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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi

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 dimaksud antara satu sama lainnya. Dalam suatu 

organisasi dibutuhkan adanya komunikasi karena komunikasi timbul ketika seseorang ingin 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Komunikasi antarpersonal merupakan bentuk 

komunikasi yang terjadi antar individu dalam proses penyampaian pesan, ide atau gagasan 

sehingga proses transfromasi dapat berjalan sesuai harapan masing-masing invidu. 
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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 : 

1. 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. 

2. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis 

Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis diklasifikasikan menjadi proses 

komunikasi secara primer dan secara sekunder, yaitu sebagai berikut : 

a. Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer (primary process) adalah proses penyampaian 

pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang 

(symbol) sebagai media atau saluran. Lambang ini umumnya bahasa, tetapi dalam 

situasi–situasi komunikasi tertentu lambang–lambang yang dipergunakan dapat berupa 

kial (gesture), yaitu gerak anggota tubuh, gambar, warna dan lain sebagainya. 

Dalam komunikasi bahasa disebut lambang verbal (verbal symbol) yang banyak 

digunakan manusia dalam berkomunikasi dengan tujuan dapat dimengerti atau 

dipahami oleh orang lain ketika menyampaikan pesan. Sedangkan lambang–lambang 

lain yang bukan bahasa dinamakan lambang nirverbal (non verbal symbol) adalah kial 
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(isyarat), gambar dan warna. Walaupun lambang nirverbal dapat dimengerti oleh orang 

lain saat penyampaian pesan, tetapi tidak sejelas menggunakan bahasa. 

b.  Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau 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). 

3. Fungsi Komunikasi 

Fungsi dasar komunikasi menurut (Liliweri, 2011: 136-137) adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan dan Pengajaran 

Fungsi Pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah dikenal sejak awal kehidupan 

manusia, kedua fungsi ini dimulai dari dalam rumah, misalnya pendidikan nilai dan 

norma budaya, budi pekerti dan sopan santun (fungsi pengajaran) oleh orang tua dan 

anggota keluarga lain. Pendidikan dan pengajaran dilaksanakan melalui pendidikan 

formal di sekolah dan pendidikan informal/ nonformal dalam masyarakat. Komunikasi 

menjadi sarana penyediaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk 

memperlancar peranan manusia dan memberikan peluang bagi orang lain untuk 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. 

b. Informasi 

Kualitas kehidupan akan menjadi miskin apabila tanpa informasi. Setiap orang dan 

sekelompok orang membutuhkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup 
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mereka, informasi ini dapat diperoleh dari komunikasi lisan dan tertulis melalui 

komunikasi antarpersonal, kelompok, organisasi, media sosial dan komunikasi melalui 

media massa. Mereka yang memiliki kekayaan informasi akan menjadi tempat 

bertanya bagi orang lain disekitarnya. 

c. Hiburan 

Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang rutin, maka manusia harus 

mengalihkan perhatiannya dari situasi stress ke situasi yang lebih santai dan 

menyenangkan, hiburan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi semua orang. 

Komunikasi menyediakan hiburan yang tiada habis-habisnya misalnya melalui film, 

televisi, radio, drama, music, chating lihat video lewat smartphone , literatur,  komedi 

dan permainan. 

d. Diskusi 

Kehidupan kita penuh dengan berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda, 

untuk menyatukan perbedaan itu dibutuhkan debat dan diskusi antarpersonal maupun 

dalam kelompok. Diskusi bisa dilakuakan dimedia sosial contohnya di media sosial 

facebook, WhatsApp, WeChat, Line, Kakao Talk dan lain lain, melalui debat akan 

ditemukan kesatuan pendapat sambil tetap menghargai perbedaan yang dimiliki orang 

lain. Komunikasi merupakan saran yang baik bagi penyaluran bakat untuk berdebat dan 

berdiskusi tentang gagasan baru yang lebih kreatif dalam membangun kehidupan 

bersama. 

e. Persuasi 

Persuasi mendorong kita untuk terus berkomunikasi dalam rangka penyatuan 

pandangan yang berbeda dalam rangka pembuatan keputusan personal maupun 

kelompok atau organisasi. Komunikasi memungkinkan para pengirim pesan bertindak 
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sebagai seorang persuader terhadap penerima pesan yang diharapkan akan berubah 

pikiran dan perilakunya. 

f. Promosi Kebudayaan 

Komunikasi juga menyediakan kemungkinan atau peluang untuk memperkenalkan, 

menjaga, dan melestarikan tradisi budaya suatu masyarakat. Komunikasi membuat 

manusia dapat menyampaikan dan menumbuhkembangkan kreativitasnya dalam rangka 

pengembangan kebudayaan. 

g. Integrasi 

Melalui komunikasi, maka sejumlah orang melintasi ruang dan waktu di muka bumi ini 

dapat diintegrasikan, artinya dengan komunikasi makin banyak orang saling mengenal 

dan mengetahui keadaan masing-masing. Suatu bangsa yang besar dapat diintegrasikan 

melalui komunikasi, misalnya komunikasi melalui media massa. 

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam (Mulyana, 2010: 5) 

mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi 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. 
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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 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. 

4. Komunikasi Antar budaya  

a. Pengertian Komunikasi Antarbudaya 

Terdapat beberapa pengertian komunikasi antarbudaya yang telah diuraikan oleh 

beberapa ahli, diantaranya Fred. E. Jandt yang mengartikan  komunikasi antarbudaya sebagai 

interaksi tatap muka diantara orang yang berbeda-beda budaya. Komunikasi antarbudaya 

merupakan bagian dari komunikasi multikultural. Colliers dan Thomas mengartikan 

komunikasi  antarbudaya sebagai komunikasi yang terjadi diantara orang yang memiliki  

perbedaan budaya. Stephen Dahl sendiri mengartikan komunikasi antarbudaya secara 

spesifik, yaitu komunikasi yang terjadi didalam masyarakat yang berasal dari dua ataupun 

lebih kebangsaan yang berbeda, seperti perbedaan rasial dan latar belakang etnik. Definisi 

lain tentang komunikasi antarbudaya dikemukakan oleh Stuward L. Tubbs. Beliau 
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mendefinisikan komunikasi antarbudaya sebagai komunikasi yang terjadi diantara dua 

anggota yang berasal dari latar belakang  budaya yang berbeda baik secara rasial, etnik 

maupun sosial- ekonomi. Dari definisi yang telah diuraikan oleh beberapa ahli, maka 

dikemukakan kesimpulan  definisi komunikasi antarbudaya, yaitu suatu tindak komunikasi 

dimana para  partisipan berbeda latar belakang budayanya (Purwasito, 2003:122-124). 

Hal yang membedakan komunikasi antarbudaya dengan studi komunikasi lainnya 

yaitu perbedaan latar belakang pengalaman yang relatif besar antara para komunikator yang 

berbeda latar belakang kebudayaan. Perbedaan kebudayaan di antara pelaku komunikasi 

menjadi permasalahan yang inheren dalam proses  komunikasi manusia. Komunikasi 

antarbudaya memiliki dua aspek, yaitu komunikasi intrabudaya dan komunikasi lintas budaya 

(Senjaya. 2007: 7.10-7.11). Sitaram dan Cogdell (1976) mengidentifikasi komunikasi 

antrabudaya sebagai komunikasi yang berlangsung antara para anggota kebuda yaan yang 

sama namun tetap menekankan pada sejauh mana perbedaan pemahaman dan penerapa nilai-

nilai budaya yang mereka miliki bersama. Analisis komunikasi antar budaya selalu dimulai 

dengan mengulas keberadaan kelompok/subbudaya dalam satu kebudayaan, juga tentang nilai 

subbudaya yang dianut. Jadi, studi intrabudaya memusatkan perhatian pada komunikasi 

antara para anggota subbudaya dalam satu kebudayaan. Komunikasi intrabudaya pun dapat 

dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat efektivitas pengiriman, penerimaan dan 

pemahaman  bersama atas nilai yang ditukar diantara partisipan komunikasi yang 

kebudayaannya homogeny (Liliweri, 2001:9). 

Setiap hubungan antarmanusia dalam satu budaya selalu diatur dengan sosialisasi 

indoktrinasi dan instruksi-instruksi nilai. Perlu diketahui bahwa komunikasi intrabudaya 

merupakan suatu gejala yang selalu ada dalam konteks  kebudayaan tertentu. Hubungan 

intrabudaya selalu didasarkan pada sikap diskriminasi geopolitik dan lain-lain (Liliweri. 

2001:11-13). Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan dengan 
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mengut amankan hubungan didalam kegiatan kebuda yaan. Hubungan antara komunikasi 

lintas budaya dengan komunikasi multicultural yaitu terfokus pada hubungan antarbangsa 

tanpa membentuk kultur baru (Purwasito, 2003:125) 

b. Hakikat Proses Komunikasi Antarbudaya  

Komunikasi merupakan proses yang menghubungkan manusia melalui  sekumpulan 

tindakan yang terus menerus diperbaharui. Komunikasi melibatkan  pertukaran tanda- tanda 

melalui suara, kata-kata, atau suara dan kata-kata. Pada hakikatnya proses komunikasi 

antarbudaya sama dengan proses komunikasi lainnya, yakni suatu proses yang interaktif, 

transaksional dan dinamis. Komunikasi antarbudaya yang interaktif yaitu dilakukan oleh 

komunikator dengankomunikan dalam dua arah/timbal balik (two ways communication ). 

Komunikasi transaksional meliputi 3 unsur, yaitu keterlibatan emosi yang tinggi yang 

berkesinambungan atas pertukaran pesan, berkatitan dengan masa lalu, kini dan yang akan 

datang dan berpartisipasi dalam komunikasi antarbudaya untuk  menjalankan suatu peranan 

(Liliweri, 2004:24-25).  

c. Unsur-Unsur Proses Komunikasi Antarbudaya 

Unsur pertama dalam proses komunikasi antarbudaya adalah komunikator.  

Komunikator dalam komunikasi antarbudaya merupakan pihak yang mengawali proses 

pengiriman pesan terhadap komunikan. Baik komunikator maupun komunikan ditentukan 

oleh faktor-faktor makro seperti penggunaan bahasa minoritas dan pengelolaan etnis, 

pandangan tentang pentingnya sebuah percakapan dalam konteks budaya, orientasi terhadap 

konsep individualitas dan  kolektivitas dari suatu masyarakat, orientasi terhadap ruang dan 

waktu. Sedangkan faktor mikronya adalah komunikasi dalam konteks yang segera, masalah 

subjektivitas dan objektivitas dalam komunikasi antarbudaya, kebiasaan percakapan dalam 

bentuk dialek dan aksen, dan nilai serta sikap yang menjadi  identitas sebuah etnik (Liliweri, 

2004: 25-26).  
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Unsur kedua dalam proses komunikasi antarbudaya adalah komunikan.  Komunikan 

merupakan penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam komunikasi 

antarbudaya, komunikan merupakan seorang yang berbeda latar belakang dengan 

komunikator. Tujuan komunikasi yang diharapkan ketika komunikan menerima pesan dari 

komunikator adalah memperhatikan dan menerima secara menyeluruh. Ketika komunikan 

memperhatikan dan memahami isi pesan, tergantung oleh tiga bentuk pemahaman, yaitu 

kognitif, afektif dan overt action. Kognitif yaitu penerimaan pesan oleh komunikan sebagai 

sesuatu yang  benar, kemudian afektif merupakan kepercayaan komunikan bahwa pesan tidak 

hanya benar namun baik dan disuka i, sedangkan overt action merupakan tindakan yang 

nyata, yaitu kepercayaan terhadap pesan yang benar dan baik sehingga mendorong suatu 

tindakan yang tepat (Liliweri, 2004:26-27).  

d. Unsur yang ketiga adalah pesan atau simbol 

Pesan berisi pikiran, ide atau gagasan, dan perasaan yang berbentuk simbol. Simbol 

merupakan sesuatu yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu seperti kata-kata verbal 

dan simbol nonverbal. Pesan memiliki dua aspek utama, yaitu content (isi) dan treatment 

(perlakuan). Pilihan terhadap isi dan perlakuan terhadap pesan tergantung dari  keterampilan 

komunikasi, sikap, tingkat pengetahuan, posisi dalam sistem sosial  dan kebudayaan 

(Liliweri, 2004: 27-28). Unsur keempat yaitu media. Dalam proses komunikasi antarbudaya, 

media merupakan saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol. Terdapat dua tipe saluran yang 

disepakati para ilmuwan sosial, yaitu sory channel, yakni saluran yang memindahkan pesan 

sehingga akan ditangkap oleh lima indera manusia. Lima saluran dalam channel ini yaitu 

cahaya, bunyi, tangan, hidung dan lidah. Saluran kedua yaitu  institutionalized channel yaitu 

saluran yang sudah sangat dikenal  manusia seperti percakapan tatap muka, material 

percetakan dan media elektronik.  Para ilmuwan sosial menyimpulkan bahwa komunikan 
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akan lebih menyukai pesan  yang disampaikan melalui ko mbinasi dua atau lebih saluran 

sensoris (Liliweri, 2004:28-29).  

Unsur proses komunikasi antarbudaya yang kelima adalah efek atau umpan  balik. 

Tujuan manusia berkomunikasi adalah agar tujuan dan fungsi komunikasi dapat tercapai. 

Tujuan dan fungsi komunikasi antarbudaya, antara lain memberikan informasi, menerangkan 

tentang sesuatu, memberikan hiburan dan mengubah sikap atau perilaku komunikan. Didalam 

proses tersebut, diharapkan  adanya reaksi atau tanggapan dari komunikan dan hal inilah yang 

disebut umpan balik. Tanpa adanya umpan balik terhadap pesan-pesan dalam proses 

komunikasi  antarbudaya, maka komunikator dan komunikan sulit untuk memahami pikiran 

dan ide atau gagasan yang terkandung didalam pesan yang disampaikan. Unsur keenam 

dalam proses  komunikasi antarbudaya adalah suasana. Suasana  merupakan salah satu dari 3 

faktor penting (waktu, tempat dan suasana) didalam komunikasi antarbudaya (Liliweri, 

2004:29-30).  

Unsur ketujuh dalam proses komunikasi antarbudaya adalah gangguan. Gangguan 

didalam komunikasi antarbudaya merupakan segala sesuatu yang menghambat laju pesan 

yang ditukar antara komunikator dan komunikan dan  dapat juga mengurangi makna pesan 

antarbudaya. Gangguan tersebut  menghambat penerimaan pesan dan sumber pesan. 

Gangguan yang berasal dari komunikator bersumber akibat perbedaan status sosial dan 

budaya, latar belakang  pendidikan dan keterampilan berkomunikasi. Gangguan yang berasal 

dari pesan  disebabkan oleh perbedaan pemberian makna pesan yang disampaikan secara 

verbal dan perbedaan tafsir atas pesan non verbal. Sedangkan gangguan yang  berasal dari 

media, yaitu karena kesalahan pemilihan media yang tidak sesuai dengan konteks komunikasi 

sehingga kurang mendukung komunikasi  antarbudaya. De Vito (1997) menggolongkan tiga 

macam gangguan, yaitu fisik, psikologis dan semantik. Gangguan fisik berupa interfensi 

dengan transmisi fisik isyarat atau pesan lain, gangguan psikologis berupa interfensi kognitif 



15 
 

atau  mental, sedangkan gangguan semantik berupa pembicara dan pendengar memiliki arti 

yang berlainan (Liliweri, 2004:30-31). 

5. Pengertian Pola Komunikasi 

“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” (Djamarah, 2004:1).“Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu 

pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai 

arah hubungan yang berlainan” (Sunarto, 2006:1) 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 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.  

Pengertian 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 (Djamarah, 2004). Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua 

macam, yaitu pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang 

mempunyai arah hubungan yang berlainan (Soenarto, 2006). 

Pola komunikasi adalah suatu gambara yang sederhana dari proses komunikasi yang 

memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya 

(Soejanto, 2001). Pola Komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang 

atau lebih dalam proses pengiriman, dan penerimaan cara yang tepatsehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. 
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Pola komunikasi adalah suatu kecenderungan gejala umum yang  menggambarkan 

cara berkomunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok tertentu (Suranto, 2010:116) Pola 

komunikasi merupakan model dari proses komunikasi sehingga  adanya berbagai macam 

model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok 

dan mudah digunakan dalam  berkomunikasi. 

Dari proses komunikasi akan muncul pola, model, bentuk dan bagian-bagian kecil 

yang berkaitan dengan proses komunikasi. Pola merupakan sebuah sistem maupun cara kerja 

sesuatu yang memiliki  bentuk dan struktur tetap. Pola komunikasi juga  dapat diartikan 

sebagai suatu  cara masyarakat atau komunitas dalam melakukan komunikasi untuk  

mempertahankan komunitasnya, yang dapat berupa pertemuan rutin, komunikasi rutin, atau 

bahkan hubungan timbal balik satu sama lain. Setiap  orang dari tempat yang  berbeda 

memiliki cara yang berbeda dalam  berkomunikasi. Karakter tersebut akhirnya memunculkan 

suatu pola  komunikasi yang berbeda antara masyarakat sosial yang satu dengan  masyarakat 

sosial yang lainnya. 

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 adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang 

atau  lebih dalam proses pengriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan 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. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola 

hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses mengkaitkan dua komponen yaitu 

gambaran atau rencana yang menjadi langkah – langkah pada suatu aktifitas dengan 

komponen –komponen yang merupakan bagi bagian penting atas  terjadinya hubungan antar 

organisasi ataupun juga manusia. 
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Dari pengertian diatas maka suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan 

antara dua orang atau lebih dalam proses pengriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan 

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. Pola komunikasi adalah 

bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses mengkaitkan dua 

komponen yaitu gambaran atau rencana yang menjadi langkah – langkah pada suatu aktifitas 

dengan komponen – komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan 

antar organisasi ataupun juga manusia. Terdapat empat pola komunikasi menurut Joseph A. 

Devito (2007:277-278) diantaranya : 

a. Pola keseimbangan 

Pola keseimbangan ini lebih terlihat pada teori dari pada prakteknya, tetapi Ini merupakan 

awal yang bagus untuk melihat komunikasi pada hubungan yang penting. Komunikasi 

yang terjalin sangat terbuka, jujur, langsung dan bebas. Pola keseimbangan dapat 

menunjukkan kemampuan individu untuk melakukan interaksi dengan kondisi lingkungan 

dimana berada. 

b. Pola keseimbangan terbalik 

Dalam pola keseimbangan terbalik, masing-masing anggota keluarga  mempunyai 

orientasi diatas daerah atau wewenang yang berbeda. Masing-masing kelompok adalah 

sebagai pembuat keputusan konflik yang terjadi antara keduanya, dianggap bukan 

ancaman karena keduanya memiliki keahlian sendiri-sendiri untuk menyelesaikannya. 

c. Pola pemisah tidak seimbang 

Pola pemisah tidak seimbang, satu orang dalam keluarga mendominasi. Pola komunikasi 

ini hanya terfokus pada satu orang sebagai pengatur atau penentu dari kegiatan 

komunikasi yang dilakukan. 

d. Pola Monopoli 
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Dalam pola monopoli ini, sama-sama menganggap dirinya sebagai penguasa. Keduanya 

lebih suka memberi nasehat dari pada berkomunikasi untuk saling bertukar pendapat. 

Pola ini sebagai upaya untuk saling mempengaruhi sehingga proses komunikasi dapat 

berjalan dari maisng-masing individu yang melakukan komunikasi. 

Di sini akan diuraikan proses komunikasi yang sudah masuk dalam kategori 

pola komunikasi yaitu; pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola 

komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular. Adapun pola komunikasi dan 

penjelasannya sebagai berikut: 

 

 

1. Pola Komunikasi Primer  

Pola ini merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada 

komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam 

pola ini terbagi menjadi dua lambang yaitu lambang verbal dan lambang nirverbal.  

a. Lambang verbal yaitu bahasa sebagai lambang verbal yaitu paling banyak dan 

paling sering digunakan, karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran 

komunikator. 

b. Lambang nirverbal yaitu lambang yang digunakan dalam berkomunikasi yang 

bukan bahasa, merupakan isyarat dengan anggota tubuh antara lain mata, kepala, 

bibir, tangan dan Jari. Selain itu gambar juga sebagai lambang komunikasi 

nirverbal, sehingga dengan memadukan keduanya maka proses komunikasi 

dengan pola ini akan lebih efektif. Pola komunikasi ini dinilai sebagai model 

klasik, karena model ini merupakan model pemula yang dikembangkan oleh 

Aristoteles. Aristoteles hidup pada saat retorika sangat berkembang sebagai 

bentuk komunikasi di Yunani, terutama keterampilan orang membuat pidato 
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pembelaan di muka pengadilan dan tempat-tempat umum yang dihadiri oleh 

rakyat menjadikan pesan atau pendapat yang dia lontarkan menjadi dihargai 

orang banyak. Berdasarkan pengalaman itu Aris Toteles mengembangkan idenya 

untuk merumuskan suatu model komunikasi yang didasarkan atas tiga unsur 

yaitu: komunikator, pesan, komunikan. 

2. Pola Komunikasi Sekunder 

Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 

kedua setelah memakai lambang sebagai media media pertama. Karena proses 

komunikasi sekunder ini merupakan sambungan dari komunikasi primer untuk 

menembus dimensi ruang dan waktu, maka dalam menata lambang-lambang untuk 

memformulasikan isi pesan komunikasi, komunikator harus memperhitungkan ciri-

ciri atau sifat-sifat media yang akan digunakan. Penentuan media yan akan 

dipergunakan sebagai hasil pilihan dari sekian banyak alternatif perlu didasari 

pertimbangan mengenai siapa komunikan yang akan dituju. Komunikan media surat, 

poster, atau papan pengumuman akan berbeda dengan komunikan surat kabar, radio, 

televisi, atau film. Dengan demikian, proses komunikasi secara sekunder itu 

menggunakan media yang dapat diklasifikasikan sebagai media massa  (massa 

media) dan media nirmassa atau media nonmassa (non-massmedia). (Effendy, 2005 : 

11). 

3. Pola Komunikasi Linear 

Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik 

ke titik lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan sebagai titik terminal. Jadi dalamproses komunikasi ini biasanya terjadi 

dalam komunikasi tatap muka (faceto face), tetapi juga adakalanya komunikasi 



20 
 

bermedia. Dalam proses komunikasi ini pesan yang disampaikan akan efektif apabila 

ada perencanaan sebelum melaksanakan komunikasi. 

4. Pola Komunikasi Sirkular 

Sirkular secara harfiah berarti bulat, bundar atau keiling. Dalam proses sirkular itu 

terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke 

komunikator, sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi. Dalam pola 

komunikasi yang seperti ini proses komunikasi berjalan terus yaitu adaya umpan balik 

antara komunikator dan komunikan.  

6. Komunikasi Antar Personal/ Interpersonal 

a. Pengertian Komunikasi Antar Personal/ Interpersonal 

Komunikasi antarpersonal/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. Komunikasi interpersonal 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 secara pasti apakah komunikasinya positif atau negatif, berhasil 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/konteks-komunikasi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
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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: 

1. Perspektif komponensial, yaitu melihat komunikasi interpersonal dari komponen-

komponennya; 

2. Perspektif pengembangan, yaitu melihat komunikasi interpersonal dari proses 

pengembangannya; 

3. 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 terdapat interaksi. Dialog adalah 

bentuk komunikasi interpersonal yang menunjukan adanya interaksi. Mereka yang terlibat 

dalam komunikasi. 

b. 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: 
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1. Interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota famili, dan 

orang orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. 

2.  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 

3. 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. 

4.  Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang 

terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Misalnya atasan yang 

mewawancarai bawahannya untuk mencari informasi mengenai suatu 

pekerjaannya. 

c. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Menurut (Devito, 1989: 165-166) memaparkan komunikasi interpersonal ada 6 tujuan, 

sebagai berikut:  

1. Menemukan diri sendiri 

Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan personal atau 

pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain kita 

belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain.Komunikasi interpersonal 

memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai, 

atau mengenai diri kita. Adalah sangat menarik dan mengasyikkan bila berdiskusi 

mengenai perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita sendiri. Dengan membicarakan 
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diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa pada 

perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. 

2. Menemukan dunia luar 

Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih 

banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak 

informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi interpersonal, meskipun 

banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa hal itu 

seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari atau didalami melalui interaksi 

interpersonal. 

 

3. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti 

Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan 

memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita pergunakan 

dalam komunikasi interpersonal diabadikan untuk membentuk dan menjaga 

hubungan sosial dengan orang lain. 

4. Berubah sikap dan tingkah laku 

Banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang 

lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memilih 

cara tertentu, misalnya mencoba diet yang baru, membeli barang tertentu, melihat 

film, menulis membaca buku, memasuki bidang tertentu dan percaya bahwa 

sesuatu itu benar atau salah. Kita banyak menggunakan waktu waktu terlibat dalam 

posisi interpersonal. 

5. Untuk bermain dan kesenangan 

Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah 

mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu 
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akhir pecan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita lucu 

pada umumnya hal itu adalah merupakan pembicaraan yang untuk menghabiskan 

waktu. Dengan melakukan komunikasi interpersonal semacam itu dapat 

memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan rileks 

dari semua keseriusan di lingkungan kita. 

 

6.   Untuk membantu 

Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi menggunakkan komunikasi 

interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. 

Kita semua juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita 

sehari-hari. Kita berkonsultasi dengan seorang teman yang putus cinta, 

berkonsultasi dengan mahasiswa tentang mata kuliah yang sebaiknya diambil dan 

lain sebagainya. 

Menurut Fajar, (2009: 78) memaparkan komunikasi interpersonal ada 6 tujuan, sebagai 

berkut:  

1) Mengenal diri sendiri dan orang lain 

Nasehat seorang filsuf terkenal Socrates yaitu: cogitu ergosum yang memiliki 

arti kurang lebuh “kenalilah dirimu”. Salah satu cara untuk mengenal diri kita 

sendiri adalah melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini memberikan 

kesempatan bagi kita untuk memperbincangkan diri kita sendiri. Melalui 

komunikasi antar pribadi kita juga belajar tentang bagimana dan sejauh mana kita 

harus membuka diri pada orang lain. Selain itu, komunikasi antar pribadi juga akan 

membuat kita mengetahui nilai, sikap dan perilaku orang lain. Kita dapat 

menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain.  

2) Mengetahui dunia luar 
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Komunnikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan 

kita secara baik yakni tentang objek dan kejadian-kejadian orang lain. Banyak 

informasi yang kita memiliki sekarang berasal dari interaksi antar pribadi. 

Meskipun ada yang berpendapat bahwa sebagian besar informasi yang ada berasal 

dari media massa, tapi informasi dari media massa tersebut sering dibicarakan dan 

diinternalisasi melalui kominikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi, 

kita sering membicarakan kembali hal-hal yang telah disajikan mesdia masa. 

Namun demikian, pada kenyataannya, nilai keyakinan, sikap dan perilaku kita 

banyak dipengaruhi oleh komunikasi antar pribadi dibandingkan dengan media 

massa dan pendidikan formal. 

3) Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna 

Manusia dicibtakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. 

Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, orang ingin menciptakan dan memelihara 

hubungan dekat dengan orang lain. kita juga tidak ingin hidup sendiri terisolasi dari 

masyarakat dan kita ingin merasakan dicintai dan disukai serta menyayangi dan 

menyukai orang lain. Karenanya, kita berkomunikasi antar pribadi yang bertujuan 

untuk mencibtakan dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain. hubungan 

ini membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita lebih 

positif tenteng diri kita sendiri.  

4) Mengubah sikap dan perilaku 

Dalam komunikasi antar pribadi sering kita berupaya mengubah sikap dan perilaku 

orang lain. singkatnya kita sering mempergunakan waktu untuk mempersuasi 

orang lain melalui komunikasi antar pribadi. 

 

5) Bermain dan mencari hiburan 
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Bermain mencakup semua kegiatan untuk memperoleh kesenangan. Seringkali 

tujuan ini dianggap tidak penting, tetapi sebenarnnyakomunikasi yang demikian 

perlu dilakukan, karena bisa membari suasana yang lepas. 

d. Efektivitas Komunikasi Interpersonal 

Efektivitas Komunikasi Interpersonal (Devito, 1997: 259-260) dimulai dengan lima 

kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap 

mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality).   

1. Keterbukaan (Openness) 

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi 

interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka 

kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus 

dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya.memang ini mungkin 

menarik, tapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada 

kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya 

disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut.  

Aspek keterbukaan yang kedua mengacu kepada kesediaan komunikator 

untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak 

kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang 

menjemukan. Kita ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita 

ucapkan. Dan kita berhak mengharapkan hal ini. Tidak ada yang lebih buruk 

daripada ketidak acuhan, bahkan ketidaksependapatan jauh lebih menyenangkan. 

Kita memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap 

orang lain. Aspek ketiga menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran . 

Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang 

anda lontarkan adalah memang milik anda dan anda bertanggungjawab atasnya. 
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Cara terbaik untuk menyatakan tanggung jawab ini adalah dengan pesan yang 

menggunakan kata Saya (kata ganti orang pertama tunggal). 

2. Empati(empathy) 

 Empati sebagai “kemampuan seseorang untuk ‘mengetahui’ apa yang 

sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain 

itu, melalui kacamata orang lain itu.” Bersimpati, di pihak lain adalah merasakan 

bagi orang lain atau merasa ikut bersedih. Sedangkan berempati adalah merasakan 

sesuatu seperti orang yang mengalaminya, berada di kapal yang sama dan 

merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama. Orang yang empatik 

mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap 

mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Kita dapat 

mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non verbal. Secara 

nonverbal, kita dapat mengkomunikasikan empati dengan memperlihatkan 

a. Keterlibatan aktif dengan orang itu melalui ekspresi wajah dan gerak-gerik 

yang sesuai; 

b. Konsentrasi terpusat meliputi komtak mata, postur tubuh yang penuh 

perhatian, dan kedekatan fisik;  

c. Sentuhan atau belaian yang sepantasnya. 

3. Sikap mendukung (supportiveness) Hubungan interpersonal yang efektif adalah 

hubungan dimana terdapat sikap mendukung (supportiveness). Suatu konsep yang 

perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi yang terbuka 

dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita 

memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap  

a. Deskriptif, bukan evaluatif,  

b. Spontan, bukan strategic, dan  
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c. Provisional, bukan sangat yakin. 

4. Sikap positif (positiveness) Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam 

komunikasi interpersonal dengan sedikitnya dua cara:  

(1)  Menyatakan sikap positif dan  

(2)  Secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap 

positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi interpersonal. 

Pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap 

positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi 

komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak 

ada yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang 

tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap 

situasi atau suasana interaksi. 

5. Kesetaraan (Equality) Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. 

Salah seorang mungkin lebih pandai. Lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau 

lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar 

setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal 

akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara 

diam-bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing - 

pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Dalam suatu 

hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, 

ketidak-sependapatan dan konflik lebih dillihat sebagai upaya untuk memahami 

perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak 

lain. Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja 

semua perilaku verbal dan nonverbal pihak lain. Kesetaraan berarti kita menerima 
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pihak lain, atau menurut istilah Carl Rogers, kesetaraan meminta kita untuk 

memberikan “penghargaan positif tak bersyarat” kepada orang lain. 

Komunikasi antar personal sebagai suatu bentuk perilaku, dapat berubah dan sangat 

tidak efektif. Pada suatu saat komunikasi bisa lebih buruk dan pada saat lain bisa lebih baik. 

Namun demikian, perlu diingat bahwa setiap komunikasi adalah berbeda dan mempunyai 

keunikan tersenderi. Sehingga prinsip yang dibicarakan disini harus diterapkan secara 

fleksibel. 

Karakteristik-karakteristik efektivitas komunikasi antar pribadi ini dilihat Devito (1997: 

265) dari 2 perspektif, yaitu:  

1. Humanistis, meliputi sifat - sifat: 

a. Keterbukaan  

Sistem keterbukaan menunjuk paling tidak pada 2 aspek tentang 

komunikasi antar pribadi. Aspek pertama adalah bahwa kita harus terbuka 

pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita.Aspek kedua, dari 

keterbukaan menunjuk pada kemauan kita untuk memberikan tanggapan 

terhadap orang lain dengan jujur terus terang tentang segala sesuatu yang 

dikatakannya. 

b. Perilaku suportif 

 Tiga perilaku yang menimbulkan perilaku suportif  yakni : 

1. Deskriptif, suasana yang deskriptif akan menimbulkan sikap suportif 

dibanding dengan suasana yang evaluative. 

2. Spontanitas, orang yang spontan dalam berkomunikasi adalah orang yang 

terbuka dan terus terang tentang apa yang dipikirkannya. 

3. Provisionalisme, seseorang memiliki sifat ini adalah orang yang memiliki 

sikap berpikir terbuka, ada kemauan untuk mendengar pandangan yang 
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berbeda dan bersedia menerima pendapat orang lain, bila memang 

pendapatnya keliru. 

c. Perilaku positif 

Komunikasi antar pribadi akan berkembang bila ada pandangan positif 

terhadap orang lain dan berbagai situasi komunikasi. 

d. Empatis 

Empati adalah kemauan seseorang untuk menempatkan dirinya pada peranan 

atau posisi orang lain. 

e. Kesamaan  

Hal ini mencakup dua hal, pertama kesamaan bidang pengalaman di antara 

para pelaku komunikasi. Kedua kesamaan dalam percakapan di antara para 

pelaku komunikasi memberi pengertian bahwa dalam komunikasi antar pribadi 

harus ada kesamaan dalam hal mngirim dan menerima pesan. 

2. Paragmatis, meliputi sifat - sifat: 

a. Bersikap yakin 

Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila seseorang mempunyai 

keyakinan diri. Orang yang mempunyai sifat semacam ini akan bersifat luwes 

dan tenang, baik secara verbal maupun non-verbal. 

b. Kebersamaan  

Seseorang bisa meningkatkan efektivitas komunikasi antar pribadi 

dengan orang lain bila ia bisa membawa ras kebersamaan. Orang dengan sifat 

ini, akan memperhatikan dan merasakan kepentingan orang lain. sikap 

kebersamaan ini dikomunikasikan baik secara verbal maupun non – verbal. 

c. Manajemen interaksi 
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Seseorang yang menginginkan komunikasi yang efektif akan mengontrol 

dan menjaga interaksi agar dapat memuaskan kedua belah pihak. Hal ini 

ditunjukkan dengan mengatur isi, kelancaran dan arah pembicaraan secara 

konsisten. 

d. Perilaku ekspresif 

Perilaku ekspresif memperlihatkan keterlibatan seseorang secara 

sungguh-sungguh dalam berinteraksi dengan orang lain. 

e. Orientasi pada orang lain 

Untuk mencapai efektifitas komunikasi, seseorang harus memiliki sifat 

yang berorientasi pada orang lain. artinya kemampuan seseorang untuk 

beradaptasi dengan orang lain selama berkomunikasi antar pribadi. 

 


