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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian komunikasi

Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti akan melakukan komunikasi

tidak dapat di pungkiri sebagai mahluk sosial kita pasti akan membutuhkan

orang lain. Dalam ruang ringkup yang lebih terinci, komunikasi yang

menggambarkan bagaimana sesorang menyampaikan sesuatu lewat bahasa

atau simbol-simbol tertentu kepada orang lain.

D. Lawrence Kincaid (1981) Komunikasi adalah suatu proses di mana

dua orang atau lebih membetuk atau melakukan pertukaran informasi dengan

satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang

mendalam.

Shannon dan Weaver (1949). Menerangkan bahwa komunikasi adalah

bentuk interkasi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama

lainnya,baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk

komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekpresi wajah,

lukisan, seni, dan teknologi.

Sebuah devinisi singkat yang dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara

yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab

pertanyaan “siapa yang menyampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan

apa pengaruhnya” (Cangara2011:20).
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A.1 Unsur-unsur Komunikasi

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakakan, jelas bahwa

komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya

komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan,

media,  penerima, dan efek. Unsur-unsur ini bisa disebut komponen atau

elemen komunikasi.

David K. Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana.

Formula itu dikenal dengan nama “ SMCR “ yaitu Source (pengirim), Message

(pesan), Channel (saluran-media) dan Receiver (penerima)  (Cangara 2011:23).

Gambar 2.1 Formula SMCR.

Pemahaman sederhana dari Formula SMCR yaitu sebuah komunikasi

yang efektif itu adanya Source (pengirim), pesan yang akan disampaikan

kepada orang lain. Message ( pesan) yaitu isi dari maksud yang akan

disampaikan. Channel (saluran-media), penyampaian pesan yang kan di

ungkapkan melalui media apa, berbicara secara langsung atau menyampaikan

pesan dengan menggunakan alat bantu, yang akan mewakili sebuah simbol dan
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makna. Selanjudnya Receiver (penerima) dengan tersampaikannya sebuah

pesan yang telah disampaikan akan membentuk pemahaman bagi penerimanya

dan di situlah proses terjadinya penerimaan pesan akan dipahami.

Menurut pandangan Joseph de Vito, K. Dan Erika Vora yang menilai

faktor lingkungan merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya dalam

mendukung terjadinya proses komunikasi. Kaitan satu unsur dengan unsur

lainnya jika di gambarkan dalam sebuah skema seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.2 Unsur-unsur komunikasi

a. Sumber

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat

atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri

dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai,

organisasi, atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau

dalam bahasa inggrisnya disebut source, sender,atau encoder.
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b. Pesan

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara

tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa

inggris pesan biasanya di terjemahkan dengan kata message, content, atau

information.

c. Media

Media yang di maksud di sini adalah alat yang digunakan untuk

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa

pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa

bermacam-macam bentunya, misalnya dalam komunikasi antarpribadi

pancaindra dianggap sebagai media komunikasi. Selain indra manusia, ada

juga saluran komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan

sebagai media komunikasi antarpribadi.

Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan

antar sumber dan pemerima yang sifatnya terbuka, dimana setiap orang dapat

melihat, membaca, dan mendengarnya. Media dalam komunikasi massa dapat

dibedakan atas dua macam, yakni media cetak, dan media elektronik. Media

cetak seperti halnya surat kabar, majalah, buku, brosur, poster, spanduk, dan

sebagainya. Sedangkan media elektronik antara lain radio, film, televisi, video

recording, komputer, dan semacamnya.
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d. Penerima

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran yang dikirimi oleh

sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk

kelompok, partai atau negara.

Penerima bisa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti

khalayak,sasaran, komunikan, atau dalam bahasa inggris disebut audience atau

receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan

penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak

ada sumber.

Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi karena dialah

yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh

penerima, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang seringkali

menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran.

Kenallah khalayakmu adalah prinsip dasar dalam berkomunikasi. Karena

mengetahui dan memahami karakteristik penerima (khalayak), berarti suatu

peluang untuk mencapai keberhasilan komunikasi.

e. Pengaruh

Pengaruh atau effek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan,

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum, dan sesudah menerima

pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku

sesorang (De Fluer,1982). Oleh karena itu, pengaruh juga bisa diartikan
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perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan

sesorang sebagai akibat penerimaan pesan.

f. Tanggapan balik

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu

bentuk dari pada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya

umpan balik juga bisa bersal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski

pesan belum sampai pada penerima.misalkan sebuah konsep surat yang

memerlukan perubahan sebelum dikirim, atau alat yang digunakan untuk

menyampaikan pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ketujuan. Hal-

hal seperti itu menjadi tanggapan balik yang diterima oleh sumber.

g. Lingkungan

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat

mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat

macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan

psikologis dan dimensi waktu.

h. Lingkungan fisik

Menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi hanya bisa terjadi kalau

tidak terdapat rintangan fisik, misalkan geografis. Komunikasi sering kali sulit

dilakukan karena faktor jarak yang begitu jauh, di mana tidak tersedia fasilitas

komunikasi seperti telepon, kantor pos atau jalan raya.
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i. Lingkungan sosial

Menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi dan politik yang bisa

menjadi kendala terjadinya komunikasi, misalnya kesamaan bahas,

kepercayaan, adat istiadat, dan status sosial.

j. Dimensi psikologis

Adalah pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam berkomunikasi.

Misalnya menghindari keritik yang menyinggung perasaan orang lain,

menyajikan materi yang sesuai dengan usia khalayak. Dimensi psikologis ini

biasa disebut dimensi internal (Vora, 1979).

Sedangkan dimensi waktu menunjukkan situasi yang tepat untuk

melakukan kegiatan komunikasi. Banyak proses komunikasi tertunda karena

pertimbangan waktu, misalnya musim, namun perlu diketahui karen dimensi

waktu maka informasi memiliki nilai.

Jadi, setiap unsur memiliki peran yang sangat penting dalam membangun

proses komunikasi. Bahkan ketujuh unsur ini saling bergantung satu sama

lainnya. Artinya, tanpa keikutsertaan satu unsur akan memberi pengaruh pada

jalnnya komunikasi (Cangara 2011:23-28).

B. Model komunikasi

Model  komunikasi dapat diartikan juga sebagai suatu gambaran yang

sistematis dan abstrak, dimana menggambarkan potensi – potensi tertentu yang

berkaitan dengan berbagai aspek dan sebuah proses, pemikiran, dan hubungan

antara unsur-unsur yang mendukungnya. Model dibangun agar kita dapat



16

mengidentifikasi, menggambarkan atau mengategorikasikan komponen-

komponen yang relevan dari suatu proses. Sebuah model dapat dikatakan

sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua aspek-aspek yang mendukung

terjadinya sebuah proses. Misalnya, dapat melakukan spesifikasi dan

menunjukkan kaitan antara satu komponen lainnya dalam suatu proses, serta

keberadaannya dapat ditunjukkan secara nyata (Cangara 2011:19).

B.1 Model analisis dasar komunikasi

Aristoteles yang hidup pada saat komunikasi retorika sangat berkembang

di yunani, terutama keterampilan orang membuat pidato pembelaan di muka

pengadilan dan rapat-rapat umum yang dihadiri oleh rakyat. Atas dasar itu,

Aristoteles membuat model komunikasi yang terdiri dari tiga unsur yaitu :

Sumber Pesan Penerima

Gambar 2.3 Model komunikasi Aristoteles

Dalam pernyataan Lasswell di visualisasikan dalam gambar, dapat dinilai

sebagai model komunikasi sebab komponen-komponen yang membangunnya

cukup segnifikan. Dalam bentuk digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.4 Model komunikasi Lasswell

Mengatakan apaSiapa Kepada siapa

Mengatakan
apa

Siapa
Kepada

siapaMelalui apa
Dan apa

akibatnya
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C. Fungsi komunikasi

Harold D. Lasswell mengemukakan bahwa fungi komunikasi antara lain

(1) manusia dapat mengontrol lingkungannya, (2) beradaptasi dengan

lingkungan tempat mereka berada (3) melakukan tranformasi warisan sosial

kepada generasi selanjutnya. Pendek kata komunikasi berfungsi menjembatani

hubungan antar manusia dalam bermasyarakat (Cangara 2011:59)

Fungsi komunikasi selanjutnya, dapat meningkatkan hubungan

kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup

bermasyarakat seseorang dapat banyak memperoleh informasi dan

pengetahuan untuk mempermudah hidupnya. Jadi banyak sekali manfaat yang

didapatkan ketika seseorang  melakukan komunikasi, seperti mendapatkan

teman dan sahabat yang banyak, menjalin komunikasi yang harmonis terhadap

lingkungan sekitar, mempermudah pekerjaan, dan masih banyak lagi tentang

fungsi komunikasi.

D. Komunikasi, makna dan tanda

Setelah kita mengetahui macam dan model komunikasi bahwa proses

yang terjadi ketika  berkomunikasi terdapat derajat yang berbeda atau penekanan

pada proses penyampaian pesan, bahwa komunikasi adalah pengiriman pesan

dari A ke B yang menimbulkan perhatian dengan saluran pengirim, penerima,

dan timbal balik (feed back).

Dalam pembahasan komunikasi, makna dan tanda kali ini, dalam

memahami bahasa komunikasi terdapat sebuah penekanan yang berbeda,

sehingga kita perlu membiasakan diri dengan serangkaian istilah-istilah baru.
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Tanda dan istilah disini memiliki pengertian tentang signifikasi, ikon, indeks,

denotasi, konotasi semua yang mengacu pada berbagai cara menciptakan makna.

Dengan kata lain, fokus pada apa yang membuat sebuah simbol atau tanda suara

gambar yang menjadi sebuah pesan.

D.1 Semiotik

Kajian mengenai tanda dan cara tanda-tanda tersebut bekerja disebut

semiotik atau semiologi. Semiotika, sebagaimana kita menyebutkan memiliki

tiga wilayah kajian:

1. Tanda itu sendiri. Wilayah ini meliputi kajian mengenai berbagai jenis tanda

yang berbeda, cara-cara berbeda dari tanda-tanda dalam menghasilkan

makna, dan cara tanda-tanda tersebut berhubungan dengan yang

menggunakannya. Tanda adalah kontruksi manusia dan hanya bisa dipahami

dalam kerangka penggunaan/ konteks orang-orang yang menempatkan tanda-

tanda tersebut.

2. Kode-kode atau sistem di mana tanda-tanda diorganisasi. Kajian ini

melingkupi bagaimana beragam kode telah dikembangkan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat atau budaya, atau untuk mengekspoitasi saluran-

saluran komunikasi yang tersedia bagi pengiriman kode-kode tersebut.

3. Budaya tempat di mana kode dan tanda beroprasi. Hal ini pada gilirannya

bergantung pada penggunaan dari kode-kode dan tanda-tanda untuk

eksistensi dan bentuknya sendiri.
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Jadi fokus utama semiotik adalah teks. Model proses liner memberi

perhatian kepada teks tidak lebih seperti tahapan-tahapan yang lain di dalam

proses komunikasi. Di dalam semiotik penerima atau pembaca di pandang

memiliki peranan yang lebih aktif dibandingkan sebagian besar model

proses(model Gerbner adalah sebuah pengecualian). Semiotik lebih memilih

istilah pembaca (reader) juga berlaku pada foto dan lukisan. Dibandingkan

penerima (receiver) karena istilah tersebut menunjukkan derajat aktifitas yang

lebih besar dan juga membaca adalah sesuatu yang kita pelajari untuk

melakuknnya, jadi hal tersebut di tentukan oleh pengalaman budaya dari

pembaca. Pembaca membantu untuk menciptakan makna dari teks dengan

membawa pengalaman, sikap, dan emosi yang dimiliki ke dalam makna (Fiske

2012:66-67)

D 1.1 Tanda dan makna

Semua model-model mengenai makna secara luas memiliki bentuk yang

hampir sama. Masing-masing  terfokus pada tiga elemen yang dengan cara

tertentu taupun dengan cara yang lain, pasti terlibat didalam semua kajian

mengenai makna. Elemen-elemen tersebut adalah : 1 tanda, 2 acuan dari tanda,

3 penggunaan tanda.

Sebuah tanda adalah sesuatu yang bersifat fisik, dapat diterima oleh

indera kita. Mengacu pada sesuatu diluar dirinya dan bergantung pada

pengenalan dari para pengguna bahwa itu adalah tanda.
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Pierce  dan Ogden dan Richards memandang tanda, acuan tanda dan

penggunaan tanda sebagai tiga titik dari sebuah segitiga. Masih terhubung

secara dekat dengan dua yang lain, dan hanya dapat dipahami di dalam kaitannya

dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Saussure menyatakan bahwa tanda

terdiri dari bentuk fisik ditambah sebuah konsep mental terkait, dan konsep

tersebut merupakan tangkapan dari realitas eksternal (Fiske 2012:68-69).

C.S. Peirce

Peirce (1931-58) serta ogden dan Richard (1923) sampai pada model-

model yang sangat mirip tentang bagaimana tanda memunculkan makna.

Keduanya mengidentifikasikan hubungan segitiga antar tanda, pengguna, dan

realitas eksternal sebagai sebuah model yang diperlukan untuk mempelajari

makna. Peirce menjelakaskan dalam modelnya, sebuah tanda adalah sesuatu

yang bagi seseorang mewakili sesuatu didalam beberapa hal atau kapasitas

tertentu. Tanda tertuju pada seseorang artinya, menciptakan di dalam benak

orang tersebut tanda yang sepadan, atau mungkin juga tanda yang lebih

sempurna. Tanda mewakili sesuatu, objeknya (its object) (di dalam Zeman

1977).

Gambar 2.5 Elemen-elemen makna dari Peirce

Tanda

ObjekInterpretant
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Tiga istilah peirce dapat di buat model seperti yang terlihat pda gambar

diatas. Panah pada dua ujung garis menekankan bahwa masing-masing istilah

hanya dapat dipahami dalam keterkaitannya dengan yang lain. Sebuah tanda

mengacu pada sesuatu di luar dirinya objek, dan dipahami oleh seseorang yaitu

bahwa tanda memiliki efek di dalam benak pengguna interpetant (hasil

interpretasi). Kita harus menyadari bahwa interpetant bukanlah pengguna dari

tanda melainkan, seperti yang disebut oleh Peirce di tempat lain, efek yang

cukup menentukan yaitu sebuah konsep mental yang di produksi oleh tanda dan

juga oleh pengalaman yang dimiliki oleh pengguna terhadap objek (Fiske

2012:70).

Saussure

Menerut pandangan Saussure bagaimana tanda-tanda atau konteks adalah

pengelompokan sebuah kata-kata yang terkait dengan sebuah tanda-tanda yang

lain, bukan bagaimana tanda-tanda terkait dengan apa yang yang disebutkan oleh

Peirce sebagai objek. Jadi model dasar dari Saussure berbeda penekanan dengan

model Peirce. Saussure memfokuskan perhatian lebih langsung pada tanda itu

sendiri.

Tanda, bagi Saussure, adalah sebuah objek fisik yang memiliki makna atau

kalau menggunakan istilah milik Saussure sebuah tanda terdiri dari penanda

(singnifier) dan pertanda (signified). Signifier atau penanda adalah gambaran

fisiknyata dari tanda ketika kita menerimanya-coretan pada kertas atau sura di

udara signified atau pertanda dalah konsep mental yang mengacu pada gambaran
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fisik nyata dari sebuah tanda. konsep mental dikenali secara luas oleh anggota

dari suatu budaya yang memiliki bahasa yang sama (Fiske 2012:73).

D1.2 Semiotik dan makna

Semiotik melihat komunikasi sebagai penciptaan/pemunculan makna di

dalam pesan-baik oleh pengirim maupun penerima. Makna tidak bersifat

absolud, bukan suatu konsep statis yang bisa ditemukan terbungkus rapi didalam

pesan. Makna adalah sebuah proses yang aktif. Para ahli semiotik menggunakan

kata kerja seperti menciptakan, memunculkan, atau negoisasi mengacu pada

proses ini. Negoisasi mungkin merupakan istilah yang paling berguna yang

mengindikasikan hal-hal seperti kepada,dan,dari memberi,dan, menerima,

antara manusia atau orang dan pesan. Makna adalah hasil interkasi dinamis

antara tanda, konsep mental (hasil interpretasi), dan objek muncul dalam konteks

historis yang spesifik dan mungkin berubah seiring dengan waktu. Bahkan

mungkin akan berguna mengganti istilah “makna” dan menggunkan istilah yang

jauh lebih aktif dari Peirce, yaitu “semiosis” tindakan memaknai (Fiske 2012:76-

77).

D1.3 Pengorganisasian tanda-tanda

Saussure mendefinisikan dua cara untuk membuat tanda-tanda di

organisasi menjadi kode, cara yang pertama melalui paradigma. Sebuah

paradigma adalah satu set pilihan tanda dimana satu tanda yang digunakan di

pilih dari rangkaian tanda tersebut. Satu set serangkaian bentuk untuk rambu
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jalan segi empat, bulat, atau segitiga-bentuk-bentuk-bentuk dari sebuah

paradigma. Demikian pula serangkaian simbol-simbol yang dapat dimasukkan

ke dalamnya.

Cara kedua dari Saussure adalah sintagmatik yaitu pesan yang

merupakan kombinasi dari tanda-tanda yang terpilih. Sebuah rambu lalulintas

adalah sebuah sintagma, kombinasi antara bentuk dan simbol yang terpilih. Pada

konteks bahasa, kita dapat mengatakan pilihan kata adalah paradigma, dan

sebuah kalimat dalah sintagma. Jadi semua pesan melibatkan seleksi dari sebuah

paradigma dan kombinasi menjadi sebuah sintagma.

Setiap komunikasi kita harus memilih tanda dari sebuah paradigma.

Kata-kata adalah sebuah paradigma kumpulan kata vocabulary bahasa inggris

adalah sebuah paradigma. Normalnya setelah sebuah unit dipilih dari sebuah

paradigma, unit tersebut akan dikombinasikan dengan unit yang lain. Kombinasi

tersebut dinamakan sintagma (Fiske 2012:93-95).

D1.4 Kode-kode

Berbagai kode yang ada, sesungguhnya adalah sistem-sistem dimana

tanda-tanda di organisasikan. Sistem tersebut diatur dengan aturan-aturan yang

di setujui oleh semua anggota komunitas yang menggunkan kode tersebut. Hal

tersebut juga berarti bahwa kajian mengenai kode sering kali menekankan pada

dimensi sosial dari komunikasi.

Sedangkan Kode pesan menurut Drs. Hanafidalam buku Memahami

komunikasi antar manusia. Kode dapat didenifisikan sebagai sekumpulan

simbol yang dapat di susun sedemikian rupa. Sehingga bermakna bagi
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seseorang bahasa adalah kode. Bahasa Indonesia adalah kode, ia terdiri dari

unsur-unsur (suara/bunyi, huruf, kata-kata dan sebagainya) yang di susun

sedemikian rupa sehingga bermakna untuk suatu hal, dan tidak bermakna untuk

hal lainnya (Hanafi 1984:196)

Kode jalan raya (Highway) adalah merupakan sebuah kode perilaku dan

juga kode penandaan. Karya dari Bernstein menghubungkan bahasa yang

digunakan dalam kehidupan sosial penggunanya. Tidak ada kode penanda yang

dapat di pisahkan dari praktik-praktik sosial penggunanya. Semua kode pada

tipe ini memiliki sejumlah fitur dan karakteristik sebagai berikut.

1. Kode-kode tersebut memiliki sejumlah bagian kadang kala satu bagian yang

bisa dipilih. Hal ini disebut sebagai dimensi paradigmatik. Unit-unit tersebut

(keseluruhannya kecuali kode-kode yang oaling sederhana seperti kode on-

off yang hanya memiliki satu bagian) dapat dikombinasikan dengan aturan

dan konvensi. Inilah yang disebut sebagai dimensi sintagmatik.

2. Semua kode memiliki makna bagian-bagiannya adalah tanda-tanda yang

mengacu, melalui berbagai cara/sarana pada sesuatu yang bukan (di luar)

tanda itu sendiri.

3. Semua kode bergantung pada persetujuan para penggunannya dan juga pada

kesamaan latar belakang budaya. Kode dan budaya saling berhubungan

secara dinamis.
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4. Semua kode menampilkan sebuah fungsi sosial dan komunikasi yang

spesifik.

5. Semua kode bisa di transmisikan oleh media/ saluran komunikasi yang

sesuai.

Dari sejumlah tipe dan fitur serta karakteristik diatas bahwa sebuah kode

memiliki poin-poin kesepakatan yang mampu memberikan informasi tanpa

menggunakan verbal, sehingga membentuk sebuah kode dari masing-masing

unit( Fiske 2012:150-106).

D1.5 Kode analog dan digital

Paradigma-paradigma dibentuk dari unit-unit yang memiliki persamaan

secara mendasar, namun tetap memiliki karakteristik yang jelas yang

membedakan paradigma satu dengan yang lain. Terdapat dua tipe paradigma

yang mendapat dua nama dari dua tipe kode yaitu analog dan digital. Kode

digital adalah tipe paradigma yang kelompok-kelompoknya (penanda dan

petanda) terpisah secara jelas. Sedangkan kode analog berkerja dalam sebuah

skala yang berkesinambungan (Fiske 2012:107)

E. Pesan Kode Verbal dan Non Verbal

Membahas tentang komunikasi, secara otomatis berhubungan dengan

pesan (message). Kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan simbol dan

kode. Karena dalam proses komunikasi komunikator (pemberi pesan) dan

komunikan (penerima pesan), Dalam berkomunikasi kepada komunikan terdapat

rangkaian simbol dan kode sebagai penguat sebuah pesan.
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a. Simbol dan kode

Sebagai mahluk sosial dan juga sebagai mahluk komunikasi, manusia

dalam hidupnya diliputi oleh berbagai macam simbol, baik itu yang diciptakan

oleh manusia itu sendiri maupun yang bersifat alami.

Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita tidak dapat membedakan

pengertian antara simbol dan kode. Bahkan banyak orang menyamakan kedua

konsep itu. Simbol adalah lambang yang memiliki suatu objek, sementara kode

adalah, seperangkat simbol yang telah disusun secara sistematis dan teratur

sehingga memiliki arti. Sebuah simbol yang tidak memiki arti bukanlah kode.

Kata David K. Berlo (1960) (Cangara 2011:100).

Pemberian arti pada simbol adalah suatu proses komunikasi yang

dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang pada suatu

masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Semua kode memiliki unsurnyata.

b. Semua kode memiliki arti.

c. Semua kode tergantung pada persetujuan para pemakainya.

d. Semua kode memiliki fungsi

e. Semua kode dapat di pindahkan, apakah melalui media atau saluran-saluran

komunikasi lainnya.

Kode pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu kode Verbal

dan kode nonverbal (Cangara 2011:101).
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E.1 Kode Verbal

Kode Verbal dalam pemakainnya dan fungsinya adalah menggunakan

bahasa. Dimana bahasa dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah di susun

secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti.

Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada tiga fungsi

yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif.

Ketiga fungsi itu ialah:

a. Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita.

b. Untuk membina hubungan yang baik diantara sesama manusia.

c. Untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia.

Untuk mempelajari dunia di sekeliling kita, bahasa menjadi peralatan

yang sangat penting dalam memahami lingkungan. Melalui bahasa, kita dapat

mengetahui sikap, prilaku dan pandangan suatu bangsa, meski kita belum pernah

berkunjung ke negaranya. Pendek kata bahasa memang peranan penting bukan

saja dalam hubungan antar manusia, tetapi juga dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi pendahulu kepada

generasi pelanjud (Cangara 2011:102)

Sedangkan menurut Prof. Deddy Mulyana, M.A.,ph.D.Dalam  bukunya

yang berjudul Suatu pengantar Ilmu Komunikasi menjelaskan bahwa Simbol

atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau

lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk kedalam
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kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar

untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Suatu sistem kode verbal

disebut bahasa. Bahasa dapat di definisikan sebagai perangkat simbol, denga

aturan untuk mengombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan

dipahami suatu komunitas (Mulyana 2010:260).

Secara global pesan Verbal adalah satu kesatuan yang memang tidak

dapat di pisahkan dalam konteks berkomunikasi. Berbicara pesan verbal berarti

membahas tentang fungsi, Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Mengapa

manusia berbahasa dan mengapa terdapat banyak bahasa di dunia? Kemampuan

berbahasa manusia, yang membedakannya dari hewan lain yang rendah,

merupakan akibat dari pembesaran dan perkembangan otak manusia. Salah satu

pandangan mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di berbagai bagian dunia

merasa perlu merancang sebuah solusi untuk memecahkan sebuah masalah yang

sedang dihadapi. Dalam hali ini, mereka menciptakan berbagai cara hidup, dan

bersama hal itu bahasa-bahasa berlainan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk menamai atau menunjuk

orang, objek, dan peristiwa. Setiap orang punya nama untuk identifikasi sosial.

Orang juga dapat menamai apa saja objek-objek yang berlainan termasuk

perasaan tertentu yang mereka alami. Penamaan adalah dimensi pertama bahasa

dan basis bahasa, dan pada awanya itu dilakukan manusia sesuka mereka, yang

ahirnya menjadi konvensi. Sehingga dalam kontek bahasa serta pemilihan kata

dalam berkomunikasi banyak sekali unsur unsur yang telah tertata sehingga

mampu membentuk sebuah pemahaman dalam menyampaikan pesan. Konteks
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pesan Verbal menurut para ahli juga menerangkan bahwa sebuah pesan yang

tersusun atas rangkaian kata-kata yang memiliki simbolik bahasa yang telah di

sepakati dan di asosiasikan hanya oleh perjanjian dan manusialah yang memberi

makna kepada kata untuk di sepakati bersama (Mulyana 2010:266).

E1.2 Pesan Non Verbal

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai kode verbal (bahasa) juga

memakai kode non verbal. Kode non verbal bisa disebut bahasa isyarat atau

bahasa diam (silent language ). Studi Albert Mahrabian (1971) kode non verbal

disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan hanya 7 persen

berasal dari bahasa verbal, 38 persen dari vokal suara dan 55 persen dari ekpresi

muka. Ia juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang di

ucapkan seseorang dangan perbuatannya, oarang lain orang lain lebih cenderung

mempercayai hal-hal yang sifatnya non verbal (Cangara 2011:105).

Mark Knapp (1978) menyebut bahwa penggunaan kode non verbal

dalam berkomunikasi memiliki fungsi untuk :

a. Meyakinkan apa yang diucapkannya (repetition)

b. Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-

kata (substitution)
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c. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya (identity)

d. Menambah atau melengkapi ucapan-uacapan yang dirasakan belum

sempurna.

Pemberian arti terhadap kode non verbal sangat dipengaruhi oleh sistem

sosial budaya masyarakat yang menggunaknnya. Misal meludah di depan orang

yang dipandang oleh beberapa kelompok masyarakat di asia sebagai perbuatan

yang kurang terpuji. Tetapi pada beberapa suku indian di amerika diartikan

sebagai penghormatan, di afrika sebagai penghinaan dan pada beberapa suku, di

eropa timur dianggap sebagai lambang kesialan.

Dalam buku yang ditulis oleh Jurgen Rush dan Weldon Kees. Dalam

buku mereka komunikasi Nonverbal Communication mereka membagi dunia

nonverbal menjadi tiga bagian yaitu : bahasa isyarat, bahasa gerak dan bahasa

obyek.

Bahasa isyarat adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan angka

atau tanda-tanda, dengan seseorang membuat gerakan gerakan tertentu untuk

tujuan berkomunikasi.

Bahasa gerak, Bahasa tindakan meliputi seluruh gerakan badan yang

mengkomunikasikan, tetapi tidak semata-mata untuk berkomunikasi. Namun

demikian tindakan tersebut memancarkan pesan-pesan yang dapat di tangkap

oleh orang yang melihatnya/memperhatikannya.

Bahasa objek. Penggunaan suatu benda termasuk tubuh,dan pakaian,

untuk mengkomunikasikan pesan (Hanafi 1984:223).
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Dari berbagai studi yang pernah dilakukan sebelumnya, kode nonverbal

dapat di kelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :

Kinesics Ialah kode non verbal yang ditunjukan oleh gerakan gerakan

badan. Gerakan-gerakan bisa dibedakan atas lima macam.

1. Emblems

Emblems ialah isyarat yang berganti langsung pada simbol yang dibuat

oleh badan. Misalkan mengangkat jari V.

Gambar 2.6 Emblems jari V

Yang artinya victory atau memang.

Mengangkat jempol.

Berarti yang terbaik untuk orang lain.

Gambar 2.7 Emblems jempol
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1. Illustrators

Illustrators ialah isyarat yang dibuat dengan gerakan-gerakan badan untuk

menjelaskan sesuatu, misalnya besarnya barang atau tinggi rendahnya suatu

objek yang dibicarakan.

2. Affact displays

Affact displays ialah isyarat yang terjadi karena adanya dorongan emosional

sehingga berpengaruh pada ekpresi muka, misalkan tertawa, menagis,

tersenyum, sinis, dan sebagainya. Hampir semua bangsa di dunia melihat prilaku

tertawa dan tersenyum sebagai lambang kebahagiaan, sedangkan menagis

dilambangkan sebagai tanda kesedihan.

3. Regulator

Ialah gerakan-gerakan tubuh yang terjadi pada daerah kepala, misalnya

mengangguk tanda setuju atau menggelangkan tanda menolak.

4. Adaptory

Ialah gerakan badan yang dilakukan sebagai tanda kejengkelan. Misalkan

menggerutu, mengepalkan tinju ke atas meja, dan sebagainnya (Cangara

2011:105-108).

Dalam buku pengantar ilmu komunikasi pesan non verbal dapat diartikan

secara umum tentang penyampaian pesan tidak hanya dalam bentuk kata-kata

saja, tetapi gerakan tubuh dan ekpresi wajah juga dapat menyampaikan sebuah

pesan. Dalam penelitian ini seorang sopir travel dalam melakukan komunikasi
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mereka lebih condong selalu menggunakan kode dan simbol dalam

berkomunkasi di jalan raya. Baik itu memberikan informasi atau hanya menyapa

sesama sopir travel.

Sedangkan menurut buku Human Communication Prinsip-prinsip dasar,

pengertian komunikasi pesan non verbal adalah komunikasi tanpa kata. Dimana

suatu penyederhanaan berlebihan karena  kata yang berbentu tulisan tetap

dianggap “verbal” meskipun tidak memiliki unsur suara. Mehrabian (1972)

berpendapat bahwa 93 persen dari semua makna sosial dalam komunikasi tatap

muka diperoleh dari isyarat-isyarat non verbal, dan Birdwhistell (1970)

memperkirakan bahwa 65 persen dari komunikasi semacam itu adalah non

verbal (Tubbs 2012:113).

Sebuah pesan non verbal menguatkan pesan verbal, makna yang

dihasilkanya cepat dan mudah, dan meningkatkan pemahaman. Kadang-kadang

suatu isyarat tunggal seperti gerakan tangan atau tertegun beberapa saat,

memberi penekanan khusus kepada satu bagian pesan sehingga kita mampu

untuk melihat apa yang paling dipentingkan oleh pembicara.

Isyarat non verbal biasanya lebih berpengaruh dari pada pesan verbal.

Umumnya, bila kita sebagai penerima menangkap dua pesan yang tidak sesuwai,

kita lebih condong mempercayai pesan von verbal (Tubbs 2012:114).

Meskipun komunikasi verbal dan nonverbal berbeda dalam banyak hal,

namun kedua bentuk komunikasi itu seringkali bekerja sama atau dengan kata

lain komunikasi nonverbal ini mempunyai fungsi tertentu dalam komunikasi
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verbal. Fungsi utama komunikasi nonverbal adalah sebagai pengulang terhadap

yang dikatakan secara verbal, sebagai pelengkap pesan verbal, sebagai pengganti

yang dapat mewakili komunikasi verbal, memberikan penekanan pada kata-kata

tertentu (Muhammad 2005:135)

E1.3 Klasifikasi Komunikasi Nonverbal

Klasifikasi awal komunikasi nonverbal dikeluarkan oleh Ruesch dan

Kees menurut mendasar komponen komunikasi nonverbal. Klasifikasi tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Bahasa isyarat.

Termasuk gerakan, yang menunjukkan makna dari kata-kata, angka dan tanda

baca. Ini tidak hanya mencakup setiap isyarat tunggal tetapi juga sistem bahasa

isyarat seluruh.

2. Bahasa Action.

Termasuk berbagai gerakan yang bisa memiliki pesan yang berbeda dan makna.

Sebagai contoh, berjalan dan minum telah dua fungsi, satu adalah untuk

memuaskan diri kita sendiri, yang lain adalah untuk mengirim pesan tertentu

kepada mitra.

3. Bahasa Object.

Termasuk berbagai objek yang diatur tidak sengaja dan sengaja, seperti alat-alat,

mesin, karya seni, struktur konstruksi, dress, dll. M. Knapp dikemukakan

klasifikasi lain melalui studi penelitian yang relevan dan karya semua bersama-
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sama ada tujuh kategori gerak tubuh dan perilaku kinesic, karakteristik fisik,

perilaku menyentuh, paralanguage, proxemics, artefak dan faktor lingkungan.

Wang Haiyan (2009). Nonverbal Communication and the Effect on

Interpersonal Communication.

F. Isyarat-isyarat visual

Isyarat-isyarat visual mempunyai makna dan penguat dalam melengkapi

informasi yang dikirimkan melalui saluran-saluran lain dan dapat berdiri sendiri.

Gerak kepala tertentu, misalnya, semakna dengan pesan verbal singkat tertentu

pula seperti ya dan tidak, dan gerakan-gerakan ini dapat berbeda antara budaya

yang satu dengan budaya yang lainnya (Tubbs 2012:127).

Pemahamannya bahwa isyarat dalam berkomunikasi mampu

memberikan suatu makna dan keyakina dalam melakukan sebuah komunikasi,

karena dalam berbicara terutama secara langsung atau face to face kalimat dan

gerakan ketia berbicara akan menunjukan keyakinan dan keseriusan dalam

berkomunkasi.

a. Gerak tubuh

Ekman (1956) menunjukkan bahwa isyarat dari kepala dan wajah menyatakan

emosi yang sedang dialami sedangkan isyarat tubuh melemahkan kadar emosi

tersebut. Meskipun demikian, tangan ternyata memberikan informasi yang sama

dengan yang kita terima dari kepala dan wajah.
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b. Isyarat tangan

Tangan manusia yang luwes memungkinkan manusia untuk mengunakan alat

dan membuat berbagai isyarat ketika berkomunkasi. Sama dengan komunkasi

nonverbal. Isyarat tangan merupakan isyarat yang penting ke dua setelah isyarat

wajah. Meskipun dikatakan bahwa seseorang “berbicara” dengan tanganya,

ternyata yang dapat menyampaikan informasi tidak hanya gerakan tangan yang

luas atau isyarat dengantangan yang ekspansif saja.

Gambar 2.8 Gerak tangan isyarat

Isyarat tangan kadang-kadang mengantikan komunikasi verbal.

Penyandang bisu tuli mengunakan suatu sistem isyarat tangan yang amat

komprenhensif sehingga dapat mengantikan bahasa lisan secara harifah.

Sebenarnya, isyarat-isyarat itu sendiri bersifat sebarang. Banyak gerakan tangan

kita di tentukan secara kultural.
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G. Fungsi komunikasi non verbal

Aksen (accent) komunikasi nonverbal sering digunakan untuk

menyoroti atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. kita mungkin

misalnya, tersenyum untuk menekankan kata tertentu atau frase, bang tinju kami

di meja untuk menekankan komitmen kami untuk pernyataan, atau melihat

kerinduan ke mata seseorang ketika mengatakan "aku mencintaimu"

Melengkapi (complement) komunikasi nonverbal juga dapat digunakan

untuk memperkuat nada umum atau sikap dikomunikasikan oleh pesan verbal.

dengan demikian, kita mungkin tersenyum ketika menceritakan kisah lucu atau

mengerutkan kening dan menggelengkan kepala kita ketika menceritakan

kebohongan seseorang

Bertentangan (Contradic) kami juga mungkin sengaja bertentangan

pesan verbal kita dengan gerakan nonverbal, misalnya, dengan menyilangkan

jari kami atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa apa yang kita

katakan adalah bohong.

Mengatur (Regulate) gerakan nonverbal yang sering digunakan untuk

mengontrol atau untuk menunjukkan keinginan seseorang untuk mengontrol

aliran pesan verbal, misalnya, seperti ketika kita mengerutkan bibir kita, belajar

maju, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa kita ingin

mengatakan sesuatu. kita mungkin juga mengangkat tangan kami atau

menyuarakan jeda kami (misalnya, "um") untuk menunjukkan bahwa kita belum

selesai dan tidak siap untuk melepaskan lantai untuk pembicara berikutnya.
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Mengulangi (Repeat) kami juga dapat mengulang atau menyatakan

kembali makna dari pesan verbal. kita dapat, misalnya, ikuti kami verbal "adalah

bahwa baik-baik saja?" dengan "baik-baik saja?" tanda yang dibuat dengan jari-

jari kita, atau gerak dengan kepala kita atau kepala atau tangan untuk mengulangi

lisan kami "mari kita pergi".

Menggantikan (Substitute) komunikasi nonverbal juga dapat mengambil

tempat dari pesan verbal. kita dapat, misalnya, mengatakan "oke" dengan tangan

kami tanpa verbalisasi apapun. kita bisa mengangguk kepala kita untuk

menunjukkan "ya" atau menggelengkan kepala kita untuk menunjukkan "tidak"

(Devito 1989: 214).

H. Kelebihan dan kekurangan komunikasi non verbal

H.1   Pentingnya komunikasi nonverbal

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dr. Anjali Hans1 Mr. Emmanuel Hans2

yang berjudul Kinesics, Haptics and Proxemics: Aspects of Non -Verbal

Communication. Mengatakan ada pepatah “Tindakan berbicara lebih keras

daripada kata-kata.” Pada dasarnya, ini menggarisbawahi pentingnya

komunikasi nonverbal. komunikasi non-verbal sangat signifikan dalam situasi

antarbudaya. Penelitian dalam komunikasi menunjukkan bahwa lebih banyak

perasaan dan niat yang dikirim dan diterima non-verbal dari lisan. Meharabian

dan wiener berikut menyarankan bahwa hanya 7% dari pesan yang dikirim

melalui kata-kata, dengan sisanya 93% dikirim ekspresi non-verbal (tergantung
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pada penulis, bagian lisan naik sampai 35%). Ini memiliki beberapa keuntungan

atau fungsi:

Pelengkap: isyarat non-verbal melengkapi pesan lisan dengan

menambahkan maknanya. Kita bisa menepuk seseorang yang kita tersinggung

di belakang seperti yang kita katakan maaf kepadanya.

Mudah presentasi: Informasi dapat dengan mudah disajikan dalam

komunikasi non-verbal melalui menggunakan visual, cara audio visual dan diam

komunikasi non-verbal.

Mengganti: pesan non verbal dapat menggantikan pesan verbal terutama

jika diblokir oleh kebisingan, gangguan, jarak jauh dll misalnya: gerakan-jari ke

bibir untuk mengindikasikan butuhkan untuk cukup, expressionsa mengangguk

wajah bukan ya.

Aksen: Sering digunakan untuk aksen pesan verbal. nada Verbal

menunjukkan arti sebenarnya dari spesifik kata-kata.

Ulangi: Digunakan untuk mengulang pesan verbal (misalnya titik dalam

arah sementara menyatakan arah.) Membantu orang buta huruf: ini jenis

komunikasi penggunaan gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, kedekatan,

menyentuh dll dan tanpa menggunakan kata yang diucapkan atau tertulis. Jadi,

itu sangat membantu bagi orang-orang yang buta huruf.

Membantu orang cacat: isyarat non-verbal komunikasi sangat

membantu dalam orang-orang cacat khususnya untuk tuli orang. orang tuli yang

pertukaran pesan melalui gerakan tangan, jari, bola mata dll.
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Menarik presentasi: Komunikasi non-verbal didasarkan pada visual,

gambar, grafik, tanda dll yang dapat terlihat sangat banyak menarik.

Mengurangi pemborosan waktu: Pesan komunikasi non-verbal

mencapai penerima sangat cepat. Untuk ini Alasan mengurangi pemborosan

waktu yang berharga dari komunikator.

Ekspresi Cepat pesan: isyarat non-verbal komunikasi seperti tanda dan

simbol juga dapat berkomunikasi beberapa pesan yang sangat cepat dari pesan

tertulis atau lisan.

H1.2 Kekurangan atau keterbatasan komunikasi non-verbal

Meskipun keuntungan dari komunikasi non-verbal, tidak bebas dari

keterbatasan atau kelemahanya adalah sebagai berikut:

Kabur dan tidak tepat: Komunikasi non-verbal cukup jelas dan tidak

tepat. Karena dalam komunikasi ini tidak ada penggunaan kata-kata atau bahasa

yang mengungkapkan makna yang jelas ke penerima. Tidak ada kamus akurat

bisa mengklasifikasikan mereka. maknanya bervariasi tidak hanya oleh budaya

dan konteks tetapi dengan tingkat intensi.

Berkelanjutan: Hal ini dimungkinkan untuk berhenti berbicara dalam

komunikasi verbal, tetapi umumnya tidak mungkin untuk menghentikan isyarat

nonverbal. Juga, bahasa lisan memiliki struktur yang membuatnya lebih mudah

untuk memberitahu ketika subjek telah berubah, misalnya atau untuk

menganalisa tata bahasa. Nonverbal tidak meminjamkan dirinya untuk jenis

analisis.
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Multi-channel: saat menonton mata seseorang, Anda mungkin

kehilangan sesuatu yang signifikan dalam gerakan tangan. Semuanya terjadi

sekaligus dan karena itu dapat membingungkan untuk mencoba untuk bersaing

dengan segala sesuatu. Kebanyakan dari kami hanya tidak melakukannya,

setidaknya tidak sadar.

Budaya-terikat: Komunikasi non-verbal dipelajari di masa kecil,

diteruskan kepada Anda oleh orang tua Anda dan orang lain dengan siapa Anda

bergaul. Beberapa gerakan lain tampaknya menjadi universal. Bukti

menunjukkan bahwa manusia semua budaya tersenyum ketika bahagia dan

mengerutkan kening saat bahagia. Namun, sebagian besar simbol nonverbal

tampaknya bahkan lanjut terputus dari “makna penting” dari simbol verbal.

Gestures dilihat sebagai positif dalam satu budaya (Seperti isyarat acungan

jempol di USA) dapat dilihat sebagai cabul dalam budaya lain.

percakapan panjang yang tidak mungkin: Dalam komunikasi non-

verbal, percakapan panjang dan diperlukan penjelasan yang tidak mungkin.

Tidak ada pihak dapat membahas isu-isu tertentu dari pesan.

Sulit untuk memahami: sulit untuk memahami dan membutuhkan

banyak pengulangan di non-verbal komunikasi. Karena menggunakan gerakan,

kontak ekspresi mata wajah, sentuh dll untuk berkomunikasi dengan orang lain

yang mungkin tidak dimengerti bagi orang-orang yang sederhana dan bodoh.
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Tidak semua orang suka: Semua orang tidak lebih suka berkomunikasi

melalui komunikasi non-verbal dengan orang lain. Kadang-kadang tidak dapat

membuat kesan pada orang atau pendengar. Hal ini kurang berpengaruh dan

tidak dapat digunakan dimana mana. Hal ini tidak dapat digunakan sebagai alat

publik untuk komunikasi.

Kurangnya formalitas: Komunikasi non-verbal tidak mengikuti aturan,

formalitas atau struktur seperti lainnya komunikasi. Sebagian besar kasus orang

tidak sadar dan biasa terlibat dalam komunikasi non-verbal dengan

memindahkan berbagai bagian tubuh.

Mahal: Dalam beberapa kasus komunikasi non-verbal melibatkan biaya

besar. Misalnya, neon sign, power point presentasi, bioskop dll sangat banyak

mahal dibandingkan dengan orang lain membentuk komunikasi.

Distorsi informasi: Karena menggunakan gerakan, ekspresi wajah,

kontak mata, sentuhan, tanda, suara, paralanguage dll untuk berkomunikasi

dengan orang lain, ada kemungkinan besar distorsi informasi dalam komunikasi

nonverbal (Haiyan 2009).


