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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu 

communicates yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya 

communis yang bermakna umum atau bersama-sama. Dengan demikian 

komunikasi menurut ahli kamus bahasa, menunjuk pada suatu upaya yang 

bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan (Fajar, 2009: 31).  

Menurut Anderson dalam (Santoso dan Setiansah, 2010:5) Komunikasi adalah 

proses dimana memahami dan dipahami orang lain. Hal ini berjalan secara 

dinamis, terus berubah dan berganti, tergantung situasi terkait. Sesuai dengan 

pengertian tersebut tentunya komunikasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Sebagai 

makhluk sosial manusia perlu membangun interaksi antar sesamanya, maka 

komunikasi adalah sarana yang tepat.  

Banyak alasan kenapa manusia berkomunikasi. Thomas M. Scheidel 

(Mulyana, 2003) mengatakan, orang berkomunikasi terutama untuk menyatakan 

dan mendukung indetitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang 

disekitarnya, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau 

berperilaku sebagaimana yang diinginkan. 

2.2 Komunikasi interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikator dengan 

seorang komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling  efektif dalam hal 
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upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang, karena sifatnya 

dialogis, berupa percakapan (Effendy, 2015: 8). Arus balik yang terdapat dalam 

komunikasi ini bersifat langsung. Komunikator dapat mengetahui tanggapan dari 

komunikan saat itu juga. 

Komunikasi seperti ini sangat menguntungkan bagi komunikator karena dapat 

langsung berhadapan dengan komunikan. Sehingga komunikator dapat dengan 

jelas melihat kondisi dari komunikan itu sendiri. Seperti yang terjadi di dusun 

Sumbergadung, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten malang. 

Dengan melakukan komunikasi interpersonal, seorang komunikator mampu 

melihat keadaan sekitar, kemudian dapat menyesuaikan dengan keadaan 

komunikan yang ada di daerah tersebut. Mengetahui latar belakang dan keadaan 

komunikan akan lebih memudahkan seorang komunikator mengarahkan seseorang 

ke suatu tujuan sebagaimana yang ia inginkan. 

2.3 Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung 

diantara suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat masing-

masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok 

(Fajar, 2009: 65).  Komunikasi ini membahas tentang kelompok. Pesan ataupun 

sejumlah informasi yang disampaikan semua berkaitan dengan urusan  dan tujuan 

kelompok. Pesan dalam komunikasi ini tidak bersifat pribadi karena semuanya 

berkaitan dengan semua anggota kelompok. 

Komunikasi kelompok juga bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang 

mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lainnya, dan 
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memandang mereka menjadi salah satu bagian dari kelompok tersebut (Fajar, 

2009: 65-66).  Kenyataannya komunikasi kelompok di lakukan oleh lebih dari dua 

orang dan materi komunikasi tersebut pun terbatas untuk anggota kelompok saja. 

Komunikasi kelompok tentunya memiliki karakteristik yang membedakan dengan 

komunikasi lain. Adapun karakteristik komunikasi kelompok yang dijelaskan 

Fajar (2009:66) sebagai berikut : 

1. Komunikasi dalam komunikasi kelompok bersifat homogen 

2. Dalam komunikasi kelompok terjadi kesempatan dalam melakukan 

tindakan pada saat itu juga. 

3. Arus balik didalam komunikasi kelompok terjadi secara langsung, karena 

komunikator dapat mengetahui reaksi komunikan pada saat komunikasi 

sedang berlangsung. 

4. Pesan yang diterima komunikan dapat bersifat rasional (terjadi pada 

komunikasi kelompok kecil) dan bersifat emosional (terjadi pada 

komunikasi kelompok besar). 

5. Komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan meskipun 

hubungan yang terjadi tidak erat seperti pada komunikasi interpersonal. 

6. Komunikasi kelompok akan menimbulkan konsekuensi bersama untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

2.3.1 Jenis komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok dapat dibedakan berdasarkan jumlah peserta 

yang ada dalam kelompok tersebut. Dalam bukunya (Fajar, 2009: 75) 

menuliskan dua jenis komunikasi kelompok yaitu : 
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1. Komunikasi kelompok kecil 

Komunikasi kelompok kecil (small group communication), yaitu 

komunikasi yang prosesnya secara dialogis, tidak linear, melainkan 

sirkular. Umpan balik terjadi secara verbal. Komunikan dapat 

menanggapi uraian komunikator. Contoh: ceramah [lecture] ,diskusi 

panel [panel discussion], symposium [symposium], forum, seminar, 

curah saran [brain storming], komunikasi antara manajer  dengan 

sekelompok karyawan. 

2. Komunikasi kelompok besar 

Komunikasi kelompok besar (large group communication),  

komunikasi yang ditujukan kepada afeksi komunikan, kepada hatinya 

atau kepada perasaanya. Contoh: rapat raksasa di sebuah lapangan 

2.4 Tindakan Komunikatif 

Tindakan komunikatif menurut Habermas (Hardiman, 2009) mengacu 

pada tindakan yang diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama 

berdasarkan harapan timbal balik diantara subjek-subjek yang berinteraksi 

menggunakan simbol-simbol, khususnya bahasa sehari hari sebagai medium bagi 

tindakan tersebut.   

Komunikasi menjadi titik tolak dalam teori ini, dan praksis menjadi 

konsep sentralnya. Praksis bukan diartikan sebagai tingkah laku buta berdasarkan 

naluri belaka, melainkan tindakan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang 
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diterangi oleh kesadaran rasional. Rasio tidak hanya tampak dalam kegiatan 

menaklukan alam melalui keja, melainkan juga dalam interaksisubjektif yang 

menggunakan bahasa sehari-hari. 

Dalam Hardiman (2009: 230) Rasioanilasasi menghasilkan tiga segi yang 

dapat memastikan situasi-situasi baru dapat dihubungkan dengan apa yang ada di 

dunia ini melalui tindakan komunikatif, ketiga segi tersebut adalah : 

1. Reproduksi Kultural yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru 

yang muncul, tetap ada kelangsungan tradisi dan koherensi pengetahuan 

yang memadai untuk kebutuhan konsensus dalam praktik sehari-hari. 

2. Integrasi sosial yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi yang baru , 

koordinasi tindakan tetap terpelihara dengan sarana hubungan-hubungan 

antar pribadi yang diatur secara legitim dan kekonstanan identitas-identitas 

kelompok tetap ada. 

3. Sosialisasi yang menjamin  bahwa dalam situasi-situasi baru, perolehan 

kemampuan umum untuk bertindak bagi generasi mendatang tetap 

terjamin dan penyelarasan sejarah hidup individu dan bentuk kehidupan 

kolektif terpelihara. 

Dalam buku Hardiman (2009: 230) Habermas juga menjelaskan tentang 

dasar dari tindakan komunikatif , diantaranya : 

1) Kebudayaan 

Dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang memungkinkan  

mereka yang terlibat dalam tindakan komunikatif membuat interpretasi-

interpretasi yang dapat mencapai konsesus mengenai sesuatu  di dunia ini. 
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2) Masyarakat  

Dipahami sebagai tatanan-tatanan sah yang memungkinkan mereka 

yang terlibat dalam tindakan komunikatif membentuk solidaritas sejati. 

3) Kepribadian 

Dipahami sebagai kompetensi yang memungkinkan seorang subjek 

berbicara dan bertindak dan karenanya mampu berpartisipasi dalam proses 

pemahaman timbal balik dalam konteks tertentu dan memelihara jati 

dirinya sendiri dalam konteks-konteks interaksi. 

Dalam tindakan komunikatif saat komunikasi berlangsung para individu 

yang terlibat ingin membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan 

berusaha mencapai apa yang disebut dengan klaim-klaim kesahihan (validity 

claims). Klaim-klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa 

paksaan oleh lawan bicara. Dalam Hardiman (2009: xxii) Habermas menyebut 

empat macam klaim sebagai berikut : 

a. Kalau kita sepakat tentang dunia alamiah dan objektif, kita mencapai 

klaim kebenaran (truth).  

b. Kalau sepakat tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, kita 

mencapai klaim ketepatan (rightness).  

c. Kalau sepakat tentang kesesuaian dunia batiniah dan ekspresi seseorang, 

kita mencapai klaim autentisitas atau kejujuran (sincerety).  

d. Akhirnya, kalau kita bisa menjelaskan macam-macam klaim itu dan 

mencapai kesepakatan atasnya. Kita mencapai klaim komprehensibilitas 

(comprehensibility).  
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Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai klaim keempat ini,  dan 

orang yang mampu berkomunikasi, dalam arti menghasilkan klaim-klaim itu, 

disebut memiliki “kompetensi komunikatif”. 

2.5 Opinion leader dalam sistem komunikasi 

Didalam buku sistem komunikasi Indonesia yang ditulis oleh Nurudin 

(2010) dicantumkan penelitian terdahulu tentang bagaimana opinion leader 

berpengaruh dalam sebuah masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rogers 

dan Shoemakers (1987) di peru. Pada saat itu dilakukan program penyuluhan 

tentang kebersihan dan sanitasi kepada masyarakat lokal peru. Program 

penyuluhan dilakukan oleh Nelida (seorang petugas kesehatan di Los Malinos) 

dianggap gagal pada saat itu. 

 Kegagalan itu karena dari 200 keluarga peserta penyuluhan, hanya 11 

keluarga yang mau mengikuti dan melakukan apa yang diberikan di penyuluhan 

tersebut yang pada saat itu adalah memasak air bersih sebelum dikonsumsi. 

Nelida hanya menjelaskan dalam air yang tidak dimasak terdapat kuman. Namun 

penjelasan Nelida pada saat itu tidak dipercayai oleh masyarakat peserta 

penyuluhan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh tidak mampunya Nelida untuk 

memanfaatkan opinion leader yang ada di masyarakat tersebut. 

 Masyarakat desa di daerah itu masih memiliki keyakinan yang teguh dan 

masih sulit mempercayai pendatang dari luar seperti Nelida. Itu sebabnya 

diperlukan pendekatan kepada opinion leader setempat, sehingga informasi yang 

disampaikan akan lebih mengena ketika yang menyampaikan informasi tersebut 

adalah seseorang Yang sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat. 
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Penelitian diatas suatu contoh yang ada dari pentingnya seorang opinion leader 

dalam sistem komunikasi. Terutama komunikasi yang terjadi dalam sebuah 

masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di desa. 

2.5.1 Cara Mengetahui Opinion Leader 

Untuk mengetahui Opinion leader ada cara yang bisa digunakan. 

Menurut Everett M. Rogers (1973) dalam buku Nurudin cara yang dapat 

digunakan adalah sebagiai berikut : 

1. Metode sosiometrik 

Dalam metode ini masyarakat akan ditanyai tentang kepada siapa 

mereka meminta nasehat atau mencari informasi mengenai masalah 

kemasyarakatan yang dihadapinya. Seseorang yang nantinya ditunjuk 

oleh masyarakat itulah yang nantinya disebut sebagai opinion leader 

ataupun pemimpin opini. Teknik ini adalah cara yang paling valid 

untuk menentukan siapa opinion leader sesuai dengan pandangan para 

masyarakat. 

2. Informants Rating 

Lewat metode ini diajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu pada 

orang/responden yang dianggap sebagai key informants dalam 

masyarakat mengenai siapa yang dianggap masyarakat sebagai 

pemimpin-pemimpin mereka. Dalam metode ini orang yang ingin 

mngetahui sosok pemimpin masyarakat lewat responden harus jeli 

dalam memilih key informants. Dan key informants harus benar-benar 

orang yang baik bagi masyarakat. 
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3. Self Designing Method 

Dengan metode ini kita dapat mengajukan pertanyaan kepada 

responden dan minta ditunjukan  tendensi orang lain yang dapat 

menunjuk siapapun yang diperkirakan sebagai orang yang mempunyai 

pengaruh. Gampangnya kita mengajukan karakteristik opinion leader 

kepada seseorang. Jika dia tidak merasa maka dia diminta menunjukan 

siapa yang menurutnya cocok menjadi opinion leader. Kesadaran 

seseorang untuk menilai dirinya sebagai seorang pemimpin sangat 

dibutuhkan pada metode ini. 

4. Observations 

Metode ini memungkinkan langsung untuk peneliti terjun ke 

lapangan sehingga dapat menilai sendiri siapa yang pantas dianggap 

sebagai opinion leader. Kekurangan metode observasi adalah hanya 

bisa dilakukan pada masyarakat atau kelompok kecil saja dimana 

peniliti bisa melihat kegiatan atau perilaku masyarakat yang sedang di 

telitinya 

2.5.2 Karakteristik Opinion Leader 

Opinion Leader adalah orang yang mempunyai ke unggulan dari 

masyarakat kebanyakan (Nurudin, 2010 : 160). Dalam bukunya yang berjudul 

Sistem Komunikasi Indonesia Nurudin menjelaskan beberapa karakteristik 

opinion leader diantaranya : 

1. Lebih tinggi pendidikan formalnya dibanding dengan anggota 

masyarakat lain; 
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2. Lebih tinggi Status Sosial Ekonominya (SSE); 

3. Lebih inovatif dalam menerima dan mengadopsi ide baru; 

4. Lebih tinggi pengenalan medianya (media exposure); 

5. Kemampuan empatinya lebih besar;  

6. Partisipasi sosial lebih besar; 

7. Lebih kosmopolit (mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas). 

Disamping itu ada juga syarat seorang pemimpin (termasuk 

pemimpin opini) yang pernah dikatakan oleh Floyd ruch dalam (Nurudin, 

2010 :161). Sebagai berikut : 

1. Social perception, artinya seorang pemimpin harus dapat memiliki 

ketajaman dalam menghadapi situasi; 

2. Ability in abstract thinking, artinya pemimpi harus memiliki 

kecakapan secara abstrak terhadap masalah yang dihadapi; 

3. Emotional stability, artinya pemimpin harus memiliki perasaan stabil, 

tidak mudah terkena pengaruh dari luar (yang tidak diyakini dan 

bertolak belakang dengan keyakinan masyarakat,pen.) (Slamet 

Santoso, 1992). 

2.6 Definisi alkoholik  

Istilah alkoholik mengarah kepada setiap orang yang mengalami 

kencanduan terhadap alkohol. Alkohol merupakan penekan susunan saraf pusat 

tertua, dan bersama-sama kafein dan nikotin merupakan zat kimia yang paling 

banyak digunakan manusia (Joewana, 1989: 33). Tidak bisa dipungkiri bahwa 

minum minuman keras atau beralkohol sudah sering kita jumpai di masyarakat. 
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Dari dewasa hingga remaja sudah banyak yang telah mencoba minum minuman 

keras. 

Alkohol telah menimbulkan masalah mental, sosial, kriminalitas dan 

kesehatan masyarakat. Dalam konsumsi alkohol dikenal istilah harmful alcohol 

use yang disebutkan sebagai penggunaan alkohol yang menimbulkan efek 

merusak terhadap kesehatan. Efek tersebut dapat berupa efek fisik (misalnya 

hepatitis) atau efek mental (misalnya episode depresi akibat konsumsi alkohol 

berat)(Putra, 2012). 

Tanda-tanda mental meliputi peningkatan penyalahgunaan alkohol antara 

lain: mudah tersinggung, marah, gelisah, menghindar dari kegiatan yang tidak 

memberikan kesempatan untuk minum, kesulitan dalam membuat keputusan; 

oversleeping, berlebihan menampilkan tangisan dan emosional (Utina, 2012). 

Alkoholik jelas berbeda dengan masyarakat yang non alkoholik, tentunya perlu 

dilakukan pendekatan yang berbeda kepada seorang alkoholik. Mengingat 

keadaan seorang alkoholik yang mudah marah dan gelisah yang terjadi karena 

pengaruh alkohol. 

2.6.1 Alkoholisme 

Alkoholisme adalah penyakit menahun yang ditandai dengan 

kecenderungan untuk meminum lebih daripada yang direncanakan, kegagalan 

usaha untuk menghentikan minum minuman keras dan terus meminum 

minuman keras walaupun dengan konsekuensi sosial dan pekerjaan yang 

merugikan (Utina, 2012). 
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Alkoholisme didefinisikan secara medik sebagai penyakit primer 

dan kronis yang perkembangan dan manifestasinya dipengaruhi oleh faktor 

genetik, psikososial, dan lingkungan. Penyakit ini sering kali progresif dan 

bersifat fatal, ditandai adanya gangguan periodik dan berkesinambungan 

dalam hal: kehilangan control akibat minum alkohol berlebihan, kegagalan 

usaha untuk menghentikan  minum-minuman keras, dan terus-menerus 

menggunakan alkohol walaupun tahu kerugiannya, baik untuk kehidupan 

sosial maupun pekerjaan (Hartati-Zullies, 2009: 221-222). 

Ada beberapa tahap alkoholisme dalam  (Utina, 2012) terdapat 

empat tahap sebagai berikut : 

1. Minum sebagai pelarian. Minum alkohol digunakan untuk 

melarikan diri dari kenyataan, alkohol membantu orang “melarikan 

diri” dari tekanan, ketakutan dan kekhawatiran. Seseorang pada 

tahap awal kecanduan alkohol telah meningkatkan toleransi 

terhadap alkohol, dan mungkin tidak muncul mabuk. 

2. Minum menjadi suatu kebutuhan seseorang akan didorong 

untuk minum oleh keinginan batin yang tak tertahankan. Pada 

tahap ini seorang pecandu mungkin memiliki periode pantang, 

tetapi dia akan selalu minum kembali. Pada tahap ini juaga orang 

mungkin mengalami pemadaman dan dapat menampilkan perilaku 

yang agresif. 

3. Minum tanpa kendali. Pada tahap ini pecandu tidak lagi 

memiliki kuasa atas kebutuhan alkohol. Ini dalah satu tahap yang 

paling mudah untuk dikenali oleh teman ataupun keluarga. 
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Pekerjaanya mulai terbengkalai dan mulai bermasalah dengan 

hukum. 

4. Minum karena ketergantungan. Hari-harinya selalu dimulai 

dengan minum, selain itu juga ditandai dengan tremor, binges dan 

sering meludah. Seseorang yang dalam tahap ini memiliki risiko 

yang sangat tinggi untuk penyakit. 

2.6.2 Alkoholik Dalam Sosiologi 

 Masalah alkoholisme dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat 

pada umumnya tidak berkisar pada apakah alkohol boleh atau dilarang 

dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh 

menggunakannya, di mana, bilamana dan dalam kondisi yang bagaimana. 

Umumnya orang awam berpendapat bahwa alkohol merupakan racun 

protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem syaraf. Akibatnya, 

seseorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan 

diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Namun perlu dicatat bahwa 

ketergantungan pada alkohol merupakan proses tersendiri yang memakan 

waktu. 

 Dalam kenyataanya, masyarakat mempunyai pengaruh tertentu 

terhadap penggunaan alkohol. (Soekanto, 1990: 376-380). Pada umumnya 

proses pengaruh tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk 

mengendalikan, mengintegrasikan dan membangun warganya. 

Proses mana tidak selalu mempunyai pengaruh yang seluruhnya 
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positif. Apabila ada pengaruh negatif, maka akan terlihat 

ketegangan atau keresahan pada diri warga masyarakat. Salah satu 

upaya mengatasinya adalah menggunakan alkohol kalau perlu 

sampai mabuk. 

2. Setiap masyarakat membentuk lembaga-lembaga atau pola-

pola tertentu yang dapat menyalurkan rasa tegang atau rasa 

khawatir. Lembaga atau pola-pola tersebut mempunyai taraf 

kemampuan tertentu di dalam menyalurkan rasa tegang atau rasa 

khawatir. Taraf kemampuan itu ikut mempengaruhi luas-sempitnya 

kemungkinan menggunakan alkohol untuk penyaluran keresahan 

diri. 

3. Dalam setiap masyarakat berkembang pola sikap tertentu 

terhadap perilaku minum-minum. Secara tradisional minum-minum 

merupakan acara yang mempunyai berbagai fungsi, antara lain, 

untuk memperlancar pergaulan. Sebagai sarana memperlancar 

pergaulan, pola minum-minum mengandung aspek-aspek tertentu, 

misalnya, prestise sosial. Dalam batas-batas tertentu pola minum-

minum, terutama dimana minuman yang disajikan mengandung 

alkohol, mencerminkan pola perilaku kelas sosial tertentu. Di 

Amerika Serikat, misalnya, bagi kelas sosial menengah pola 

minum-minum mempunyai fungsi tertentu. 

4. Setiap masyarakat cenderung menempatkan pemabuk 

sebagai pihak yang menyimpang atau bahkan pelanggar. Dengan 

lain perkataan, peminum adalah pihak yang secara potensial 
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merupakan pelanggar. Akan tetapi hal itu juga tergantung pada 

taraf ketetapan norma-norma yang mengatur perilaku yang 

berkaitan. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini digunakan penulis menjadi rujukan dalam 

melakukan penelitian. Dalam penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 

kesamaan judul dengan judul penelitian penulis. Namun penelitian terdahulu ini 

diharapkan mampu menambah teori dan menjadi referensi penulis untuk mengkaji 

penelitian yang akan dilakukan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti yaitu 

penelitian  M. Azin Rahman pada tahun 2017 Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Peran Opinion Leader 

dalam Mempertahankan Kerukunan pada Masyarakat Desa” (Studi pada 

Masyarakat Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok 

Timur, NTB). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sosok tuan guru 

yang dalam hal ini merupakan pemimpin opini sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, terutama perannya dalam memelihara kerukunan masyarakat 

khususnya masyarakat Desa Lendang Nangka. 

Penelitian yang dilakukan oleh  M. Azin Rahman dan yang akan dilakukan 

oleh peneliti sama-sama mengkaji tentang Opinion Leader tetapi perbedaannya 

terdapat pada subjek yang akan diteliti yaitu pada penelitian M.Azin Rahman 

adalah dalam mempertahankan  kerukunan pada masyarakat desa, sedangkan 

peneliti subjeknya Tindakan komunikasi pada kelompok alkoholik. 
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Kemudian penelitian yang kedua adalah penelitian Fitri Permatasari pada 

tahun 2016 Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Penyiaran islam Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peran Opinion Leader Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok dalam Pilkada Kota Depok 2015”. Hasil 

Penelitian ini adalah peran ulama-ulama MUI dianggap mampu mempengaruhi 

masyarakat dalam memilih kandidat. Namun keberadan ulama sebagai opinion 

leader tidak  menjadi satu-satunya pertimbangan bagi masyarakat. Karena di kota 

Depok juga ada beberapa masyarakat yang aktif unttuk menggali informasi 

sendiri. 

Alasan penulis memilih ini seabagai rujukan karena sama-sama mengkaji 

tentang opinion leader. Namun penulis lebih menekankan kepada Tindakan 

komunikasi opinion leader untuk diteliti, dari pada kepada peran opinion leader 

seperti yang diteliti oleh Fitri Permatasari. 

 

2.8 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan tindakan 

komunikatif opinion leader pada kelompok alkoholik yang ada di dusun 

Sumbergadung, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

Yang peneliti maksud tentang mengetahui dan mendeskripsikan tindakan 

komunikatif opinion leader yaitu melihat keseluruhan tindakan komunikasi yang 

dilakukan oleh opinion leader pada kelompok alkoholik yaitu tindakan yang 

diarahkan oleh norma yang telah disepakati dan menggunakan simbol sehari-hari. 
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Dan tindakan tersebut mengacu pada tiga segi yaitu reproduksi kultural, integrasi 

sosial, dan sosialisasi 

 

 


