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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 KOMUNIKASI 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Dalam bahasa Latin, komunikasi diartikan communico, 

comunicatio, atau communicare yang artinya  membuat sama. Dalam bahasa 

Inggris, komunikasi diartikan communication. Komunikasi dapat terjadi jika 

ada persamaan istilah antara orang yang memberi pesan (komunikator) dan 

orang yang menerima pesan (komunikan). 

 Komunikasi diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, 

ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain 

tersebut dapat mengintrepetasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud 

(Mangkunegara, 2002:145). Komunikasi bertujuan untuk melengkapi 

pengertian yang dilakukan oleh dua pembicara sebagai alat bertukar pikiran. 

Komunikasi dalam interaksi antarindividu maupun sekelompok individu 

untuk menyampaikan maksud dalam pesan yang dikirim dan diterima. 

Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh Thoha 

(2002:145) komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita 

atau informasi dari seseorang ke orang lain. Pengertian komunikasi juga 

ditegaskan oleh Tohardi (2002:197) 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 tiga komponen utama dalam proses komunikasi. 

Komunikasi adalah suatu kebutuhan pokok bagi setiap umat manusia. 
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Fungsi komunikasi sebagai komunikasi social dapat mengisyaratkan bahwa 

komunikasi itu sangat penting untuk membangun konsep dalam diri, untuk 

mengaktualisasikan diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh 

kebahagiaan  dan terhindar dari ketegangan dan tekanan antara lain dan 

melalui komunikasi yang menghibur dan untuk memupuk hubungan luas 

dengan orang lain (Mulyana, 2007:41). 

2.1.2. Tipe tipe Komunikasi 

Didalam komunikasi terdapat beberapa tipe-tipe komunikasi 

menurut Cangara (2007:30-37) antara lain : 

1) Komunikasi dengan diri sendiri (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi dengan diri sendiri adalah suatu proses komunikasi 

yang dapat terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain 

proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini tidak 

ada lawan dalam melakukan pembicaraan 

2) Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka 

3) Komunikasi Publik (Public Communication) 

Komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi 

dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi 

tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. 

4) Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi 

yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang 
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melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-

alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar dan 

film.. 

2.1.3 Tujuan komunikasi 

Menurut Devito (1997: 30-32) ada empat tujuan komunikasi antara 

lain : 

1) Menemukan 

Salah satu tujuan utama komunikasi adalah penemuan diri 

(personal discovery), pada saat berkomunikasi dengan orang 

lain, kita belajar mengenai diri sendiri selain juga tentang 

orang lain. 

2) Untuk berhubungan 

Salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah berhubungan 

dengan orang lain. Membina dan memelihara dengan orang 

lain. 

3) Untuk meyakinkan 

Kita menghabiskan banyak waktu untuk melakukan persuasi 

antarpribadi, baik sebagai sumber maupun sebagai penerima. 

Dalam perjumpaan antar pribadi sehari-hari kita berusaha 

untuk merubah sikap dan perilaku orang lain, berusaha untuk 

mengajak mereka melakukan sesuatu. 

4) Untuk bermain 

Kita menggunakan banyak perilaku komunikasi kita untuk 

bermain dan menghibur diri. Demikian pula banyak dari 
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perilaku komunikasi kita dirancang untuk memberikan hiburan 

pada orang lain. 

Sedangkan menurut Effendy (2003:55) mengungkapkan bahwa 

tujuan komunikasi adalah: 

a. Mengubah sikap (to change the attitude) 

b. Mengubah opini (to change the opinion) 

c. Mengubah perilaku (to change the behavior) 

d. Mengubah masyarakat (to change the society) 

2.1.4. Pola Komunikasi 

Terdapat dua jenis pola komunikasi menurut Arni (2005:102), 

yaitu : 

a. Pola Komunikasi Formal 

 Struktur garis, fungsional maupun matriks, terdapat 

berbagai jenis posisi atau kedudukan yang masing-masing sesuai 

batas dan tanggung jawab serta wewenangnya. Dalam kaitannya 

dengan proses penyampaian informasi dari pimpinan kepada 

bawahan maupun dari para manajer kepada karyawannya, pola 

transformasinya dapat berbentuk downward communication, 

upward communication, horizontal communication dan diagonal 

communication. Komunikasi dari atas hingga ke bawah adalah 

aliran komunikasi dari atasan ke bawahan, di mana umumnya ada 

keterkaitan dengan tanggung jawab dan wewenang seseorang 

dalam sebuah organisasi.  
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b. Pola Komunikasi Informal 

Pola komunikasi informal orang-orang yang ada pada 

suatu organisasi baik secara jenjang hirarki, pangkat dan 

kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara bebas dan 

tidak terbatas. Teatapi, jenis komunikasi ini karena sifatnya yang 

umum, informasi yang diperoleh sering kurang akurat dan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena pada dasarnya 

lebih bersifat pribadi atau bahkan kabar angin belaka. Dalam ilmu 

komunikasi,  pola komunikasi informal ini, sudah jelas terdapat 

berbagai macam informasi yang mengalir. Namun, ada dua tipe 

informasi yang paling utama dan paling sering menjadi 

pembicaraan utama dalam komunikasi informal pada suatu 

organisasi, yaitu gosip dan rumor. 

Pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan 

antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan 

pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami. Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana 

dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu 

komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Djamarah, 

2004:7). 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 
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juga manusia. Pola komunikasi merupakan cara berinteraksi dua 

orang yang saling melakukan komunikasi dan dapat membentuk 

dugaan baru untuk interaksi di waktu yang akan datang (Littlejohn, 

2009:284). Pola komunikasi dapat dikatakan sebagai aktivitas 

untuk membuat pengertian atau argument baru dari informasi yang 

telah didapat di berbagai informan. Menurut Hymes (dalam Saville 

dan Troike, 2003:11) pola terjadi di berbagai tingkat komunikasi, 

seperti, masyarakat, kelompok, dan individual. 

Dalam tingkat masyarakat, komunikasi paling dominan 

menggunakan pola berdasarkan fungsinya, kategori bicara, sikap 

dan konsepsi terkait bahasa dan pembicara. Pola komunikasi dapat 

diartikan sesuai dengan peran tertentu dan kelompok dalam 

masyarakat, seperti, jenis kelamin, usia, status sosial, dan 

pekerjaan. Contohnya, seorang guru mempunyai strategi dan 

retorika berbicara dari seorang pengacara, dokter, atau  salesman 

asuransi. Cara berbicara juga berdasarkan pola yang sesuai dengan 

tingkat pendidikan, tempat tinggal pedesaan atau perkotaan, 

wilayah geografis, dan fitur lain dari organisasi sosial. 

2.1.5. Unsur Komunikasi 

 Komunikasi ada berbagai unsur, seperti yang di sampaikan oleh 

Effendy (2004:6), yaitu sebagai berikut   : 

a.  Komunikator (communicator), yaitu orang yang 

menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Komunikator 

dapat dikatakan berupa perseorangan atau kelompok. 
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b. Komunikan (communicatee), yaitu orang yang menerima 

sebuah informasi atau pesan. Komunikan juga dapat 

dikatakan berupa perseorangan atau kelompok. 

c.  Pesan (message), yaitu berita yang memiliki arti atau inti 

berita yang dijelaskan oleh komunikator yang berbentuk 

lambang-lambang. Lambang adalah hal-hal yang digunakan 

sebagai perwujudan penyampaian pesan. Lambang 

komunikasi dapat berbentuk gambar, gerakan, warna, bahasa 

sandi, atau tulisan. 

d.  Media, yaitu alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan 

atau informasi. 

e.  Respon atau tanggapan (feedback), yaitu komentar dari pihak 

komunikan terkait pesan yang disampaikan oleh 

komunikator. 

Semua peristiwa yang terjadi didalam sebuah komunikasi 

tidak terlepas dari peran seorang komunikator atau orang yang 

menyampaikan pesan. Komunikator bisa terdiri dari satu orang atau 

lebih. Komunikator mengirim pesan kepada komunikan dan 

komunikan tersebut merespon pesan yang disampaikan oleh 

komunikator tersebut. Komunikan merupakan sebuah elemen yang 

mempunyai peran dalam proses komunikasi. 
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2.2. KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah penyampain 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 digunakan 

penutur untuk menyampaikan berbagai pesan secara tatap muka 

antarindividu. Maka dari itu, komunikasi interpersonal dikatakan kebutuhan 

yang sangat vital dalam interasksi dalam masyarakat. Sedangkan, menurut 

Fajar (2009:73) 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.  

Devito (1997:4) mendefinisikan 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 berlangsung 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. 
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Menurut Effendy (dalam Fajar, 2009:74) 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 atau tidaknya. jika ia dapat memberikan 

kesempatan pada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya.  

Menurut Fajar  (2009:77) perspektif komunikasi interpersonal ada tiga, 

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. 

2.2.2 Klasifikasi komunikasi interpersonal dan Karakteristik-

karakteristik komunikasi antarpribadi 

 Redding yang dikutip Devito (1997:159) mengembangkan 

klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi interaksi intim, percakapan 

sosial, interogasi atau pemerikasaan dan wawancara. Klasifikasi komunikasi 

interpersonal meliputi: 
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1) Interaksi intim merupakan komunikasi yang terjadi antara 

teman baik, anggota family dan orang-orang yang sudah 

mempunyai ikatan emosional yang kuat. 

2) Percakapan sosial yaitu interaksi yang mampu menyenangkan 

seseorang secara sederhana. Jenis komunikasi tatap muka 

penting bagi pengembangan hubungan informal pada sebuah 

organisasi. Contohnya, dua orang atau lebih yang berbicara 

tentang perhatian, minat di luar organisasi seperti pendidikan, 

politik, budaya, dan lain sebagainya. 

3) Interogasi atau pemeriksaan meupakan interaksi antara 

seseorang yang ada dalam control, yang meminta atau bahkan 

menuntut  sebuah informasi dari yang lain. Salah satu 

contohnya, seorang perawat di rumah sakit dituduh mengambil 

alat-alat medis, maka direktur rumah sakit akan 

menginterogasinya untuk megetahui kebenarannya. 

4) Wawancara termasuk salah satu wujud komunikasi 

interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan 

yang bebentuk tanya jawab. Contohnya, seorang Human 

Resources Departemen (HRD) yang mewawancarai pelamar 

kerja untuk mencari informasi mengenai pengalaman 

sebelumnya. 

Weaver (dalam Budyatna dan Ganiem, 2011:15-21) 

mengemukakan karakteristik-karakteristik komunikasi antarpribadi, yaitu: 

1) Melibatkan paling sedikit dua orang 



15 
 

2) Adanya umpan balik atau feedback 

3) Tidak harus tatap muka 

4) Tidak harus bertujuan 

5) Menghasilkan beberapa pengaruh atau efek 

6) Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata 

7) Dipengaruhi oleh konteks 

8) Dipengaruhi oleh kegaduhan atau noise.  

2.2.3 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

 Efektivitas komunikasi antarpribadi dilihat dari dua sudut pandang 

(Devito, 1997:265) yaitu: 

1) Humanistis 

a. Keterbukaan  

Sistem keterbukaan merajuk kemungkinan pada dua 

aspek mengenai komunikasi antarpribadi. Aspek pertama 

yakni bahwa kita harus terbuka pada orang-orang yang 

berkomunikasi dengan kita. Aspek kedua, dari keterbukaan 

merajuk pada keinginan kita untuk menyampaikan tanggapan 

kepada orang lain dengan jujur dan terus terang tentang 

segala sesuatu yang disampaikan. 

b. Perilaku suportif 

Tiga perbuatan yang menimbulkan perilaku suportif 

yaitu: 
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1) Deskriptif, keadaan yang bersifat deskriptif akan 

menyebabkan sikap suportif dibanding dengan keadaan 

yang evaluative. 

2) Spontanitas, orang yang berperilaku spontan ketika 

berkomunikasi adalah orang yang terbuka dan terus 

terang tentang apa yang dipikirkan. 

3) Provisionalisme, seseorang mempunyai sifat ini 

merupakan orang yang selalu bersikap berpikir terbuka, 

ada keinginan untuk mendengar argumen yang berbeda 

dan bersedia menerima pendapat orang lain, jika 

memang pendapatnya tidak benar. 

c. Perilaku positif 

Komunikasi antarpribadi akan berkembang jika ada 

pendapat positif terhadap orang lain dan segala situasi 

komunikasi. 

d. Empati 

Keinginan seseorang untuk mencoba mengerti 

tentang keadaan atau posisi orang lain. 

e. Kesamaan 

Hal ini meliputi dua hal, pertama persamaan bidang 

pengalaman di antara para pelaku komunikasi. Kedua, 

persamaan dalam percakapan di antara para pelaku 

komunikasi memberi pengertian bahwa dalam komunikasi 
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antarpribadi harus ada persamaan dalam hal mengirim dan 

menerima pesan. 

2) Paragmatis 

a. Bersikap yakin 

Komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila 

seseorang mempunyai keyakinan diri. Orang yang 

mempunyai sifat semacam ini akan bersifat luwes dan tenang, 

baik secara verbal maupun nonverbal. 

b. Kebersamaan 

Seseorang bisa meningkatkan efektivitas komunikasi 

antarpribadi dengan orang lain bila ia bisa membawa ras 

kebersamaan. Orang dengan sifat ini akan memperhatikan 

dan merasakan kepentingan orang lain. 

c. Manajemen interaksi 

Seseorang yang menginginkan komunikasi yang 

efektif akan mengontrol dan menjaga interaksi agar dapat 

memuaskan kedua belah pihak. 

d. Perilaku ekspresif 

Perilaku ekspresif memperlihatkan keterlibatan 

seseorang secara sungguh-sungguh dalam berinteraksi 

dengan orang lain. 

e. Orientasi pada orang lain 

Untuk mencapai efektivitas komunikasi, seseorang 

harus memiliki sifat yang berorientasi pada orang lain. 
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Artinya kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan 

orang lain selama berkomunikasi antarpribadi. 

2.3  Respon 

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau 

tanggapan (reaction). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan 

definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam pembahasan 

teori respon tidak terlepas dari pembahasan, proses teori komunikasi, karena 

respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-

orang yang terlibat proses komunikasi. Berdasarkan KBBI online respons sama 

dengan tanggapan, reaksi, rangsangan dan jawaban. Respon komunikasi 

merupakan penamaan umum bagi respon subjek yang ditandai dengan stimuli 

komunikasi. 

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, rangsangan atau 

tanggapan. Respon tidak terlepas dari pembahasan tentang teori komunikasi, 

karena respon merupakan feedback atau timbal balik dari apa yang 

dikomunikasikan seseorang yang terlibat dalam proses komunikasi. 

Menurut Young respons merupakan reaksi serta tanggapan seseorang 

terhadap stimulus yang dialaminya, yang terjadi setelah mengungkapkan persepsi 

terhadapnya. Persepsi mendeskripsikan adanya kegiatan merasakan, menafsirkan, 

dan memahami objek-objek baik fisik ataupun sosial. Faktor tafsiran terkait cara-

cara di mana organisme sebagai suatu kesatuan yang aktif dan mudah berubah 

untuk mengorganisasikan persepsinya. Selain demikian, pengalaman masa lalunya 

pula (Hilmi dan Humsona, 2008:21). 

http://hasanismailr.blogspot.com/search/label/Komunikasi
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 Respon adalah setiap kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu stimulus 

(perangsang). Dalam diri organisme itu sendiri terdapat perangsang yang 

mendorong atau menggiatkan seluruh bagian-bagiannya. Perlu ditekankan bahwa 

respon adalah kegiatan organisme itu sendiri. Jadi bukan semata-mata suatu 

gerakan yang pasif. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap aksi dalam suatu kegiatan 

merupakan reaksi dari aksi yang mendahuluinya (Patty, 1982:78). 

Menurut Rahmad (1999:51) respon merupakan suatu kegiatan (activity) 

dari organisme itu sendiri, bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, dari 

setiap jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga 

disebut respons. Secara umum respons atau tanggapan dapat diartikan sebagai 

hasil atau kesan yang didapat (yang ditinggal) dari pengamatan. Adapun dalam 

hal ini yang dimaksud dengan tanggapan adalah pengalaman tentang subjek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M Caffe, respon dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Kognitif merupakan respon yang berkaitan erat dan 

berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi 

seseorang terhadap sesuatu hal. Respon ini terjadi apabila 

adanya perubahan terhadap apa yang dipahami atau yang 

dipersepsi oleh khalayak. 

Kognitif adalah bentuk kepercayaan seseorang tentang 

sesuatu yang diperoleh dari proses berpikir. Proses itu dapat 

dilakukan dengan memperoleh pengetahuan melalui aktivitas, 
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memahami dan menilai. Pengetahuan seseorang terhadap sesuatu 

dapat mengubah sikap mereka serta akan mempengaruhi perilaku 

atau tindakan mereka terhadap sesuatu. 

b. Afektif merupakan respon yang berhubungan dengan emosi, 

sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini 

terjadi jika ada perubahan yang disenangi oleh khalayak 

terhadap sesuatu. Respon afektif terjadi pada aspek perasaan 

atau tanggapan seseorang terhadap stimulus yang diterima. 

c. Konatif atau behavioral merupakan respon yang berhubungan 

dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan dan perbuatan. 

Respon ini muncul apabila adanya rangsangan dari lingkungan 

sekitar. Respon konatif ini adalah respon yang dapat 

melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan. 

2.3.1 Macam-Macam Respon 

Sujanto (2004:31-32) mengungkapkan dalam bukunya Psikologi 

Umum, menjelaskan jenis-jenis tanggapan sebagai berikut: 

Tanggapan berdasarkan indera yang mengamati, yaitu:  

a. Tanggapan audit adalah tanggapan terhadap apa-apa yang telah 

didengarnya, baik berupa suara, ketukan dan lain sebagainya.  

b. Tanggapan visual adalah tanggapan terhadap sesuatu yang 

dilihatnya. 

c. Tanggapan perasa merupakan tanggapan terhadap sesuatu yang 

terjadi pada dirinya. 
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Tanggapan berdasarkan terjadinya yaitu: 

a. Tanggapan ingatan adalah ingatan massa lampau, artinya 

tanggapan terhadap kejadian yang telah lalu 

b. Tanggapan fantasi adalah tanggapan masa kini artinya 

tanggapan terhadap sesuatu yang telah terjadi. 

c. Tanggapan pikiran adalah tanggapan masa datang atau 

tanggapan terhadap yang akan terjadi. 

Tanggapan berdasarkan lingkungannya:  

a. Tanggapan benda, yakni tanggapan yang diakibatkan oleh 

benda yang ada di sekitarnya. 

b. Tanggapan kata-kata, yakni tanggapan seseorang terhadap 

ucapan atau kata-kata yang disampaikan oleh lawan bicara. 

c. Tanggapan fantasi adalah tanggapan yang mengandung suatu 

peristiwa yang telah terjadi. 

d. Tanggapan pikiran adalah tanggapan yang mengandung 

rencana atau harapan  yang akan dijadikan dalam capaian 

sebuah target 

Tanggapan menurut lingkungannya: 

a. Tanggapan benda, yakni tanggapan yang terjadi disebebkan 

oleh benda yang ada di sekitarnya. 

b. Tanggapan kata-kata, yakni tanggapan seseorang terhadap 

ucapan atau kata-kata yang disampaikan oleh lawan bicara. 
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2.3.2. Faktor Terbentuknya Respon 

 Tanggapan atau reaksi yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi karena 

adanya faktor penyebab, hal ini mengakibatkan seseorang atau individu yang 

bersangkutan dapat menanggapi dengan baik atau sebaliknya. Pada awalnya 

individu atau seseorang menanggapi tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan 

oleh lingkungan sekitar, tetapi tidak semua stimulus juga mendapatkan respon 

dari individu atau seseorang itu. 

 Menurut Walgito (1996:55) Ada dua faktor yang berperan dalam 

terbentuknya respon, yaitu: 

a. Faktor Internal merupakan faktor yang ada didalam diri seseorang itu 

sendiri dan terbentuk dari dua unsur yakni unsur rohani dan jasmani. 

Seseorang yang melakukan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi 

oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Jika salah satu unsur ada yang 

terganggu, maka akan menghasilkan tanggapan yang berbeda intensitasnya 

pada diri masing-masing individu yang melakukan tanggapan. Unsur 

jasmani atau fisiologis meliputi unsur keberadaan, keutuhan, cara kerja 

alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Sedangkan 

unsur rohani meliputi keberadaan, perasaan, akal, fantasi, pandangan jiwa, 

mental, pikiran dan motivasi. 

b. Faktor Eksternal merupakan faktor yang berada pada lingkungan. Faktor 

ini mempunyai intensitas dan jenis benda perangsang dengan faktor 

stimulus. Faktor eksternal ini berhubungan dengan objek yang akan 

menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera. 
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2.3.3. Teori Stimulus Organisme Respon 

 Teori merupakan penjelasan dari suatu fenomena yang telah diuji 

kebenarannya. Sesuai dengan fenomena yang terjadi, penelitian ini menggunakan 

teori S-O-R yang artinya adalah Stimulus-Organisme-Respon. Menurut teori ini 

efek yang ditimbulkan adalah berupa reaksi khusus terhadap stimulus tertentu, 

sehingga seseorang dapat memperkirakan antara pesan dan reaksi komunikan. 

Unsur yang terdapat dalam teori ini adalah pesan (stimulus), komunikan 

(organisme), dan efek (respon). 

 Selain itu teori ini menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak 

penerima pesan sebagai akibat dari komunikasi. Dampak yang terjadi merupakan 

suatu reaksi atau tanggapan dari rangsangan tertentu. Menurut Azwar (1988:63) 

teori S-O-R merupakan reaksi yang terjadi pada seseorang atau individu setelah 

mendapatkan rangsangan stimulus tertentu. Mc Quail menjelaskan bahwa elemen-

elemen utama dari teori S-O-R adalah: 

a. Pesan (stimulus) 

b. Komunikan (organisme) 

c. Efek (respon) 

Secara skematis hal tersebut seperti gambar berikut ini: 

  

  

 

  

 Respon tidak begitu saja muncul dengan sendirinya, namun disebabkan 

adanya stimulus sehingga mendorong perhatian individu untuk melakukan 

Stimulus Organisme 

Respon 
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pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Dari skema di atas dapat dipahami 

bahwa proses terjadinya respon adalah dengan diawali stimulus, yaitu adanya 

suatu objek benda atau peristiwa yang akan disampaikan kepada komunikan. 

Kemudian, stimulus tersebut mendorong perhatian individu untuk melakukan 

pengamatan, sehingga akan menimbulkan kesan yang menyebabkan adanya 

penilaian respon terhadap objek tersebut yang mungkin akan diterima atau 

ditolak. 

2.4. Pelestarian Kesenian Budaya Lokal Topeng Malangan 

 Budaya lokal memang sangat penting untuk setiap daerah, tidak 

hanya untuk daerah saja tetapi budaya lokal juga sangat penting untuk 

negara, karena budaya lokal suatu negara bisa mendapatkan apresiasi tinggi 

dari negara lain. Faktor generasi penerus menjadi faktor utama untuk 

melestarikan kesenian budaya lokal, tidak terkecuali budaya lokal khas 

Malang yakni topeng Malangan. Tari topeng Malangan lambat laun 

mendekati kepunahan, dikarenakan sebagian warga Malang tidak 

mengetahui topeng Malangan dan sebagian beranggapan bahwa 

mempelajari budaya modern lebih mengasyikkan daripada mempelajari 

budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa sudah menjadi keharusan 

untuk menjaga serta melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia 

terutama di setiap daerah masing-masing. 

2.5. Seni Budaya Tradisional 

2.5.1 Pengertian Seni dan Budaya 

Seni merupakan salah satu karya cipta manusia yang memiliki 

berbagai macam bentuk, yang sudah diciptakan sejak zaman purbakala. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “seni” adalah keahlian 

membuat karya yang bermutu. Menurut Sudarsono seni merupakan segala 

macam keindahan yang diciptakan oleh manusia, dan seni tersebut telah 

menyatu dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia, baik bagi dirinya 

sendiri maupun dalam bermasyarakat. Menurut Sumarjo seni merupakan 

ungkapan perasaan yang dituangkan dalam media yang dapat dilihat, 

didengar, maupun dilihat dan didengar. Dengan kata lain, seni adalah isi 

jiwa seniman (pelaku seni) yang terdiri dari perasaan dan intuisinya, pikiran 

dan gagasannya. 

Berdasarkan KBBI online kesenian adalah salah satu unsur 

kebudayaan yang keberadaannya sangat diperlukan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesenian  merupakan sesuatu yang hidup 

senafas dengan mekarnya rasa keindahan yang tumbuh  dalam sanubari 

manusia dari masa ke masa dan hanya dapat dinilai dengan ukuran rasa. 

Seni diciptakan untuk melahirkan gelombang kalbu rasa keindahan dan 

merupakan kreasi bentuk-bentuk simbolis dari perasaan manusia. 

Jika melihat pengertian di atas, seni dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang diciptakan manusia sebagai hasil dari isi jiwanya (perasaan, 

intuisi, pikiran dan gagasan), yang dituangkan dalam media yang dapat 

dilihat, didengar maupun dilihat dan didengar, dan menyatu dengan 

kehidupan sehari-hari setiap manusia. Seni yang berwujud atau yang dapat 

dilihat selain penciptanya baik secara kasat mata maupun tidak disebut 

dengan karya seni. Karya seni yang dianggap paling awal adalah cap-cap 

telapak tangan di dinding goa yang biasanya berwarna merah, hitam, atau 



26 
 

putih. Kemudian seiring dengan zaman dan kekompleksitasan hidup 

manusia maka seni pun ikut berkembang. Segala hal yang berkaitan dengan 

seni disebut dengan kesenian. Kesenian memiliki arti yang lebih luas bila 

dibandingkan dengan seni. Menurut KBBI “kesenian” berarti perihal seni. 

Perihal seni yang dimaksud di sini adalah unsur di luar seni itu sendiri, 

misalnya sejarah perkembangannya. 

Menurut Koentjaraningrat (1999:186) kebudayaan merupakan 

wujud ideal yang bersifat abstrak dan tidak dapat diraba serta ada di dalam 

pikiran manusia yang dapat berupa gagasan, ide, norma, keyakinan dan lain 

sebagainya. Kebudayaan mempunyai nilai jual tinggi dan apresiasi tinggi 

bagi setiap individu. Setiap individu mempunyai gagasan dan ide untuk 

melestarikan budaya lokal. Kata kebudayaan menurut koentjaraningrat 

(1996:9) berasal dari kata sansekerta “budhayah” yaitu bentuk jamak dari 

“budhi” atau “akal”. Adapun wujud dari kebudayaan antara lain: (1) Wujud 

kebudayaan sebagai suatu integrasi dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-

norma peraturan dan lain-lain, (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu 

kumpulan kegiatan dari perbuatan yang berpola dari manusia dalam 

masyarakat, (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda yang diciptakan 

oleh manusia (Koentjaraningrat, 1994:5). 

2.6  Topeng Malangan 

Topeng Malangan merupakan kesenian lokal yang berasal dari kota 

Malang, didalamnya terdapat pementasan dan pertunjukannya menggunakan 

media topeng serta terdapat judul lakon disetiap pementasannya. Ragam gerak 

dan bentuk tarian dari topeng Malangan berbeda dengan tari topeng lainnya, hal 
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itu dikarenakan guru yang membawa kesenian tersebut. Topeng malangan sendiri 

merupakan perlambangan dari berbagai sifat manusia, karenanya banyak model 

topeng yang menggambarkan situasi yang berbeda yaitu: menangis, tertawa, sedih 

, malu, jahat, baik dan sebagainya dan warna topeng menggambarkan karakter 

masing-masing tokoh yakni, warna merah mempunyai sifat pemberani, warna 

putih merupakan sifat suci, warna kuning merupakan ceria, warna hijau 

merupakan kesuburan dan warna hitam merupakan bijaksana. Tokoh dalam tari 

topeng Malangan ada 76 tokoh keseluruhan, tetapi yang terkenal ada Raden Panji 

Asmorobangun, Dewi Sekartaji, Raden Gunung Jati, Klono Sewandono, dan 

Bapang. 

Menurut Hariyono (1988:130), pementasan beserta pertunjukan wayang 

topeng Malangan mulanya berasal dan dilestarikan di desa Kedungmoro dan desa 

Polowijen, kecamatan Blimbing, kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur, yang 

dikenal dengan topeng Jabung, kemudian dianggap sebagai kesenian topeng 

Malang. Onghokman (1972:115-119) menjelaskan bahwa topeng Malangan 

disebut sebagai “Malangan” karena pada dasarnya mempunyai ciri khas yang 

berbeda dengan topeng yang berasal dari Jawa Tengah dan Bali. Topeng yang 

digunakan oleh penari atau pemain wayang topeng Malangan, ditahan di kepala 

penari dengan seutas tali yang disambungkan dengan topeng, bukan menggunakan 

sepotong kulit yang digigit di mulut. Berbeda dengan ciri khas yang bersifat 

“halus” dari Jawa Tengah, topeng Malangan terbuat dari kayu yang tebal, padat, 

dan berat, didesain dengan bagian dagu lebih persegi, tulang pipi yang cukup 

menonjol (tinggi) dan kaya dengan ukiran. 
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Feldman (1967:2), mendefinisikan bahwa seni pada hakikatnya dapat 

memenuhi (1) Kebutuhan individu untuk ekspresi pribadi (fungsi personal) 

sebagai kesan yang dapat disampaikan kepada penonton, (2) Kebutuhan sosial 

untuk memamerkan suatu budaya, perayaan dan komunikasi (fungsi sosial) untuk 

menciptakan relasi terhadap penonton, (3) Kebutuhan fisik sebagai struktur tarian 

serta objek (fungsi fisik) sebagai wujud ciri khas dari kesenian tersebut. Semenjak 

dari dulu, di Indonesia topeng digunakan sebagai media peragaan dalam upacara-

upacara adat dan sebagai alat untuk memanggil roh nenek moyang serta pada 

jaman dahulu yang diperbolehkan untuk menikmati tari topeng hanyalah kaum 

bangsawan dan tamu kerajaan saja. Hidayat (2008:60-61) menjelaskan bahwa ciri 

gerak tari pada tari topeng Malangan dibedakan atas gerak tari putra (maskulin) 

yang bersifat gagah dan gerak tari bersifat halus. 


