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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitan 

Paradigma mencakup keyakinan-keyakinan mengenai ontologi (makhluk 

seperti apakah manusia itu? Bagaimanakan sifat realitas?), epistemologi 

(bagaimana hubungan antara peneliti – yang mencari tahu, dengan orang-orang 

atau fenomena yang diteliti objek pengetahuan, hal yang diketahui?), dan 

metodologi (bagaimana cara kita dapat mengetahui sesuatu?) Denzin dan Lincoln 

(1994) dalam Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. 

Selanjutnya, paradigma mengandung pandangan tetang dunia, cara pandang untuk 

menyederhanakan kompleksitas dunia nyata, dan karenanya, dalam konteks 

pelaksanaan penelitian, memberi gambaran pada kita mengenai apa yang penting, 

apa yang dianggap mungkin dan sah untuk dilakukan, apa yang dapat diterima 

akal sehat (Patton, 1990).  

Wimmer & Dominick dalam Kriyantono (2012: 48) menyebut 

pendekatan sebagai paradigma yaitu seperangkat teori, prosedur dan asumsi yang 

diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia. Jadi dapat dikatakan bahwa 

paradigma merupakan seperangkat keyakinan dan cara pandang baik secara 
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ontologi, epistemologi dan metodologi yang digunakan oleh peneliti untuk 

melihat dunia. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigman kontruktivis. 

Kriyantono menjabarkan paradigma konstruktifis berdasarkan empat landasan 

falsafah yakni ontologis, epistemologis, aksiologis dan metodologis. Secara 

ontologis paradigma konstruktivis melihat realitas merupakan suatu konstruksi 

sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik 

yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Kemudian realias juga merupakan hasil 

konstruksi mental dari individu pelaku sosial sehingga realitas dipahami secara 

beragam dan dipengaruhi oleh pengalaman, konteks dan waktu. 

Secara epistemologis paradigma konstruktivis melihat kebedaran dengan 

adanya interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Peneliti dan objek yang 

diteliti merupakan suatu kesatuan realitas yang tidak terpisahkan. Paradigman 

konstruktivis secara aksiologis bertujuan untuk merekonstruksi realitas sosial 

secara dialektis antara peneliti dengan pelaku sosial yang diteliti dan nilai, etika 

dan pikihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. 

Peneliti sebagai fasilitator yang menjebatani keragaman subjektivitas pelaku 

sosial. Terakhir paradigma konstruktivis secara metodologi menekankan empati 

dan interaksi dialektis antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas 

yang diteliti melalui metode-metode kualitatif seperti observasi partisipan. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana khalayak 

memaknai tayangan How to Act Indonesian berdasarkan kerangka pemikirannya 

dengan cara wawancara mendalam. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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seputar tayangan dengan didahului pertanyaan seputar latar belakang informan. 

Selain itu peneliti juga ingin membongkar latar belakang serta tujuan dari Sacha 

Stevenson membuat tayangan How to Act Indonesian. Apakah Sacha hanya 

sebagai lelucon saja atau ada tujuan untuk mencari keuntungan finansial dengan 

memanfaatkan karakter budaya suatu negara (Indonesia). 

 

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena atau objek penelitian 

sekomprehensif mungkin melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya 

(Kriyantono, 2006:56-57). Di samping itu, pendekatan ini juga memungkinkan 

peneliti untuk memahami data sebaik mungkin hingga mampu mengembangkan 

komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual, dan kategoris 

berdasarkan data tersebut, tidak semata-mata mengandalkan teknik-teknik yang 

telah dikonsepsikan, bersifat kuantitatif, dan tidak fleksibel. 

Pendekatan kualitatif juga bisa dikatakan sebagai penelitian yang sangat 

mengandalkan data, tidak menjadikan populasi atau sampling sebagai prioritas. 

Lebih jelasnya, selama data yang dikumpulkan sudah mendalam dan bisa 

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tak perlu lagi mencari sampling lainnya 

karena yang ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) bukan kuantitas. 
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Berikut ini adalah 11 ciri khas yang dimiliki oleh pendekatan kualitatif 

(Kriyantono, 2006: 57-58) : 

1. Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada setting lapangan, 

periset adalah instrumen pokok riset. 

2. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan 

catatan-catatan di lapangan dan tipe-tipe dari bukti-bukti 

dokumenter. 

3. Analisis data lapangan. 

4. Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes (kutipan-

kutipan), dan komentar-komentar. 

5. Tidak ada realitas tunggal. Setiap periset mengkreasi realitas sebagai 

bagian dari proses risetnya. Realitas dipandang sebagai sesuatu yang 

dinamis dan produk konstruksi sosial. 

6. Subjektif dan berada hanya dalam prefensi periset. Periset sebagai 

sarana penggalian interpretasi data. 

7. Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah. 

8. Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan 

individu- individunya. 

9. Lebih pada kedalam (depth) daripada keluasan (breadth). 

10.  Prosedur riset : empiris-rasional dan tidak berstruktur. 

11.  Hubungan antara teori, konsep, dan data: data memunculkan atau 

membentuk teori baru. 
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Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena 

dengan pendekatan ini, peneliti mampu menjelaskan fenomena secara mendalam 

mengenai pemaknaan khalayak terhadap tayangan How to Act Indonesian dalam 

media baru Youtube. Dengan pendekatan ini peneliti juga dapat membongkar 

motif dari pembuatan tayangan How to Act Indonesian. 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat tetang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau objek tertentu (Kriyanto. 2006:69). Periset sudah mempunyai konsep 

(biasanya satu konsep) dan kerangaka konseptual. Melalui kerangaka konseptual 

(landasan teori), periset melakukan operasionalisasi konsep yang akan 

menghasilkan variabel indikatornya. 

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual 

secara rinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada, mengidentifikasi masalah 

atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat 

perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam 

menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk 

menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Penelitian 

deskriptif timbul karena suatu peristiwa menari perhatian peneliti, tetapi belum 

ada kerangka teoritis untuk menjelaskannya. Melalui penelitian kualitatif 

deskriptif penelitian ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif 

mengenai pemaknaan khalayak terhadap tayangan How to Act  Indonesian. 

Peneliti akan menjabarkan bagaimana khalayak memaknai video sesuai dengan 

kerangaka pengetahuan serta latar belakang budaya dekoder. Melakukan 
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klarifikasi terhadap Sacha Stevenson perihal bagaimana, mengapa serta motif 

produksi tayangan tersebut, serta melakukan organisasi data/ temuan dengan 

analisis tematik berdasarkan teori pemaknaan khalayak oleh Stuart Hall. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Peneliti mengunakan metode analisis penerimaan (reception analysis). 

Inti dari analisis penerimaan atau pendekatan penerimaan adalah untuk 

menemukan pamhaman dan pembentukan makna (diambil dari sisi media) dengan 

penerima (McQuail, 2011: 80). Studi resepsi adalah sebuah metodologi yang 

berfokus pada bagaimana pembaca teks mengkonstruksi makna dari aktivitas 

membaca itu (Potter, 1996: 54).  

Metode ini berdasar pada teori kritis yang dibangun Stuart Hall yaitu 

model encoding-decoding. Hall menggambarkan bahwa dalam proses produksi 

pesan televisi wacana bermakna dikodekan berdasarkan kerangka makna instritusi 

media untuk meneguhkan struktur kekuatan dominan. Setelah pesan dikodekan, 

pesan tersebut disebar ke massa. Menurut Hall pesan ini bersifat terbuka dan 

bermakna banyak sehingga memungkinkan terjadi perbedaan pemaknaan sesuai 

dengan konteks dan budaya si penerima teks (Hall dalam McQuail, 2011: 80). 

Menurut Potter metode analsis pemaknaan hampir mirip dengan metode 

etnografi karena keduanya berfokus pada khalayak sebaagi komunitas 

interpretatif.  Namun, metode etnografi lebih mendasar daripada metode analisis. 

Analisis resepsi berfokus pada intepretasi khayak pada teks. 
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Peneliti mengumpulkan data dengan indepth interview (wawancara 

mendalam) dan participant obervations dari pembaca/ penonton/ pendengar dari 

teks tersebut. Setelah data terkumpul, peneliti membandingkan data dari teks 

dengan data yang dikumpulkan dari pembaca/ penonton/ pendengar tadi untuk 

menentukan apa yang terasimilasi dari pembaca/ pentonton/ pendengar tadi. 

Kemudian Potter mengatakan bahwa terdapat satu teknik untuk 

membadingkan tadi adalah dengan cara menganalsisi pembaca adalah dengan 

mengkategorisasi pembaca,”... such as the fictive reader, model reader, intended 

reader, characterized reader, ideal reader, insider and outsider reader, implied 

reader, and  superreader." Pengkategorisasian pemaknaan yang paling terkenal 

adalah skema pengkategorisasi pemaknaan dari Hall (1980). Hall mengusulkan 

tiga tipe pembacaan oleh pembaca/penonton/pendengar: 

1. The dominant : pemaknaan oleh khalayak yang menerima 

(secara sadar atau tidak sadar) ideologi dominan dari suatu teks. 

2. Teh negotiated : pemaknaan khalayak yang menerima ideologi 

dominan secara umum tetapi kemudian menafsirkannya ke dalam 

konteksnya sendiri dengan memperhitungkan situasi sosialnya 

sendiri. 

3. The Oppositional : pemaknaan khayak yang mana pemkanaannya 

bertolak belakang sama sekali dengan ideologi dominan dalam teks 

karena ideologi tersebut bertolak belakang dengan situasi sosial 

yang dimilikinya. 

(Potter, 1996: 55-56) 
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Dalam penelitian pemaknaan khalayak dalam tayangan Youtube How 

to Act Indonesian Episode 1 ini peneliti menganalisa dengan tipe pemaknaan yang 

diusungkan oleh Stuart Hall. Apakah khalayak memaknai secara dominan, 

ternegosiasi, atau oposisional. 

 

3.4 Key Informan/ Informan 

Key Informan adalah narasumber atau seseorang yang dianggap paling 

kredibel dengan masalah pokok penelitian karena pemahamannya akan informasi 

atau data mengenai hal-hal yang diteliti. Berdasarkan penjabaran di atas, key 

informan dalam penelitian ini adalah Sacha Stevenson yang mengenkoding 

peristiwa sosial „mentah‟ menjadi sebuah wacana televisual.   

Lalu Moleong (2000:90) dalam Metodologi Penelitian Kualitatif 

mendefinisikan informan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tetang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia melanjutkan bahwa 

seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tetang latar penelitian 

serta “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun 

hanya bersifat informan. Informan dalam penelitian ini adalah khalayak yang 

bertindak sebagai penerima pesan dalam tayangan How to Act Indonesian. 

Pemilihan informan dilakukan dengan purposeful sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang harus disesuaikan dengan 

masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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melihat pemaknaan khalayak terhadap video How to act Indonesian. Peneliti 

menentukan empat informan dekoder dalam penelitian ini dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Terlibat aktif di media Youtube sekurang-kurangnya enam bulan 

terakhir 

2. Menjadi viewer program How to Act Indonesian sejak episode satu 

selama enam bulan terakhir dari Agustus 2014 hingga Januari 2014 

3. Terbiasa menggunakan media berbahasa Inggris 

4. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya atau setara 

SMA 

5. Berasal dari suku yang berbeda 

6. Berfikiran terbuka 

7. Komunikatif 

8. Senang berdiskusi 

9. Punya sense of belonging tentang Indonesia 

10. Dibedakan berdasar jenis kelamin dengan asumsi atas perbedaan 

kognitif dan afektif seseorang. 

 

3.4.1 Sekilas Profil Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan empat informan yang 

terdiri dari suku berbeda. Keempat informan adalah seorang mahasiswa. 

Berikut profil singkat dari keempat informan. Informan pertama adalah MHT 

seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan seni. Ia berasal dari suku Toraja dan 

Pemaknaan Khalayak..., Swantika Metta, FIKOM UMN, 2014



49 
 

memeluk agama Katolik. Informan kedua adalah YS, pria yang berasal dari 

suku Jawa dan juga memeluk agama Katolik, ia juga meruapkan mahasiswa 

jurusan Seni. 

Informan ketiga adalah ND yaitu mahasiswi jurusan Ilmu 

Komunikasi di salah satu perguruan swasta di Tangerang. ND adalah seorang 

pemeluk agama Islam. Terakhir, WS adalah seorang Katolik. Ia juga seorang 

mahasiswi Ilmu Komunikasi yang tengah mempersiapkan tugas akhir. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan periset untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2006:95). Dalam riset 

kualitatif dikenal metode pengumpulan data: observasi (field observations), focus 

group discussion, wawancara mendalam (intensive/depth interview) dan studi 

kasus (Wimmer, 2000:110; Sendjaya, 1997:32). 

Observasi merupakan sebuah teknik yang diarahkan pada kegiatan 

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan 

mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut 

(Poerwandari, 2007:134). Berbeda dengan focus group discussion (FGD), 

Kriyantono (2006:63) menjabarkannya sebagai metode riset di mana periset 

memilih orang-orang yang dianggap mewakili sejumlah publik atau populasi 

berbeda. Studi Kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber 

data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, 

Pemaknaan Khalayak..., Swantika Metta, FIKOM UMN, 2014



50 
 

dan menjelaskan secara komperhensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu 

program, orgranisasi atau peristiwa sistematis (Kriyantono, 2006:65). Sedangkan 

wawancara mendalam atau depth interviews adalah metode riset di mana periset 

melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus 

(lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden (Kriyantono, 

2006:64). 

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam terhadap keempat 

responden (decoder) dan Sacha Stevenson (encoder). Terhadap keempat informan 

peneliti ingin menggali bagaimana mereka memaknai tayangan How to Act 

Indonesian. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam peneliti dapat 

menggali mengenai padangan informan terhadap video tersebut sesuai dengan 

latar belakang dan kerangka pengetahuan masing-masing informan. Tak hanya itu 

dengan teknik ini, peneliti juga dapat memperoleh data mendalam mengenai latar 

belakang informan yang sifatnya personal atau sensitif, karena wawancara 

mendalam dilakukan lebih personal dibandingkan dengan teknik FGD ataupun 

observasi yang mungkin dapat bias karena kehadiran orang lain (peserta lain). 

Sedangkan kepada Sacha Stevenson dengan menggunakan teknik ini peneliti 

dapat memperoleroleh secara langsung tujuan dan motif pembuatan tayangan 

How to Act Indonesian. Peneliti mewawancarai Sacha karena hanya Sacha yang 

memiliki kapasitas untuk menjabarkan motivasi serta tujuan dari pembuatan video 

tersebut.  

Wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan sebelumnya 

tetapi tidak baku karena pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan 
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disesuaikan dengan keadaan responden dan konteks wawancara. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (decoder) dan data sekunder 

(encoder). 

3.6 Keabsahan Data  

Menurut Kriyantono penilaian riset kualitatif biasanya terjadi sewaktu 

proses pengumpulan data dan analisis-intepretasi data. Pada penelitian ini, teknik 

keabsahan data yang digunakan adalah kompetensi subjek riset dan 

trustworthiness yang terdiri dari authencity dan analisis triangulasi. 

Kompetensi subjek riset artinya riset harus kredibel, caranya dengan 

menguji jawaban-jawaban pertanyaan berkait dengan pengalaman subjek. Pada 

penelitian ini, peneliti memastikan informan pernah menonton tayangan How to 

Act Indonesia dan menkonfirmasi episode yang sudah mereka saksikan serta 

menanyakan pengetahuan seputar tayangan How to Act Indonesia dan apa saja 

yang informan tangkap dari tayangan tersebut. 

Trustworthiness yaitu menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam 

mengungkap realitas menurut apa yang dialami, dirasakan atau dibayangkan. 

Trustworhiness mencakup dua hal: 

- Authenticity, yaitu memperluas kontruksi personal yang informan 

ungkapkan. Periset memberi kesempatan dan memfasilitasi 

pengungkapan konstruksi personal yang lebih detail, sehingga 

mempengaruhi mudahnya pemahaman yang lebih mendalam. Peneliti 
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melakukannya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka agar 

informan mendapatkan ruang untuk bercerita lebih banyak. Selain itu 

peneliti juga berusaha memberikan sedikit arahan apabila informan tidak 

mampu menangkap pertanyaan yang peneliti berikan. 

- Analisis Triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber-sumber lainnya) yang 

tersedia. Analisis triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi 

sumber, triangulasi teori dan triangulasi metode. 

a. Triangulasi Sumber, adalah dengan membandingkan atau mengecek 

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan 

melakukan pengecekkan pemaknaan khalayak dengan yang dikatakan 

umum (misalnya dari buku). 

b. Triangulasi teori, adalah pemanfaatan dua atau lebih teori untuk diadu 

atau dipadu. Peneliti menggunakan teori resepsi pemaknaan khalayak 

dan teori ekologi media dari Marshal Mc Luhan. 

c. Triangulasi Metode, adalah mengecek keabsahan data atau mengecek 

keabsahan temuan riset. Selain menggunakan wawancara mendalam, 

peneliti juga mengumpulkan data dari artikel-artikel media massa 

seperti artikel koran dan media online. Peneliti juga menelusuri hasil 

wawancara penyiar Cosmopolitan FM bersama Sacha Stevenson yang 

diunggah di Youtube. 

(Kriyantono, 2012: 71-72) 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan „pola‟ yang pihak 

lain tidak melihatnya secara jelas (Poerwandari, 2005:151). Pola atau tema 

tersebut tampil seolah secara acak dalam tumpukan informasi yang tersedia. 

Setelah kita menemukan „pola‟ (“seeing”), kita akan mengklasifikasi atau meng-

„encode‟ pola tersebut (“seeing as”) dengan memberi label, dengan definisi atau 

deskripsi (Boyatzis, 1998 dalam Ridwan, 2008).  

Analisis tematik merupakan proses mengkode informasi, yang dapat 

menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks, kualifikasi 

yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal diantara/ gabungan dari yang 

telah disebutkan. Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan 

fenomena, dan secara maksimal memungkinkan interpretasi fenomena. Suatu 

tema dapat diindentifikasi pada manifest level, yakni secara langusng dapat 

diobervasi; atau pada tingkat laten (latent level), tidak secara eksplisit terlihat, 

tetapi mendasari/ membayangi fenomena (underlying the phonomenon). Tema-

tema dapat diperoleh secara induktif dari informasi mentah, atau diperoleh 

secara deduktif dari teori atau penelitian-penelitian sebelumnya (Boyatzis, 

1998). 

Analsis tematik memiliki beberapa tujuan yang dapat saling tumpang 

tindih (Boyatzis, 1998), yakni: 

1. Suatu cara “melihat” (a way of seeing) 

2. Suatu cara “memberi/ membuat makna” terhadap materi-

materi yang secara awam terhlihat saling terkait. 
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3. Suatu cara menganalisis informasi kualitatif. 

4. Suatu cara sistematis mengamati manusia, interkasi, 

kelompok, situasi, organisasi, ataupun budaya tertentu. 

5. Suatu cara „mengubah‟ atau „memindahkan‟ informasi 

kualitatif menjadi data-data kuantitatif. 

Analisis penelitian kualitatif memerlukan kemampuan dan kompetensi 

tertentu (Boyatzis, 1998, hal 8) 

1. Kemampuan mengenali pola (pattern recognition): kemampuan 

melihat pola-pola dalam informasi yang terkesan acak dan tidak 

beraturan. Untuk memungkinkan hal ini, peneliti harus memiliki 

keterbukaan dan keluwesan konseptual 

2. Kemampuan melakukan perencanaan dan penyusunan sistem data 

(planning and system thinking): hal ini memungkinkan peneliti 

mengorganisasi pegamatannya dan mengidentifikasi pola-pola menjadi 

sistem yang dapat digunakan oleh peneliti yang sama dalam 

kesempatan berbeda. 

3. Pengetahuan mengenai hal-hal relevan dengan yang diteliti merupakan 

hal krusial, yang sering kali disebut sebagai pengetahuan tacit (tacit 

knowledge). Misalnya, upaya memahami pola pemikiran Shakespheare 

hanya dapat dilakukan bila kita memahami mitologi Yunani dan 

Romawi. Ini adalah juga yang disebut Strauss dan Corbin (1990) 

sebagai kepekaan teoritis (theoritical sensitivity), yang berkait dengan 

kemampuan peneliti mengenali apa yang penting, memberinya makna, 
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dan mengkonseptualisasi situasi. Membersihkan kaca mata atau lensa 

kita adalah penting, tetapi melakukan penelitian kualitatif mencakup 

juga emosi, nilai-nilai (value-laden), prakonsepsi teoritis, pilihan-

pilihan, dan pandangan tetang dunia (world views) 

4. Hal yang mutlak diperlukan dalam menggunakan analisis tematik 

adalah dimilikinya kompleksitas kognitif dalam benak peneliti. 

Kompleksitas kognitif mencakup kemampuan mempersepsi sebab-

sebab ganda (multiple causality), menemukan variabel-variabel yang 

berbeda sejalan dengan waktu dan variasi lain, juga kemampuan untuk 

mengkonseptualisasi sistem hubungan.  

5. Hal-hal lain yang diperlukan antara lain adalah empati dan objektivitas 

sosial, juga kemampuan mengintegrasikan. 
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