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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Komunikasi di dalam Organisasi Kerja 

   2.1.1 Pengertian Komunikasi 

 Kata atau istilah dari komunikasi di dalam bahasa inggris adalah 

communication. Menurut Webster New Collogiate Dictionary komunikasi adalah 

suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-

lambang, kode-kode atau tingkah laku dalam Riswandi (2009: 01).   

Menurut Everett M. Rogers di dalam bukunya Mulyana (2010:69) 

komunikasi adalah proses dimana ide pemikiran dialihkan dari sumber kepada 

penerima dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka. Adapun definisi 

komunikasi yang diungkapkan oleh Shannon dan Weaver dalam Muslimin 

(2010:07) bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling 

mempengaruhi antara satu sama lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, 

tidak terbatas pada bentuk komunikasi yang hanya menggunakan bahasa verbal, 

tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. Di dalam buku 

Mulyana (2010:69) Harold Lasswell juga mengungkapkan “(cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan- pertanyaan 

berikut) Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?” atau 

Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh 

Bagaimana?     
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   2.1.2 Komponen Komunikasi 

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima komponen 

komunikasi yang saling bergantung satu sama lain dalam Mulyana (2010:69-71)  

yaitu :  

a. Sumber (Source), sering disebut juga pengirim, komunikator, pembicara. 

Sumber adalah seorang individu, kelompok, organisasi pihak yang 

mempunyai ide untuk memberikan informasi. Kebutuhannya bervariasi 

mulai dari sekedar mengucapkan “selamat pagi” untuk memelihara 

hubungan yang sudah dibangun dan menyampaikan apa yang ada di dalam 

hatinya maupun pikirannya. Sumber harus mengubah perasaan atau 

pikiran ke dalam seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang dipahami 

oleh penerima pesan dalam Mulyana (2010:69). 

b. Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang 

mewakili perasaan dan pemikiran yang dimiliki sumber tadi. Pesan 

mempunyai tiga komponen: makna, simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna dan bentuk atau organisasi pesan dalam Mulyana 

(2010:70). 

c. Saluran atau media, yakni alat yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. Pada dasarnya saluran 

komunikasi manusia terdiri dari cahaya dan suara dalam Mulyana 

(2010:70). 
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d. Penerima (receiver), sering juga disebut sasaran/ tujuan, komunikate 

(communicate), khalayak, pendengar yang merupakan orang yang 

menerima pesan dari sumber dalam Mulyana (2010:71).  

e. Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan dari 

sumber tersebut, misalnya penambahan pengetahuan seperti dari tidak tahu 

menjadi tahu, terhibur, perubahan sikap dari tidak setuju menjadi setuju 

dalam Mulyana (2010:71). 

Komponen lain yang sering ditambahkan adalah umpan balik (feed back). 

Umpan balik berasal dari penerima pesan apabila sumber memberikan pesan yang 

berupa informasi kemudian penerima mengungkapkan suatu tanggapan dari pesan 

tersebut maka itu dinamakan umpan balik sedangkan gangguan atau kendala 

komunikasi (noise/barriers) dihasilkan dari konteks atau situasi komunikasi 

dalam Mulyana (2010:71).  

 2.1.3 Komunikasi Antarpribadi ( Interpersonal Communication) 

 Menurut R. Wayne Pace (1979) dalam Cangara (2015: 36) menyatakan 

bahwa “interpersonal communication is communication involving two or more 

people in a face to face setting” artinya komunikasi yang melibatkan dua orang 

atau lebih secara tatap muka. Menurut sifatnya komunikasi antarpribadi dapat 

dibedakan atas dua macam yaitu : 
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a. Komunikasi Diadik  

Proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi 

tatap muka. Menurut Pace dapat dilakukan dalam tiga bentuk seperti 

percakapan, dialog dan wawancara. 

b. Komunikasi Kelompok Kecil 

Proses komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih 

secara tatap muka dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi antara 

satu sama lainnya  

 2.1.4 Komunikasi Publik  

 Proses komunikasi dimana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara 

dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar dalam Cangara 

(2015: 38). Pesan yang disampaikan itu tidak berlangsung secara spontanitas, 

tetapi terencana dan dipersiapkan lebih awal.  

 2.1.5 Komunikasi Kelompok  

 Komunikasi Kelompok (group communication) termasuk komunikasi 

tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling 

berhadapan dan saling melihat, sama dengan komunikasi antar personal, 

komunikasi kelompok pun menimbulkan arus balik langsung. Komunikasi 

kelompok adalah komunikasi dengan sejumlah orang yang bergabung dalam 

sebuah kelompok dalam Muslimin (2010: 37). Kelompok dalam Wood (2013: 

202) sebagai tiga orang atau lebih yang berinteraksi seiring waktu, bergantung 

pada satu sama lain dan menaati aturan main yang sama untuk mencapai tujuan 

yang sama.  
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a. Komunikasi kelompok kecil  

Situasi komunikasi dinilai sebagai komunikasi kelompok kecil apabila 

situasi komunikasi seperti itu dapat dirubah menjadi komunikasi antar 

personal dengan setiap komunikan dalam Muslimin (2013: 37). 

b. Komunikasi kelompok besar 

Situasi komunikasi dinilai sebagai komunikasi kelompok besar jika 

komunikator dan komunikan sulit untuk terjadinya komunikasi secara 

langsung dalam Muslimin (2013: 38). 

 2.1.5.1 Teori Komunikasi Kelompok 

 Analisis Proses Interaksi  

  Analisis proses interaksi memberikan pengaruh besar pada teori 

komunikasi kelompok. Teori ini membahas jenis-jenis pesan yang 

disampaikan orang dalam kelompok dan bagaimana pesan itu 

mempengaruhi peran dan kepribadian kelompok. Robert Bales menyusun 

teori mengenai analisis proses interaksi (interaction process analysis) yang 

saat ini sudah menjadi karya klasik dengan menggunakan hasil risetnya 

selama bertahun-tahun sebagai fondasi.  Bales menjelaskan mengenai 

jenis-jenis pesan yang saling di petukarkan orang dalam 

kelompok,bagaimana pesan-pesan itu membentuk peran dan kepribadian 

anggota kelompokdan bagaimana pesan tersebut mempengaruhi karakter 

atau sifat kelompok secara keseluruhan dalam Morissan (2013:334). 

 

 



15 
 

 2.1.6 Komunikasi Organisasi 

Menurut Zelkodan Dance dalam Muhammad (2005; 66) 

mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling 

tergantung yang terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal. 

Komunikasi internal adalah komunikasi dalam organisasi seperti 

komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari atasan ke 

bawahan, komunikasi sesama karyawan yang sama tingkatnya sedangkan 

komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi 

terhadap luar lingkungan kemudian bersama Lesikar dalam Muhammad 

(2005:66) menambahkan satu dimensi lagi dari komunikasi organisasi 

yaitu dimensi komunikasi pribadi antara sesama anggota organisasi yang 

berupa pertukaran secara informal mengenai informasi dan perasaan antara 

sesama anggota organisasi. 

 2.1.6.1 Fungsi komunikasi organisasi  

Fungsi penting komunikasi organisasi menurut Brent D. Ruben dalam 

Soyomukti (2010:180) antara lain :  

a. Mengoordinasikan aktivitas seseorang, kelompok atau unit-unit lain dalam 

organisasi. 

b. Memberikan pengarahan organisasi secara menyeluruh. 

c. Menfasilitasi adanya pertukaran informasi dalam organisasi. 

d. Menjamin adanya arus timbal balik (two-way flow information) antara 

organisasi dan lingkungan eksternal atau luar organisasi. 
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2.1.6.2 Saluran dan Media Komunikasi dalam Organisasi 

2.1.6.2.1 Saluran dan media komunikasi tertulis 

 Berdasarkan arah aliran informasinya, saluran dan media 

komunikasi tertulis dapat digolongkan menjadi tiga yaitu saluran dan 

media komunikasi ke bawah tertulis dan saluran media komunikasi ke atas 

tertulis dan ke samping tertulis dalam  Masmuh (2010: 23). 

a. Saluran dan media komunikasi ke bawah tertulis 

 Saluran dan media komunikasi ke bawah harus ditetapkan agar 

manajemen puncak dan menengah dapat berkomunikasi secara efektif 

dengan karyawan bawahannya. Beberapa jenis saluran dan media 

komunikasi ke bawah-tertulis dalam  Masmuh (2010: 24) yang 

berkaitan dengan program personalia akan didiskripsikan sebagai 

berikut  : 

a. Deskripsi jabatan dan pedoman prosedur kerja 

b. Buku pedoman 

c. Majalah dan bulletin perusahaan 

d. Memo dan instruksi penulis 

e. Laporan tahunan yang dipublikasikan 

f. Surat yang dimasukkan dalam amplop gaji atau upah 

b. Saluran dan media komunikasi ke atas tertulis 

 Sebagian besar komunikasi antara karyawan dan manajemen 

terjadi melalui komunikasi tatap muka langsung. Beberapa saluran dan 

media komunikasi dalam  Masmuh (2010: 27) berikut di bawah ini 
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dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi ke atas tertulis 

yaitu : 

a. Kotak saran 

b. Program saran 

c. Grievance Procedure merupakan saluran komunikasi ke 

atas yang bersifat sangat formal 

c.  Saluran dan media komunikasi ke samping tertulis 

 Media komunikasi ini digunakan oleh karyawan atau pejabat dalam 

tingkat manajemen yang sama untuk saling memberi dan menerima 

informasi dalam Masmuh (2010: 30). 

2.1.6.2.2 Saluran dan media komunikasi lisan 

 Banyak organisasi modern telah memanfaatkan pemakaian 

komunikasi lisan atau tatap muka langsung.  Komunikasi lisan dan tatap 

muka sangat penting peranannya karena diperlukan sumbangan pemikiran 

pemecahan masalah-masalah yang kompleks dan dimana karyawan secara 

individual diharapkan berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan dalam  Masmuh (2010: 31). 

a. Saluran dan media komunikasi ke bawah- lisan 

 Saluran dan media komunikasi lisan yang dapaat digunakan 

manajemen sebagai berikut : 

a. Komunikasi tatap muka antara bawahan dan atasan 

b. Konferensi  
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b. Saluran dan media komunikasi ke atas- lisan 

  Beberapa saluran dan media komunikasi lisan ke atas lisan 

diantaranya : 

a. Wawancara pemutusan hubungan kerja 

b. Kebijaksanaan pintu terbuka  

c. Saluran dan media komunikasi ke samping- lisan 

  Fungsinya sama seperti saluran dan media komunikasi ke atas 

tertulis dan lisan 

2.1.6.3 Sifat Aliran Informasi 

Menurut Guetzkow (1964) dalam Soyomukti (2010:183-184) aliran 

informasi yang dimaksud penyebaran pesan dalam organisasi dapat terjadi dalam 

tiga cara : 

a. Serentak, yaitu proses penyebaran informasi pesan yang disampaikan 

secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran lebih dari satu 

orang, misalnya, bentuknya berupa memo, pertemuan, rapat akbar, televisi 

atau penyampaian pesan bermedia di dalam buku Soyomukti (2010:183). 

b. Berurutan yaitu proses penyebaran informasi atau pesan secara diadik 

merupakan bentuk komunikasi yang utama, dengan pola “siapa berbicara 

kepada siapa”. Informasi disampaikan secara berurutan dari satu orang ke 

orang lain secara tidak bersamaan di dalam buku Soyomukti (2010:184). 

c. Serentak - berurutan, yaitu kombinasi antara  kedua pola aliran yang telah 

disebutkan diatas di dalam buku Soyomukti (2010:184). 
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2.1.6.4 Arah Aliran Informasi 

a. Komunikasi ke bawah 

Komunikasi ke bawah dalam Soyomukti (2010:185) adalah sumber 

informasi mengalir dari jabatan tertinggi ke yang terendah. Informasi yang 

biasa dikomunikasikan dengan cara ini, misalnya : 

- Bagaimana melakukan pekerjaan 

- Dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan 

- Kebijakan dan praktik organisasi 

-   Kinerja pegawai 

- Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas (sense of 

 mission) 

b. Tipe komunikasi ke bawah  

Secara umum komunikasi ke bawah dalam Muhammad (2005:108-109) 

dapat diklasifikasikan atas lima tipe : 

a. Instruksi tugas : pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa 

yang diharapkan kemudian dilakukan oleh mereka dan bagaimana cara 

melakukannya. 

b. Rasional : pesan menjelaskan mengenai tujuan aktivitas dan bagaimana 

aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi dan objekif organisasi. 

kualitas dan kuantitas dari komunikasi rasional ditentukan oleh filosofi 

dan asumsi pimpinan mengenai bawahannya. 
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c. Ideologi : pesan mengenai ideology ini dari pesan rasional. Pada pesan 

rasional penekanannya ada pada penjelasan tugas dan kaitannya dengan 

perspektif organisasi . 

d. Informasi : pesan informasi dimaksudkan untuk memperkenalkan bawahan 

dengan praktik-praktik organisasi dan peraturan-peraturan organisasi. 

Balikan : pesan yang berisi informasi mengenai ketepatan seseorang dalam 

melakukan pekerjaannya 

2.1.6.5  Metode dalam Penyampaian Pesan yang dilakukan Pimpinan  

      kepada bawahan  

Metode yang digunakan dalam Soyomukti (2010:185) menyampaikan 

pesan biasanya adalah melalui : 

- Tulisan : dilakukan  Pimpinan dalam situasi bila diperlukan 

informasi untuk tindakan yang akan datang informasinya untuk umum.  

- Lisan : dilakukan Pimpinan dalam situasi yang membutuhkan 

teguran dan mendamaikan perselisihan. 

- Lisan diikuti tulisan : dilakukan Pimpinan dalam situasi yang 

membutuhkan tindakan segera, kemudian diikuti tindakan selanjutnya 

yang bersifat umum, dibutuhkan pendokumentasian. 

                  - Tulisan diikuti lisan : dilakukan Pimpinan dinilai tidak cukup 

efektif untuk setiap situasi yang mendesak. 
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Untuk menentukan mana metode yang tepat digunakan oleh pimpinan 

disini ada macam-macam kriteria dalam Muhammad (2005:114-115) sebagai 

berikut ini: 

- Ketersediaan : metode ini dalam suatu organisasi lebih cenderung 

untuk digunakan. 

- Biaya : Pertimbangan biaya akan cenderung dipilih untuk 

menyebarluaskan informasi yang bersifat rutin dan tidak mendesak. 

- Dampak : metode memberikan dampak atau kesan yang lebih 

sering dipilih atau digunakan daripada metode yang kurang dampaknya. 

- Relevensi : Metode yang paling relevan dengan tujuan yang akan 

dicapai paling sering dipilih. Misalnya untuk memberikan informasi yang 

pendek mungkin lebih tepat menggunakan metode lisan yang diikuti oleh 

memo. 

- Respons : Pemilihan metode ini dipengaruhi oleh respons terhadap 

informasi yang diinginkan atau diperlukan. 

- Skill : metode yang paling cocok digunakan sesuai dengan skill si 

penerima dan si pengirim. 

2.1.6.6 Informasi yang di komunikasikan dari atasan kepada bawahan 

Menurut Katz dan Kahn (1996) dalam Laga (2013), ada lima jenis 

informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan, antara 

lain : 

a. Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan 

b. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan  
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c. Informasi mengenai kebijakan dan praktek organisasi 

d. Informasi mengenai kinerja pegawai  

e. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas 

2.1.6.7 Teori Komunikasi Organisasi 

Teori Strukturasi 

 Gagasan Anthony Giddens dalam Morissan (2013:425) 

menyatakan bahwa strukturasi merupakan proses yang mana konsekuensi 

tindakan yang tidak disengaja (unintended consequences of action) 

menciptakan norma, aturan, peran atau struktur sosial lainnya yang akan 

menghambat atau mempengaruhi masa depan. Marshal Scoot Poole dan 

Robert McPhee menggunakan gagasan Anthony Giddens dan 

menerapkannya ke dalam komunikasi organisasi. Menurut Poole dan 

McPhee struktur merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam 

organisasi.  

2.1.7 Komunikasi Kepemimpinan  

Komunikasi merupakan kapasitas individu atau suatu kelompok yang 

bertugas untuk menyampaikan yang ada di pikiran, perasaan dan kehendak 

individu dan kelompok lain dalam Kartono (2010:134). Pemimpin adalah seorang 

pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia 

mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-

aktifitas tertentu, demi pencapaian atau beberapa tujuan, jadi pemimpin itu ialah 

seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan dari bakat yang dibawa sejak 

lahir serta kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai 
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kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, 

mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya dan mampu 

menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu dalam Kartono (2010:38). Adanya 

komunikasi kepemimpinan ini untuk menciptakan hubungan baik dengan 

karyawannya dan dapat membina, mendukung, mengembangkan yang ada di 

dalam perusahaan tersebut. 

Menurut Keith Davis di dalam bukunya Masmuh (2010:247) ada tiga 

ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni : technical skill, 

human skill dan conceptual skill. 

a. Ketrampilan teknis (technical skill) menunjukkan bahwa seseorang harus 

memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemahiran dalam setiap jenis 

proses atau teknik dalam Masmuh (2010:247).  

b. Ketrampilan insani (human skill) adalah kemampuan seseorang untuk 

bekerja dengan orang lain secara efektif dan membina kerja sama dengan 

lainnya dalam Masmuh (2010:247). 

c. Ketrampilan konseptual (conceptual skill) yaitu kemampuan untuk berfikir 

dalam istilah dengan perencanaan yang bisa digunakan jangka panjang, 

misalnya kerangka kerja dan model dalam Masmuh (2010:247). 

2.1.7.1 Teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku 

pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar 

belakang historis, sebab-akibat timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi 
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pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya serta etika 

profesi kepemimpinan dalam Kartono (2010:31-32).  

Beberapa literatur yang membahas tentang teori kepemimpin pada 

prinsipnya sama, yakni : ada empat asumsi dasar dalam teori tersebut yang 

berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya 

kepemimpinan dan sifat dari kepemimpinan. Pertama, teori yang berasumsi 

bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Kedua, teori yang berasumsi 

bahwa pemimpin itu terjadi karena adanya kelompok, orang-orang dan 

melakukan pertukaran dengan yang dipimpin. Ketiga, teori yang berasumsi 

bahwa pemimpin timbul karena situasi yang mendukung. Keempat, teori yang 

berasumsi bahwa kepemimpinan itu dapat dilihat dari perilaku organisasi. 

Dengan kata lain kepemimpinan lahir didasarkan pada faktor penentu. Faktor 

penentu ialah pemimpinnya sendiri, situasi lingkungan dan perilakunya sendiri 

dalam Masmuh (2010:261). 

2.1.7.2 Gaya Kepemimpinan 

Menurut Masmuh (2010:265) Gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang saat mempengaruhi perilaku orang 

lain seperti yang ia lihat. Dalam prakteknya seorang pemimpin ketika 

mengelola sumber daya manusia dalam organisasi agar mengikuti perintahnya 

dan akhirnya bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai tentu memiliki gaya 

kepemimpinan yang berbeda antara satu sama lain. Berdasarkan hasil 

eksperimen mengenai gaya melaksanakan kepemimpinan yang dilakukan oleh 

para ahli psikologi, Lewis,Lippit dan White dalam Masmuh (2010:266) 
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ditemukan ada tiga macam gaya kepemimpinan yang telah dikenal oleh 

sebagian besar orang sesuai hasil eksperimen tersebut diantaranya : (a) otoriter 

(b) demokratis atau partisipatif (c) laissez-faire. Gaya pemimpin otoriter 

adalah seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan kelompok atau 

membuat keputusan tanpa berkonsultasi, dengan anggotanya dan tidak 

memastikan persetujuan dari para anggotanya. Gaya pemimpin demokratis 

atau partisipatif adalah seorang pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan 

memastikan masukan dan persetujuan anggotanya. Gaya pemimpin laissez-

faire (lepas kendali) adalah seorang pimpinan dalam menentukan kebijakan 

tidak memiliki inisiatif untuk mengarahkan atau menyarankan alternatif 

tindakan akan tetapi pemimpin ini lebih mengijinkan kelompok untuk 

mengembangkan dan melaksanakan sendiri pekerjaannya bahkan termasuk 

juga mengijinkan untuk melakukan kesalahan dalam Masmuh (2010:267). 

2.1.7.3 Peran sebagai pemimpin 

Untuk menjalankan peran-peran sebagai pemimpin, maka seorang 

pemimpin harus mempunyai sarana : 

a. Kewenangan Formal  

b. Pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditambah 

c. Ganjaran dan hukuman untuk karyawan bawahannya 

d. Komunikasi dengan bawahannya 

e. Perintah untuk bawahannya  
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2.1.7.4 Kepemimpinan yang efektif 

 Menurut Dale Timple dalam Rimah (2007) kepemimpinan yang 

efektif tergantung dari landasan manajerial yang kokoh : 

a. Cara berkomunikasi  

b. Pemberian motivasi  

c. Kemampuan untuk memimpin  

d. Pengambilan keputusan 

2.1.7.5 Intrupsi pimpinan terhadap karyawan  

 Arahan yang diberikan oleh pimpinan dalam Kartono (2010:108) itu pada 

umumnya bermaksud untuk : 

a. meningkatkan asosiasi dan integrasi kelompok serta menjamin 

 keterpaduan 

b.  menjamin efektifitas dan efisiensi kerja semua anggota kelompok 

c. meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial semua 

 anggota 

d. meningkatkan produktivitas semua sector dan anggotakelompok   

2.2 Aspek atau Sifat Pesan 

2.2.1 Komunikasi Verbal 

 Bentuk Komunikasi terdiri dari Komunikasi verbal dan komunikasi 

nonverbal tetapi disini lebih difokuskan pada komunikasi verbal karena sesuai 

dengan judul yang diangkat. Menurut Adler dan Rodman dalam bukunya 

Understanding Human Communication, apa yang disebut dengan vocal 

communication yaitu tindakan komunikasi yang menggunakan mulut dan verbal 
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communication yaitu tindakan komunikasi yang menggunakan kata-kata. 

Komunikasi verbal menurut Muhammad (2005: 95) adalah komunikasi yang 

menggunakan simbol-simbol atau kata-kata baik yang dinyatakan secara oral 

atau lisan maupun secara tulisan (tertulis).  Adapun menurut Masmuh (2010:09) 

dua orang berinteraksi, maka informasi mengenai perasaan, gagasan dan ide-ide 

yang timbul akan dikomunikasikan, informasi mengenai perasaan seseorang 

diungkapkan secara lisan melalui apa yang akan dikatakan dan bagaimana 

mengatakannya itu disebut dengan komunikasi verbal. Selain itu komunikasi 

verbal menurut Nurudin (2016:120) adalah bentuk komunikasi yang 

disampaikan pengirim pesan atau sumber kepada penerima pesan atau 

komunikan yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun secara 

tulisan. Komunikasi verbal memiliki wadah sebagai penyampaian ide-ide 

pemikiran atau keputusan dari pengirim pesan karena lebih mudah disampaikan 

secara verbal daripada nonverbal. Dengan harapan, penerima lebih mudah 

memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan tersebut. 

     TIPE-TIPE KOMUNIKASI 
                                                  KOMUNIKASI 
                                                           VOKAL   NONVOKAL 

KOMUNIKASI VERBAL            Bahasa Lisan                   BahasaTulisan   

KOMUNIKASI NONVERBAL  Nada suara   Isyarat(gesture), 

(tone of voice),  gerakan  (movement), 

Desah (sighs)   penampilan 

jeritan (screams),  (appearance), 

kualitas vokal   ekspresi wajah 

(vocal quality)        (facial expression) 

Sumber : Ronald B. Adler, George Rodman, Understanding Human Communication, hal 96 
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 Komunikasi verbal dapat dibedakan atas komunikasi lisan dan tulisan. 

Komunikasi lisan didefinisikan sebagai suatu proses dimana seorang pembicara 

berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku 

penerima sedangkan komunikasi tulisan apabila keputusan yang akan 

disampaikan oleh pimpinan itu disandikan dalam simbol-simbol yang kemudian 

dituliskan pada kertas atau pada tempat lain yang bisa dibaca kemudian 

dikirimkan pada karyawan apa pesan yang akan dimaksudkan. Komunikasi 

tulisan ini dapat berupa surat, memo, buku petunjuk, gambar, laporan sedangkan 

komunikasi lisan dalam bentuk percakapan interpersonal secara tatap muka atau 

melalui telepon, radio, televisi dan lain-lain dalam Muhammad (2005:96). 

2.2.1.1 Komunikasi lisan 

 Komunikasi lisan merupakan cara berkomunikasi tatap muka yang biasa 

dilakukan dalam organisasi, misalnya melalui komunikasi antarpribadi atau 

kelompok baik dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi (task) maupun dalam 

pertemuan formal (rapat), penyampaian laporan organisasi, hingga ke pertemuan 

informal. Komunikasi lisan dikenal pula sebagai komunikasi antarpribadi. Cara 

berkomunikasi lisan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar di antara 

dua pihak yang berkomunikasi, di mana para partisipan dapat menyampaikan 

dan merespon informasi secara verbal maupun non verbal sehingga 

memudahkan pemahaman bersama dalam Liliweri (2014:375). 
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2.2.1.2 Komunikasi tertulis 

 Komunikasi tertulis adalah salah satu cara berkomunikasi yang 

memindahkan pesan (informasi) secara tertulis dari satu sumber dan dikirimkan 

atau dialihkan kepada pihak penerima. Lazimnya komunikasi tertulis dilakukan 

melalui surat menyurat. Jika surat menyurat pribadi itu ada ragamnya, demikian 

pula komunikasi tertulis dalam organisasi. Cara- cara berkomunikasi tertulis 

dalam organisasi biasanya mempunyai standar yang ditetapkan sebagai ciri khas 

dri sebuah organisasi. Cara-cara dalam Liliweri (2014:374) tersebut ditunjukkan 

dalam tata aturan surat menyurat, memo, laporan, manual dan formulir yang 

dikeluarkan oleh suatu organisasi. 

a. Surat  

Surat adalah cara berkomunikasi tertulis yang bertujuan untuk 

mengalihkan sebuah informasi dari suatu sumber kepada penerima- 

baik perorangan, kelompok, atau unit kerja di dalam maupun di luar 

lingkungan organisasi. 

b. Memo 

Memo sering disebut dengan office memorandum, merupakan cara 

berkomunikasi tertulis yang digunakan oleh seorang pejabat kepada 

seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungan organisasi. Isi 

dari sebuah memo biasanya tentang satu topic yang bersifat impersonal 

(dinas dan resmi). Dilihat dari segi derajatnya, memo kurang formal 

dibandingkan dengan surat.  
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c. Laporan (report)  

Laporan merupakan cara berkomunikasi tertulis yang berisi 

perkembangan atau kemajuan suatu kegiatan atau proyek, yang sering 

digunakan sebagai informasi dasar bagi pengambilan keputusan. 

d. Manual  

Manual adalah cara berkomunikasi tertulis yang sangat bervariasi 

dalam sebuah organsasi. Manual biasanya berisi perintah bagaimana 

seorang karyawan harus mengerjakan suatu tugas secara bertahap. 

Terkadang, manual berisi informasi tentang aturan organisasi, aturan 

mengoperasikan computer, mesin, faks, internet. 

e. Formulir 

Formulir adalah cara berkomunikasi tertulis yang relative sudah 

berpola (patent), artinya organisasi telah menetapkan standarisasinya.   

      Bahasa adalah seperangkat kata yang disusun secara berstruktur sehingga 

menjadi suatu kalimat yang mengandung makna dalam Riswandi (2009:59). 

Bahasa adalah bagian terpenting dalam penggunaan komunikasi verbal. Melalui 

simbol dan kode-kode tertentu, seseorang bisa mengirimkan pesan kepada orang 

lain secara detail dan jelas. Saat seseorang mengatakan “balon” dalam benak 

orang yang menerima pesan akan langsung membayangkan di fikirannya 

“sebuah benda yang bentuknya bulat”. Hal ini menunjukkan apa yang dikatakan 

seseorang secara verbal bisa dipahami oleh orang lain dalam buku Nurudin 

(2016:121).  
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 Pengertian bahasa formal menurut Dittmar bahwa bahasa formal adalah 

ragam bahasa dari suatu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma 

keharusan bagi pergaulan sosial atas dasar kepentingan dari pihak-pihak 

dominan di dalam masyarakat itu dan menurut Heidi bahasa non formal adalah 

bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, 

tata bahasa dan kosa kata dari bahasa formal dari suatu bahasa (www.drs-

bandi.Blogspot.co.id, diakses pada tanggal 20 maret 2012). 

2.2.1.3 Fungsi bahasa menurut Larry L. Barker 

Fungsi bahasa yang mendasar bagi manusia adalah untuk menamai atau 

menjuluki objek, orang dan peristiwa. Menurut Larry L. Barker dalam Riswandi 

(2009:60) bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu : 

a. Fungsi penamaan  

Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha untuk mengidentifikasi 

objek, tindakan atau sikap dan orang yang menyebut namanya sehingga 

dapat dirujuk dalam komunikasi dalam Riswandi (2009:60). 

b. Fungsi Interaksi   

Fungsi interaksi menekankan pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat 

menghubungkan antara orang dengan yang lainnya atau antara kelompok 

orang dengan kelompok orang lainnya. Melalui bahasa, informasi yang di 

dapat bisa disampaikan kepada orang lain dalam Riswandi (2009:60). 

c. Fungsi transmisi informasi                                                                                                                   

Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Dengan 
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bahasa kita dapat menerima informasi setiap hari dari orang lain baik 

secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui media massa 

dalam Riswandi (2009:60). 

2.2.1.4 Fungsi bahasa menurut Prof. Hafied Cangara 

Menurut Prof. Hafied Cangara dalam Riswandi (2009:61) mengemukakan 

tiga fungsi bahasa yaitu belajar tentang dunia di sekitar kita, membina hubungan 

baik dengan sesama manusia, menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan 

manusia. 

2.2.1.5 Karakteristik bahasa menurut Joseph A. Devito 

Menurut Joseph A. Devito (2011) di dalam bukunya Nurudin (2016:121-

126) pernah memberikan catatan singkat karakteristik dari bahasa yakni :  

a. Produktivitas 

        Devito mengatakan bahwa bahasa itu produktif, kreatif dan 

terbuka. Pesan verbal seseorang itu merupakan ide yang bersifat baru. 

Memang ada bahasa lama dan selalu kita ucapkan misalnya, “selamat 

siang”.Namun demikian, Devito tidak memeriksa bahwa ucapan yang 

dianggap lama itu bisa menjadi baru karena situasi dan kondisi. Saat anda 

berbicara secara spontan, dalam pengucapan di awal tidak akan sama 

persis dengan apa yang sudah diucapkan sebelumnya. Pemahaman anda 

atas pesan- pesan verbal menunjukkan produktivitas artinya bahwa anda 

dapat memahami pemikiran yang baru dikemukakan dalam Nurudin 

(2016:121). 
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b. Pengalihan 

       Bahasa mampu menjangkau banyak hal untuk kebutuhan manusia. 

Dengan bahasa manusia bisa menjadi seorang peramal masa depan 

berdasarkan fakta-fakta yang sekarang terjadi. Prediksi, asumsi dan 

kecenderungan antisipasi bisa dilakukan manusia dengan perantara bahasa. 

Manusia dengan teknologinya bisa memperkirakan apakah akan terjadi 

ledakan gunung berapi atau tidak. Semua itu terjadi karena perantaraan 

bahasa yang bersifat pengalihan dalam Nurudin (2016:123) . 

c. Pelenyapan Cepat 

Menurut Hockett (1997) di dalam bukunya Nurudin (2016:123) 

bahasa itu bersifat pelenyapan cepat (rapid fading). Oleh karena itu, suara-

suara vokal harus segera diterima kemudian dikirimkan apabila tidak kita 

tak pernah menerima suara-suara vokal lagi. Semua isyarat akan lenyap, 

tak terkecuali simbol-simbol verbal secara tertulis. Namun demikian, 

isyarat verbal secara vokal memiliki kecepatan lenyap paling cepat 

dibanding isyarat yang lain ini dinamakan pelenyapan cepat (rapid fading) 

dalam Nurudin (2016:124).   

d. Kebebasan Makna  

Mengapa orang Indonesia menyebut binatang yang mempunyai 

kaki dua disebut ayam? Sementara dalam bahasa inggris disebut chicken, , 

bahasa jawa pitik, dan bahasa belanda kip? Karena itulah yang dinamakan 

bahwa bahasa mempunyai sifat arbitrer (arbitrary) atau kebebasan makna. 
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Arbitrer berarti sewenang-wenang, maka suka atau suka-suka tidak ada 

hubungan antara lambang dan bahasa yang berwujud bunyi dengan 

pengertian yang dimaksud oleh lambang itu dalam Nurudin (2016:125). 

e. Transmisi Budaya  

Transmisi bisa diartikan sebagai penerusan atau pewarisan. 

Transmisi budaya berarti pewarisan budaya. Jika yang dimaksud budaya 

ini salah satunya bentuk-bentuk dari budaya seperti bahasa, maka berarti 

pewarisan bahasa. Bahasa yang diucapkan manusia itu sering berdasarkan 

transmisi atau pewarisan orang tua, lingkungan pergaulan atau hasil 

belajar dalam Nurudin (2016:126).    

2.2.1.6 Keterbatasan Bahasa 

Bahasa sesungguhnya memiliki keterbatasan di dalam buku Riswandi 

(2009:64-67) sebagai berikut: 

a. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek  

Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek 

tertentu seperti orang, benda, kondisi  dan sebagainya. Suatu kata hanya 

mewakili realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri. Jadi kata pada dasarnya 

berhubungan dan tidak melukiskan sesuatu secara pasti. Itulah sebabnya 

kadangkala kita sulit menamai suatu objek. Kata-kata sifat dalam bahasa 

cenderung dikotomis atau pembagian atas dua kelompok yang saling 

bertentangan, misalnya tinggi- pendek, hitam-putih, kaya;miskin. Realitas 
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yang sebenarnya tidaklah seperti itu, tetapi ada dimensi tengah seperti abu-

abu dan jutaan corak lainnya yang sesungguhnya belum ada namanya di 

dalam buku Riswandi (2009:64). 

b. Kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual 

Kata-kata bersifat ambigu atau mendua karena kata-kata 

merepresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda, 

yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Oleh 

karena itu, terdapat berbagai kemungkinan untuk memaknai kata-kata 

tersebut, antara lain dengan menggunakan: konsep dan lain-lain/dll, 

konsep dan seterusnya/dst. Contoh kata yang mengandung ambigu adalah 

kata berat, tubuh orang itu berat, kepala saya berat, ujian itu berat, awan 

berat menggantung di langit di dalam buku Riswandi (2009:65). 

c. Kata-kata yang mengandung bias budaya 

 Bahasa terikat oleh konteks budaya. Dengan perkataan lain, bahasa 

merupakan perluasan budaya. Teori relativitas linguistik Sapir- Whorf 

dalam Riswandi (2009:66) mengatakan bahwa setiap bahasa menunjukkan 

suatu dunia simbolik yang khas dalam melukiskan realitas pikiran, 

pengalaman batin dan kebutuhan pemakaiannya dan Benjamin Lee Whorf 

mengatakan bahwa tanpa bahasa kita tidak dapat berfikir. bahasa 

mempengaruhi persepsi, bahasa mempengaruhi pola berfikir.  

Oleh karena bahasa dimana di dalamnya terdapat kata dan konsep 

adalah produk budaya atau hasil respon manusia terhadap lingkungan, 
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maka apapun yang dikatakan seseorang atau kelompok biasanya tidak 

lepas dari lingkungan dimana dia berada di dalam buku Riswandi 

(2009:66). 

d. Pencampuradukan fakta, penafsiran, dan penilaian 

Dalam berbahasa, kita sering mencampuradukan fakta atau uraian, 

penafsiran atau dugaan dan penilaian. Hal ini timbul karena berkaitan 

dengan kekeliruan persepsi orang. Suatu contoh apa yang ada dalam 

pikiran kita ketika melihat seorang pria dewasa sedang membelah kayu 

pada hari kerja pukul 11.00 pagi, apakah ia sedang bekerja atau bersantai? 

Kebanyakan dari kita akan menjawab bahwa ia sedang bekerja. Akan 

tetapi jawaban sesungguhnya bergantung pada apa yang dimaksud dengan 

bekerja apa memang pekerjaan tetap orang itu untuk mencari nafkah 

apabila yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan tetap untuk 

mencari nafkah, maka orang tersebut diatas memang sedang bekerja 

apabila pekerjaannya membelah kayu bakar lalu menjualnya. Akan tetapi 

apabila pekerjaan orang itu adalah salesman yang pekerjaannya berbicara, 

membaca buku-buku pemasaran, dan juga melobi orang maka, membelah 

kayu dapat dianggap cara bersantai baginya sebagai selingan diantara jam-

jam kerja di dalam buku Riswandi (2009:67). 

2.2.1.7 Tujuan Komunikasi Verbal  

Tujuan menggunakannya komunikasi verbal (lisan dan tulisan) menurut 

Mulyana (2005) dalam Fitriya (2016) sebagai berikut :  
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a. Penyampaian penjelasan, pemberitahuan dan arahan. 

b. Presentasi penjualan dihadapan para audien atau khalayak.  

c. Penyelenggaraan rapat. 

d. Wawancara dengan orang lain. 

e. Pemasaran melalui telepon. 

2.2.1.8 Pesan Verbal 

Menurut Devito (1995) dalam Erma (2007) Pesan yang berupa verbal 

terdapat tiga dimensi antara lain : 

a. Derective and Nondirective language  

       Penggunaan bahasa yang mempengaruhi seseorang secara 

langsung dan penggunaan dalam bahasa yang tidak langsung 

mempengaruhi seseorang. Salah satu dimensi yang sangat penting yang 

berhubungan dengan kualitas bahasa yang digunakan seseorang. 

b. Direct and Indirect Speech  

Kalimat yang mengutarakan maksud isi dari kata tersebut secara 

langsung dan kalimat yang mengutarakan secara tidak langsung dengan 

yang dimaksud. 

c. Denotative dan Connotative Language 

Bahasa yang mempunyai makna baik dan jelas sedangkan bahasa 

yang mempunyai makna meluas serta sedikit kasar. 
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Implikasi dan Aplikasi dalam buku Ruben dan Stewart (2014:162,164) :  

a. Bahasa adalah sarana utama pencatatan informasi untuk diri kita 

sendiri dan untuk memproduksi dan mengirimkan pesan kepada orang 

lain. 

b.  Penggunaan bahasa oleh kita memberikan pesan darimana kesimpulan 

yang akan diambil mengenai minat khusus kita terhadap topik tertentu. 

c. Pesan verbal bisa berupa lisan maupun tulisan 

d. Ada banyak situasi dalam kehidupan ini yang mengingatkan kita pada 

reaksi yang berbahaya terhadap kata-kata seolah-olah mereka adalah 

benda, orang atau peristiwa yang jadi rujukannya. 

e. Representasi dipengaruhi oleh cara berpikir kita pada gilirannya 

representasi mengarahkan pemikiran kita, kadang-kadang pengaruhnya 

adalah membebaskan dan juga membatasi kita. Misalnya ketika kita 

menggunakan kalimat dimana strukturnya adalah kata benda, kata 

kerja dan kata benda, kita cenderung berpikir mengenai dunia dan 

komunikasi dalam urutan sebab dan akibat.  

2.2.1.9 Prinsip- prinsip komunikasi verbal 

 Tiga prinsip ini menjelaskan bagaimana kita menggunakan komunikasi 

verbal dan bagaimana hal itu mempengaruhi kita. 

1. Interpretasi Menciptakan Makna 

Simbol bersifat abstrak, ambigu dan sewenang-wenang maknanya tidak 

terbukti sendiri atau absolut sebaliknya kita harus menginterpretasikan 
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makna dari simbol. Kita membangun makna dalam proses interaksi 

dengan orang lain dan melalui dialog yang kita bawa di kepala kita (Duck, 

1994; shotter, 1993) dalam Wood (2013:94).    

2. Komunikasi adalah aturan yang dipandu 

      Aturan komunikasi (communication rules) di dalam buku Nurudin 

(2016:128) adalah pemahaman bersama terhadap makna komunikasi dan 

berbagai komunikasi yang cocok atau tidak untuk macam-macam situasi. 

Sebagian besar aturan tidak secara eksplisit atau dibangun dengan sengaja. 

Seseorang berkomunikasi secara verbal dipandu oleh aturan-aturan tertentu. 

Bahkan aturan-aturan tertentu itu bisa jadi tidak tertulis hanya dengan 

kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku umum dimana komunikasi itu 

berlangsung. Setiap komunitas mempunyai aturan-aturan tertentu yang tidak 

diketahui oleh komunitas lain. Aturan ini mencerminkan apa yang dia 

ucapkan, pilihan bahasa seperti apa yang digunakan, bagaimana ekspresinya 

dan dalam konteks apa pesan disampaikan. 

3. Penekanan mempengaruhi makna 

      Mengapa saat seseorang menulis harus memakai tanda titik (.)? Dalam 

kaidah bahasa tanda titik (.) diartikan sebagai isyarat berhentinya kalimat. 

Tanda titik (.) juga berarti menjelaskan dimana ide - ide kita mulai dan 

berhenti selain itu bisa diartikan penekanan pada kalimat yang ditulis. Dengan 

kata lain, kita menekankan komunikasi untuk menciptakan makna, sama 

dengan tanda titik (.) itu sendiri di dalam buku Nurudin (2016:131). 
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2.2.1.10 Kelebihan dan Kekurangan Komunikasi Verbal 

Kelebihan dan kekurangan menurut Mulyana (2005) dalam Fitriya (2016) 

sebagai berikut :  

A. Kelebihan 

a. Komunikasi dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.  

b. Komunikasi verbal dapat digunakan membahas peristiwa yang lalu, 

menggunakan ide atau abstaksi. 

c. Komunikasi menggunakan kata-kata akan lebih mudah dikendalikan 

daripada dengan menggunakan bahasa isyarat (gerakan badan/tubuh) 

atau ekspresi wajah. 

B. Kekurangan 

a. Dalam paparan verbal selalu terdapat redundansi, repatisi, ambigu dan 

abtraksi. 

b. Adanya keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. 

c. Kata-kata mengandung bias budaya. 

d. Diperlukan lebih banyak waktu untuk mengungkapkan ide yang ada  

dipikiran kita secara verbal sehingga dari segi waktu pesan verbal 

sangat tidak efisien. 

e. Kata-kata yang disampaikan dalam suatu percakapan hanya membawa 

sebagian dari pesan. 
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2.2.1.11 Teori Komunikasi Verbal 

1. Nature Approach (Pendekatan Natural)  

Seorang ahli yang menaruh perhatian pada bagaimana orang memperoleh 

bahasa adalah Noam Chomsky yang memandang pembelajaran bahasa sebagai 

suatu fungsi biologis. Teori Chomsky yang disebut `struktur dalam' (deep 

structure) mengasumsikan bahwa suatu tata bahasa atau struktur bawaan 

(innategrammar) yang ada pada diri manusia sejak dia lahir merupakan 

landasan bagi semua bahasa. Teori ini mencakup suatu pendekatan umum 

yang universal. Dengan mendasarkan pada sejumlah besar penelitiannya, 

Chomsky mengidentifikasi adanya tiga struktur dalam semua bahasa. Pertama, 

adanya hubungan antara subjek-predikat. Apa pun subjeknya, predikat akan 

selalu menunjukkan tindakan apa yang dilakukan oleh subjek. Demikian pula 

sebaliknya, apa pun predikatnya, subjek akan selalu menunjukkan apa atau 

siapa yang melakukan tindakan tersebut. Misalnya 'orang makan' dan ’gajah 

makan' menunjukkan bahwa subjek sedang melakukan tindakan tertentu, yaitu 

makan. Sementara dari visi predikat ’orang lari' dan ’orang bermain' 

menunjukkan bahwa ’orang' yang melakukan tindakan, apa pun bentuknya. 

Kedua, hubungan antara kata kerja (verb) dengan objek yang 

mengekspresikan hubungan logis sebab dan akibat. Hubungan ini 

menunjukkan kepada siapa atau untuk apa suatu tindakan dilakukan. Misalnya 

’orang memakai topi' dan ’orang memakai jas' menunjukkan bahwa objek (apa 

pun jenisnya) dipakai oleh orang tersebut. Ketiga, modifikasi yang 

menunjukkan adanya pertautan kelas (intersection of classes) misalnya orang 
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memakai  ’topi hitam' orang memakai topi kuning, di mana kesemuanya 

menunjuk adanya pertautan (intersection) antara topi dan warna tertentu. 

Dengan demikian, Chomsky beranggapan bahwa manusia dilahirkan dengan 

membawa kemampuan alamiah untuk berbahasa. Kita dapat 

memformulasikan bentuk-bentuk kombinasi kata tertentu hingga terasa masuk 

akal. Namun penjelasan bahwa bahasa dapat dipilah dalam struktur tata 

bahasa, belum dapat menjawab bagaimana bahasa mengungkapkan makna. 

Seorang teoretisi lain, Dan I. Slobin, mengemukakan bahwa bayi terlahir 

dengan pemahaman tata bahasa yang telah terprogram, anak sebenarnya 

memiliki suatu mekanisme pemrosesan atau sistem untuk mengorganisasikan 

informasi linguistik yang diperoleh dari lingkungan anak tersebut.  

2. Nurture Approach (Pendekatan Nurtural)  

Edward Sapir dan Benyamin Whorf mengemukakan teori yang menentang 

perspektif alamiah (nature). Dengan memusatkan kajiannya pada semantik 

(makna dari kata), mereka mengembangkan suatu teori kultural mengenai 

bahasa. Mereka mengatakan bahwa latar belakang dari sistem linguistik atau 

tata bahasa dari setiap bahasa bukan hanya suatu alat reproduksi untuk 

menyampaikan gagasan, tetapi lebih sebagai pembentuk gagasan, pembentuk 

dan pemandu bagi aktivitas mental individu, untuk menganalisis kesan, untuk 

mensintesiskan aktivitas mental dalam komunikasi. Formulasi gagasan bukan 

merupakan suatu proses independen dan bukan aktivitas rasional semata, 

tetapi suatu tata bahasa tertentu yang berbeda di antara berbagai tata bahasa 

lain. Jadi, bahasa adalah kultural. Bahkan aturan-aturan bahasa sangat 
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bervariasi dari satu kultur ke kultur lain, oleh karenanya individu dari kultur 

yang berbeda akan berbeda pula cara-caranya dalam memandang dunia. 

Misalnya beberapa bahasa memiliki begitu banyak istilah untuk menyebut 

'saiju', sementara sejumlah bahasa lainnya bahkan tidak memiliki satu istilah 

pun, terutama bagi yang belum pernah melihatnya. Menurut Sapir dan Whorf, 

bahasa dari suatu kultur akan berkaitan langsung dengan bagaimana cara-cara 

kita berpikir dalam kultur tersebut.  

3.  Teori Fungsional tentang Bahasa (General Semantics)  

Hanya dengan memfokuskan pada makna dari kata dan bagaimana makna 

tersebut mempengaruhi perilaku, aliran general semantics menganggap bahwa 

bahasa harus dapat lebih merefleksikan dunia di mana kita hidup. Asumsi 

yang mendasari pemikiran general semantics adalah bahwa 'the word is not 

the thing'. Kata dianggap sebagai abstraksi dari realitas. Oleh karenanya 

general semantics memandang bahwa kata harus sedekat mungkin dengan 

realitas yang direfleksikannya. Meskipun demikian mereka menyadari bahwa 

ini suatu hal yang sulit, karena ketika kata merupakan suatu konsep yang statis 

dalam waktu yang panjang, realitas selalu dalam kondisi yang berubah. Untuk 

memahami apa yang menjadi kajian general semantics, kita hares mempelajari 

sifat-sifat simbol dan bagaimana kita menggunakannya.  

2.2.2 Komunikasi Nonverbal  

 Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter komunikasi nonverbal 

mencakup semua rangsangan kecuali (rangsangan verbal) dalam suatu setting 
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komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu yang mempunyai pesan potensial bagi pengirim atau penerima jadi 

definisi ini mencakup perilaku yang di sengaja juga tidak di sengaja sebagai 

bagian peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita mengirim banyak 

pesanan verbal tanpa menyadari pesan-pesan tersebut bermakna pada orang 

lain dalam mulyana (2001:208). Frank EX Dance dan Carl E. Larson 

komunikasi nonverbal adalah sebuah stimuli yang tidak bergantung pada isi 

simbolik untuk memaknainya (a stimulus not dependent on symbolic content 

meaning).  Menurut Edward Sapir komunikasi nonverbal adalah sebuah kode 

yang luas yang ditulis tidak di mana pun juga, diketahui oleh tidak seorang 

pun dan dimengerti oleh semua (an elaborate code that is written nowhere, 

known to none, and understood by all).  

2.2.2.1 Jenis pesan nonverbal 

Duncan menyebutkan enam jenis pesan non verbal dalam Rakhmat (2007: 289) 

a.  Kinesik atau gerakan tubuh  

Pesan kinesik yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti terdiri dari 

tiga komponen utama yaitu pesan fasial adalah menggunakan air mata 

untuk menyampaikan makna tertentu, pesan gestural menunjukkan gerakan 

sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan 

berbagai makna, pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota 

badan.  
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b.  Paralinguistik atau suara 

Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara 

mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat 

menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan dengan cara yang berbeda. 

Penyampaian pesan ini terdiri dari :  

 Nada dapat mengungkapkan gairah, ketakutan dan kasih sayang. 

Nada dapat memperkuat dampak kata yamg kita ucapkan. 

Penelitian ini menyatakan bahwa nada sering digunakan untuk 

mengungkapkan identitas diri dan mempengaruhi orang lain. 

  Suara, kualitas suara menunjukkan penuh atau tipisnya suara. 

Setiap individu memiliki kualitas suara sendiri sehingga kualitas 

suara menggungkapkan identitas kepribadiannya. 

 Volume, menunjukkan tinggi rendahnya suara. Apabila kita marah 

cenderung menaikkan volume suara kita. Secara keseluruhan pesan 

paralinguistik adalah alat yang paling cermat untuk menyampaikan 

perasaan kita terhadap orang lain. 

c. Proksemik atau penggunaan ruang personal dan sosial 

 Merupakan penyampaian pesan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Antropolog Edward T. Hall menyebutkan empat macam jarak yang 

dipergunakan oleh Amerika ketika berhubungan dengan orang lain. 

d. Olfaksi atau penciuman 

 Merupakan proses penyampaian pesan yang termasuk pesan nonverbal 

nonvisual dan nonvokal. Penciuman adalah “the most experience of sense” 
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penglihatan tidakberfungsi ketika tidak ada cahaya, telinga tidak mendengar 

tetapi mendengar, indra perasa sering kali tidak bekerja namun indra 

pencium bekerja setiap saat. 

e. Sensivitas kulit 

 Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan 

membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. 

f. Faktor artifaktual 

 Merupakan proses penyampaian pesan yang diungkapkan melaui 

penampilan tubuh dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relative menetap, 

orang sering berperilaku dalam berhubungan dengan orang lain sesuai 

dengan persepsi tubuhnya (body image). Erat kaitannya dengan tubuh ialah 

upaya kita untuk menbentuk citra tubuh dengan pakaian dan kosmetik. 

2.2.2.2 Fungsi komunikasi nonverbal 

Fungsi komunikasi nonverbal ada lima kategori menurut Simon Capper 

dalam Rimah (2007): 

a. Fungsi Regulasi menjelaskan bahwa symbol nonverbal yang 

digunakan mengisyaratkan bahwa proses komunikasi verbalsudah 

berakhir. Dimaksudkan untuk membantu orang yang sedang 

mendengarkan ada memberikan interpretasi yang tepat terhadap apa 

yang sedang disampaikan secara verbal. Jadi fungsi regulasi 

bermanfaat untuk mengatur pesan nonverbal secara seksama untuk 

meyakinkan orang lain menginterpretasikan makna yang disampaikan 

secara verbal. 
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b. Fungsi interpersonal 

Dengan pesan nonverbal dapat meningkatkan relasi yang sangat tinggi 

antara peserta komunikasi, antara lain untuk meningkatkan simpati 

dan daya tarik terhadap lawan bicara. 

c. Fungsi Emblematis  

Menerangkan bahwa pesan nonverbal dapat disampaikan melalui 

isyarat-isyarat gerakan anggota tubuh terutama tangan 

d. Fungsi Ilustrasi 

Menerangkan bahwa pesan nonverbal digunakan untuk 

mengidentifikasi ukuran,bentuk, jarak dan lain-lain. 

e. Fungsi Adaptasi  

Untuk menyesuaikan berbagai pesan baik verbal maupun nonverbal. 

2.2.2.3 Teori komunikasi nonverbal 

Teori Komunikasi nonverbal dalam Rimah (2007) sebagai berikut : 

1. Teori proksemik dari Hall 

 Teori Proksemik adalah tanda-tanda non verbal yang mewakili 

pesan tentang bagaimana komunikator dan komunikan menempatkan 

jarak fisik yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, kebudayaan, 

kebiasaan, berhubungan maupun factor-faktor lain.   

2. Teori kinestik dari Birdwhistell 

 Suatu abstraksi dari gerakan-gerakan tubuh atau anggota badan 

yang telah dikelompokkan sebagai idioms dari pola komunikasi dan 

interaksi suatu kelompok sosial tertentu. 
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3. Teori Paralinguistik dari Trager 

Paralinguistik disebut juga dengan perilaku pesan verbal dan nonverbal. 

Jadi bagaimana mengorganisasikan penerapan vokal (pembesaran dan 

pengecilan volume, nada dan irama dalam Liliweri (1997:72-79). 

2.2.2.4 Perbedaan tentang komunikasi verbal dan nonverbal  

Dilihat dari dimensi-dimensi yang dimiliki keduanya. Gagasan ini 

dicetuskan oleh Malandro dan Barker seperti yang dikutip dalam buku 

Komunikasi Antar Budaya tulisan Dra. Ilya Sunarwinadi, M.A.  

a. Struktur >< Nonstruktur 

Komunikasi verbal sangat terstruktur dan mempunyai hukum atau aturan-

aturan tata bahasa. Dalam komunikasi nonverbal hampir tidak ada atau tidak 

ada sama sekali struktur formal yang mengarahkan komunikasi. Kebanyakan 

komunikasi nonverbal terjadi secara tidak disadari, tanpa urut-urutan kejadian, 

yang dapat diramalkan sebelumnya. Tanpa pola yang jelas, perilaku nonverbal 

yang sama dapat memberi arti yang berbeda pada saat yang berlainan.  

b.  Linguistik >< Nonlinguistik  

 Linguistik adalah ilmu yang mempelajari asal usul, struktur, sejarah, 

variasi regional dan ciri-ciri fonetik dari bahasa. Dengan kata lain, linguistik 

mempelajari macam-macam segi bahasa verbal, yaitu suatu sistem dari 

lambang-lambang yang sudah diatur pemberian maknanya. Sebaliknya. pada 

komunikasi nonverbal, karena tidak adanya struktur khusus, maka sulit untuk 

memberi makna pada lambang. Belum ada sistem bahasa nonverbal yang 
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didokumentasikan, walaupun ada usaha untuk memberikan arti khusus pada 

ekspresi-ekspresi wajah tertentu. Beberapa teori mungkin akan memberikan 

pengecualian pada bahasa kaum tuna-rungu yang berlaku universal, sekalipun 

ada juga lambang-lambangnya yang bersifat unik.   

2.2.2.5 Kesamaan tentang komunikasi verbal dan nonverbal  

Komunikasi verbal dan non verbal memiliki kesamaan empat aspek 

dalam Wood (2013:126) yaitu : 

a. Komunikasi verbal dan nonverbal bernilai simbolis, yang artinya 

menjadi representasi bagi hal yang lain. 

b.  Komunikasi verbal dan nonverbal menjadi pedoman aturan, kita 

mengikuti aturan biasanya tanpa disadari untuk menciptakan suasana 

interaksi yang berbeda 

c. Komunikasi verbal dan nonverbal mungkin dikontrol atau tidak 

disengaja 

d. Komunikasi verbal dan nonverbal merupakan refleksi budaya seperti 

komunikasi verbal perilaku nonverbal dibentuk oleh gagasan budaya, 

nilai-nilai dan kebiasaan. 

2.3 Media di dalam Komunikasi Kepemimpinan 

 Kita juga dapat berkomunikasi dalam organisasi melalui media elektronik 

untuk memindahkan informasi, baik informasi secara verbal maupun non verbal. 

Pertukaran informasi dengan bantuan media elektronik bertujuan untuk 

mengalihkan pesan tertulis secara tepat, hemat, dan murah melalui jaringan 

komputer dalam local area network (LAN). Media ini dapat digunakan untuk 
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komunikasi bermedia, baik lisan maupun tertulis.  Dari uraian diatas seperti 

penggunaan media elektronik seperti komputer yang di dalamnya mempunyai 

aplikasi power point yang dipresentasikan pimpinan terhadap karyawan saat 

rapat dan penggunaan surat berupa informasi saat karyawan memerlukan tanda 

tangan terhadap pimpinan. Sebagaimana terlihat berikut ini : 

Metode Komunikasi yang digunakan Pimpinan di dalam organisasii 

1. Oral        =  Wawancara, Orientansi, Pertemuan Staf, Konseling,  

  Konferensi, Laporan. 

2. Tertulis       =  Pengumuman, Surat, SKP, Poster, Buku, Kartu  

            Kendali,  Selebaran. 

3. Nonverbal    =  Bahasa Tubuh, Jarak, Ruang, Waktu, Warna,   

             Asesoris, Perasaan, Intonasi.  

4. Media Elektronik = Telepon, Faks, E-mail, Slide, Komputer,   

         Multimedia,Televisi, Video.  

2.4 Kekompakkan Kerja Karyawan 

Dewi (2007) dalam Hendro (2013) memberikan definisi bahwa 

kekompakkan adalah bekerja sama secara teratur dan adanya saling 

ketergantungan antara satu sama lain.  

Selanjutnya Mangkuprawira (2009) dalam Hendro (2013) menyatakan 

bahwa “kekompakkan (cohesiveness) adalah tingkat solidaritas dan perasaan 

positif yang ada dalam diri seseorang terhadap kelompoknya”. 



51 
 

Kekompakkan di dalam organisasi perusahaan harus dimiliki oleh setiap 

orang yang berada di dalam perusahaan tersebut, karena dapat dikatakan berhasil 

apabila menjaga hubungan setiap karyawan, mengikuti standar- standar kinerja, 

mengikuti petunjuk-petunjuk perusahaan yang sudah diatur sebagaimana mestinya 

dan mencapai tujuan yang jelas dan bisa diterima. 

2.4.1 Bahan Latihan Kekompakkan Dalam Sebuah Tim 

Menurut West (2002) dalam Hendro (2013) ada 5 (lima) hal yang bisa 

menjadi bahan latihan kekompakkan dalam sebuah tim, yaitu : 

a. Komunikasi, meliputi kelancaran dalam berkomunikasi, tepat dan akurat 

menyampaikan informasi dan saling terbuka. 

b. Respek satu sama lain maksudnya memahami kebutuhan dan 

mendengarkan pendapat pihak lain, memberikan feedback konstruktif, 

serta memberi apresiasi. 

c. Kesiapan menerima tantangan, kegigihan dan ketekunan dalam bekerja. 

d. Kerja sama meliputi kemampuan memahami pentingnya komitmen, 

kepercayaan, penyelesaian masalah bersama, kejelasan tujuan, memberi 

dukungan dan motivasi, serta mengakui kesuksesan. 

e. Kepemimpinan, baik memimpin orang lain, tim maupun memimpin diri 

sendiri. 
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2.4.2 Faktor- faktor yang menentukkan kekompakkan tim 

 Kekompakkan tim didefinisikan sebagai sejauh mana para anggota 

tertarik pada tim dan termotivasi untuk tinggal di dalamnya. Faktor- faktor 

yang menentukkan kekompakkan tim :  

a.  interaksi tim : hubungan yang lebih baik antara anggota tim dan 

semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, semakin kompak tim 

tersebut. 

b. Konsep tujuan yang sama : anggota tim sepakat dengan tujuan dan 

menjadikan lebih kompak. 

c. Ketertarikan pribadi terhadap tim : para anggota memiliki sikap dan 

nilai yang serupadan senang berkumpul. 

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu   

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan, sebagai faktor 

pendukung dan sebagai pedoman untuk menambah pengetahuan yang bisa 

digunakan untuk menyusun konsep secara sistematis dan menambah wawasan 

dalam penelitian tersebut. Disini penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Erma 

Puspitaningtyas, 2007) dengan penelitian berjudul Pengaruh Perilaku Komunikasi 

Pemimpin Terhadap Semangat Kerja Karyawan Hotel Kartika Wijaya Batu, 

dalam penelitiannya ini membahas bagaimana perilaku komunikasi verbal dan 

perilaku komunikasi non verbal terhadap semangat kerja karyawan hotel Kartika 

Wijaya Batu, mana yang lebih berpengaruh dan yang lebih kuat antara 

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal terhadap semangat kerja karyawan.  
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Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah survey, dimana informasi yang 

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner. Jadi dari seluruh 

sampel yang ada masing-masing diberikan kuisioner untuk mendapatkan data 

yang berhubungan dengan penelitian. 

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah :   

Persamaan : Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama 

menggunakan pendekatan kuantitatatif dengan jenis penelitian survey dan untuk 

mendapatkan data menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket. 

Perbedaan :  Penelitian terdahulu menggunakan analisis data berupa analisis 

regresi berganda dengan variabel independen (X) Perilaku Komunikasi Pemimpin 

dan variabel dependen (Y) Semangat Kerja sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan analisis regresi sederhana dengan variabel independen (X) 

Komunikasi Verbal Pimpinan dan variabel dependen (Y) Kekompakkan 

Karyawan dalam Bekerja. 

2.6 Rumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

dalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, sebelum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dalam Sugiyono (2015:64).  
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Hipotesis penelitian ini menggunakan hipotesis Assosiatif dalam Sugiyono 

(2015:69) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu 

yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan 

penjelasan diatas peneliti menjelaskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

         Gambar 3.1 

 

 

a. Hipotesis nol (Ho) menyatakan tidak ada hubungan antara variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y) yang akan diteliti. Tidak ada pengaruh 

komunikasi verbal pimpinan terhadap kekompakkan karyawan dalam bekerja di 

PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu. 

b. Hipotesis alternatif  (Ha) menyatakan ada hubungan, yang berarti ada 

signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). 

Adanya pengaruh komunikasi verbal pimpinan terhadap kekompakkan karyawan 

dalam bekerja d PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu. 

2.7 Definisi Konseptual 

2.7.1 Komunikasi Verbal 

 Menurut Adler dan Rodman dalam bukunya Understanding Human 

Communication, batasan yang sederhana tersebut merupakan langkah awal 

untuk membedakan apa yang disebut dengan vocal communication yaitu 

tindakan komunikasi yang menggunakan mulut dan verbal communication 

yaitu tindakan komunikasi yang menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal 

Penggunaan Komunikasi 
Verbal (X) 

Kekompakkan Dalam 
Bekerja (Y) 
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menurut Muhammad (2005: 95) adalah komunikasi yang menggunakan 

simbol-simbol atau kata-kata baik yang dinyatakan secara oral atau lisan 

maupun secara tulisan (tertulis).  Adapun menurut Masmuh (2010:09) jika 

dua orang berinteraksi, maka informasi mengenai perasaan, gagasan dan ide-

ide yang timbul akan dikomunikasikan, informasi mengenai perasaan 

seseorang diungkapkan secara lisan melalui apa yang akan dikatakan dan 

bagaimana mengatakannya, arti dari kata atau kalimat diperjelas melalui 

tinggi rendahnya nada suara dan kapan komunikator berbicara maka itu 

disebut dengan komunikasi verbal. Selain itu komunikasi verbal menurut 

Nurudin (2016:120) adalah bentuk komunikasi yang disampaikan pengirim 

pesan atau sumber kepada penerima pesan atau komunikan yang 

menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun secara tulisan. 

Komunikasi verbal ini memiliki wadah sebagai penyampaian ide-ide 

pemikiran atau keputusan dari pengirim pesan karena lebih mudah 

disampaikan secara verbal daripada nonverbal. Dengan harapan, penerima 

lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan 

tersebut. 

2.7.1.2 Teori Komunikasi Verbal 

1. Nature Approach (Pendekatan Natural)  

Seorang ahli yang menaruh perhatian pada bagaimana orang memperoleh 

bahasa adalah Noam Chomsky yang memandang pembelajaran bahasa sebagai 

suatu fungsi biologis. Teori Chomsky yang disebut `struktur dalam' (deep 
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structure) mengasumsikan bahwa suatu tata bahasa atau struktur bawaan 

(innategrammar) yang ada pada diri manusia sejak dia lahir merupakan 

landasan bagi semua bahasa. Teori ini mencakup suatu pendekatan umum 

yang universal. Dengan mendasarkan pada sejumlah besar penelitiannya, 

Chomsky mengidentifikasi adanya tiga struktur dalam semua bahasa. Pertama, 

adanya hubungan antara subjek-predikat. Apa pun subjeknya, predikat akan 

selalu menunjukkan tindakan apa yang dilakukan oleh subjek. Demikian pula 

sebaliknya, apa pun predikatnya, subjek akan selalu menunjukkan apa atau 

siapa yang melakukan tindakan tersebut. Misalnya 'orang makan' dan ’gajah 

makan' menunjukkan bahwa subjek sedang melakukan tindakan tertentu, yaitu 

makan. Sementara dari visi predikat ’orang lari' dan ’orang bermain' 

menunjukkan bahwa ’orang' yang melakukan tindakan, apa pun bentuknya. 

Kedua, hubungan antara kata kerja (verb) dengan objek yang 

mengekspresikan hubungan logis sebab dan akibat. Hubungan ini 

menunjukkan kepada siapa atau untuk apa suatu tindakan dilakukan. Misalnya 

’orang memakai topi' dan ’orang memakai jas' menunjukkan bahwa objek (apa 

pun jenisnya) dipakai oleh orang tersebut. Ketiga, modifikasi yang 

menunjukkan adanya pertautan kelas (intersection of classes) misalnya orang 

memakai  ’topi hitam' orang memakai topi kuning, di mana kesemuanya 

menunjuk adanya pertautan (intersection) antara topi dan warna tertentu. 

Dengan demikian, Chomsky beranggapan bahwa manusia dilahirkan dengan 

membawa kemampuan alamiah untuk berbahasa. Kita dapat 

memformulasikan bentuk-bentuk kombinasi kata tertentu hingga terasa masuk 
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akal. Namun penjelasan bahwa bahasa dapat dipilah dalam struktur tata 

bahasa, belum dapat menjawab bagaimana bahasa mengungkapkan makna. 

Seorang teoretisi lain, Dan I. Slobin, mengemukakan bahwa bayi terlahir 

dengan pemahaman tata bahasa yang telah terprogram, anak sebenarnya 

memiliki suatu mekanisme pemrosesan atau sistem untuk mengorganisasikan 

informasi linguistik yang diperoleh dari lingkungan anak tersebut.  

2. Nurture Approach (Pendekatan Nurtural)  

Edward Sapir dan Benyamin Whorf mengemukakan teori yang menentang 

perspektif alamiah (nature). Dengan memusatkan kajiannya pada semantik 

(makna dari kata), mereka mengembangkan suatu teori kultural mengenai 

bahasa. Mereka mengatakan bahwa latar belakang dari sistem linguistik atau 

tata bahasa dari setiap bahasa bukan hanya suatu alat reproduksi untuk 

menyampaikan gagasan, tetapi lebih sebagai pembentuk gagasan, pembentuk 

dan pemandu bagi aktivitas mental individu, untuk menganalisis kesan, untuk 

mensintesiskan aktivitas mental dalam komunikasi. Formulasi gagasan bukan 

merupakan suatu proses independen dan bukan aktivitas rasional semata, 

tetapi suatu tata bahasa tertentu yang berbeda di antara berbagai tata bahasa 

lain. Jadi, bahasa adalah kultural. Bahkan aturan-aturan bahasa sangat 

bervariasi dari satu kultur ke kultur lain, oleh karenanya individu dari kultur 

yang berbeda akan berbeda pula cara-caranya dalam memandang dunia. 

Misalnya beberapa bahasa memiliki begitu banyak istilah untuk menyebut 

'saiju', sementara sejumlah bahasa lainnya bahkan tidak memiliki satu istilah 

pun, terutama bagi yang belum pernah melihatnya. Menurut Sapir dan Whorf, 
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bahasa dari suatu kultur akan berkaitan langsung dengan bagaimana cara-cara 

kita berpikir dalam kultur tersebut.  

3.  Teori Fungsional tentang Bahasa (General Semantics)  

Hanya dengan memfokuskan pada makna dari kata dan bagaimana makna 

tersebut mempengaruhi perilaku, aliran general semantics menganggap bahwa 

bahasa harus dapat lebih merefleksikan dunia di mana kita hidup. Asumsi 

yang mendasari pemikiran general semantics adalah bahwa 'the word is not 

the thing'. Kata dianggap sebagai abstraksi dari realitas. Oleh karenanya 

general semantics memandang bahwa kata harus sedekat mungkin dengan 

realitas yang direfleksikannya. Meskipun demikian mereka menyadari bahwa 

ini suatu hal yang sulit, karena ketika kata merupakan suatu konsep yang statis 

dalam waktu yang panjang, realitas selalu dalam kondisi yang berubah. Untuk 

memahami apa yang menjadi kajian general semantics, kita hares mempelajari 

sifat-sifat simbol dan bagaimana kita menggunakannya.  

2.7.2 Kekompakkan Kerja Karyawan 

Dewi (2007) dalam Hendro (2013) memberikan definisi bahwa 

kekompakkan adalah bekerja sama secara teratur dan adanya saling 

ketergantungan antara satu sama lain. Selanjutnya Mangkuprawira (2009) dalam 

Hendro (2013) menyatakan bahwa “kekompakkan (cohesiveness) adalah tingkat 

solidaritas dan perasaan positif yang ada dalam diri seseorang terhadap 

kelompoknya”.  
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2.7.2.1 Bahan Latihan Kekompakkan Dalam Sebuah Tim 

Menurut West (2002) dalam Hendro (2013) ada 5 (lima) hal yang bisa 

menjadi bahan latihan kekompakkan dalam sebuah tim, yaitu : 

a. Komunikasi, meliputi kelancaran dalam berkomunikasi, tepat dan 

akurat menyampaikan informasi dan saling terbuka. 

b. Respek satu sama lain maksudnya memahami kebutuhan dan 

mendengarkan pendapat pihak lain, memberikan feedback konstruktif, 

serta memberi apresiasi. 

c. Kesiapan menerima tantangan, kegigihan dan ketekunan dalam 

bekerja. 

d. Kerja sama meliputi kemampuan memahami pentingnya komitmen, 

kepercayaan, penyelesaian masalah bersama, kejelasan tujuan, 

memberi dukungan dan motivasi, serta mengakui kesuksesan. 

e. Kepemimpinan, baik memimpin orang lain, tim maupun memimpin 

diri sendiri. 

2.7.2.2 Faktor- faktor yang menentukkan kekompakkan tim 

 Kekompakkan tim didefinisikan sebagai sejauh mana para anggota 

tertarik pada tim dan termotivasi untuk tinggal di dalamnya. Faktor- faktor 

yang menentukkan kekompakkan tim :  

a.  interaksi tim : hubunganyang lebih baik antaraanggota tim dan 

 semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, semakin kompak 

 tim tersebut. 
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b. Konsep tujuan yang sama : anggota tim sepakat dengan tujuan dan 

menjadikan lebih kompak. 

c. Ketertarikan pribadi terhadap tim : para anggota memiliki sikap 

dan nilai yang serupadan senang berkumpul. 

2.7.2.3 Indikator-indikator Kekompakkan  

Berdasarkan definisi kekompakkan yang dinyatakan Dewi (2007) dalam 

Hendro (2013) maka indikator-indikator kekompakkan sebagai berikut:  

a. Saling ketergantungan urutan tugas, yaitu anggota tim memiiki 

ketergantungan dalam urutan tugas, setiap anggota diberikan tugas yang 

selanjutnya ditindaklanjuti anggota lain. 

b. Saling ketergantungan hasil, yaitu anggota tim merasa hasil yang dicapai 

bukanlah hasil secara individu, tetapi hasil kekompakkan bersama dalam 

bekerja. 

Berdasarkan pemikiran dari teori-teori yang dijelaskan sebelumnya maka  

pengaruh komunikasi verbal pimpinan terhadap kekompakkan karyawan dalam 

bekerja akan diuji dengan menggunakan teknik analisis sederhana. Variabel 

pengaruh/ bebas (independent variable) dari penelitian ini adalah pengaruh 

komunikasi verbal pimpinan sedangkan untuk variabel tergantung/tak bebas 

(dependent variable) adalah kekompakkan karyawan dalam bekerja.  
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2.8 Definisi Operasional 

2.8.1 Definisi Variabel 

Variabel penelitian dalam buku Sugiyono (2015:38) adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

2.8.2 Macam-macam variabel  

Peneliti di dalam penelitiannya ini menggunakan dua variabel :  

a. Variabel pengaruh/ bebas (independent variable) adalah variabel yang 

diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel lainnya dalam buku 

Kriyantono (2006:21). Dari penelitian ini yang merupakan variabel 

independen  (X) adalah komunikasi verbal pimpinan. 

b. Variabel tergantung/tak bebas (dependent variable) adalah variabel yang  

  diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang 

 mendahuluinya dalam buku Kriyantono (2006:21). Dari penelitian ini 

 yang merupakan variabel dependen (Y) adalah kekompakkan karyawan 

 dalam bekerja.  

2.8.3 Indikator-indikator variabel 

Variabel bebas (X) merupakan variabel yang diduga sebagai penyebab 

atau pendahulu dari variabel lainnya. Variabel (X) Komunikasi verbal. Adapun 

Indikator-indikator komunikasi verbal ini  sebagai berikut :   
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a. Penggunaan bahasa yang digunakan : bahasa apa yang digunakan pada 

karyawan divisi agrowisata Batu seperti bahasa jawa, bahasa Indonesia 

dan bahasa lokal. 

b. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan topik : topik bahasa yang 

digunakan ketika dalam keadaan rapat menggunakan bahasa formal dan 

disaat bercanda menggunakan bahasa informal.  

c. Pengutaraan maksud : dengan menafsirkan makna dalam percakapan 

antara dua orang atau lebih. 

d. Penggunaan bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi tertentu : apabila 

dalam keadaan situasi marah maka bahasa yang digunakan cenderung 

sedikit kasar. 

e. Jenis pesan yang disampaikan : berupa lisan dan tulisan. 

f. Penggunaan bahasa dengan menemukan kesamaan dan perbedaan makna. 

g. Penggunaan bahasa yang jelas maknanya. 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang 

dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Variabel (Y) kekompakkan. 

Adapun Indikator-indikator kekompakkan sebagai berikut: 

a. Bekerja sama secara teratur. 

b. Adanya saling ketergantungan  

c. Adanya tingkat solidaritas yang tinggi. 

d. Adanya perasaan positif yang ada dalam diri seseorang terhadap 

kelompoknya. 
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2.8.4 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang berada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan 

data kuantitatif dalam Sugiyono (2015:92). Pada penelitian ini, peneliti ini 

menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran data. Skala likert dalam 

Sugiyono (2015:93) digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang suatu 

objek sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban 

setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif dalam Sugiyono (2015:93). 

a. Sangat setuju diberi skor  5 

b. Setuju diberi skor  4 

c. Netral diberi skor  3 

d. Tidak setuju diberi skor  2 

e. Sangat tidak setuju diberi skor  1 
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2.8.4.1 Skala Pengukuran Data Ordinal ke Data Interval Dengan 

Metode Suksesif Interval (MSI) 

Metode Suksesif Internal (MSI) merupakan proses mengubah data ordinal 

menjadi data interval dalam banyak prosedur statistik seperti regresi, korelasi 

pearson, uji t mengharuskan data berskala interval oleh karena itu jika kita 

mempunyai data berskala ordinal maka data tersebut harus di ubah ke dalam 

bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut 

(www.jonathansarwono.info/teori_spss/msi.pdf, diakses 25 April 2017). Data 

mentah yang diperoleh dari angket harus diolah untuk memenuhi syarat pengujian 

analisis regresi. Skala yang digunakan oleh angket merupakan skala likert yang 

merupakan data ordinal. Untuk memenuhi syarat regresi data ordinal harus diganti 

dengan data interval. Untuk merubah menjadi data interval harus menggunakan 

Metode Suksesif Internal (MSI).  
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