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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Terdapat beberapa  ahli yang mengemukakan definisi komunikasi, 

diantaranya adalah menurut Thoha (2002:145) yang dimaksud dengan 

komunikasi adalah: ”Proses penyampaian dan penerimaan berita atau 

informasi dari seseorang ke orang lain”.Pendapat lain mengenai pengertian 

komunikasi dikemukakan oleh Mangkunegara (2002:145) bahwa: 

“Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, 

ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang 

lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud. ”Lebih lanjut Tohardi (2002:197) mengemukakan 

bahwasannya: Komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti 

terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Pengertian ini memberikan 

pesan yang seimbang antara pengirim pesan, pesan yang disampaikan, dan 

penerima pesan, yang merupakan 3 komponen utama dalam proses 

komunikasi. Pesan dapat disimpulkan dengan berbagai media, namun 

pesan itu hanya punya arti jika pengirim dan penerima pesan berusaha 

menciptakan arti tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses pengalihan informasi dari komunikator kepada 

komunikan sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa yang 
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dimaksud antara satu sama lainnya. Dalam suatu organisasi dibutuhkan 

adanya komunikasi karena komunikasi timbul ketika seseorang ingin 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Komunikasi antar personal 

merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antar individu dalam proses 

penyampaian pesan, ide atau gagasan sehingga proses transfromasi dapat 

berjalan sesuai harapan masing-masing invidu. 

2.1.2 Proses Komunikasi 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada 

komunikannya, dengan adanya pengaruh yang diberikan oleh komunikator 

kepada komunikan agar terjadi feedback yang diharapkan guna mencapai 

suatu kesamaan makna antara komunikator dan komunikannya. Dan dalam 

Effendy membagi proses komunikasi ini menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Proses Komunikasi dalam Perspektif Psikologis 

Proses komunikasi perspektif ini terjadi pada diri komunikator dan 

komunikan. Ketika seorang komunikator berniat akan menyampaikan 

suatu pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu 

proses. Pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan dan 

lambang. Isi pesan umumnya adalah pikiran sedangkan isi lambang 

umumnya adalah bahasa. 
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b. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis 

Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis diklasifikasikan 

menjadi proses komunikasi secara primer dan secara sekunder, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer (primary process) adalah 

proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada rekan yang 

menjadi aktivitas komunikasi dapat dilakukan. Proses komunikasi 

dilakukan untuk memberikan dukungan atas pemanfatan informasi 

yang akan dilakukan oleh seseorang. 

2) Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi dilakukan dalam pemanfaatan sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama. Media kedua yang digunakan dalam proses komunikasi 

sekunder ini adalah media massa, baik media elektronik maupun 

media cetak. Penggunaan media massa ini untuk mencapai 

khalayak yang lebih banyak dan luas. Namun kekurangan dari 

proses komunikasi sekunder ini adalah umpan balik yang tidak 

langsung karena bersifat satu arah (one way communication). 

(Effendy,2003 : 31). 

2.1.3 Fungsi komunikasi 

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam (Mulyana, 

2010: 5) mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi 
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umum. Pertama untuk kelangsungan hidup diri-sendiri yang meliputi: 

keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita 

sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk 

kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan 

sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. 

Paragraf di atas, menjelaskan bahwa fungsi komunikasi sangatlah 

beragam dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi komunikasi yaitu, 

untuk menjalin hubungan baik dengan yang lainnya karena manusia tidak 

bisa hidup sendiri. Fungsi komunikasi juga bisa menampilkan diri manusia 

ke orang lain, sehingga dengan begitu secara tidak sadar akan 

memperbaiki hubungan sosial dengan lainnya. Tidak ada manusia yang 

hanya berdiam diri tanpa komunikasi dan bersosial pada orang lain, karena 

hal seperti itu tidak akan bisa manusia lakukan. 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, fungsi komunikasi setiap 

orangnya pasti berbeda. Dimana ada kaitannya dengan komunikasi 

antarpersonal yang terjadi pada hubungan persahabatan. mereka 

membutuhkan komunikasi selain untuk menyelesaikan masalah juga 

sebagai hiburan dan saling sharing satu sama lain. Oleh karena itu, fungsi 

komunikasi yang terjadi pastinya akan berbeda-beda, sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan mereka. 

Pemaparan di atas didukung pula dengan penjelasan menurut 

(Mulyana 2010: 6) bahwa sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri 
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kita, aktualisasi diri, untuk kelangsuangan hidup, untuk memperoleh 

kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat 

komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. 

Beberapa fungsi komunikasi di atas sudah mewakili dari tujuan utama 

komunikasi. Fungsi komunikasi ini memang sangat banyak, beragam dan 

setiap manusia pasti kebutuhannya juga berbeda-beda. Dengan demikian, 

fungsi komunikasi yang ada merupakan bagian dari kehidupan manusia 

dalam bersosialisasi, berhubungan, dan hidup berdampingan. 

2.1.4 Faktor–faktor Pembentuk Komunikasi Antar Personal 

Kebanyakan orang berkomunikasi satu sama lain karena dorongan 

oleh berbagai faktor, yakni: (1) perbedaan antarpribadi, (2) pemenuhan 

kekurangan, (3) perbedaan motivasi antar manusia, (4) atas dasar gengsi, 

(5) pengakuan kebutuhan atas orang lain. (Liliweri, 2011; 45) 

Faktor komunikasi menjadi hal penting dalam proses pengelolaan 

komunikasi antar personal, dimana dalam aktivitas yang dilakukan dapat 

mendukung kegiatan komunikasi yang dilakukan. Faktor tersebut 

tetbentuk dari aktivitas personal dan interpersonal sebagai upaya kegiatan 

komunikasi yang dilakukan.  

2.1.5 Pengertian Pola Komunikasi 

Tubbs dan Moss mengatakan bahwa “pola komunikasi atau hubungan 

itu dapat dicirikan oleh: komplementaris atau simetris. Dalam hubungan 

komplementer satu bentuk perilaku dominan dari satu partisipan 

mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya. Dalam simetri, tingkatan sejauh 
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mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan. Dominasi bertemu dengan 

dominasi atau kepatuhan dengan kepatuhan” (Tubbs, Moss, 2001:26). Disini 

kita mulai melihat bagaimana proses interaksi menciptakan struktur sistem. 

Bagaimana orang merespon satu sama lain menetukan jenis hubungan yang 

mereka miliki. Menurut  Djamarah (2004:1) Pola komunikasi diartikan 

sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses 

pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud 

dapat dipahami. Jadi dapat dikatakan bahwa pola komunikasi merupakan 

suatu proses dalam rangka untuk menyampaikan pesan. Pengertian Pola 

Komunikasi menurut  Soejanto  pola komunikasi  adalah suatu gambaran yang 

sederhana dari proses komunikasi yang  memperlihatkan kaitan antara satu 

komponen komunikasi dengan  komponen lainnya (Soejanto,  2005:27). Pola 

komunikasi diartikan sebagai sebuah bentuk atau pola penyampaian pesan 

oleh seseorang dengan melibatkan orang lain. Menurut  DeVito (2007:30) 

macam- macam pola komunikasi adalah  sebagai berikut: 

a. Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian oleh 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol 

sebagai media  atau saluran. Dalam  pola ini terbagi menjadi dua lambang, 

yaitu lambang verbal dan nonverbal. Lambang verbal adalah  bahasa yang 

paling sering digunakan karena bahasa  dianggap  mampu  mengungkapkan 

pikiran komunikator. Sedangkan lambang non verbal yaitu lambang yang 

digunakan  dalam berkomunikasi yang bukan  bahasa namun  merupakan 
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isyarat dengan menggunakan anggota  tubuh antara lain; mata, kepala, 

bibir, tangan dan lain sebagainya.  

b. Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian oleh 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama.  

Komunikator yang menggunakan media kedua ini dikarenakan yang 

menjadi sasaran komunikasi berada jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. 

Dalam proses  komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan  semakin 

efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi informasi yang semakin 

canggih. 

c. Pola komunikasi secara linear disini mengandung makna lurus yang berarti 

perjalanan dari satu titik ke titik yang lain secara lurus yang berarti 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik 

terminal. Jadi dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam 

komunikasi tatap muka (face to face) ataupun komunikasi bermedia. 

d. Pola komunikasi secara sirkular secara harfiah berarti bulat, bundar atau 

keliling. Dalam proses sirkular itu terjadi feedback atau umpan balik yaitu 

terjadinya arus dari komunikan ke komunikator, sebagai penentu utama, 

keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi seperti ini proses 

komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator 

dan komunikan.  

 Dari pengertian diatas maka pola komunikasi adalah bentuk atau pola 

hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan 
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pesan yang dikaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang 

meliputi langkah-langkah pada suatu aktifitas dengan komponen-komponen 

yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar 

manusia atau kelompok dan organisasi. 

 

2.1.6 Bentuk-Bentuk Komunikasi 

Dalam suatu hubungan komunikasi masing-masing individu memiliki 

gaya tersendiri dalam berkomunikasi, sebagai upaya pesan yang 

disampaikan dengan mudah diterima oleh orang lain. Bentuk-bentuk 

komunikasi ini di jelaskan oleh Efendy (2003:7) antara lain meliputi: 

a. Komunikasi personal 

Komunikasi personal terdiri dari komunikasi intrapersonal dan 

komunikasi antar personal atau interpersonal. Komunikasi personal 

atau komunikasi pribadi merupakan komunikasi seputar diri sendiri. 

Biasanya, komunikasi jenis ini dilakukan ketika sedang melakukan 

perenungan, perencanaan, dan penilaian pada diri kita sendiri. Hal 

tersebut membentuk landasan-landasan bagi tanggapan, motivasi, dan 

komunikasi kita dengan orang-orang atau beberapa faktor yang ada di 

dalam lingkungan. 

b. Komunikasi kelompok 

1) Komunikasi kelompok kecil, terdiri dari ceramah, forum, diskusi 

dan seminar. 
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Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan, jumahnya cukup 

kecil sehingga semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah 

sebagai pengirim maupun penerima. Yang penting untuk diingat 

adalah bahwa setiap anggota harus berfungsi sebagai sumber 

maupun penerima dengan relatif mudah. Para anggota kelompok 

harus dihubungkan satu sama lain dengan beberapa cara. Orang-

orang di dalam gedung bioskop bukan merupakan kelompok, 

karena di antara mereka tidak ada hubungan satu sama lain. 

Anggota kelompok harus ada beberapa tujuan yang sama. Hal ini 

tidak berarti bahwa semua anggota harus mempunyai tujuan yang 

persis sama untuk menjadi anggota kelompok. Para anggota 

kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan struktur 

yang terorganisasi. Pada strukturnya ketat maka kelompok akan 

berfungsi menurut prosedur tertentu di mana setiap komentar harus 

mengikuti aturan yang tertulis. 

2) Komunikasi kelompok besar, terdiridari kampanye. 

Kelompok besar adalah sekelompok komunikan yang karena 

jumlahnya yang banyak dalam situasi komunikasi hampir tidak 

terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. 

Komunikasi kelompok besar adalah komunikasi yang ditujukan 

kepada afeksi (perasaan) komunikan dan prosesnya berlangsung secara 

linear. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam komunikasi kelompok besar 

kontak pribadi sulit dilakukan. Komunikator dalam komunikasi ini 
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cenderung hanya membakar emosi komunikannya dan tanggapannya 

bersifat emosional. Contoh komunikasi kelompok besar adalah 

kongres dari sebuah organisasi (bersifat formal) dan kampanye di 

lapangan (bersifat non formal) 

c. Komunikasi Organisasi (Organization Communication) 

Komunikasi organisasi sangat penting dan layak untuk dipelajari, karena 

sekarang ini banyak orang yang tertarik dan memberi perhatian kepadanya 

guna mengetahui prinsip dan keahlian komunikasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan 

organisasi, baik organisasi komersial seperti lembaga bisnis dan industri 

ataupun organisasi-organisasi sosial seperti lembaga rumah sakit maupun 

institusi pendidikan. 

d. Komunikasi massa (Mass Communication) 

Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar melalui media cetak, surat kabar, 

majalah, elektronik, radio dan televisi, sehingga pesan dapat diterima 

secara serentak dan sesaat. Pesan yang disam paikan melalui media massa 

merupakan produk dan komoditi yang mempunyai nilai tukar, serta acuan 

simbolik yang mempunyai nilai guna. 
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2.1.7 Hambatan Komunikasi 

Tidak selamanya komunikasi berjalan mulus tanpa hambatan. Kadang, 

hambatan turut mewarnai jalannya komunikasi. Hambatan itu timbul karena 

berbagai faktor. (Effendy, 1993:45) dalam bukunya Ilmu, Teori, dan Filsafat 

komunikasi menjelaskan hambatan-hambatan komunikasi sebagai berikut:  

a. Gangguan (Noise) 

           Ada dua jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang 

menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mekanik dan 

gangguan semantik. Gangguan mekanik adalah gangguan yang disebabkan 

saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Sebagai contoh 

ialah gangguan suara ganda (interfensi) pada pesawat radio, gambar 

meliuk-liuk atau berubah-ubah pada layer televisi, huruf yang tidak jelas, 

jalur huruf yang hilang atau terbalik atau halaman yang sobek pada surat 

kabar. Sedangkan gangguan semantik adalah jenis gangguan yang 

bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi 

rusak. Gangguan semantik ini tersaring ke dalam pesan istilah atau konsep 

yang terdapat pada komunikator, maka akan lebih banyak gangguan 

semantik dalam pesannya. Gangguan semantik terjadi dalam sebuah 

pengertian. 

b. Kepentingan/ Interest 

          Interest atau kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam 

menanggapi atau menghayati pesan. Orang akan hanya memperhatikan 

perangsang yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Kepentingan 
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bukan hanya mempengaruhi perhatian kita saja tetapi juga menentukan 

daya tanggap. Perasaan, pikiran dan tingkah laku kita merupakan sikap 

reaktif terhadap segala perangsang yang tidak bersesuaian atau 

bertentangan dengan suatu kepentingan. 

c. Motivasi Terpendam 

Motivation atau motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu 

yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan dan kekurangannya. 

Keinginan, kebutuhan dan kekurangan seseorang berbeda berbeda dengan 

orang lain, dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga 

karena motivasinya itu berbeda intensitasnya. Semakin sesuai komunikasi 

dengan motivasi seseorang semakin besar kemungkinan komunikasi itu 

dapat diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, 

komunikan akan mengabaikan suatu komunikasi yang tidak sesuai dengan 

motivasinya. 

d. Prasangka 

Prejudice atau prasangka merupakan salah satu rintangan atau 

hambatan terberat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena orang yang 

mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan 

menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Dalam 

prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar 

syakwasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Prasangka bukan 

saja dapat terjadi terhadap suatu ras, seperti sering kita dengar, melainkan 
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juga terhadap agama, pendirian politik, pendek kata suatu perangsang yang 

dalam pengalaman pernah memberi kesan yang tidak enak.  

 

2.2 Komunikasi Antar Personal/ Interpersonal 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Antar Personal/ Interpersonal 

Komunikasi antar personal/interpersonal adalah proses pertukaran 

informasi diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau 

biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya 

(Fajar, 2009: 58). Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan 

oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok 

kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk 

memberikan umpan balik segera (Effendy, 2003: 30). Komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi antara orang - orang secara tatap muka, 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Komunikasiinterpersonal ini 

adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, 

dua sahabat dekat, guru murid dan sebagainya (Fajar, 2009: 73) Menurut 

Effendi, pada hakekatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

antar komunikator dengan komunikan, komunikasi jenis ini dianggap 

paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku 

seseorang, karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Arus balik 

bersifat langsung, komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika 

itu juga. Pada saat komunikasi dilancarkan, komunikator mengetahui 
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secara pasti apakah komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau 

tidaknya. Jika ia dapat memberikan kesempatan pada komunikan untuk 

bertanya seluas-luasnya (Fajar, 2009: 74). 

Untuk memahami definisi komunikasi interpersonal ada tiga 

perspektif, (Fajar, 2009: 77) yaitu: 

a. Perspektif komponensial, yaitu melihat komunikasi interpersonal dari 

komponen-komponennya; 

b. Perspektif pengembangan, yaitu melihat komunikasi interpersonal dari 

proses pengembangannya; 

c. Perspektif relasional, yaitu melihat komunikasi interpersonal dari 

hubungannya. 

Devito (1989: 89), mendefenisikan komunikasi interpersonal 

sebagai: “proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang 

atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan 

beberapa umpan balik seketika”. Berdasarkan definisi itu, komunikasi 

interpersonal dapat berlansung antar dua orang yang memang sedang 

berdua-duaan atau antar dua orang dalam suatu pertemuan.  Pentingnya 

situasi bentuk ini berfungsi ganda, masing-masing menjadi pembicara dan 

pendengar secara bergantian. Komunikasi interpersonal ialah karena 

prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis, dimana selalu lebih 

baik dari pada monologis. Monolog menunjukkan suatu bentuk 

komunikasi di mana seorang berbicara, yang lain mendengarkan jadi 
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terdapat interaksi. Dialog adalah bentuk komunikasi interpersonal yang 

menunjukan adanya interaksi. Mereka yang terlibat dalam komunikasi. 

 

2.2.2 Klasifikasi Komunikasi Interpersonal 

Redding yang dikutip Devito (1989: 159) mengembangkan 

klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi interaksi intim, percakapan 

sosial, interogasi atau pemeriksaan dan wawancara. Rincian dari 

klasifikasi itu meliputi: 

a. Interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota 

famili, dan orang orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang 

kuat. 

b. Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang 

secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi 

pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Misalnya dua 

orang atau lebih bersama - sama dan berbicara tentang perhatian, minat 

di luar organisasi seperti isu politik, teknologi dan lain sebagainya 

c. Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada 

dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari 

yang lain. Misalnya seorang karyawan dituduh mengambil barang-

barang organisasi maka atasannya akan menginterogasinya untuk 

mengetahui kebenarannya. 

d. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana 

dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. 
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Misalnya atasan yang mewawancarai bawahannya untuk mencari 

informasi mengenai suatu pekerjaannya. 

2.2.3 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Menurut (Devito, 1989: 165-166) memaparkan komunikasi 

interpersonal ada 6 tujuan, sebagai berikut:  

a. Menemukan diri sendiri

Menemukan diri sendiri menjadi hal penting atau uatan dalam 

proses menemukan diri sendiri sehingga potensi aktivitas yang 

dilakukan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. 

b. Menemukan dunia luar

Memiliki pemahaman terkait dengan kondisi yang terdapat di 

masyarakat sehingga aktivitas yang dilakukan benar-benar sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

c. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti

Menjaga hubungan baik menjadi hal penting dalam upaya

pelaksanaan komunikasi yang dilakukan.

d. Berubah sikap dan tingkah laku

Perubahan sikap ditunjukkan dengan adanya dukungan terkait dengan

aktiivtas komunikasi yang dilakukan.

e. Untuk bermain dan kesenangan

Adanya dukungan terkait dengan upaya penyelengarraan komunkasi

yang dilakukan.
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f. Untuk membantu 

Yaitu untuk menjadikan aktivitas atai potensi komunikasi dilakukan. 


