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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Komunikasi 

 2.1.1 Definisi Komunikasi 

  Komunikasi merupakan proses yang menjadi dasar pertama 

memahami hakikat manusia. Dikatakan sebagai proses karena ada aktivitas 

yang melibatkan peranan banyak elemen atau tahapan yang meskipun 

terpisah-pisah, Namun semua tahapan ini saling terkait sepanjang waktu. 

Contoh dalam percakapan yang sederhana saja selalu ada langkah seperti 

penciptaan pesan, pengiriman, penerimaan, dan interpretasi terhadap pesan 

(Liliweri, 2011: 34). Selain itu, Jhon B. Hoben,  berasumsi bahwa 

komunikasi (harus) berhasil: “Komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran 

atau gagasan.” Asumsi di balik definisi tersebut adalah bahwa suatu pikiran 

atau gagasan secara berhasil dipertukaran (Mulyana, 2010: 61). Sedangkan 

menurut Harold Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi 

adalah dengan menjawab pertanyaan berikut : Who Says What In Whicy 

Channel To Whoam With What Effect? atau Siapa Mengatakan Apa Dengan 

Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana? (mulyana, 2010: 

69). 

 Dari beberapa definisi komunikasi para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau pertukaran 

informasi dari komunikan kepada komunikator sehingga mendapat 

pemahaman yang sesuai dengan yang diberikan komunikator yang 
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kemudian menimbulkan pengaruh seperti memberikan tanggapan kembali 

sehingga terjadi proses penyampaian pesan yang lebih lanjut. 

 2.1.2 Tujuan Komunikasi 

  Menurut Carl I. Hovland, Ilmu Komunikasi didefinisikan sebagai 

upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas 

penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Objek studi 

ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga 

pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap public (public 

attitude).  

 Membangun/menciptakan pemahaman atau pengertian bersama. Saling 

memahami atau mengerti bukan berarti harus menyetujui tetapi mungkin 

dengan komunikasi terjadi suatu perubahan sikap, pendapat, perilaku 

ataupun perubahan secara sosial. 

a. Perubahan sikap (attitude change) 

Seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya 

berubah, baik positif maupun negatif. Dalam berbagai situasi kita 

berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain 

bersikap positif sesuai keinginan kita. 

b. Perubahan pendapat (opinion change) 

Dalam komunikasi berusaha menciptakan pemahaman. Pemahaman, 

ialah kemmapuan memahami pesan secara cermat sebagaimana 

dimaksudkan oleh komunikator. Setelah memahami apa yang di maksud 

komunikator maka akan tercipta pendapat yang berbeda-beda bagi 

komunikan. 
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c. Perubahan perilaku (behavior change) 

Komunikasi bertujuan untuk mengubah perilaku maupun tindakan 

seseorang, Misal: kampanye kesehatan misalnya mengenai merokok 

menyebabkan gangguan kesehatan. Setelah mengikuti kampanye 

tersebut seorang perokok misalnya kemudian berusaha 

mengurangi/berhenti merokok. 

d. Perubahan sosial (social change) 

Membangun dan memelihara ikatan hubungan dengan orang lain 

sehingga menjadi hubungan yang makin baik. Dalam proses komunikasi 

yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan 

interpesonal. 

Kegiatan atau upaya komunikasi yang dilakukan tentunya mempunyai 

tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud di sini menunjukan pada suatu 

hasil atau akibat yang diinginkan oleh pelaku komunikasi. Secara 

umum, menurut Wilbur Scramm (1974), tujuan komunikasi dapat 

dilihat dari dua perspektif kepentingan yakni: kepentingan pengirim dan 

kepentingan penerima. Dengan demikian maka tujuan komunikasi yang 

ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut.  
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2.1.3 Hambatan Komunikasi 

a. Hambatan dari Proses Komunikasi 

 Hambatan dari pengirim pesan, Misalnya, pesan yang akan 

disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan, Hal ini 

dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga 

mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak 

sesuai keinginan, kebutuhan atau kepentingan. 

 Hambatan dalam simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang 

dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, 

simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama 

atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. 

 Hambatan media, adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan 

media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik 

sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. 

Tujuan Komunikasi dari Sudut 

Kepentingan Sumber 

1. Memberikan informasi. 

2. MendidikMenyenangkan/ 

menghibur. 

3. Menganjurkan suatu tindakan/ 

persuasi. 

Tujuan Komunikasi dari 

Sudut Kepentingan 

Penerima 

1. Memahami informasi. 

2. Mempelajari. 

3. Menikmati. 

4. Menerima atau 

menolak anjuran. 
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 Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsikan 

sandi oleh si penerima. 

 Hambatan dari penerima pesan, Misalnya kurangnya perhatian pada 

saat menerima/mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang 

keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. 

 Hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak 

menggambarkan apa adanya akan tetapi memberikan interpretatif, 

tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya.  

b. Hambatan Fisik 

Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca 

gangguan alat komunikasi dan lain-lain. Misalnya: 

 Gangguan kesehatan karena banyak masyarakat menjadi korban baik 

luka berat maupun ringan akibat tertimpa reruntuhan serta kondisi 

mereka yang masih berada di tenda tenda darurat sehingga keadaan 

fisik mereka tidak terjamin. 

 Akibat terputusnya jaringan listrik dan telekomunikasi pasca gempa di 

beberapa wilayah di DIY Jawa Tengah menyebabkan komunikasi 

terganggu. 

c. Hambatan Sematik 

Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang 

mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit 
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antara pemberi pesan dan penerima. Dengan kata lain bahasa yang 

digunakan berbeda. 

d. Hambatan Psikologi 

Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu 

komunikasi. Dalam musibah ini komunikan masih trauma dengan 

musibah yang menimpa mereka.  

Bencana yang telah mengambil keluarga dan harta benda mereka 

menimbulkan dampak traumatik yang sangat tinggi sehingga pada saat 

diajak untuk berkomunikasi menjadi ‘tidak nyambung’ bahkan 

ketidakmampuan mereka dalam menghadapi bencana ini menimbulkan 

stress yang berkepanjangan. Faktor psikis komunikan ini yang membuat 

proses rekontruksi menjadi sulit. Selain itu faktor Prasangka: merupakan 

penilaian yang sejak awal sudah tertanam dalam diri komunikan terhadap 

komunikator. Biasanya prasangka ini terlalu besar dan negatif, sehingga 

menjadi hambatan paling berat dalam komunikasi. 

2.2 Komunikasi Efektif 

 2.2.1 Definisi Komunikasi Efektif 

 Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk 

menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam 

komunikasi.Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam 

memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga 

bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih 

menggunakan bahasa non verbal secara baik. Ada beberapa pendapat para ahli 
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mengenai komunikasi efektif, antara lain: Menurut Jalaluddin dalam bukunya 

Psikologi Komunikasi (2008:13) menyebutkan, komunikasi yang efektif 

ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, 

mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada 

akhirnya menimbulkan suatu tidakan. 

Johnson, Sutton dan Harris (2001: 81) menunjukkan cara-cara agar 

komunikasi efektif dapat dicapai. Menurut mereka, komunikasi efektif dapat 

terjadi melalui atau dengan didukung oleh aktivitas role-playing, diskusi, 

aktivitas kelompok kecil dan materi-materi pengajaran yang relevan. Meskipun 

penelitian mereka terfokus pada komunikasi efektif untuk proses belajar-

mengajar, hal yang dapat dimengerti di sini adalah bahwa suatu proses 

komunikasi membutuhkan aktivitas, cara dan sarana lain agar bisa berlangsung 

dan mencapai hasil yang efektif. 

 Menurut Mc. Crosky Larson dan Knapp (2001) mengatakan bahwa 

komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan 

(accuracy) yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan 

dalam setiap komunikasi. Komunikasi yang lebih efektif terjadi apabila 

komunikator dan komunikan terdapat persamaan dalam pengertian, sikap dan 

bahasa. 

 2.2.2 Teori Komunikasi Efektif 

 Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya sebagai 

berikut: Sondang P. Siagian (2001: 24) memberikan definisi sebagai berikut: 
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“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil 

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.  

Sementara itu Abdurahmat (2003 : 92) “Efektivitas adalah pemanpaatan 

sumber daya, sarana dan prasaranadalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada 

waktunya. Efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai 

dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa: 

“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase 

target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. 

Proses komunikasi akan efektif apabila komunikator melakukan perannya, 

sehingga terjadinya suatu proses komunikasi yang baik dan sesuai dengan 

harapan, dimana gagasan-gagasan atau ide dibahas dalam suatu musyawarah 

antara komunikator dengan komunikan, dan terjadi pemahaman tentang 

informasi atau segala sesuatu hal menjadi pokok dari pembahasan untuk 

mengarah pada kesepakatan dan kesatuan dalam pendapat. 

2.2.3 Unsur-unsur Komunikasi Efektif 

Adapun komunikasi mempunyai dasar sebagai berikut : 
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a. Niat menyangkut: 

 Apa yang akan disampaikan 

 Siapa sasarannya 

 Apa yang akan dicapai 

b. Minat, ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu: 

 Faktor objektif : merupakan rangsangan yang kita terima 

 Faktor subjektif : merupakan faktor yang menyangkut diri si penerima 

stimulus. 

c. Pandangan, merupakan makna dari informasi yang disampaikan pada 

sasaran, menafsirkan informasi yang diterima tergantung pada 

pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan kerangka piker seseorang. 

d. Lekat, merupakan informasi yang disimpan oleh si penerima. 

Libat, merupakan keterlibatan panca indra sebanyak-banyaknya. 

2.2.4 Teknik Komunikasi Efektif 

   a.  Komunikasi Persuasif 

Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau 

perilaku komunikan yang lebih menekan sisi psikologis komunikan. 

Penekanan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap, pendapat, atau 

perilaku, tetapi persuasi dilakukan dengan halus, luwes, yang 

mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran 

dan kerelaan yang disertai perasaan senang. Agar komunikasi persuasif 

mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan perencanaan 
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yang matang dengan mempergunakan komponen-komponen ilmu 

komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. 

Sehingga dapat terciptanya pikiran, perasaan, dan hasil 

penginderaannya terorganisasi secara mantap dan terpadu. biasanya 

teknik ini afektif, komunikan bukan hanya sekedar tahu, tapi tergerak 

hatinya dan menimbulkan perasaan tertentu. 

 b. Komunikasi Bersifat Perintah 

Komunikasi instruktif atau koersi teknik komunikasi berupa perintah, 

ancaman, sangsi dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-

orang yang dijadikan sasaran (komunikan) melakukannya secara 

terpaksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat fear arousing, 

yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk. 

Serta tidak luput dari sifat red-herring, yaitu interes atau muatan 

kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik ,perdebatan 

dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadikan untuk 

menyerang lawan. Bagi seorang diplomat atau tokoh politik teknik 

tersebut menjadi senjata andalan dan sangat penting untuk 

mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis. 

c. Hubungan Manusia 

Hubungan manusiawi merupakan terjemahan dari human relation. 

Adapula yang mengartikan hubungan manusia dan hubungan antar 

manusia, namun dalam kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam 

hal berkomunikasi saja, namun didalam pelaksanaannya terkandung 
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nilai nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat 

mendalam. Seperti halnya mengubah sifat, pendapat, atau perilau 

seseorang. Jika ditinjau dari sisi ilmu komunikasi hubungan manusia ini 

termasuk kedalam komunikasi interpersonal, pasalnya komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih dan bersifat dialogis. Hubungan 

manusia pada umumnya dilakukan untuk menghilangkan hambatan-

hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian dan 

mengembangkan tabiat manusia. Untuk melakukan hubungan manusia 

biasanya digunakan beberapa teknik pendekatan yaitu pendekatan 

emosional (emosional approach) dan pendekatan social budaya (sosio-

cultur approach). 

2.2.5 Sistem Komunikasi Efektif 

Komunikasi dikatakan efektif jika informasi, pemikiran, atau pesan 

yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik sehingga 

menciptakan kesamaan persepsi, mengubah prilaku, atau mendapatkan 

informasi (menjadi tahu/paham). Adapun komponen komunikasi yang 

efektif yaitu : 

a. Encoding 

Komunikasi efektif diawali dengan encoding atau penetapan kode atau 

simbol yang memungkinkan pesan tersampaikan secara jelas dan dapat 

diterima serta dipahami dengan baik oleh komunikan (penerima pesan). 

b. Decoding 
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Decoding, komponen penting lainnya dalam komunikasi efektif, yaitu 

kemampuan penerima memahami pesan yang diterimanya. Karenanya, 

dalam komunikasi efektif, pemahaman tentang audiens sangat penting 

guna menentukan metode penyampaian dan gaya bahasa yang cocok 

dengan mereka. 

c. Konteks (Context) 

Konteks komunikasi yaitu konteks ruang, tempat, dan kepada siapa kita 

melakukan komunikasi. Konteks komunikasi juga mengacu kepada level 

komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok (grup), komunikasi 

organisasi, komunikasi massa. 

Konteks komunikasi mempertimbangkan usia, wilayah, jenis kelamin, dan 

kemampuan intelektual penerima pesan. Berkomunikasi dengan anak kecil 

tentu akan berbeda cara dan gaya bahasanya dengan berkomunikasi dengan 

orang dewasa. 

d. Bahasa Tubuh (Body Language) 

Bahasa tubuh dikenal juga sebagai komunikasi non-verbal meliputi postur, 

posisi tangan dan lengan, kontak mata, ekspresi wajah. Bahasa tubuh yang 

konsisten dan sesuai dapat meningkatkan pengertian. Gerakan anggota 

badan harus sesuai dengan yang diucapkan. Bahasa tubuh terpenting adalah 

senyum dan kontak mata. 

e. Gangguan/Hambatan (Interference) 

Emosi bisa mengganggu terjadinya komunikasi efektif. Jika komunikator 

marah, kemampuannya mengirim pesan efektif mungkin berpengaruh 
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negatif. Begitu juga jika komunikan dalam keadaan kecewa atau tidak 

setuju dengan komunikator, mungkin dia mendengar sesuatu yang berbeda. 

f. Pikiran Terbuka (Be Open-minded) 

Pikiran terbuka merupakan komponen penting lain dalam komunikasi 

efektif. Jangan terburu-buru menilai atau mengkritisi ucapan orang lain. 

Kita harus mengedepankan respek, menghargai pendapat atau pandangan 

orang lain, dan juga menunjukan empati dengan berusaha memahami 

situasi atau masalah dari perspektif orang lain. 

g. Mendengar Aktif (Active Listening) 

Menjadi pendengar yang baik dan aktif akan meningkatkan pemahaman 

terhadap orang lain. Tunjukan bahwa kita fokus mendengarkan ucapan 

orang lain, misalnya dengan mengganggukkan kepala dan membuat 

“indikasi verbal” bahwa kita setuju dengan mengatakan misalnya “oh”. 

Jangan menginterupsi pembicaraan orang lain. karena akan mengganggu 

kelancaran obrolan. 

h. Refleksi (Reflection) 

Pastikan bahwa kita mengerti ucapan orang lain dengan “konfirmasi”, 

yaitu meringkas pesan utama yang disampaikan orang lain. Kita bisa 

mengulang yang diucapkan orang lain, sekaligus “klarifikasi” bahwa 

maksud perkataannya “begini” dan “begitu”. 
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1.3 Pengertian Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara   

beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, 

pertemuan, konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Michel 

Burgoon (Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok 

sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan 

tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, 

pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat 

karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara cepat. Adapun 

karakteristik dari komunikasi kempok, antara lain: 

a. Komunikasi dalam komunikasi kelompok bersifat homogen. 

b. Dalam komunikasi kelompok terjadi kesempatan dalam melakukan 

tindakan pada saat itu juga. 

c. Arus balik didalam komunikasi kelompok terjadi secara langsung, 

karena komunikator dapat mengetahui reaksi komunikan pada saat 

komunikasi sedang berlangsung. 

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

komunikasi kelomopok kecil) dan bersifat emosional (terjadi pada 

komunikasi kelompok besar). 

e. Komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan 

meskipun hubungan yang terjadi tidak erat seperti yang terjadi pada 

komunikasi inter pesonal. 
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Komunikasi kelompok akan menimbulkan konsekuensi bersama untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

 2.3.1 Tipe Kelompok 

Soeryono Soekanto (2002: 118) menjelaskan, bahwa kelompok secara 

umum terdiri dari beberapa rumpun: pertama, adalah kelompok 

kelompok teratur, yaitu kelompok yang dapat di jelaskan strukturnya 

maupun norma dan peran seperti ingrup atau outgrup, kelompok primer 

dan kelompok sekunder, paguyuban dan patembayan, kelompok formal 

dan informal, membership grup dan reference grup, kelompok 

operasional dan volunteer. Kedua, kelompok yang tidak teratur yaitu 

kerumuhan (crowd) dan public. Ketiga, masyarakat perkotaan dan 

masyarakat pedesaan. keempat, kelompok kecil. 

 Ronald B. Adler dan George Rodman (Sendjaja, 2002: 3.14), membagi 

kelompok dalam tiga tipe, yaitu kelompok belajar (learning grup), 

kelompok pertumbuhan (growth grup), kelompok pemecahan masalah 

(problem solving grup) penjelasan ketiga tipe kelompok itu adalah 

sebagai berikut: 

a.  Kelompok belajar (learning grup) 

Kata belajar atau learning, tidak tertuju pada pengertian pendidikan di 

sekolah, namun termasuk juga dalam belajar kelompok, seperti kelompok 

bela diri, kelompok sepak bola, kelompok keterampilan dan sebagainya. 
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Tujuannya adalah meningkatkan informasi, pengetahuan dan kemampuan 

diri para anggotanya. 

b. Kelompok pertumbuhan (growth grup) 

Kelompok pertumbuhan memusatkan perhatiannya kepada permasalahan 

pribadi yang dihadapi para anggotanya. Wujud nyata dari growth grup ini 

adalah kelompok bimbingan perkawinan, kelompok bimbingan 

psikologi, kelompok terapi, serta kelompok yang memusatkan 

aktivitasnya kepada penumbuhan keyakinan diri, yang biasa di sebut 

dengan consciousnessraising grup. Karakteristik yang terlihat dalam tipe 

kelompok ini adalah growth grup tidak mempunyai tujuan kolektif yang 

nyata, dalam arti bahwa seluruh kelompok diarahkan kepada usaha 

membantu para anggotanya mengindetifikasi dan mengarahkan kepada 

mereka untuk perduli dengan persoalan pribadi yang mereka hadapi untuk 

perkembangan pribadi mereka. 

c. Kelompok pemecahan masalah (problem solving grup) 

Kelompok ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok lainnya 

memecahkan masalahnya. Sering kali seseorang tak mampu memecahkan 

masalahnya sendiri, karena itu ia menggunakan kelompok sebagai sarana 

memecahkan masalahnya. 

 2.4 Komunikasi Kelompok  

a.  Pengertian komunikasi kelompok  
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 Baruch Spinoza 300 tahun yang lalu menyatakan, bahwa 

manusia adalah binatang social. Pernyataan ini di perkuat oleh 

psikologi modern yang menunjukkan bahwa orang lain mempunyai 

pengaruh yang sangat besar pada sikap kita, perilaku kita, dan bahkan 

persepsi kita (Severin dan Tankard, jr., 2005: 219). 

 Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari dua 

atau tiga orang  bahkan lebih. Kelompok memiliki hubungan yang 

intensif di antara mereka satu sama lainnya, terutama kelompok 

primer, intensitas hubungan di antara mereka merupakan persyaratan 

pertama yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok tersebut.  

Ada 4 elemen kelompok yang di kemukakan oleh Adler dan Rodman 

(Sendjaja, 2002: 3.5) yaitu interaksi, waktu, ukuran, dan tujuan. 

1.  Interaksi dalam komunikasi kelompok merupakan faktor yang penting, 

karena melalui interaksi inilah, kita dapat melihat perbedaan antara 

kelompok dengan istilah yang di sebut dengan coast. Coast adalah 

sekumpulan orang yang secara serentak terikat dalam aktivitas yang 

sama namun tanpa komunikasi satu sama lain. Misalnya, mahasiswa 

yang hanya secara pasif mendengarkan suatu perkuliahan, secara teknis 

belum dapat di sebut sebagai kelompok. Mereka dapat dapat dikatakan 

sebagai kelompok apabila sudah mulai mempertukarkan pesan denga 

dosen atau rekan mahasiswa. 
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2.  Sekumpulan orang yang berinteraksi untuk jangka waktu yang singkat, 

tidak dapat digolongkan sebagai kelompok. 

3.  Ukuran atau jumlah partisipan dalam kelompok. Tidak ada ukuran yang 

pasti mengenai jumlah anggota dalam suatu kelompok.  

4.  Elemen terakhir adalah tujuan yang mengandung pengertian bahwa 

keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu yang 

menjadi anggota kelompok tersebut dapat di wujudkan satu atau lebih 

tujuannya. 

b. Karekteristik komunikasi kelompok  

Karekteristik komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui dua 

hal, yaitu norma dan peran. Norma adalah kesepakatan dan 

perjanjian tentang bagaimana orang orang dalam suatu kelompok 

berhubungan dan berprilaku satu dengan lainnya. Saverin dan 

Tankard (2005: 220, Reno, Cialdini dan Kallgren, 1993) 

mengatakan, norma-norma sosial (social norm) terdiri dari dua 

jenis: deskriptif dan perintah. Norma-norma deskriptif 

menentukan apa yang pada umumnya di lakukan dalam sebuah 

konteks, sedangkan norma-norma perintah menentukan apa yang 

pada umumnya disetujui oleh masyarakat.  

Norma oleh sosiolog disebut juga dengan ‘hukum’ (law) ataupun 

‘aturan’ (rule), yaitu perilaku-perilaku apa saja yang pantas dan 

tidak pantas untuk dilakukan dalam suatu kelompok. Ada tiga 
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katagori norma kelompok, yaitu norma social, procedural, dan 

tugas. Norma social mengatur hubungan di antara para anggota 

kelompok. Sedangkan norma procedural menguraikan dengan 

lebih rinci bagaimana kelompok harus beroperasi, seperti 

bagaimana suatu kelompok harus membuat keputusan, apakah 

melalui suara mayoritas ataukah dilakukan pembicaraan sampai 

tercapai kesepakatan. Dari norma tugas memusatkan perhatian 

pada bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan (Sendjaja, 2002: 

3.6). Peran adalah aspek dimanis dari kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran (Soekanto, 

2002: 242).  

c. Fungsi komunikasi kelompok 

Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh 

adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi-fungsi 

tersebut mencakup fungsi hubungan social, pendidikan, persuasi, 

pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, serta fungsi terapi 

(Sendjaja, 2002: 3.8). Semua fungsi ini di manfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat, kelompok, dan para anggota kelompok 

itu sendiri. 
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a. Fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan social, dalam 

arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan 

memantapkan hubungan social di antara para anggotanya, seperti 

bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan 

kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, 

santai, dan menghibur. 

b. Pendidikan fungsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana 

sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk 

mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi 

pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anaggota 

kelompok, kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan masyarakat 

dapat terpenuhi. 

c. Fungsi persuasi, seorang anggota kelompok berupaya memersuasi 

anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasive dalam suatu 

kelompok, membawa resiko untuk tidak diterima oleh para 

anggota lainnya.  

d. Fungsi problem solving, kelompok juga dicerminkan dengan 

kegiatan-kegiatan untuk memecahkan persoalan dan membuat 

keputusan-keputusan. Pemecahan masalah (problem solving) 

berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak 

diketahui sebelumnya: sedangkan pembuatan keputusan (decision 
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making) berhubungan dengan pemilihan antara dua atau lebih 

solusi.  

e. Fungsi terapi Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan 

kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. 

Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu 

mencapai perubahan personalnya. Tentunya individu tersebut 

dapat berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna 

mendapat manfaat, namun usaha utamanya adalah membantu diri 

sendiri bukan membantu kelompok mencapai consensus. Contoh 

dari kelompok terapi ini adalah kelompok konsultasi perkawinan, 

kelompok penderita narokita dan sebagainya. 

 2.5 Pengembangan Industri Pariwisata Daerah 

Faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan industri 

pariwisata daerah seperti yang diungkapkan Hasan, Bahwa upaya 

pengembangan industri pariwisata daerah-daerah di Indonesia terutama 

dalam menghadapi otonomi daerah berkaitan erat dengan berbagai 

faktor. Oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor yang secara faktual 

berperan dalam pengembangan industri pariwisata khususnya di 

daerah-daerah menurut Dahliana Hasan. (2008). 

 2.5.1 Kualitas Sumber Daya Manusia 

Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah human 

resources development diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini 
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menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang 

peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata 

terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan 

otonomi daerah. Menurut World Competitiveness Report tahun 1995, 

daya saing sumber daya manusia Indonesia berada di peringkat 45 jauh 

di bawah peringkat sumber daya manusia negara Asia lainnya seperti 

Singapore dan Philipina yang masing-masing menduduki peringkat 8 

dan 38 (Yoeti, Oka, A. 1982).  

Kondisi yang memprihatinkan ini memerlukan penanganan sedini 

mungkin dan berkesinambungai melalui program-program pendidikan 

dan pelatihan terutama dan disiplin ilmu pariwisata. Dengan demikian 

diharapkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia 

Indonesia semakin meningkat khususnya dalam sektor pariwisata 

sehingga memenuhi standarisas internasional.  

 Profesionalisme sumber daya manusia Indonesia merupakan 

suatu tuntutan dalam menghadapi persaingan global dimana sumber 

daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang 

berkualitas dalam mempunyai gagasan, inovasi dan etos kerja 

profesional. Tentu tidak mudah untuk memperoleh tenaga-tenaga 

profesional di bidang pariwisata paling tidak ada upaya-upaya untuk 

meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kepariwisataan, 

sehingga pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia 
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terutama di daerah-daerah tujuan wisata berpengaruh positif pada 

perkembangan industri pariwisata daerah. 

2.5.2 Sarana dan Prasarana Kepariwisataan 

Menurut Spillane, James. J. (1994:40), motivasi yang 

mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan 

permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana 

kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain 

sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan. prasarana 

kepariwisataan merupakan salah faktor penentu berhasilnya 

pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program 

otonomi daerah diterapkan, maka masing-masing daerah dituntut untuk 

lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana prasarana 

kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar 

internasional. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi 

kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata 

beserta prasarana dan sarana yang diperlukan (Pasal 15 UU No.9 tahun 

1999). Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan 

sarana prasarana di daerah-daerah tujuan wisata . untuk mendukung 

penyelenggaraan pariwisata. Sarana prasarana merupakan unsur pokok 

dalam  kegiatan industri pariwisata. Apabila pembenahan dan 

pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan ditelantarkan akan 

berakibat pada tidak tercapainya dampak positif industri pariwisata 
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dalam peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja dan sebagai 

pendorong pembangunan daerah.(Dahliana Hasan. 2008). 

Kedua faktor di atas merupakan faktor kritis yang perlu mendapat 

perhatian serius dalam rangka pengembangan industri pariwisata 

daerah. Tujuan pengembangan industri pariwisata daerah dalam 

peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja dan sebagai pendorong 

pembangunan daerah dapat tercapai apabila ketiga faktor tersebut 

dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.  

Hal senada diungkapkan oleh Yoeti, bahwa pengembangan pariwisata 

tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana pendukungnya, sehingga 

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih memperhatikan apabila ingin 

pariwisata bisa maju dan berkembang, bahwa keberhasilan 

pengembangan pariwisata ditentukan oleh kedua faktor, yaitu 

tersedianya obyek dan daya tarik wisata, adanya fasilitas accesbility 

yaitu sarana dan prasarana yang memungkinkan wisatawan 

mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata dan tersedianya fasilitas 

amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan 

kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Bertolak dari pendapat 

tersebut maka sangat penting sekali sarana dan prasarana pendukung 

pariwisata dalam menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata, 

sehingga merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka 

pengembangan pariwisata. 
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Dengan demikian dibutuhkan partisipasi semua pihak yang ikut serta  

dalam suatu proses komunikasi, demi tercapainya suatu fokus bersama 

dalam memandang permasalahan yang dihadapai. Menurut Rogers dan 

Adhikarya (dalam Zulkarimen Nasution, 2005:163), agar perubahan 

sosial lebih berhasil mencapai sasaran, tentunya menghindarkan 

kemungkinan-kemungkinan efek yang tidak diinginkan, tentunya harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip untuk memperkecil kesenjangan 

efek yang ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara komunikasi selama ini. 

2.6 Fokus Penelitian  

Kelompok Sadar Wisata adalah organisasi yang tumbuh dari, 

oleh, dan untuk masyarakat yang mempunyai kepedulian, dan tanggung 

jawab terhadap kepariwisataan di Desa Wisata Tulungrejo. Kelompok 

Sadar Wisata Tulungrejo mempunyai kegiatan-kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepariwisataan, 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sekaligus membina dalam 

mengelola usaha terkait dengan kepariwisataan, memotivasi 

masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan 

wisata melalui perwujudan Sapta Pesona dalam rangka pengembangan 

pariwisata, termasuk di dalamnya pengembangan potensi pariwisata 

yang dimiliki oleh Desa Wisata Tulungrejo.  

Adapun peneliti mengambil fokus penelitian ini mengacu pada 

4 objek yaitu : yang berupa unsur-unsur komunikasi   (komunikator, 
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pesan, media, komunikan, efek). Atribut atau properti yang di gunakan. 

Relasi pengelola dengan pihak lain dalam pengembangan Desa Wisata 

Tulungrejo antara peserta-peserta komunikasi (komunikator dan 

komunikan), yang dapat ditandai melalui pesan-pesan komunikasi 

mereka. Di sekitar lingkungan Desa Wisata, yang memiliki suatu 

lingkungan, yaitu:  lingkungan budaya dan lingkungan sosial. 

 


