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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Komunikasi 

2.1.1 Definisi Komunikasi 

Kata atau istilah “komunikasi” (Bahasa Inggris “communication) (Riswandi, 

2009:1)berasal dari Bahasa Latin “communicatus” atau communicatio atau 

communicare yang berarti “berbagi” atau “menjadi milik bersama”. Dengan 

demikian, kata komunikasi menurut kamus Bahasa mengacu pada suatu upaya yang 

bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Menurut Webster New Collogiate Dictionary 

komunikasi adalah “suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui 

sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku.  

Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-

masing, diantaranya:  

1. Hoveland (1948:371), Janis & Kelley (1953) mendefiniskan komunikasi sebagai

“The process by witch an individual (the communicator) transmit stimult (usually

verbal symbols) to modify, the behavior of other individu.” Yang artinya

komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan

stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau

membentuk perilaku orang-orang lainnya.
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2. Barelson dan Steiner (1964), komunikasi adalah proses penyampaian informasi, 

gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan symbol sepeti kata-

kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lainnya. 

3. Weaver (1949), komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran 

seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya.  

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, ditekankan 

bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan mempunyai tujuan yakni mengubah atau 

membentuk perilaku orang-orang lainnya yang menjadi sasaran komunikasi. Dengan 

definisi diatas, maka dapat diperoleh beberapa karakteristik komunikasi sebagai 

berikut: 

1. Komunikasi adalah suatu proses 

Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi 

merupakan serangkaian tindakan yang terjadi secara berurutan dan 

berkaitan antara satu dengan lainnya dalam kurun waktu tertentu. 

Proses komunikasi melibatkan banyak faktor, antara lain dapat 

mencangkup pelaku, pesan, saluran atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang terjadi.  

2. Komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan 

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, 

disengaja serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari 

pelakunya.Sadar disini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang 
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dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental 

psikologis yang terkendali dan bukan dalam keadaan mimpi. 

3. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para 

perilaku yang terlibat 

Kegiatan komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila pihak-

pihak yang berkomunikasi sama-sama ikut terlibat dan sama-sama 

mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesam yang 

dikomunikasikan.  

4. Komunikasi bersifat simbolis 

Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan 

dengan menggunakan lambing-lambang, misalnya: bahasa. 

5. Komunikasi bersifat transaksional 

Pada dasarnya komunikasi menuntut dua tindakan, yaitu: memberi dan 

menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara 

seimbang oleh masing-masing pelaku yang terlibat. 

6. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu 

Pelaku komunikasi tidak harus hadir pada waktu dan tempat yang 

sama. Dengan berbagai produk teknologi komunikasi yang telah ada 

semisal telepon, dua fakstor tersebut bukan lagi menjadi persoalan dan 

hambatan dalam berkomunikasi. 
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2.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi 

 Pada dasarnya komunikasi yang terjalin antara individu akan terjadi bila salah 

satu pelaku  komunikasi mempunyai tujuan tertentu, yang mana artinya komunikasi 

hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan 

efek .Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Menurut 

defenisi Laswell dalam Mulyana (2010: 69-72) ada lima unsur-unsur atau elemen 

komunikasi, yaitu: 

a. Sumber (source) 

b. Pesan (message) 

c. Media (medium, channel) 

d. Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) 

e. Efek (effect, impact, influence) 

Penjelasan tentang unsur-unsur komunikasi diatas yakni: 

a. Sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi (encoder), 

komunikator (communicator), pembicara (speaker), atau originator yaitu orang 

yang mengirim atau mengkomunikasikan sebuah pesan kepada orang lain. 

Komunikator dalam penggunaan ‘Grindr’ yakni mereka yang menggunakannya. 

Menggunakan dalam hal ini, yakni mereka yang berinteraksi serta berkomunikasi 

menggunakan media ‘Grindr’ dengan yang lainnya. 

b. Pesan (message) yaitu gagasan, pendapat dan yang lainnya yang sudah 

dituangkan dalam suatu bentuk dan melalui lambang komunikasi yang diteruskan 
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kepada orang lain atau komunikan. Pesan yang akan disampaikan berupa tulisan 

dan kata-kata dari komunikator ke komunikan. 

c. Media (medium, channel) yaitu merupakan alat, saran atau saluran-saluran yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan yang akan dikomunikasikan, melalui 

Smartphone contohnya Blackberry, iPhone, Android, tablet dan berbagai 

perangkat yang mendukung untuk aplikasi ‘Grindr’. 

d. Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) yaitu orang yang 

menerima pesan. Komunikan merupakan seseorang yang menerima pesan dari 

komunikator. Hal ini akan terlihat dari komunikator yang mengirimkan pesan 

berupa tulisan kepada komunikan melalui aplikasi ‘Grindr’ tersebut.  

e. Efek (effect, impact, influence) yakni akibat atau dampak yang diinginkan dari 

pesan yang sudah disampaikan atau sudah dikirmkan. Hal ini berkaitan dengan 

keinginan si komunikator terhadap komunikan setelah mereka berkomunikasi 

untuk mendapatkan timbal balik dari pesan yang sudah disampaikan.  

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa komunikasi 

merupakan sebuah proses dimana proses tersebut membutuhkan unsur-unsur agar 

terjadi sebuah komunikasi. Unsur-unsur ini sangat penting dalam komunikasi, karena 

hal itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah aktivitas 

komunikasi. Dengan begitu, komunikasi akan terjadi dengan baik dengan 

penyampaian pesan yang bisa dipahami oleh si penerima dengan dampak yang 

diinginkan. Hal ini juga terjadi dalam aktivitas komunikasi yang terjadi pada 

kalangan gay dalam pemanfaatan media ‘Grindr’. 
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2.1.3 Komunikasi Verbal dan Nonverbal 

 Komunikasi merupakan sebuah aktivitas manusia untuk berinteraksi satu 

dengan yang lainnya.Komunikasi manusia sangatlah beragam dan bermacam-macam, 

ditambah lagi dengan munculnya media komunikasi baru. Oleh karena itu, 

komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. 

a. Komunikasi Verbal 

 Menurut Mulyana komunikasi verbal mempunyai pesan verbal, yakni 

semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua 

rangsangan wicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal 

disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan 

dengan orang lain secara lisan. Suatu sistem kode verbal disebut bahasa. 

Komunikasi verbal sering menggunakan bahasa sebagai salurannya. Bahasa 

dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol, dengan aturan untuk 

mengkomunikasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami 

suatu komunitas (Mulyana, 2010:260) 

 Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa 

secara terucap (kata-kata) atau tertulis. Komunikasi seperti ini cocok untuk 

masyarakat Indonesia yang dari dulu sampai saat ini mayoritas masih sering 

menggunakan komunikasi (bicara) atau tertulis. Namun, komunikasi secara 

tertulis mulai sulit terlihat saat ini, komunikasi secara tertulis tersebut 

menggunakan media yang berbeda seperti, menulis di internet, di media-

media sosial melalui handphone atau Smartphone yang lainnya.Itu semua 
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mungkin dipengaruhi atau disebabkan oleh semakin canggihnya teknologi dan 

perkembangan yang semakin maju. 

 Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, 

perasaan dan maksud seseorang.Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang 

merepresentasikan berbagai aspek realitas individual kita.Konsekuensinya, 

kata-kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu  menimbulkan 

reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili oleh kata-

kata tersebut misalnya, kata rumah, kursi, mobil, atau mahasiswa. Rumah 

bermacam-macam seperti rumah susun, rumah sederhana, dan rumah 

bertingkat.Sedangkan, kursi ada kursi kerja, kursi kuliah, dan kursi lainnya 

(Mulyana, 2010:261). 

 Komunikasi verbal itu tidak terlepas dari peran komunikasi nonverbal 

juga.Pada dasarnya keduanya saling berhubungsn dan berkaitan, walaupun 

tidak selalu.Misalnya banyak orang bilang kata “tidak” sambil 

menggelengkan kepala atau “ya” secara tidak sadar sambal menganggukkan 

kepala.Penggunaan kepalatersebut dikategorisasikan komunikasi nonverbal 

dalam hal penggunaan simbol-simbol sambal menggunakan kode atau symbol 

dalam gerak tubuh maupun yang lainnya. 

b. Komunikasi Nonverbal 

 Secara sederhana, pesan nonverbal merupakan semua isyarat yang 

bukan kata-kata. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, 

komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan 

verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan 
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penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial 

bagi pengirim atau penerima; penjelasan ini mencakup perilaku yang 

disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan; 

seorang mengirim banyak pesan non verbal tanpa menyadari bahwa pesan-

pesan tersebut bermakna bagi orang lain (Mulyana, 2010:343) 

 Proses komunikasi nonverbal merupakan penyampain pesan yang 

berupa gerakan tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, 

penggunaan jarak (ruang), kecepatan dan volume bicara, bahkan juga 

keheningan (Devito, 19977:177). Uraian-uraian diatas menerangkan bahwa 

pesan yang ada dikomunikasi nonverbal bukan berupa kata-kata atau suara 

melainkan isyarat-isyarat tertentu.Komunikasi nonverbal ini berbeda dengan 

komunikasi verbal dalam penyampaian pesannya.Komunikasi nonverbal 

terjadi karena disengaja maupun tidak. Misalnya, ketika seorang mahasiswa 

disuruh maju ke depan lalu dia gemetaran dan panas dingin, maka orang 

berfikir dia gugup. Sedangkan yang disengaja, waktu kita mau bilang “ok” 

tanpa bicara hanya menggunakan tangan dengan sengaja oleh orang tersebut.  

2.1.4 Fungsi Komunikasi 

Pada dasarnya, fungsi komunikasi menurut (Liliweri, 2011: 136-137) adalah 

sebagai berikut:  

1. Pendidikan dan Pengajaran 

Fungsi pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah dikenal sejak awal 

kehidupan manusia, kedua fungsi ini dimulai dari dalam rumah, 

misalnyapendidikan nilai dan norma budaya, budi pekerti dan sopan 
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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. 

Komunkasi menjadi sarana penyediaan pengetahuan, keahlian, dan 

keterampilan untuk memperlancar peranan manusia dan memberikan 

peluang bagi orang lain untuk berpartisipasi aktif dalam kedidupan 

masyarakat.  

2. Informasi  

Kualitas kehidupan akan menjadi miskin apabila tanpa informasi. Setiap 

orang dan sekelompok orang membutuhkan informasi untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka, informasi dapat diperoleh dari 

komunikasi lisan dan tertulis melalui komunikasi antarpersonal, 

kelompok, organisasi, media social dan komunikasi melalui media massa. 

Mereka yang memiliki kekayaan informasi akan menjadi tempat bertanya 

bagi orang lain disekitarnya. 

3. 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 

habisnya misalnya melalui film, televise, radio, drama, musik, chatting, 

melihat video dari smartphone, literature, komedi dan permainan.  

4. Diskusi 
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Kehidupan kita penuh dengan pelbagai pandangan dan pendapat yang 

berbeda-beda, untuk menyatukan perbedaan itu dibutuhkan debat dan 

diskusi antarpersonal maupun dalam kelompok. Melalui debat akan 

ditemukan kesatuan pendapat sambal 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. 

5. 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 sebagai seorang persuader  terhadap 

penerima pesan yang diharapkan akan berubah pikiran dan perilakunya.  

6. Promosi Kebudayaan 

Komunikasi juga menyediakan kemun gkinan atau peluang untuk 

memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan trasisi budaya suatu 

masyarakat.Komunikasi membuat manusia dapat menyampaikan dan 

menumbuhkembangkan kreativitasnya dalam rangka pengembangan 

kebudayaan. 

7. Integrasi 

Melalui komunikasi, maka sejumlah orang akan melintasi ruang dan 

waktu di muka bumi ini dapat diintegrasikan. Artinya dengan komunikasi 

makin banyak orang saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-
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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. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk 

memperbaiki hubungan social dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. 

 Paragraf diatas 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 menampilakn diri manusia ke orang lain, sehingga dengan 

begitu secara tidak sadar akan memperbaiki hubungan social 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 diatas, fungsi komunikasi setiap orang pasti 

berbeda.Dimana ada kaitannya dengan masing-masing individu dalam menggunakan 

aplikasi Grindr tersebut.pengguna aplikasi tersebut menggunakan serta 

memanfaatkannya untuk hubungan, pengenalan, berteman dan yang lainnya. 

Pemaparan diatas 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 kelangsungan 

hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara 
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lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubunga dengan orang lain. 

Beberapa fungsi komunikasi di atas sudah mewakili dari tujuan utama 

komunikasi.Fungsi komunikasi ini emmang sangat banyak, beragam dan setiap 

manusia pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.Dengan demikian, fungsi 

komunikasi yang ada merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam bersosialisasi, 

berhubungan, dan hidup berdampingan. 

2.1.5 Hambatan Komunikasi 

 Masalah komunikasi biasanya merupakan suatu gejala bahwa ada sesuatu 

yang tidak beres.Problem komunikasi menunjukkan adanya masalah yang lebih 

dalam.Hambatan komunikasi ada yang berasal dari pengirim (komunikator), 

transmisi, dan penerima (komunikan).Sehingga pesan yang tidak sampai pada 

komunikan, membuat komunikasi itu gagal.Berkenaan dengan kesalahan-kesalahan 

maupun yang menjadikan sebuah komunikasi itu kurang efektif, ada beberapa 

penyebabnya. Penyebab disini disebut hambatan komunikasi, hambatan dari 

komunikasi antara lain: 

a. Kurangnya perencanaan dalam komunikasi (tidak dipersiapkan lebih dulu) 

b. Perbedaan persepsi 

c. Perbedaan harapan 

d. Kondisi fisik atau mental yang kurang baik 

e. Pesan yang tidak jelas 

f. Prasangka yang buruk 
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g. Transmisi yang kurang baik 

h. Penilaian/evaluasi yang premature 

i. Tidak ada kepercayaan 

j. Ada ancaman 

k. Perbedaan status, pengetahuan, bahasa 

l. Distorsi, kesalahan informasi (Noegroho, 2010: 5-6) 

2.2 Macam-Macam Konteks Komunikasi 

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, melainkan dalam 

konteks atau situasi tertentu. Secara luas konteks di sini berarti semua faktor di luar 

orang-orang yang berkomunikasi, yang terdiri dari: 

a. Aspek bersifat Fisik (iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, warna 

dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan alat yang 

tersedia untuk menyampaikan pesan) 

b. Aspek Psikologis (sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi para peserta 

komunikasi) 

c. Aspek Sosial (norma kelompok, nilai sosial, karakteristik budaya) 

d. Aspek Waktu (kapan berkomunikasi) 

Banyak pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya.Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi 

berdasarkan konteksnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. 

Konteks-konteks tersebut antara lain : 
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a. Komunikasi Intra Pribadi 

Komunikasi intrapribadi (atau bisa disebut intrapersonal) adalah 

komunikasi dengan diri sendiri.Contohnya seperti berpikir.Komunikasi ini 

merupakan landasan komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-

konteks lainnya. Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini melekat pada 

komunikasi dua-orang, tiga-orang, dan seterusnya, karena sebelum 

berkomunikasi dengan orang lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri-

sendiri (mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain), hanya saja 

caranya sering tidak disadari. 

b. Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antarpribadi (atau bisa disebut antarpersonal atau 

interpersonal) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap-muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari 

komunikasi ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) yang 

melibatkan hanya dua orang. 

c. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, 

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal 

satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok 

tersebut, meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran berbeda. 
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Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan 

kelompok kecil, jadi bersifat tatap-muka.Umpan balik dari seorang peserta 

dalam komunikasi kelompok masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi 

langsung oleh peserta lainnya. 

d. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antar seorang pembicara 

dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu 

persatu.Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah 

(umum).Tidak seperti komunikasi antarpribadi yang melibatkan pihak-pihak 

yang sama-sama aktif, satu pihak (pendengar) dalam komunikasi publik 

cenderung pasif. Umpan balik yang mereka berikan terbatas, terutama umpan 

balik bersifat verbal. Ciri-ciri komunikasi publik adalah terjadi di tempat 

umum (publik), merupakan peristiwa sosial yang biasanya telah direncanakan 

alih-alih peristiwa relatif informal yang tidak terstruktur, terdapat agenda, 

beberapa orang ditunjuk untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus, acara-acara 

lain mungkin direncanakan sebelum atau sesudah ceramah disampaikan 

pembicara. Komunikasi publik sering bertujuan memberikan penerangan, 

menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk. 

e. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal 

dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada 

komunikasi kelompok.Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai 

kelompok dari kelompok-kelompok.Komunikasi formal adalah komunikasi 
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menurut struktur organisasi, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung 

pada struktur organisasi. 

f. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa, baik cetak atau elektronik, berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh 

suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada 

sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. 

2.3 Pengertian dan Ciri Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang 

lain, bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Tanda khusus 

yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung.Arus balik 

tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator baik secara verbal 

dalam bentuk kata maupun non verbal dalam bentuk bahasa tubuh seperti anggukan, 

senyuman, mengernyitkan dahi dan lain sebagainya. Selama proses komunikasi antar 

pribadi berlangsung sangat penting terjadinya interaksi berbagi informasi dan 

perasaan antara individu dengan individu atau individu dengan antar individu supaya 

terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam berkomunikasi.  

2.3.1 Definisi Komunikasi Antar Pribadi 

Menurut Joseph A.Devito dalam buku The Interpersonal Communication 

Book (Devito, 1989:4), komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan 

penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan 
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beberapa efek dan umpan balik seketika. Sedangkan menurut Evert M Rogers dalam 

Depari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut, dengan 

interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. 

Lain halnya dengan Dean Barnulusdalam (Liliweri, 1991:12)yang 

mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi, dihubungkan dengan pertemuan 

antara dua individu, tiga individu ataupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak 

berstruktur. Begitu pula Onong U.Effendymengutarakan komunikasi antar pribadi 

adalah komunikasi antara dua orang dimana kontak langsung terjadi dalam bentuk 

percakapan, bisa langsung berhadapan muka (face to face) atau bisa melalui media 

seperti telepon.Ciri khas komunikasi antar pribadi yakni dua arah atau timbal balik. 

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa dalam komunikasi 

antar pribadi adalah dimana individu-individu yang terlibat dalam proses komunikasi 

menganggap individu lain sebagai subyek melainkan bukan sebagai obyek.  

2.3.2 Karakterisitik Komunikasi Antar Pribadi 

Judy C. Pearson(1983) menyebutkan enam karakteristik komunikasi antar 

pribadi adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi antarpribadi dimulai dengan diri pribadi (self). Dalam 

berkomunikasi, terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut 

pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari dalam diri 

individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri 

kita dan bagaimana pengalaman kita.  
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2. Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan 

antarpribadi. Komunikasi antarpribadi dimaksudkan tidak hanya 

berkaitan dengan isi pesanyang menjadi media tukar, tetapi juga melibatkan siapa 

yang menjadi komunikan serta bagaimana hubungan kita dengan 

komunikan tersebut. 

3.  Komunikasi antarpribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara 

pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan 

baik untuk sang komunikator, maupun juga komunikan. Oleh karena itu, jarak 

menjadi sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu komunikai agar 

mencapai komunikasi yang efektif. 

4. Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional. Transaksional yang menjadi 

sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang 

berkomunikasi.Mereka secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. 

5. Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung 

satu dengan lainnya.Dalam sebuah komunikasi antar pribadi, perlu adanya 

timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Apalagi topik 

berbeda, akan terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi dan menimbulkan 

keheningan serta salah pemahaman antara komunikator dan komunikan. Oleh 

karena itu, peran pesan menjadi sangat penting. 

6.  Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah maupun diulang.Proses 

penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak 
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dapat diubah atau diulang kembali. Apa yang telah disampaikan dan dipahami 

oleh kedua belah pihak akan memberi stimulasi berbeda – beda. Sehingga, perlu 

diperhatikan saat penyampaian pesan agar tercipta komunikasi yang kondusif. 

Sedangkan menurut Everet M.Roger dalam (Liliweri, 1991: 19), untuk 

mengetahui adanya kehandalan dari bentuk komunikasi antar pribadi ialah:  

1. Arus pesanya yang cenderung dua arah. 

2. Konteks komunikasinya tatap muka. 

3. Tingkat umpan baliknya yang terjadi tinggi. 

4. Kemampuan untuk mengatasi tingkat selektifitas yang tinggi. 

5. Kecepatan jangkauan  terhadapaudience yang besar, relatif lambat. 

6. Efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap. 

2.4 Macam-macam Media dalam Komunikasi Antar Pribadi 

Berbagai pengertian media menurut para ahli telah dikemukakan selama 

bertahun-tahun. Semuanya mengerucut pada dua pengertian yaitu media nirmassa dan 

media massa. Yang dimaksud dengan media nirmassa adalah media non massa yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi seperti surat, telepon, telegram, poster, 

spanduk, papan pengumuman, bulletin, folder, majalah organisasi, radio amatir, dan 

lain-lain. Pengertian lainnya merujuk pada media komunikasi massa atau media 

massa  yaitu berbagai bentuk, alat, dan sistem yang digunakan dalam konteks 

komunikasi massa. Media massa menurut para ahli mencakup surat kabar, majalah, 

radio, televisi, dan internet. 

https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-menurut-para-ahli
https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-massa
https://pakarkomunikasi.com/media-massa-menurut-para-ahli
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Berikut adalah berbagai macam  media komunikasi, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Surat 

Surat adalah sebuah pesan yang ditulis atau dicetak pada kertas dan 

biasanya disimpan dalam amplop dan dikirimkan kepada seseorang atau 

organisasi. Makna lain adalah secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda 

atau keterangan.  Sebagai sarana komunikasi, surat memiliki beberapa tujuan 

yaitu menjaga hubungan dengan orang lain yang berjauhan jaraknya, sebagai 

sarana komunikasi dengan pihak lain, sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat 

bukti, jaminan keamanan, bukti sejarah, dan lain sebagainya. 

2. Kartu Pos  

Kartu pos adalah  lembaran kertas tebal atau karton berbentuk persegi 

panjang yang ditujukan untuk menulis dan mengirim surat tanpa amplop. Di 

beberapa tempat, biaya pengiriman kartu pos lebih murah dibandingkan 

dengan surat. Biasanya kartu pos dicetak oleh perusahaan swasta, perorangan 

atau organisasi dan dikeluarkan oleh otoritas pos yang berwenang. 

Digunakannya kartu pos sebagai media komunikasi karena memiliki potensi 

sebagai media massa yakni kartu pos biasa digunakan orang untuk memberi 

kabar kepada kerabatnya, mudah dibuat, biaya pembuatan murah, praktis, 

pesan ringkas dan mudah dibaca, mudah disimpan, dan  menimbulkan rasa 

senang (Jahi, 1981 : 125). 
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3. Telepon  

Telepon adalah suatu perangkat yang menyuarakan suara dan 

gelombang listrik ke dalam relai yang dapat didengar, dan digunakan untuk 

komunikasi. Telepon terdiri dari mikrofon dan speaker yang memungkinkan 

pengguna untuk berbicara dan mendengar transmisi dari pengguna lain. Pada 

awalnya, telepon  mengharuskan operator untuk menghubungkan panggilan 

antar pengguna. Namun, dengan kemajuan teknologi, kini panggilan 

terhubung secara otomatis. Secara formal, telepon mengunakan sinyal analog 

untuk mengirimkan suara. Kini sebagian besar panggilan ditempatkan di atas 

jaringan digital. 

4. Telegram 

Telegram adalah pesan tertulis yang dikirimkan dengan menggunakan 

telegraf dan dimana teks ditulis atau dicetak dan dikirimkan dengan tangan 

atau teleprinter. Sebelum telepon genggam dan surat elektronik berkembang 

seperti sekarang, telegram sangat berguna untuk menyampaikan kabar yang 

mendesak atau menyampaikan ucapan selamat hari raya. Kini, kita hampir 

tidak lagi melihat telegram di kantor pos dan menggunakan layanannya. 

5. Poster 

Poster adalah selembar kertas atau karton yang diberi suatu ilustrasi 

dan beberapa kata sederhana. Biasanya poster dirancang untuk menarik 
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perhatian orang-orang yang berlalu lalang, menimbulkan kesan pada yang 

bersangkutan tentang fakta atau  ide, dan merangsangnya untuk mendukung 

suatu ide, mencari lebih banyak informasi atau  melakukan semacam 

tindakan. 

Poster umumnya digunakan sebagai suplemen berbagai metode 

komunikasi lainnya seperti jurnalistik radio atau jurnalisme radio, jurnalistik 

televisi, jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, jurnalistik online, public 

relations, periklanan, propaganda, penerangan, kampanye, dan lain-lain. Agar 

tercapai komunikasi yang efektif, maka poster harus memiliki tujuan yang 

jelas, desain harus baik, diuji coba pada khalayak yang dituju, dan harus 

dipasang sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi yang baik (Jahi, 1981 : 

123-124).  

6. Spanduk  

Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau 

berita yang perlu diketahui umum. Spanduk biasanya diperuntukkan sebagai 

media publikasi dan promosi sutau produk, lembaga, berbagai macam 

kegiatan, dan lain-lain. 

Spanduk pada umumnya digantung di tempat umum atau dibawa 

dalam demonstrasi atau prosesi.Selain itu, spanduk juga bisa digantung di 

dalam ruangan dalam suatu acara tertentu. Umumunya, spanduk dibuat 

dengan cara cetak sablon, car, atau  digital. 

https://pakarkomunikasi.com/jurnalistik-radio
https://pakarkomunikasi.com/jurnalisme-radio
https://pakarkomunikasi.com/jurnalistik-televisi
https://pakarkomunikasi.com/jurnalistik-televisi
https://pakarkomunikasi.com/jurnalistik-online
https://pakarkomunikasi.com/prinsip-prinsip-komunikasi
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7. Papan Pengumuman  

Papan pengumuman adalah papan untuk mengumumkan hal-hal yang 

perlu diketahui oleh banyak orang. Dengan kata lain, papan pengumuman 

adalah papan yang digunakan untuk mengirimkan pesan kepada publik atau 

masyarakat umum. 

Biasanya papan pengumuman digunakan untuk mengiklankan barang, 

mengumumkan kejadian, atau memberikan informasi.Papan pengumuman 

umumnya terbuat dari bahan kayu yang lebar atau tipis.Selain kayu, papan 

pengumuman juga terbuat dari gabus untuk memudahkan penambahan dan 

pengangkatan pesan.Papan pengumuman dapat kita temui di institusi 

pendidikan, institusi pemerintah, tempat umum, toko, tempat  ibadah, fasilitas 

umum, dan lain-lain. 

8. Buletin 

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah yang berisi 

warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh 

suatu organisasi atau lembaga dan ditujukan untuk kelompok profesi tertentu. 

Pengertian lain buletin adalah pemberitahuan singkat kepada publik 

yang biasanya dikeluarkan oleh sumber terpercaya. Lebih spesifik lagi, 

buletin adalah berita singkat yang ditujukan untuk publikasi atau penyiaran 

langsung.Selain menampilkan berita singkat, buletin juga menyajikan foto 
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atau gambar-gambar yang mendukung dan menggunakan bahasa resmi atau 

bahasa formal. 

9. Majalah Organisasi 

Majalah organisasi adalah media cetak dan merupakan salah satu 

saluran komunikasi dalam organisasi yang bersifat informal yang diproduksi 

oleh sebuah organisasi dan ditujukan untuk kalangan internal organisasi. 

Majalah organisasi juga dapat ditujukan kepada khalayak umum sebagai 

bentuk komunikasi eksternal atau komunikasi antara pimpinan organisasi 

dengan khalayak yang berada di luar organisasi.Pada umumnya, majalah 

organisasi berhubungan dengan subyek yang berkaitan dengan organisasi 

yang bersangkutan. 

10. Radio Amatir  

Radio amatir adalah radio yang menggunakan spectrum frekuensi 

radio untuk tujuan pertukaran pesan nonkomersial, eksperimen nirkabel, 

pelatihan mandiri, rekreasi pribadi, radiosport, dan komunikasi darurat.Istilah 

amatir digunakan untuk menentukan orang yang benar-benar berwenang yang 

tertarik dengan praktik radioelektrik dengan tujuan pribadi semata dan tanpa 

adanya kepentingan komersial. 

 

https://pakarkomunikasi.com/saluran-komunikasi-dalam-organisasi
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11. Surat Kabar 

Surat kabar atau koran adalah publikasi berseri yang berisi berita 

tentang berbagai kejadian terkini, artikel informatif lainnya tentang politik, 

olahraga, seni, dan lain sebagainya. Pada umumnya, koran dicetak dengan 

kertas yang relative murah. Organisasi jurnalisme yang menerbitkan surat 

kabar itu sendiri sering disebut secara metonim. Surat kabar mulai 

berkembang pada abad ke-17 sebagai lembar informasi bagi pebisnis. Pada 

abad 19, surat kabar mulai berkembang di Eropa dan Amerika. Kini, surat 

kabar  dipublikasikan secara daring dan juga di media cetak. 

12. Majalah 

Majalah adalah salah satu publikasi berkala yang dicetak atau 

dipublikasikan secara elektronik atau daring.Majalah umumnya berisi artikel 

dan ilustrasi, biasanya mencakup topik atau bidang minat tertentu seperti 

kesehatan, olahraga, perempuan, pria, anak-anak, teknologi, dan lain-

lain.Pada umumnya majalah dibiayai oleh iklan, dengan harga beli, dengan 

langganan prabayar, atau kombinasi ketiganya.Majalah pertama diterbitkan di 

Jerman pada tahun 1663 dan kemudian setelah itu, majalah mulai berkembang 

di Eropa dan Amerika 

 

. 
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13. Radio 

Radio adalah media massa tertua. Radio adalah salah satu media siaran 

yang menggunakan teknologi gelombang radio untuk menyampaikan 

informasi seperti suara dengan cara mengatur secara sistematis sifat-sifat 

gelombang energi elektromagnetik yang ditransmisikan melalui ruang 

angkasa, seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau lebar pulsa.  Terdapat 

beberapa jenis-jenis radio yaitu radio jaringan, radio lokal, radio satelit, dan 

streaming audio. 

Sebagai salah satu media siaran, radio memiliki beberapa kelebihan 

dan memberikan efek yang sangat besar terhadap khalayak massa, yaitu 

fleksibel dan produksi yang ekonomis, fleksibel dalam penggunaan, isi 

bervariasi, relatif bebas, digunakan secara individu, dan berpotensi melibatkan 

pendengar dalam siarannya.  Efek penyiaran radio terhadap khalayak  menarik 

perhatian para peneliti dan dibuktikan melalui teori jarum hipodermik atau 

teori peluru. 

14. Televisi 

Televisi adalah salah satu media siaran selain radio yang digunakan 

untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam bentuk hitam putih atau 

monokrom atau berwarna, dan dalam dua atau tiga dimensi serta suara.Istilah 

televisi juga merujuk pada perangkat televisi, jenis program televisi, atau 

media transmisi televisi. Televisi adalah salah satu media massa untuk 

https://pakarkomunikasi.com/4-jenis-jenis-radio
https://pakarkomunikasi.com/teori-jarum-hipodermik
https://pakarkomunikasi.com/jenis-program-televisi
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hiburan, pendidikan, berita, politik, gossip, dan periklanan. Kelebihan-

kelebihan yang dimiliki oleh televisi seperti jangkauan hasil keluaran yang 

sangat luas, isi bersifat audio visual, teknologi dan organisasi yang kompleks, 

isi yang bervariasi, dan lain sebagainya telah membuat para peneliti lainnya 

tertarik untuk meneliti efek siaran televisi terhadap khalayak. Berbagai 

penelitian terkait dengan efek siaran televisi terhadap khalayak massa 

dituangkan dalam teori kultivasi yang pada intinya menyatakan bahwa 

konstruksi realitas sosial oleh khalayak massa dipengaruhi oleh media massa 

yakni televisi. 

15. Internet 

Era digital dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi 

ditandai dengan kehadiran media baru yaitu internet.Di era globalisasi seperti 

sekarang, internet telah menjadi sumber utama informasi dari berbagai 

belahan dunia dan tema.Derasnya arus informasi yang dapat diakses dengan 

mudah oleh konsumen akibat kehadiran internet sebagai media komunikasi 

telah menjadikan konsumen belajar untuk mencari informasi yang benar-

benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain mencari informasi, konsumen juga memanfaatkan internet untuk 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berjauhan secara geografis. Komunikasi via 

internet dikenal juga dengan namakomunikasi online atau komunikasi daring. Jenis-

jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya yang seringkali kita 

https://pakarkomunikasi.com/teori-kultivasi
https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perkembangan-teknologi-komunikasi
https://pakarkomunikasi.com/internet-sebagai-media-komunikasi
https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-online
https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-komunikasi-daring-berdasarkan-metode-penyampaiannya
https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-komunikasi-daring-berdasarkan-metode-penyampaiannya
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gunakan untuk berkomunikasi diantaranya adalah jejaring sosial, pesan instan, blog, 

video conference, dan surat elektronik. Sebagai media, internet memiliki beberapa 

ciri yaitu berbasiskan teknologi komputer, bersifat fleksibel, interaktif, berfungsi 

umum dan privat, memiliki aturan dengan tingkatan yang rendah, saling 

keterhubungan, mudah diakses, dan lain-lain. 

2.5 Munculnya Media Baru Berbasis Internet 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan manusia dalam 

segala aspek kehidupannya. Salah satunya adalah dalam aspek komunikasi seperti 

hadirnyamedia baru dengan internet sebagai basis utamanya. Internet awalnya 

merupakan alat komunikasi nonkomersial dan pertukaran data di antara profesional. 

Namun menurut Castells (dalam McQuail, 2011, 44), pada perkembangannya internet 

digunakan sebagai penyedia barang dan jasa serta sebagai alternatif bagi alat 

komunikasi pribadi dan antar pribadi.Sehingga manusia pun dapat dengan mudah 

berkomunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu melalui berbagai media yang 

terhubung dengan internet. 

Menurut McQuail (2011, 42) istilah media baru telah digunakan sejak 

tahun 1960-an, yakni mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang 

semakin berkembang dan beragam. Media baru yang McQuail maksud di sini 

adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang memiliki ciri yang sama 

yakni digitalisasi dan ketersediaan yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai 

alat komunikasi. 
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Definisi dari media baru juga diungkapkan oleh Flewyang menyebutkan 

media baru adalah media digitalyang menggabungkan dan mengintegrasikan data, 

teks, suara dan bermacam-macam gambar yang disimpan dalam format digital 

dan didistribusikan melalui jaringan berbasis kabel optik, satelit dan sistem 

transmisi microwave. 

Kemudian Ron Rice (dalam Lievrouw, 2006, 21)mendefinisikan media 

baru sebagai teknologi komunikasi yang melibatkan komputer didalamnya baik 

mainframe, PC (personal computer) maupun notebook yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berinteraksi antar sesama pengguna ataupun dengan 

informasi yang diinginkannya. 

Media baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan 

digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad 

ke-20.Media baru dapat dinilai dari dua aspek, yaitu berupa digital dan berbasis 

internet.Media baru yang berwujud digital misalnya adalah CD-ROM atau DVD, 

sedangkan yang berbasis internet misalnya adalah website, media sosial, dan blog 

(Lister & Dovey, 2003). 

McQuail (2011,43) menyebutkan ciri utama media baru adalah 

kesalingterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima 

maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai 

karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada dimana-mana (delocatedness). 

McQuail juga menyebutkan media baru dapat di identifikasikan menjadi lima 

kategori utama yang berbagi saluran tertentu yang sama dan kurang lebih 

dibedakan oleh jenis penggunaan, konten dan konteks, yakni: 
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1) Media komunikasi interpersonal.Secara umum, konten bersifat pribadi 

karena komunikasi dalam media ini arus pesannya cenderung dua arah dan 

hubungan yang terbangun dan dikuatkan oleh teknologi ini mungkin lebih 

utama daripada informasi yang disampaikan. Ciri lain dari media ini adalah, 

tingkat umpan balik yang terjadi tinggi. Contohnyae-mail dan chat room, 

instant messenger. 

2) Media permainan interaktif. Media ini berbasis computer dan video game. 

Inovasi utamanya terletak pada interaktivitas dan mungkin dominasi dari 

kepuasan proses atas penggunaan. Semakin interaktif proses komunikasi, 

semakin menarik pula permainannya. Contohnya game online. 

3) Media pencari informasi. Media ini meliputi kategori yang luas dan dapat 

diakses dengan mudah, tetapi internet merupakan contoh yang paling penting 

yang dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data dari informasi yang 

ada di dunia. Contohnya adalah situs pencarian Google. 

4) Media partisipasi kolektif. Tidak hanya digunakan untuk berbagi dan 

bertukar informasi, tetapi juga ide, pengalaman dan pengembangan 

hubungan pribadi antar pengguna internet. Contohnya media sosial dan 

forum online. 

5) Pergantian dari media penyiaran. Acuan utamanyayaitu menggunakan media 

baru untuk menampilkan konten yang disiarkan atau didistribusikan oleh 

mediapenyiaran yang serupa. Menonton film, acara televisi, mendengarkan 

radio dan musik adalah kegiatan utama. Contohnya adalah streaming acara 

televisi dan radio.  
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Grindr yang merupakan instant messenger khusus gay termasuk pada 

kategori media komunikasi interpersonal, karena interaksi yang terjalin dalam 

Grindr hanya bisa dilakukan antar dua orang. Konten yang dibagikan antar 

pengguna Grindr juga bersifat pribadi dan lebih mementingkan pada hubungan 

yang terjalin antar pengguna Grindr. 

2.6 Grindr Sebagai Medium Komunikasi Antarpribadi 

Grindr merupakan aplikasi instant messenger yang hanya di khususkan untuk 

kaum gay.Grindr memiliki berbagai fitur yang dimiliki oleh instant messenger pada 

umumnya. Pertama adalah fitur chat yang memungkinkan penggunanya untuk bisa 

berkomunikasi dengan cara saling mengirimkan pesan secara instant (seketika itu 

juga). Seperti yang diungkapkan Branzburg (2002), instant messenger mengirimkan 

pesan secara instant, ketika seseorang mengirimkan pesannya seketika itu juga pesan 

tersebut ada pada layar smartphone penerima pesan.  

Fitur kedua adalah file transfer sehingga pengguna Grindr bisa saling 

mengirim file seperti foto kepada pengguna lain.Fitur yang ketiga adalah fitur match 

finder yang mempermudah pengguna Grindr menemukan tipe lelaki seperti apa yang 

dicari setelah mengisi terlebih dahulu seperti apa tipe yang diinginkan. Tidak hanya 

di Indonesia, pengguna Grindr bisa berkomunikasi dengan pengguna dari seluruh 

dunia dengan memanfaatkan fitur keempat, search the world. 

Keistimewaan instant messenger Grindr adalah karena Grindr memiliki radar, 

yang berguna untuk menunjukkan jarak pengguna lain di sekitar kita dalam radius 

kilometer. Fitur Profile berguna untuk mendefinisikan identitas pengguna yang terdiri 
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dari nama, umur, tinggi, berat badan, daerah tempat tinggal, dan kesukaan (tipe 

cowok). Pengguna Grindr dibatasi hanya bisa mengunggah 1 foto saja untuk foto 

profil. 

2.7 Macam-Macam Asumsi dalam Komunikasi Antar Pribadi 

Sebagai makhluk sosial, pasti kita akan melakukan aktivitas sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. Aktivitas sosial itu memerlukan adanya komunikasi sebagai 

penghubung dengan individu lain. Dengan adanya komunikasi, kita dapat 

menyampaikan dan menerima suatu informasi yang terjadi di sekeliling kita.Dalam 

komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi memerlukan beberapa teori sebagai 

hakikat kita dalam berkomunikasi agar terjadi berlangsungnya komunikasi yang 

tertata dengan benar.Berikut ini adalah beberapa teori komunikasi yang berperan 

dalam penelitian ini, diantaranya ialah teori penetrasi sosial (social penetration 

theory), teori pertukaran sosial (social exchange theory), dan teori FIRO 

(Fundamental Interpersonal Relationship Orientation). 

1.  Teori Penetrasi Sosial 

Social penetration theory atau teori penetrasi sosial adalah sebuah teori yang 

digagas oleh Irving Alman dan Dalmas Taylor.Teori ini membuat prediksi tentang 

pengembangan hubungan yang didasari pada berbagai tingkatan pengungkapan atau 

penyingkapan diri (self-disclosure).Teori penetrasi sosial menyatakan bahwa dalam 

sebuah hubungan yang dibangun, komunikasi bergerak dari tingkatan hubungan yang 

tidak memiliki kedekatan ke tingkatan hubungan yang memiliki kedekatan yang lebih 
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dalam dan lebih pribadi. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan orang 

lain, maka kita akan semakin terbuka kepada orang lain 

2. Teori Pertukaran Sosial 

Social exchange theory atau teori pertukaran sosial adalah teori yang digagas 

oleh John Thibaut dan Harold Kelley.  Teori ini didasarkan pada pertukaran rewards 

dan cost untuk menghitung nilai-nilai keluaran yang berasar dari berbagai situasi 

yang berbeda bagi individu. Orang akan berupaya untuk mengurangi akibat yang 

harus dibayar serta memaksimalkan rewards dan kemudian menjadikannya dasar 

dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. 

3.  Teori Fundamental Interpersonal Relationship Orientation atau FIRO 

Teori Fundamental Interpersonal Relationship Orientation atau FIRO 

merupakan sebuah teori yang dikenalkan oleh William Schutz pada tahun 1958.Teori 

ini menekankan pada 3 (tiga) macam kebutuhan manusia yaitu kebutuhan inklusi, 

kebutuhan untuk memegang kontrol, dan kebutuhan afeksi. 

a. Inklusi merujuk pada kebutuhan manusia untuk diketahui serta dikenal dalam 

sebuah interaksi antar manusia sebagai partisipan. 

b. Kontrol merujuk pada keinginan manusia untuk membuat sebuah perbedaan 

dalam lingkungan sosialnya. 

c. Afeksi merujuk pada kebutuhan dasar manusia yaitu merasakan kehangatan 

hubungan interpersonal atau perasaan ingin dicintai. 
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Menurut Schutz, teori  Fundamental Interpersonal Relationship Orientation 

atau FIRO merupakan teori yang humanis karena teori ini memiliki kredibilitas 

intitusi, masuk akal, dan merupakan komunikasi praktis yang kita sering alami sehari-

hari. 

 


