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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Komunikasi dan Karakteristik Komunikasi 

Istilah komunikasi berasal dari bahas Latin, yaitu communication yang berarti 

berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya communis yang bermakna 

umum atau bersama-sama. Dengan demikian komunikasi menurut Lexicograper 

(ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk 

mencapai kebersamaan (Lexicograper dalam Fajar, 2009: 31). 

Dalam komunikasi terdapat enam karakteristik, pertama adalah komunikasi 

sebagai suatu proses, artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan 

atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya 

dalam kurun waktu tertentu. Kedua, komunikasi adalah upaya yang disengaja 

serta mempunyai tujuan, artinya komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan 

secara sadar, disengaja serta sesuai dengan tujuan atau keinginan-keinginan dari 

pelakunya.  

Ketiga, komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku 

yang terlibat, maksudnya kegiatan komunikasi akan berlangsung dengan baik 

apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut 

terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan 

yang dikomunikasikan. Keempat, komunikasi bersifat simbolis. Artinya 

komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan 

menggunakan lambing-lambang, misalnya bahasa.  
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Kelima, komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi pada dasarnya 

menuntut dua tindakan: memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya 

perlu dilakukan secara seimbang atau proposional oleh masing-masing pelaku 

yang terlibat dalam komunikasi. Terakhir, komunikasi menembus faktor ruang 

dan waktu. Artinya, bahwa pelaku komunikasi tidak harus hadir pada ruang dan 

waktu yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi seperti 

telepon, faksimili, teleks dan lain-lain (Fajar, 2009: 33-34). 

2.2 Unsur-unsur Komunikasi 

 Untuk dapat terjadinya proses komunikasi, minimal terdiri dari tiga unsur 

utama. Yakni pengirim pesan, pesan dan target penerima pesan. Namun 

komunikasi bukan semata terdiri atas tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut 

merupakan unsur dasar, tetapi proses komunikasi dapat mengandung lebih dari 

tiga unsur tersebut.  

a. Pengirim pesan atau komunikator    

 Pengirim pesan adalah manusia yang memulai proses komunikasi, disebut 

“komunikator”. Tujuan komunikator mengirimkan pesan disebut “motif 

komunikasi”, ada yang menyebut pengiriman pesan atau komunikator dengan 

istilah “pengirim” atau “sumber”. Atau ada pula yang menyebut sebagai encoder. 

Istilah “encoder” identik dengan istilah yang diartikan sebagai alat penyandi. 

“Encoding” adalah proses penyandian, sedangkan yang disandikan adalah pesan.  

 Komunikator dapat terdiri dari satu orang, banyak orang atau lebih dari satu 

orang. Apabila orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling kenal 

sehingga disebut kjelompok kecil. Namun apabila mereka tidak mengenal satu 
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sama lain dapat disebut sebagai public atau kelompok besar. Sementara, 

kumpulan banyak orang yang tidak hanya mengenal satu sama lain, namun juga 

memiliki tujuan serta visi misi yang sama dapat dikatakan sebagai organisasi.  

 Jadi, selain komunikator dapat berupa satu orang, dapat juga komunikator lebih 

dari satu orang bahkan banyak orang. Hal tersebut yang akhirnya menyebabkan 

jenis tatanan komunikasi mulai dari komunikasi intrapersonal, komunikasi 

interpersonal, komunikasi massa, komunikasi publik hingga komunikasi 

organisasi (Fajar, 2009: 58-59). 

b. Penerima pesan atau komunikan 

 Penerima pesan atau komunikan adalah manusia berakal budi kepada siapa 

pesan komunikator ditujukan. Ada pula yang menyebutkan bahwa penerima pesan 

sebagai “decoder”. Dalam komunikasi, utamanya dalam tataran antarpribadi peran 

komunikator dan komunikan bersifat dinamis. Dapat saling berganti.  

 Sebagaimana komunikator, komunikan juga dapat terdiri dari satu orang, 

banyak orang (kelompok kecil, kelompok besar termasuk dalam wujud organisasi) 

dan massa. Dilihat dari jumlah komunikator dan komunikannya, proses 

komunikasi dapat terjadi dalam Sembilan kemungkinan. Antara lain: 

1. Antara satu orang dan satu orang, misalnya penulis dengan kekasih penulis. 

2. Antara satu orang dan banyak orang, misalnya penulis dengan mahasiswa 

penulis. 

3. Antara satu orang dan massa, misalnya penulis sebagai penulis opini di koran, 

penulis sebagai komunikator massa yang menyampaikan pesan. 
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4. Antara banyak orang dan satu orang, misalnya sekelompok warga desa yang 

melakukan demonstrasi terhadap lurahnya atau menyampaikan tuntutan kepada 

kepala desanya.  

5. Antara banyak orang dan banyak orang, misalnya sekelompok mahasiswa 

dengan kelompok lain.  

6. Antara banyak orang dan massa, misalnya sekelompok polisi mencanangkan 

pesan anti-terorisme, menyampaikan melalui TV sebagai media massa 

elektronik. 

7. Antara massa dan satu orang, misalnya khalayak pembaca media massa 

mempertanyakan pernyataan seseorang tokoh di media massa. 

8. Antara massa dan banyak orang, misalnya khalayak pembaca media massa 

mempertanyakan sikap sekelompok polisi yang anti-terorisme. 

9. Antara massa dan massa, misalnya sebagian khalayak massa pembaca Tempo 

yang setuju atas suatu pemberitaan, semrntara sebagian khalayak lainnya tidak 

setuju atas pemutaran berita di majalah itu.  

c. Pesan 

 Pesan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disampaikan komunikator 

kepada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Pesan sebenarnya 

adalah sesuatu hal yang sifatnya abstrak. Akan tetapi, ketika ia disampaikan dari 

komunikator kepada komunikan menjadi konkret karena disampaikan dalam 

bentuk symbol atau lambang berupa bahasa, suara, gambar, mimik, gerak-gerik 

dan lain sebagainya.  
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 Oleh karena itu lambang komunikasi disebut juga bentuk pesan, yakni wujud 

konkret dari pesan yang berfungsi mewujudkan pesan yang abstrak menjadi 

konkret. Suara, mimik, gerak-gerik lazim digolongkan dalam pesan nonverbal. 

Sedangkan bahasa lisan dan bahasa tulisan dikelompokkan ke dalam pesan verbal.  

d. Saluran komunikasi dan media komunikasi 

 Agar apa yang disampaikan komunikator sampai pada komunikan, dibutuhkan 

saluran dan media komunikasi. Saluran komunikasi lebih identik dengan proses 

berjalannya pesan, seadangkan media komunikasi lebih identik dengan alat 

(benda) untuk menyampaikan. Komunikasi dapat terjadi tanpa media.  

 Komunikasi juga berjalan dengan bantuan sarana berupa media, yang disebut 

media komunikasi. media komunikasi berfungsi sebagai alat perantara yang 

sengaja dipilih komunikator untuk mengantarkan pesannya agar sampai ke 

komunikan, 

 Dalam komunikasi tatap muka sebenarnya bukan berarti tidak ada perantara. 

jika diselidiki secara ilmu fisika, pesan yang tersampaikan antara komunikator 

dan komunikan terdapat zat perantaranya yaitu gelombang cahaya atau 

gelombang suara. munculnya media komunikasi berarti juga pilihan untuk 

membuat teknologi yang memudahkan zat perantara dapat dimungkinkan secara 

teknis pada saat jarak antara komunikan dan komunikator tidak berdekatan. jadi 

media adalah suatu hal yang dipilih, sedangkan perantara bukanlah suatu hal yang 

dipilih karena sudah ada dengan sendirinya saat terjadi komunikasi. 
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e. Efek Komunikasi. 

 efek komunikasi adalah situasi yang diakibatkan oleh pesan komunikator 

dalam diri komunikannya. Efek komunikasi ini berupa efek psikologis yang 

terdiri dari tiga hal:  

1. Pengaruh kognitif. Bahwa dengan komunikasi, seseorang menjadi tahu tentang 

sesuatu. berarti komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi. 

2. Pengaruh afektif. Bahwa dengan pesan yang disampaikan terjadi perubahan 

perasaan dan sikap. misalnya, karena suatu pidato yang bersifat persuasif, 

tercipta sikap untuk melakukan sesuatu atau sikap setuju atau tidak setuju 

terhadap sesuatu. 

3. Pengaruh konatif yaitu pengaruh yang berupa tingkah laku dan tindakan. 

karena menerima pesan dari komunikator atau penyampai pesan, komunikasi 

bisa bertindak untuk melakukan sesuatu. Misalnya, karena baru mendengar 

khotbah di masjid yang mengobarkan kebencian terhadap agama lain, umat 

islam di masjid tersebut beramai-ramai menuju gereja dan membakarnya. 

4. disadari atau tidak, tujuan komunikasi memang untuk menyampaikan pesan 

agar terjadi perubahan perasaan dan tingkah laku pada komunikan. 

2.3 Pola Komunikasi di Indonesia  

Menurut Everett M. Roger komunikasi adalah proses hal mana suatu 

ide.dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud 

mengubah perilaku. Definisi ini menekankan bahwa”dalam komunikasi ada 

sebuah proses pengoperan ide, gagasan, lambang dan di dalam proses itu 

melibatkan orang lain (Rojer dalam Nurudin, 2012: 26).  
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 Sehubungan dengan kenyataan bahwa”komunikasi adalah sesautu yang tidak 

bisa dipisahkan dari aktivitas manusia, tentu masing-masing akan mempunyai 

cerita tersendiri serta tujuan yang hendak didapatkan, melalui apa atau kepada 

siapa. Dan jelas masing-masing orang mempunyai dalam mengaktualisasikan 

komunikasi tersebut. Oleh karena itu, dalam komunikasi dikenal pola-pola 

tertentu sebagai”manifestasi perilaku manusia dalam berkomunikasi (Nurudin, 

2012: 27). 

 Guna membedakan.pola komunikasi yang berkembang di Indonesia dan lebih 

ditinjau dari aspek sosialnya kita akan membahas beberapa pola komunikasi, 

antara lain”komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antarpribadi dan 

komunikasi kelompok. Komunikasi tersebut nyata dapat membentuk sebuah arus 

komunikasi tersendiri.   

a. Komunikasi dengan diri sendiri 

 Menurut Hafied Cangara (2000), terjadinya proses komunikasi dengan 

diri.sendiri karena adanya seseorang yang menginterpretasikan sebuah objek dan 

pikirannya. Objek tersebut bisa berbentuk benda, informasi, alam, peristiwa, 

pengalaman atau fakta yang dianggap berarti bagi manusia. Berbagai objek 

tersebut bisa terjadi pada.diri sendiri atau luar manusia. Kemudian objek tersebut 

diberi arti, diinterpretasikan berdasarkan pengalaman yang berpengaruh pada 

sikap.dan perilaku dirinya. Oleh sebab itu orang akan berbeda dalam member 

interpretasi dan kepekaan diri, maka masing-masing orang berbeda pula dalam 

proses penentuan tindakan apa yang akan dilakukan (Cangara dalam Nurudin, 

2012: 30). 
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 Namun demikian, meskipun beraneka ragam.keputusan yang diambil, paling 

tidak ada tanda-tanda umum sesuatu bisa dikatakan komunikasi dengan diri 

sendiri yakni: 1) keputusan merupakan.hasil berpikir atau hasil usaha intelektual, 

2) keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, 3) keoutusan selalu 

melibatkan.tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau 

dilupakan (Rahmat dalam Nurudin, 2012 30). 

b. Komunikasi Antarpribadi 

 Menurut sifatnya komunisi antarpribadi atau antarpersonal.dibedakan menjadi 

dua, yakni komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi diadik 

adalah komunikasi berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka yang 

dilakukan melalui tiga bentuk percakapan, wawancara dan dialog. Adapun 

komunikasi kelompok kecil ialah”proses komunikasi yang berlangsung antara tiga 

orang atau lebih secara tatap muka di mana anggota-anggotanya berinteraksi satu 

sama lain (Nurudin, 2012: 31).   

 Sebagai komunikasi tatap muka, tujuan komunikasi antarpribadi sebagai 

berikut: 

1. Mengenal diri sendiri dan orang lain 

2. Mengetahui dunia luar 

3. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna 

4. Mengubah sikap dan perilaku 

5. Bermain dan mencari hiburan 

6. Membantu orang lain (Widjaja dalam Nurudin, 2012: 32). 

c. Komunikasi kelompok 
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 Sesuatu dikatakan komunikasi kelompok karena, pertama”proses komunikasi 

hal mana pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara kepada khalayak 

dalam jumlah yang lebih besar pada tatap muka. Kedua, komunikasi berlangsung 

kontinyu dan bisa dibedakan”mana sumber mana penerima. Ketiga, pesan yang 

disampaikan terencana dan bukan spontanitas masuk segmen khalayak tertentu 

(Nurudin, 2012: 33). 

2.4 Hakikat Kebudayaan 

Terdapat beberapa definisi kebudayaan dari para ahli atau pakar kebudayaan. 

Merujuk pada asal kata yang dipakai di Indonesia, kebudayaan berasal dari 

kata”buddayah yang berarti akal, maka tentunya budaya hanya dicapai dengan 

kemampuan akal yang tinggi tingkatannya yang dalam hal ini dimiliki oleh 

manusia. Sementara dari asal kata Yunani, culture berasal dari kata.colere yang 

berarti mengolah atau menyajikan (Meinarno, Bambang&Rizka, 2011: 90).  

Selain pendapat di atas, ada pula beberapa pendapat berbeda 

mengenai”kebudayaan yang disampaikan oleh para ahli. Salah satunya  

kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil.karya manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan manusia dengan belajar 

(Koentjaraningrat dalam Meinarno, Bambang&Rizka, 2011: 90) 

Mungkin apabila dilihat sebagai definisi saja, tampaknya kebudayaan nyaris 

tidak terlihat.kehadirannya. J. J Honigmann membedakan tiga gejala kebudayaan 

yang dapat ditemukenali. Pertama adalah ide-ide. Hal ini dapat diketahui melalui 

adat. Kedua dalam bentuk aktivitas, sistem sosial dan mengenai”pola dari manusia 

itu sendiri. Sistem sosial yang dapat dikenali adalah aktivitas-aktivitas interaksi 
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manusia, saling hubungan dan pola pergaulan dari waktu ke waktu (Meinarno, 

Widianto dan Rizka, 2011: 94).  

.Walau terdapat beberapa perbedaan pendapat namun sama-sama menunjukkan 

bahwa.kebudayaan ada di tengah-tengah masyarakat, muncul dalam tingkah laku 

dan yang terutama adalah dipelajari”bukan terlahir begitu saja. Kebudayaan bukan 

milik seorang saja, manusia mendapakannya justru karena ia adalah anggota dari 

satu kelompok. Dalam satu kelompok, kemudian seorang mendapatkan.konsep-

konsep, misalnya belief (keyakinan), nilai-nilai dan cerita-cerita (ingatan 

bersama). Oleh karena itu, satu individu dalam satu masyarakat”terbuka 

kemungkinan untuk memiliki pengalaman yang relatif sama dengan individu 

lainnya.  

Kebudayaan merupakan simbol yang berarti hasil olahan pikir.yang 

memungkinkan untuk mengodekan atau membukakan kode dari suatu yang hadir 

di hadapan kita. Kebudayaan bukan melulu suatu yang tampil, berwujud dan 

indah-indah. Segala yang hadir di sekitar manusia adalah bagian dari 

kebudayaan”yang datang secara berkelanjutan. Bahkan mungkin ada yang 

dianggap remeh justru harus diperhatikan. Kebudayaan juga bukan sekumpulan 

hal yang terpisah-pisah satu sama lain, sebaliknya kebudayaan.merupakan 

kesatuan dari banyak hal. Termasuk sistem masyarakat (Meinarno, 

Bambang&Rizka, 2011: 91-93).  

2.5 Karakteristik Budaya  

Seperti hal lain pada umumnya, budaya juga memiliki”beberapa karakteristik 

yang perlu untuk diketahui, antara lain:  
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a. Budaya itu dipelajari 

Salah satu karakteristik dari budaya yang paling penting yakni budaya.perlu 

untuk dipelajari. Dari lahir hingga akhir hidup manusia, ia akan mencari dunia 

yang diinginkan. Bagi beberapa orang pendapat ini sulit dimengerti”manusia tidak 

dapat mengikat dunia tanpa satu definisi atau satu arti. Ketika berbicara tentang 

pembelajaran maka tidak terlepas dari pembelajaran formal dan informal.  

Pembelajaran informal.kadang sulit dikenali biasanya terjadi melalui interaksi, 

pengamatan dan imitasi. Namun untuk pembelajaran formal.tentang budaya lebih 

terstruktur dan kadang tergantung pada institusi yang berada dalam budaya 

tersebut, misalnya”sekolah dan gereja. Ketika sekolah sedang mempelajari 

tentang komputer,sejarah atau matematika, maka sebenarnya sekolah sedang 

memberikan sarana budaya dan informasi penting.tentang budaya. Budaya 

memang cenderung untuk tidak disadari, ketidaksadaran atau dimensi yang 

tersembunyi ini mengarahkan bahwa”budaya tersebut tidak dapat dilihat. Dari 

penjelasan singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya bersifat 

otomatis, tidak terlihat dan tidak disadari (Samovar, Ricard&Edwin, 2010: 32-35).  

b. Budaya itu dibagikan 

Seperti pada karakteristik budaya yang pertma, dapat dilihat bahwa 

budaya.dapat dipelajari melalui pembelajaran formal dan informal serta memiliki 

banyak “penyebar” seperti sekolah, gereja dan keluarga. Namun pada 

dasarnya”elemen kunci dari budaya (nilai, ide, persepsi) harus dibagikan di antara 

satu anggota budaya. 
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Dengan berbagi persepsi dan tingkah laku, anggota dari satu budaya.dapat juga 

membagikan identitas budaya mereka yang umum. Identitas budaya juga dapat 

menghasilkan situasi di mana anggota dari tiap budaya “mengenal mereka sendiri 

dan tradisi budayanya”adalah berbeda dari orang lain dan tradisi orang lain”.  

c. Budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi

Budaya itu dibagikan, akan tetapi jika suatu budaya ingin dipertahankan.harus

dipastikan apakah pesan dan elemen penting budaya tersebut tidak hanya 

dibagikan tetapi juga diturunkan pada generasi yang akan datang. Ikatan antara 

generasi”menyatakan hubungan yang jelas antara budaya dan komunikasi.  

Komunikasi yang membuat budaya tersesebut.menjadi berkelanjutan, ketika 

kebiasaan, budaya, nilai, tingkah laku dan lain sebagainya diformulasikan 

manusia akan mengomunikasikan hal ini dengan anggota lainnya. Hal ini karena 

satu ikatan yang putus akan mengarah kepada”musnahnya satu ikatan budaya.  

d. Budaya itu didasarkan pada simbol

Pembahasan mengenai budaya,diturunkan dari generasi ke generasi membuat

kita berpikir bagaimana cara pertukaran tersebut. Budaya didasarkan oleh simbol, 

hubungan antara budaya dan simbol menjadi jelas ketika”simbol tersebut 

mengikat orang yang mungkin saja bukan bagian dari satu kelompok yang 

bersatu.  

  Simbol budaya.dapat dalam bentuk gerakan, pakaian, objek, bendera, ikon 

keagamaan dan lain sebagainya. Walaupun begitu aspek simbolis yang penting 

dari budaya adalah”bahasa, penggunaan kata-kata untuk mewakili benda dan 

pandangan. Simbol yang diartikan lewat bahasa adalah penting.bagi satu budaya. 
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Melalui simbol dan bahasa memungkinkan orang untuk mengkomunikasikan apa 

yang ingin manusia kerjakan (Samovar, Ricard&Edwin, 2010: 43-46). 

2.6 Manusia dan Kebudayaan 

Apakah manusia yang hidup saat ini.tiba-tiba sudah langsung muncul dengan 

segala kelengkapannya? Langsung memiliki batik, berkacamata, membawa laptop 

atau ponsel? Jika  kita ingat kembali penciptaan manusia oleh Tuhan, maka secara 

eksplisit dikatakan bahwa”Adam dan Hawa manusia pertama hidup dengan 

ketelanjangan. Baru setelah melakukan kesalahan, mereka menggunakan 

dedaunan untuk menupi bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Sedikit kesimpulan 

yang didapat adalah”berpakaian sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang ada 

setelah manusia muncul. 

Dalam catatan sejarah, diperkirakan munculnya.sebuah kebudayaan yang 

dijelaskan sebelumnya adalah kebudayaan manusia yang muncul dan berkembang 

bersamaan waktunya mulainya beberapa populasi homindia purba yang membuat 

perakatan dari batu.untuk keperluan membunuh hewan guna mengambil 

dagingnya. Tentunya, kebudayaan ini mucul akibat kebutuhan manusia purba 

waktu itu (Meinarno, Bambang&Rizka, 2011: 88).  

Proses inilah yang tampaknya muncul.ketika kita membicarakan keterkaitan 

antara evolusi dan kebudayaan. Setidaknya ada dua tahapan sekaligus dua proses, 

yakni tahapan primata.menjadi manusia dan proses evolusi menuju kebudayaan. 

Pada tahapan primata, terlihat bahwa evolusi menghasilkan.satu bentuk kehidupan 

baru pada kelompok primata, yakni kehidupan kolektif. Kolektifitas yang 

terbentuk tidak hanya.dalam kondisi hidup secara berkelompok, kondisi ini juga 
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membawa para primata untuk melakukan pembagian kerja yang tentunya 

mencapai tujuan bersama, yakni untuk bertahan hidup.  

Perkembangan selanjutnya adalah”ketika para primata berkembang menjadi 

homo sapiens (manusia). Hasil evolusi pada organ-organ tubuhnya membuat 

mereka selanjutnya membuka kesempatan untuk membuat kebudayaan. Salah 

satunya adalah.membuat organ untuk bicara. Suara-suara yang dihasilkan oleh 

manusia-manusia awal ini ternyata menstimulus otak, baik untuk berkembang 

secara fisik maupun kognitif. Komunikasi dan pertukaran ide membuka peluang 

dalam berkembangnya akal (Koentjaraningrat dalam Meinarno, Bambang&Rizka, 

2011: 89). 

 Akal yang berkembang mampu membantu manusia untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara, sehinga menjadikan”pola-pola suara tadi menjadi bahasa 

yang berarti lebih meningkatkan lagi pertukaran ide yang menstimulus otak. 

ketika pola tripartit antara otak-akal dan bahasa terjadi dengan baik, kehidupan 

kolektif juga terimbas, sehinga pembagian kerja semakin baik dan menghasilkan 

karya-karya yang maju. Dengan kata lain, kebudayaan tidak dapat 

muncul.manakala proses dalam skema tadi tidak berjalan,. ketercapaian evolusi 

yang sempurna.merupakan modal dasar yang memungkinkan organ-organ tubuh 

dasar dapat berkembang. kematangan fisik ini yang secara alami memicu kognitif 

untuk berkembang juga. perhatikan bayi disekitar kita. adakah bayi yang belum 

sempurna organ-organnya dan belum dapat berkomunikasi dengan orang dewasa 

yang mampu memunculkan tingkah-tingkah laku yang dapat membawanya.dalam 

memiliki kebudayaan? (Meinarno, Bambang&Rizka, 2011: 91) 
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Manusia lebih cepat menyerap pembelajaran social.dibandingkan hewan lain. 

keterampilan belajar sosial yang dimiliki manusia adalah”kemampuan adaptasi 

kognitif utama yang”membedakan kita dari keluarga primata lainnya (Tooby 

dalam Meinarno, Bambang&Rizka, 2011: 93). Sejak kanak-kanak manusia dapat 

mempelajari budaya karena memiliki “insting” sosial yang membedakanya 

dengan hewan lain, termasuk jenis.monyet. insting sosial tersebut adalah pola 

prilaku yang terjadi di semua manusia dan bertindak sebagai”kekuatan yang 

membuat keputusan dalam evolusi budaya (Meinarno, Bambang&Rizka, 2011: 

93). 

2.7 Komunikasi dan Nilai atau Norma Sosial Budaya 

Nilai adalah prinsip-prinsip etika yang dipegang.dengan kuat oleh individu atau 

kelompok sehingga mengikatnya dan lalu sangat berpengaruh pada perilakunya. 

Nilai berkaitan dengan gagasan tentang baik dan buruk, yang dikehendaki dan 

yang tidak dikehendaki. Nilai membentuk norma, yakni”aturan-aturan baku 

tentang perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota satu unit sosial sehingga 

ada sanksi negatif dan positif.  

Norma itu sendiri ada berbagai tingkatan, yang pertama yakni”adat istiadat, 

meliputi cara makan, cara berpakaian, anggota yang tidak melaksanakannya 

“hanya” akan terkena sanksi sosial seperti: dianggap aneh. Kedua, aturan tidak 

tertulis.namun sanksinya relatif berat, misalnya telanjang di muka umum akan 

dianggap gila. Terakhir  adalah hukum, yakni”aturan yang tertulis dan 

pelanggarnya bisa dipenjarakan. Selain nilai dan norma, satu unsur budaya 

lainnya adalah peran. Peran atau peranan adalah seperangkat harapan atau 
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tuntutan kepada seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu karena orang 

tersebut menduduki suatu status sosial tertentu.  

Norma sosial budaaya adalah.ketentuan baik dan buruk dalam berinteraksi di 

lingkungan sosial budaya. Apabila tindakan sesuai dengan norma.sosial budaya, 

maka tindakan tersebut dikatagorikan baik. Norma sosial budaya tersebut 

merupakan kesepakatan yang telah dibakukan dan dilembagakan. Norma sosial 

budaya dapat.diganti dengan yang baru, apabila didukung oleh kesepakatan yang 

baru pula. Norma sosial budaya yang telah berjalan dalam waktu yang cukup 

lama, menjelma menjadi adat istiadat atau tradisi (Suranto, 2010: 66-67).   

2.8 Komunikasi dan Kelompok Sosial 

Di dalam masyarakat.terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Di 

antaranya kelompok sosial berdasarkan ideology, profesi, agama, suku dan ras. 

Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain.maka akan 

timbul konflik seperti tawuran pelajar atau perang antar kampung (Suranto, 2010: 

73). 

Ada beberapa jenis kelompok sosial, antara lain: 

a. In group  

In group adalah kita, di mana kita.menjadi anggota dari kelompok sosial itu. 

Sesama anggota dalam in group bukan saja saling mengenal, tapi terikat 

dengan norma yang berlaku, saling bekerja sama, rasa bertanggung jawab dan 

rasa persahabatan. Pengaruh kelompok sosial in group, biasanya”individu di 

dalamnya memiliki pola sikap, perilaku dan wawasan nilai yang hampir 

seragam, sehingga”terbentuk pola komunikasi di antara mereka. Pola 
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komunikasi dalam kelompok bersifat unik dan dapat digunakan untuk 

membedakan dengan kelompok lain. Kecuali apabila.individu berbicara atas 

nama in group maka cara penyampaiannya dipilih dengan ungkapan pendapat 

kami bukan pendapat saya.  

b. Kelompok primer dan sekunder   

Ditinjau dari tingkat keintiman.anggota kelompok sosial dapat dikategorikan 

menjadi dua yakni kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. 

Kelompok primer ialah”kelompok sosial yang anggota kelompoknya saling 

berhubungan erat satu dengan lainnya, saling mengenal dan memiliki hubungan 

interpersonal. Sebagai contoh keluarga, teman sebaya dan lain sebagainya. 

Sedangkan kelompok sekunder ialah”kelompok yang anggotanya tidak saling 

mengenal atau mengenal namun hanya sekedarnya saja misalnya karyawan 

yang bekerja pada satu perusahaan.namun beda divisi sehingga tidak salaing 

mengenal atau mengenal hanya sekedarnya. Pola komunikasi dalam kelompok 

primer biasanya lebih jelas disbanding kelompok sekunder.  

c. Kelompok mayoritas dan minoritas 

Berdasarkan jumlah orang yang menjadi anggota, kelompok sosial dapat 

dibedakan menjadi dua yakni”kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. 

Kelompok minoritas atau.kelompok kecil, merupakan suatu kelompok sosial di 

mana anggotanya.hanya terdiri sebagian kecil dari anggota komunitas tertentu. 

Misalnya”seorang perantau yang menjadi minoritas di tanah perantauan. 

Sementara”kelompok mayoritas adalah masarakat asli. Ketika berinteraksi 

dalam kelompok mayoritas, biasanya lebih banyak.dikembangkan solidaritas 
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dan adaptasi sehinga norma-norma social.dalam kelompok mayoritas dapat 

dijunjung tingi oleh semua anggota. Namun ketika kembali didalam kelompok 

minoritas, kembali pula orang akan berusaha menjaga identitas kelompoknya.  

d Kelompok yang dibangun berdasarkan pertimbangan fungsional  

Fungsi kelompok social”bagi setiap orang tentu saling berbeda, tergantung 

intensitas keikutsertaannya dalam kelompok”maupun sifat kelompok itu 

sendiri. Misalnya: untuk memenuhi.kebutuhan individu, untuk melembagakan 

satu norma atau satu nilai sosial tertentu, untuk mengorganisir satu peran 

sosial, untuk membangun konformitas (Suranto, 2010: 101-107). 

2.9 Komunikasi dan Stratifikasi Sosial  

 Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah.pembedaan atau pengelompokan 

para anggota masyarakat secara vertikal. perwujudannya adalah.adanya lapisan-

lapisan didalam masyarakat, yakni ada lapisan atas dan lapisan bawah. Selama 

manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki, akan 

menimbulkan.lapisan-lapisan dalam masyarakat.  

 Kriteria atau ukuran yang umumnya digunakan untuk mengelompokkan 

anggota.masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu adalah sebagai berikut:  

a. Kekayaan  

Kekayaan atau sering juga disebut.ukuran ekonomi. Orang yang memiliki harta 

berlimpah akan lebih dihargai dari pada orang miskin. Dalam komunikasi 

orang kaya akan lebih dihormati. 

 

 



23 
 

b. Kekuasaan 

Kekuasaan dipengaruhi oleh”kedudukan atau posisi seseorang dalam 

masyarakat. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan memiliki wewenang 

besar”akan mendapatkan lapisan atas dan sebaliknya. Dalam praktik 

komunikasi, orang yang memiliki lapisan atas tentu lebih dihormati.  

c. Keturunan 

Ukuran keturunan”terlepas dari kekayaan dan kekuasaan. Keturunan yang 

dimaksudkan adalah keturunan dari golongan bangsawan atau kehormatan. 

Kaum bangsawan.akan mendapati lapisan atas seperti: Andi di masyarakat 

Bugis, Lalu di masyarakat Sasak, Raden di masyarakat Jawa. 

d. Kepandaian atau ilmu pengetahuan 

Seorang yang berpendidikan tinggi dan meraih gelar kesarjanaannya.akan 

dipandang lebih tinggi. Status seseorang juga dipandang penguasaan 

pengetahuan yang lain, misalnya”pengetahuan agama, kesaktian dan lain 

sebagainya. Kesenjangan latar belakang pendidikan akan menimbulkan 

masalah dalam berkomunikasi.karena mungkin ada istilah-istilah yang tidak 

nyambung (Suranto, 2010: 69-71).  

2.10 Komunikasi sebagai Proses Sosial 

 Menurut Peter L. Berger (1991), hubungan antara manusia dengan masyarakat 

berlangsung.secara dialektis dalam tiga momen: eksternalisasi, objektifitasi dan 

internalisasi. Eksternalisasi adalah pencurahan.kedirian dunia, baik dalam aktifitas 

maupun mentalitas. Melalui eksternalisasi manusia mengekspresikan dirinya 

dengan membangun dunia (Berger dalam Nurudin, 2012: 45). 
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 Objektifitas adalah disandangnya.produk-produk aktifitas (baik fisik maupun 

mental) suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya (dalam hal ini 

manusia itu sendiri) dalam suatu ke faktaan (faktisasi) yang eksternal.terhadap 

yang lain dari pada produsennya sendiri. Internalisasi adalah peresapan kembali 

realitas oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi struktur-struktur 

dunia objektif kedalam kesadaran subjektif.  

 Dalam hubungan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara 

dalam.melakukan perubahan sosial. Komunikasi berperan menjembatani 

perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial 

masyarakat.dalam usaha melakukan perubahan (Nurudin, 2012: 45). 

 Hubungan antara perubahan sosial dan komunikasi dikatakan oleh Goran 

Hedebro (1982) sebagai berikut:  

1. Teori komunikasi mengandung makna pertukaran pesan. 

2. Meskipun dikatakan bahwa komunikasi hadir dengan tujuan membawa 

perubahan, namun ia bukan satu-satunya alat pembawa perubahan. 

3. Media yang digunakan dalam komunikasi berperan melegitimasi bangunan 

sosial yang ada. Ia merupakan pembentuk kesadaran yang pada akhirnya 

menentukan persepsi. 

4. Komunikasi adalah alat guna mengawasi salah satu kekuatan penting 

masyarakat, konsepsi mental yang membentuk wawasan orang mengenai 

kehidupan.  
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 Komunikasi sebagai proses sosial adalah”bagian integral dari masyarakat. 

Seacara garis besar.komunikasi sebagai proses sosial pada masyarakat memiliki 

fungsi sebagai berikut:  

1. Komunikasi menggabungkan antarberbagai komponen masyarakat. Tidak 

hanya individu dan masyarakat saja, melainkan berbagai bentuk lembaga 

sosial, asosiasi, dan lain-lain. Bentuk lembaga tersebut bisa dipertahankan dan 

tidak sangat tergantung dari peran komunikasi. 

2. Komunikasi membuka peradaban baru. 

3. Komunikasi adalah manifestasi control sosial dalam masyarakat. Berbagai 

nilai, norma, peran dan adat dalam masyarakat yang mengalami penyimpangan 

akan dikontrol dengan komunikasi, baik melalui bahasa lisan, sikap apatis atau 

perilaku non verbal individu. 

4. Tanpa bisa di ingkari komunikasi berperan dalam sosialisasi sosial ke 

masyarakat. 

5. Individu berkomunikasi dengan individu menunjukan jati diri kemanusiaannya. 

Seseorang akan diketahui jati dirinya sebagai manusia karena mengunakan 

komunikasi. 

2.11Komunikasi sebagai Proses Budaya  

 Asumsi dasarnya adalah”komunikasi merupakan proses budaya. Artinya, 

komunikasi yang ditujukan pada orang.atau kelompok lain tak lain adalah sebuah 

proses pertukaran kebudayaan. Dalam proses tersebut terkandung unsur-unsur 

kebudayaan, salah satunya adalah bahasa. Sedangkan bahasa adalah alat 
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komunikasi. Dengan demikian, komunikasi juga disebut sebagai”proses budaya 

(Nurudin, 2012: 49) 

 Menurut Koentjaraningrat (1997) kebudayaan adalah.keseluruhan gagasan dan 

karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, dari definisi tersebut 

layak di amati bahwa”dalam kebudayaan itu ada: gagasan, budi dan karya 

manusia, gagasan dan karya manusia itu akan menjadi kebudayaan setelah 

sebelumnya dibiasakan untuk belajar. 

 Secara oprasional bisa dilihat dari isi kebudayaan, yang bisa disebut cultural 

universal meliputi:  

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, peralatan rumah tangga, 

senjata alat produksi, transpor). 

2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, 

sistem produksi, sistem distribusi). 

3. Sistem kemasyarakatan (kekerabatan, organisasi, politik, hukum dan 

perkawinan). 

4. Bahasa (lisan dan tertulis). 

5. Kesenian (seni rupa, seni gerak, seni suara). 

6. Sistem pengetahuan. 

7. Religi (kepercayaan) (Koentjaradiningrat dalam Nurudin, 2012: 51). 

 Jelas sudah bahwa”kebudayaan adalah perangkai individu-individu. manusia 

tidak akan dapat.berbudaya jika tidak ada rangkaian dengan manusia lainnya. 

Dengan demikian, kebudayaan juga merupakan aktifitas komunal antar manusia. 

Sedangkan komunikasi adalah.salah satu wujud kebudayaan. Sebab komunikasi 
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hanya bisa terwujud setelah sebelumnya ada suatu gagasan yang dikeluarkan oleh 

pikiran individu.  

 Ditinjau secara lebih konkrit, hubungan antara komunikasi dengan isi 

kebudayaan antara lain:  

1. Dalam mempraktikkan komunikasi.manusia membutuhkan peralatan-peralatan 

tertentu. Secara minimal manusia membutuhkan sarana bicara seperti mulut, 

bibir dan hal-hal lain yang.berkaitan dengan bunyi ujaran. 

2. Komunikasi menghasilkan mata pencaharian individu manusia. 

3. Sistem kemasyarakatan menjadi bagian.yang tak terpisahkan dari komunikasi, 

misalnya sistem hukum Indonesia. Sebab, komunikasi akan efektif mana kala 

diatur dalam sebuah regulasi agar tidak melanggar norma. 

4. Komunikasi akan menemukan bentuknya secara lebih baik mana kala 

mengunakan bahasa sebagai alat penyampai pesan kepada orang lain. 

5. Sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan merupakan substansi yang tak lepas 

dari komunikasi. Karena ilmu pengetahuan termasuk ilmu tentang berbicara 

dan menyampaikan pendapat (Nurudin, 2012: 51-52) 

2.12Teori Etnometodologi 

Kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan rangkaian prosedur dan 

pertimbangan yang dengannya masyarakat biasa dapat memahami, mencari tahu 

dan bertindak berdasarkan situasi dimana mereka menemukan dirinya sendiri. 

Teori etnometodologi membicarakan objektifitas fakta sosial sebagai prestasi 

anggota, prodak aktifitas metodologi anggota. Sasaran perhatiannya adalah 

realitas objektif fakta sosial dimana fenomena fundamental merupakan produk 
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masyarakat setempat yang diciptakan  dan diorganisir secara alamiah. 

(https://solehhamdani.wordpres.com/sosiologi/etnometodologi) 

 


