 nama FISIPOL diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Komunikasi (FISKOM). Dalam rangka melanjutkan tradisi 
penerbitan ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu sosial yang sudah menjadi 
bagian dari tradisi kegiatan ilmiah di kampus UKSW, serta menyadari 
perlunya mengiringi perkembangan Ilmu-Ilmu Sosial di dunia ilmiah 
khususnya, maka jurnal ‘Cakrawala’ dirasa perlu untuk dibangkitkan 
kembali sebagai sebuah media diseminasi hasil-hasil riset ilmu-ilmu 
sosial. Oleh sebab itulah maka Cakrawala yang sedang anda baca 
merupakan Jurnal yang mewadahi penelitian (riset) Ilmu-Ilmu Sosial.  
 

Tulisan yang akan membahani ‘Cakrawala’ terbitan ini 
bersumber pada tujuh tulisan, dengan warna yang lebih beragam 
namun masih dalam lingkup kajian ilmu-ilmu sosial.  Keenam tulisan 
tersebut  terdiri dari, dua tulisan yang berkaitan dengan  Teknologi dan 
Internet,; satu tulisan berkaitan dengan Sosiologi “Gramscian dan 
Faucoldian”; Satu tulisan berkaitan dengan Komunikator; satu tulisan 
berkaitan dengan Proses Belajar; satu tulisan berkaitan dengan 
Komunikasi Antar Budaya dan satu tulisan berkaitan dengan Semiotika. 
Selamat membaca!  

  
Salatiga, 25 Juni 2015 

 
Ketua Dewan Redaksi. 
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CAKRAWALA 
MAJALAH PENELITIAN SOSIAL 

1. Tujuan 
Tujuan diterbitkannya Jurnal Penelitian Sosial Cakrawala antara lain:  

(1). Mendesiminasikan hasil-hasil dan proses penelitian sosial 
(2). Mengembangkan pemikiran kritis tentang hasil dan proses penelitian 
 yang aktual 
(3).  Membangun wacana dan analisa kritis mengenai pengembangan sosial 

ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik dari suatu penelitian sosial 
yang sedang aktual. 

 
2. Format Penulisan Artikel Jurnal Penelitian Sosial CAKRAWAL  

Berdasar tujuan diatas maka artikel yang ditulis selain dapat 
mengemukakan hasil-hasil penelitian, yang tentu saja harus didasarkan pada 
hasil penelitian yang mengetengahkan urgensi, manfaat dan tujuan penelitian, 
maka artikel juga dapat memuat telaah kritis terhadap suatu hasil atau 
proses penelitian sosial yang sedang aktual. Artikel yang akan dimuat  dapat 
pula mengemukakan hasil perenungan kritis dan menyeluruh menyangkut 
suatu teori, metode penelitian, ataupun hasil penelitian sosial. 

Adapun pedoman penulisan jurnal Penelitian Sosial Cakrawala adalah 
sebagai berikut: 

1. Judul. Memuat dengan tepat isu yang dibahas. Bisa juga ditulis dengan 
provokatif. 

2. Nama Penulis. Disertai dengan catatan kaki mengenai keterangan penulis 
dan aktivitasnya saat ini. Apabila penelitian tersebut didukung oleh suatu 
lembaga, bisa juga dicantumkan di catatan kaki. 

3. Abstrak. Menyampaikan secara eksplisit masalah dan tujuan, metodologi, 
serta hasil penelitian. Berjumlah sekitar 50 kata. 

4. Bagian Pendahuluan. Memuat gambaran permasalahan penelitian, tujuan 
penelitian, intisari kajian pustaka, pendekatan, dan permasalahan yang 
dihadapi. 

5. Metode. Memuat secara jelas metode yang digunakan, baik menyangkut 
keputusan prinsipiil dan keputusan teknis, seperti lokasi dan waktu 
penelitian, jenis penelitian, penentuan unit analisa dan sumber informasi, 
sampling method, cara analisa dan pembahasan, serta permasalahan yang 
dihadapi. 
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6. Hasil Penelitian. Mengemukakan hasil penelitian secara efektif. 
Interpretasi terhadap tabel, grafik, dan diagram disampaiakan secara jelas 
dan komunikatif.  

7. Pembahasan. Penulis menguraikan penelitiannya secara logis dan 
menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan teori yang terkait. 
Penulis diharapkan akan mampu mengemukakan argumentasi yang 
mendasar dan kritis di dalam mengulas hasil penelitiannya. 
Mengidentifikasi permasalahan/isu yang timbul sebagai konsekuensi 
penelitiannya serta kemungkinan pemecahan baik yang bersifat teoritis 
maupun praktis. 

8. Penutup. Memuat kesimpulan dan saran yang sesuai dengan tujuan dan 
temuan penelitian. 

9. Daftar Pustaka. Memuat semua nama pengarang, dan judul buku, majalah, 
ataupun sumber data sekunder yang dijadikan acuan dalam penulisan 
artikel ini. 

 

3. Waktu Penulisan dan Alamat Redaksi 
Penulisan artikel jurnal Cakrawala ini paling lambat diterima 

Redaksi pada dua bulan sebelum saat terbit. Panjang tulisan sekitar 15 – 25 
halaman berukuran kertas B5 dengan berjarak 1,5  paragraf. Dikirimkan 
berupa file elektronik ke alamat e-mail: daru.purnomo@staff.uksw.edu    
  

Pertanyaan lebih spesifik dapat ditujukan kepada:  

 

Redaksi Majalah Penelitian Sosial Cakrawala 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga 

Jl Diponegoro 52-60 Salatiga. 

Email: daru.purnomo@staff.uksw.edu 

 

 

***** 
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RETHINKING TEORI KOMUNIKASI DALAM KONTEKS MEDIA BARU 

 (Telaah Pemikiran Holmes tentang Komunikasi, Teknologi dan 
Masyarakat) 

Oleh: 

 Sih Natalia Sukmi 

 

ABSTRACT 

The new media give consequence to the study of communication sciences. Empirical facts 
showed that communication research often get stuck on the wrong footing basis in 
analyzing social conditions, but there is no doubt that the theory of communication 
should be in harmony with the development of technologies that facilitate society and 
interaction process. This study seeks to provide a description of how the development of 
the theory of communication and dialogue with communication problems emerging. 
David Holmes's view on the development of communication studies will overshadow this 
article. Literature method used to describe the theories that have been and can be applied 
to the study of communication, new media and social implications there in. 

Keywords: Theory of communication, new media, David Holmes 

 

1. PENDAHULUAN 

 Studi komunikasi kian hari kian dinamis seiring perkembangan 
teknologi dan masyarakat penggunanya. Teknologi tak bisa lepas dari telaah 
komunikasi karena di beberapa pendekatan komunikasi, teknologi justru 
menjadi bagian vital. Shanon and Weaver misalnya, ilmuwan matematika  ini 
menekankan komunikasi pada medium dan noise. Shanon yang meneliti untuk 
perusahaan telekomunikasi tentu berupaya keras untuk mengukur kapasitas 
dan efisiensi teknologi komunikasi sebagai sarana transmisi simbol-simbol. 
Pendekatan ini memandang komunikasi sebagai proses linier seperti 




