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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Komunikasi 

Kata komunikasi atau Communication secara etimologis berkaitan dengan 

dua kata lainnya communion dan community berasal dari kata Latin Communicare 

yang berarti to make common atau membuat sesuatu menjadi bersama-sama atau to 

share, membagi yang artiannya diperluas menjadi misalnya, komunikasi adalah 

proses  atau tindakan untuk mengalihkan pesan dari suatu sumber kepada penerima 

melalui saluran dalam situasi adanya gangguan dan interferensi. Ada pula yang 

mengelaborasi definisi ini menjadi, komunikasi adalah transmisi pesan yang 

bertujuan untuk memperoleh makna perubahan tertentu. Komunikasi sebagai 

proses dan tindakan merupakan konsep dari kata “berkomunikasi” atau 

communicate juga berasal dari kata common yang artinya membagi, 

mempertukarkan, mengirimkan, mengalihkan, berbicara, isyarat, menulis, 

mendayaunakan, menghubungkan (Liliweri, 2011:31). 

Komunikasi adalah sebuah proses sistemis di mana orang berinteraksi 

dengan dan melalui simbol untuk menciptakan dan menafsirkan makna. Fitur 

penting pertama ini adalah proses (process). Komunikasi adalah proses, yang 

artinya sedang berlangsung dan selalu bergerak, bergerak semakin maju dan 

berubah secara terus menerus. Komunikasi juga sistemis (systemic), yang berarti 

bahwa itu terjadi dalam suatu sistem pada bagian yang saling berhubungan yang 

mempengaruhi satu sam lain. Komunikasi juga menekankan peran simbol 
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(symbols) yang mencakup bahasa dan perilaku nonverbal, serta seni dan musik 

(T.Wood 2012:3-4). 

Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar 

ataupun salah. Seperti juga model atau teori, definisi harus dilihat dari 

kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan 

mengevaluasinya. Komunikasi didefinisikan secara luas sebagi “berbagai 

pengalaman” sampai batas tertentu, setiap mahluk dapat dikatakan melakukan 

komunikasi dan dalam pengertian berbagai pengalaman (Mulyana, 2007:46). 

2.2  Pengertian Pola Komunikasi 

 Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses 

komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu dengan komponen-komunikasi 

dengan komponenlainnya (Soejanto, 2005:27). 

1. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih 

dalam peoses pengiriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan dua 

komponen yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada 

suatu aktifitas, dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting 

atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan 

organisasi. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua 

orang atau lebih dalam proses mengkaitkan dua komponen yaitu gambaran-

gambaran atau rencana yang menjadi langkah-langkah pada suatu aktifitas 

dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya 

hubungan antar organisasi ataupun juga manusia.   
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2.3  Unsur Unsur Komunikasi 

Berdasarkan definisi Lasswel, komunikasi dapat di bagikan menjadi lima 

unsur yang saling bergantung antara satu dengan lainnya (Mulyana 2007:69-71). 

a. Sumber (source) 

Sumber sering disebut juga sebagai pengirim (sender), penyandi 

(encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau 

originator. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu, 

kelompok, organisasi, perusahaan atau bahkan suatu Negara. Untuk 

menyeampaikan apa yang ada dalam perasaan atau pikirannya, sumber 

harus mengubah perasaan atau pikiran tersebut ke dalam seperangkat simbol 

verbal atau nonverbal yang idelanya dipahami oleh penerima pesan. 

 

b. Pesan (message) 

Pesan merupakan apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Pesan 

mempunyai tiga komponen: makna, symbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Symbol 

terpenting adalah kata-kata (bahasa), yang dapat mempresentasikan objek 

(benda), gagasan dan perasaan, baik ucapan (percakapan, wawancara, 

diskusi, ceramah) ataupun tulisan (surat, esai, artikel, novel puisi, famflet). 
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Pesan juga dapat dirumuskan secara nonverbal, seperti melalui tindakan 

atau isyarat anggota tubuh. 

 

c. Saluran atau media (chanel) 

Saluran atau media merupakan alat atau wahana yang digunakan 

sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran bisa jadi 

merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah 

saluran verbal atau saluran nonverbal. Pada dasarnya komunikasi manusia 

menggunakan dua saluran, yakni cahaya dan suara, meskipun kita bisa juga 

menggunakan kelima indra kita untuk menerima pesan dari orang lain. 

 

d. Penerima (receiver)  

Penerima (receiver), sering juga disebut sasaran atau tujuan 

(destination), komunikate (communicate), penyandi balik (decoder) atau 

khalayak (audience), pendengar (listener), penafsir (interpreter), yakni 

orang yang menerima pesan dari sumber. Berdasarkan pengalaman masa 

lalu, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir dan perasaannya, 

penerima pesan ini menerjemahkan atau menafsirkan seperangkat simbol 

verbal atau nonverbal yang diterima menjadi gagasan yang dapat dipahami. 

Proses ini disebut penyandian balik (decoding). 
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e. Efek (effect) 

Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah menerima suatu pesan, 

misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), terhibur, 

perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju, atau dari tidak bersedia 

menjadi bersedia). 

 

2.3 PENGADERAN 

2.3.1 Pengertian Kader 

Kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus menerus dan 

akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Hal ini dijelaskan, 

Pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-

aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. 

Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak 

mengenal semangat musiman, tapi utuh dan konsisten dalam memperjuangkan dan 

melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas 

sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan 

komunitas manusia yang lebih besar. Keempat, seorang kader memiliki visi dan 

perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu 

melakukan “social engineering” (Hasil Kongres XXVIII, 2013:359). 

2.3.2 Pengertian Pengaderan 

Pengaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan 

sistematis dan selaras dengan pedoman pengaderan HMI guna menjamin 

terbentuknya out put yang berkualitas sebagaimana yang diisyaratkan dalam tujuan 

organisasi, maka selain kualitas proses pengaderan itu sendiri, kualitas input calon 
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kader menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya (Hasil Kongres XXVIII, 

2013:360). 

2.4 KOMUNIKASI ORGANISASI 

2.4.1 Pengertian Komunikasi Organisasi 

 Redding dan Sanbron mengatakan bahwa Komunikasi organisasi adalah 

pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang 

temasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, 

hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan 

kepada bawahan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang 

sama level/tingkatnya dalam organisasi, ketrampilan berkomunikasi dan berbicara, 

mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program (Masmuh, 2010:5). R. 

Wayne Pace dan Don F. Faules (1998) mengklasifikasikan definisi komunikasi 

organisasi menjadi dua, yakni definisi fungsional dan definisi interpretative. 

Definisi fungsional komunikasi organisasi adalah sebagai pertunjukan dan 

penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu 

organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam 

hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam 

suatu lingkungan. Sedangkan definisi interpretative komunikasi organisasi 

cenderung menekankan pada kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam 

suatu “batas organisasional (organization boundary)”. Dengan kata lain, definisi 

interpretative komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi 

yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Jadi, perspektif 

interpretative menekankan peranan “orang-orang” dan “proses” dalam menciptakan 

makna. Makna tersebut tidak hanya pada orang, namun juga dalam “transaksi” itu 
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sendiri. Sifat terpenting komunikasi organisasi adalah penciptaan pesan, penafsiran, 

dan penanganan kegiatan anggota organisasi. Bagaimana komunikasi berlangsung 

dalam organisasi dan apa maknanya bergantung pada konsepsi seseorang mengenai 

organisasi (Masmuh, 2010:5-6). 

2.4.2 Pola Aliran Informasi dalam Organisasi 

 Organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang menduduki posisi 

atau peranan tertentu. Di antara orang-orang ini saling terjadi pertukaran pesan. 

Pertukakaran pesan itu melalui jalan tertentu yang dinamakan pola aliran informasi 

atau jaringan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan 

strukturnya misalnya mungkin hanya diantara dua orang, tiga orang atau lebih dan 

mungkin juga di antara keseluruhan orang dalam organisasi. Bentuk struktur dari 

jaringan itupun juga akan berbeda-beda. 

 Dalam kaitannya dengan ini ada lima pola aliran informasi yang dapat 

dijumpai pada umumnya di kelompok dan organisasi, diantaranya sebagai berikut 

(Masmuh, 2010:56-58). 

1. Pola Lingkar 

Pola lingkar tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. 

Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi 

kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota di 

sisinya.  
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2. Pola Roda

Pola roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di pusat. 

Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima 

pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota ingin 

berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya harus disampaikan 

melalui pemimpinnya. 

3. Pola Y

Pola Y relatif kurang tersentralisasi disbanding dengan pola roda, tetapi

lebih tersentralisasi disbanding dengan pola lainnya. Pada pola Y juga

terdapat pemimpin yang jelas. Anggota ini dapat mengirimkan dan

menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya

komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya.

4. Pola Rantai

Pola rantai sama dengan pola lingkar kecuali bahwa para anggota yang

paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan

terpusat juga terdapat di sini. Orang yang berbeda di posisi tengah-tengah

lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi

lain.

5. Pola Semua Saluran Atau Bintang

Pola semua saluran atau pola bintang hampir sama dengan pola lingkar

dalam arti semua anggot adalah sama dan semuanya juga memiliki kekuatan

yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi, dalam

struktur semua saluran, setiap anggota bisa berkomunikasi dengan setiap
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anggota lainnya. Pola ini memungkinkan adanya partisipasi anggota secara 

secara optimum. 

 

2.4.3 Sifat Komunikasi Organisasi 

 Kepustakaan mengenai bidang ini menekankan bahwa komunikasi dan 

keberhasilan organisasi berhubungan. Memperbaiki komunikasi organisasi berarti 

memperbaiki organisasi. Pandangan tersebut menyarankan hal-hal berikut (Pace 

dan Faules, 2013:24).  

1. Terdapat unsur-unsur universal yang berbentuk suatu organisasi ideal. 

2. Unsur-unsur universal ini dapat ditemukan dan digunakan untuk mengubah 

suatu organisasi. 

3. Unsur-unsur ini dan cara unsur-unsur ini digunakan “menyebabkan” atau 

setidaknya memproduksi hasil. 

4. Organisasi yang berfungsi baik mengandung campuran yang pas dan 

menggunakan unsur-unsur ini. 

5. Unsur-unsur ini berkaitan dengan hasil organisasi yang diharapkan. 

6. Komunikasi adalah satu dari unsur-unsur organisasi. 

Pendekatan ini mengisyaratkan bahwa terdapat gagasan-gagasan yang dapat 

digeneralisasikan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Tujuan utama dalam 

mempelajari komunikasi adalah memperbaiki organisasi. Memperbaiki organisasi 

biasanya ditafsirkan sebagai “memperbaiki hal-hal untuk mencapai tujuan 

manajemen” (Pace dan Faules, 2013:24). 


