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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi, Definisi dan Proses 

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian 

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang 

terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian 

Ruben dan Steward (1998) Dalam (Dedy Mulyana, 2005:12) mengenai komunikasi 

manusia yaitu: 

“Human communication is the process through which individuals –in 
relationships, group, organizations and societies-respond to and create 
messages to adapt to the environment and one another”  
 
Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-

individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang 

merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama 

lain  

Sedangkan dalam Effendy (2011:10), untuk memahami pengertian 

komunikasi tersebut sehingga dapat dilancarkan secara efektif disebutkan bahwa 

para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh 

Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in 

Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan 

komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :Who Says What In 

Which Channel To Whom With What Effect ? 

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi 

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu,yaitu: 

a) Komunikator (siapa yang mengatakan?) 
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b) Pesan (mengatakan apa?) 

c) Media (melalui saluran/ channel/media apa?) 

d) Komunikan (kepada siapa?) 

e) Efek (dengan dampak/efek apa?). 

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses 

komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan dan 

menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang 

menimbulkan efek tertentu.Berangkat dari paradigma Lasswell, (Effendy 2011:11-

19) membedakan proseskomunikasi menjadi dua tahap, yaitu: 

A. Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran 

dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam 

proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan pesan nonverbal 

(kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya) yang secara 

langsung dapat/mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. 

Seperti disinggung di muka, komunikasi berlangsung apabila terjadi 

kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan kata 

lain, komunikasi adalah proses membuat pesan yang setara bagi 

komunikator dan komunikan. Prosesnya sebagai berikut, pertama-tama 

komunikator menyandi (encode) pesan yang akan disampaikan disampaikan 

kepada komunikan. Ini berarti komunikator memformulasikan pikiran dan 

atau perasaannya ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan 
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dimengerti oleh komunikan. Kemudian giliran komunikan untuk 

menterjemahkan (decode) pesan dari komunikator. Ini berarti ia 

menafsirkan lambang yang mengandung pikiran dan atau perasaan 

komunikator tadi dalam konteks pengertian. Hal terpenting dalam proses 

penyandian (coding) adalah komunikator dapat menyandi dan komunikan 

dapat menerjemahkan sandi tersebut (terdapat kesamaan makna). 

Wilbur Schramm (dalam Effendy, 2011) menyatakan bahwa 

komunikasi akan berhasil (terdapat kesamaan makna) apabila pesan yang 

disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of 

reference), yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of 

experiences and meanings) yang diperoleh oleh komunikan. Schramm 

menambahkan, bahwa bidang (field of experience) merupakan faktor 

penting juga dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama 

dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung 

lancar. Sebaliknya, bila bidang pengalaman komunikan tidak sama dengan 

bidang pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti 

satu sama lain. Sebagai contoh seperti yang diungkapkan oleh 

Effendy(2011:14)yakni, Jika komunikator itu bernama A dan komunikan 

bernama B, maka selama komunikasi berlangsung antara A dan B, akan 

terjadi pergantian fungsi secara bergiliran antara encoder dan decoder. Jika 

A sedang berbicara, ia menjadi encoder, dan B yang sedang mendengarkan 

menjadi decoder. Ketika B memberikan tanggapan dan berbicara kepada A, 

maka B kini menjadi encoder dan A menjadi decoder. Tanggapan B yang 

disampaikan kepada A itu dinamakan umpan balik atau feedback. 
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Contoh tersebut dapat memberikan gambaran bahwa proses 

komunikasi akan berjalan baik atau mudah apabila di antara pelaku (sumber 

dan penerima) relatif sama. Artinya apabila kita ingin berkomunikasi 

dengan baik dengan seseorang, maka kita harus mengolah dan 

menyampaikan pesan dalam bahasa dan cara-cara yang sesuai dengan 

tingkat pengetahuan, pengalaman, orientasi dan latar belakang budayanya. 

Dengan kata lain komunikator perlu mengenali karakteristik individual, 

sosial dan budaya dari komunikan. 

B. Proses komunikasi 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. 

Seorang komunikator menggunakan media ke dua dalam 

menyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di 

tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat 

kabar, majalah, radio, televisi, film, dsb adalah media kedua yang sering 

digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder itu 

menggunakan media yang dapat diklasifikasikan sebagai media massa 

(surat kabar, televisi, radio, dsb.) dan media nirmassa (telepon, surat, 

megapon, dsb.). 

2.2 Pola Komunikasi  

Pola Komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan 

keterpautannya unsur-unsur yang di cakup beserta keberlangsunganya, guna 
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memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis (Effendy, 2011:28). 

Komunikasi adalah salah satu bagian dari hubungan antar manusia baik individu 

maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari (Effendy, 2011:28) dari pengertian 

ini jelas bahwa Komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seorang 

menyatakan sesuatu kepada orang lain, jadi yag terlibat dalam Komunikasi itu 

adalah manusia itu. Komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang, 

gagasan itu di olahnya menjadi pesan dan di kirimkan melalui media tertentu 

kepada orang lain sebagai penerima. Penerima pesan, dan sudah mengerti pesannya 

kepada pangirim pesan.Dengan menerima tanggapan dari si penerima pesan itu, 

pengirim pesan dapat menilai efektifitas pesan yang di kirimkannya.Berdasarkan 

tanggapan itu, pengirim dapat mengetahui apakah pesannya di mengerti dan sejauh 

mana pesanya di mengerti oleh orang yang di kirimi pesan itu 

Sedangkan pola komunikasi menurut Effendy, 2011 Pola Komunikasi 

adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-

unsur yang di cakup beserta keberlangsunganya, guna memudahkan pemikiran 

secara sistematik dan logis.Komunikasi adalah salah satu bagian dari hubungan 

antar manusia baik individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari 

(Effendy, 2011:30) dari pengertian ini jelas bahwa Komunikasi melibatkan 

sejumlah orang dimana seorang menyatakan sesuatu kepada orang lain, jadi yag 

terlibat dalam Komunikasi itu adalah manusia itu. Pola komunikasi dibagi menjadi 

tiga yaitu,komunikasi satu arah, komunikasi dua arah dan komunikasi multi arah 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pola komunikasi merupakan 

suatu sistem penayampaian pesan melalui lambang-lambang tertentu, mengandung 

arti tertentu dan pengoperan langsung untuk mengubah tingkah laku individu yang 
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lain untuk tingkah laku individu yang lain.  Meskipun semua organisasi harus 

melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya, 

pendekatan dan sistim pesan yang dipakai antara satu organisasi dengan organisasi 

yang lain bervariasi atau berbeda-beda. Untuk organisasi berskala kecil mungkin 

pengaturannya tidak terlalu sulit sedangkan untuk perusahaan besar yang memiliki 

ribuan karyawan maka penyampaian informasi kepada mereka merupakan 

pekerjaan yang cukup rumit. Salah satu tantangan besar dalam menentukan pola 

komunikasi organisasi adalah proses yang berhubungan dengan jaringan 

komunikasi. Jaringan komunikasi dapat membantu menentukan iklim dan moral 

organisasi, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada jaringan komunikasi. 

Tantangan dalam menentukan pola komunikasi organisasi adalah bagaimana 

menyampaikan informasi keseluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima 

informasi dari seluruh bagian organisasi. 

Menurut Effendy, 2011:32 Pola Komunikasi terdiri atas 3 macam yaitu : 

1. Pola Komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari 

Komunikator kepada Komunikan baik menggunakan media maupun tanpa 

media, tampa ada umpan balik dari Komunikan dalamhal ini Komunikan 

bertindak sebagai pendengar saja. 

2. Pola Komunikasi dua arah atau timbale balik (Two way traffic 

aommunication) yaitu Komunikator dan Komunikan menjadi saling tukar 

fungsi dalam menjalani fungsi mereka, Komunikator pada tahap pertama 

menjadi komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. 

Namun pada hakekatnya yang memulai percakapan adalah komunikator 

utama, komunikator utama mempunyai tujuan tertentu melalui proses 
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Komunikasi tersebut, Prosesnya dialogis, serta umpan balik terjadi secara 

langsung.  

3. Pola Komunikasi multi arah yaitu Proses komunikasi terjadi dalam satu 

kelompok yang lebih banyak di mana Komunikator dan Komunikan akan 

saling bertukar pikiran secara dialogis 

2.3 Penggunaan Komunikasi Verbal dan Non Verbal  

2.3.1 Komunikasi Verbal 

Istilah verbal dalam kamus bahasa indonesia adalah lisan, 

maksudnya komunikasi dilakukan antara pembicara dan pendengar hanya 

menggunakan lisan saja. Sedangkan dalam ilmu komunikasi menyatakan bahwa 

istilah komunikasi verbal yaitu proses penyampaian informasi berupa lisan dan 

tulisan. 

Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang ada dalam kehidupan 

manusia dalam hubungan atau interaksi sosialnya.komunikasi verbal (verbal 

communication) juga bisa diartikan bentuk komunikasi yang disampaikan 

komunikator kepada komunikan dengan lisan (oral) atau tulisan (written). Dari 

pengertian komunikasi verbal tersebut maka jelas peranannya sangat besar karena 

sebagian proses komunikasi langsung dengan komunikasi verbal ide-ide, pemikiran 

atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non verbal. Pada 

komunikasi verbal ini komunikan juga lebih mudah memahami pesan-pesan yang 

disampaikan dengan komunikasi ini. 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal 

(Deddy Mulyana, 2005). Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, 
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dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan 

dan dipahami suatu komunitas 

Jalaluddin Rakhmat (2008:76), mendefinisikan bahasa secara fungsional 

dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama 

untuk mengungkapkan gagasan. Ia menekankan dimiliki bersama, karena bahasa 

hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok 

sosial untuk menggunakannya. Secara formal, bahasa diartikan sebagai semua 

kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tatabahasa. Setiap 

bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan 

supaya memberi arti. Kalimat dalam bahasa Indonesia Yang berbunyi ”Di mana 

saya dapat menukar uang?” akan disusun dengan tatabahasa bahasa-bahasa yang 

lain sebagai berikut: 

A. Inggris: Dimana dapat saya menukar beberapa uang? (Where can I change 

some money?). 

B. Perancis: Di mana dapat saya menukar dari itu uang? (Ou puis-je change 

de l’argent?). 

C. Jerman: Di mana dapat saya sesuatu uang menukar? (Wo kann ich 

etwasGeld wechseln?). 

D. Spanyol: Di mana dapat menukar uang? (Donde puedo cambiar dinero?) 

Tatabahasa meliputi tiga unsur: fonologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi 

merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. Sintaksis merupakan 

pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. Semantik merupakan pengetahuan 

tentang arti kata atau gabungan kata-kata 



15 
 

Menurut Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana,2005), bahasa mempunyai 

tiga fungsi: penamaan (naming atau labeling), interaksi, dan transmisi informasi. 

1. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, 

tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk 

dalam komunikasi. 

2. Fungsi interaksi menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang dapat 

mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. 

3. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain, inilah yang 

disebut fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi 

transmisi informasi yang lintas-waktu, dengan menghubungkan masa lalu, 

masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan 

tradisi kita. 

Cansandra L. Book (1980) dalam Dedy Mulyana 2005, Ilmu Komunikasi, 

Suatu Pengantar, mengemukakan agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasa 

harus memenuhi tiga fungsi, yaitu: 

a. Mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa kita mempelajari apa saja 

yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang hidup pada 

masa lalu sampai pada kemajuan teknologi saat ini. 

b. Berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul 

dengan orang lain untuk kesenangan kita, dan atau mempengaruhi mereka 

untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat mengendalikan 

lingkungan kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. 
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c. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Bahasa 

memungkinkan kita untuk lebih teratur, saling memahami mengenal diri 

kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. 

Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek.Kata-kata 

adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu: orang, benda, 

peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Tidak semua kata tersedia untuk merujuk 

pada objek. Suatu kata hanya mewakili realitas, tetapi buka realitas itu sendiri. 

Dengan demikian, kata-kata pada dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan 

sesuatu secara eksak.Kata-kata sifat dalam bahasa cenderung bersifat dikotomis, 

misalnya baik-buruk, kaya-miskin, pintar-bodoh, dsb. 

Kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual.Kata-kata bersifat ambigu, 

karena kata-kata merepresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang 

berbeda, yang menganut latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. 

Kata berat, yang mempunyai makna yang nuansanya beraneka ragam*. Misalnya: 

tubuh orang itu berat; kepala saya berat; ujian itu berat; dosen itu memberikan 

sanksi yang berat kepada mahasiswanya yang nyontek. 

Kata-kata mengandung bias budaya.Bahasa terikat konteks budaya. Oleh 

karena di dunia ini terdapat berbagai kelompok manusia dengan budaya dan 

subbudaya yang berbeda, tidak mengherankan bila terdapat kata-kata yang 

(kebetulan) sama atau hampir sama tetapi dimaknai secara berbeda, atau kata-kata 

yang berbeda namun dimaknai secara sama. Konsekuensinya, dua orang yang 

berasal dari budaya yang berbeda boleh jadi mengalami kesalahpahaman ketiaka 

mereka menggunakan kata yang sama. Misalnya kata awak untuk orang 
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Minang adalah saya atau kita, sedangkan dalam bahasa Melayu (di Palembang dan 

Malaysia) berarti kamu (Deddy Mulyana,2005:79). 

Komunikasi sering dihubungkan dengan kata Latin communis yang artinya 

sama. Komunikasi hanya terjadi bila kita memiliki makna yang sama. Pada 

gilirannya, makna yang sama hanya terbentuk bila kita memiliki pengalaman yang 

sama. Kesamaan makna karena kesamaan pengalaman masa lalu atau kesamaan 

struktur kognitif disebut isomorfisme. Isomorfisme terjadi bila komunikan-

komunikan berasal dari budaya yang sama, status sosial yang sama, pendidikan 

yang sama, ideologi yang sama; pendeknya mempunyai sejumlah maksimal 

pengalaman yang sama. Pada kenyataannya tidak ada isomorfisme total. 

Percampuranadukkan fakta, penafsiran, dan penilaian.Dalam berbahasa kita 

sering mencampuradukkan fakta (uraian), penafsiran (dugaan), dan penilaian. 

Masalah ini berkaitan dengan dengan kekeliruan persepsi. Contoh: apa yang ada 

dalam pikiran kita ketika melihat seorang pria dewasa sedang membelah kayu pada 

hari kerja pukul 10.00 pagi? Kebanyakan dari kita akan menyebut orang itu 

sedang bekerja. Akan tetapi, jawaban sesungguhnya bergantung pada: Pertama, apa 

yang dimaksud bekerja? Kedua, apa pekerjaan tetap orang itu untuk mencari 

nafkah? .... Bila yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan tetap untuk 

mencari nafkah, maka orang itu memang sedang bekerja. Akan tetapi, bila 

pekerjaan tetap orang itu adalah sebagai dosen, yang pekerjaannya adalah 

membaca, berbicara, menulis, maka membelah kayu bakar dapat kita anggap 

bersantai baginya, sebagai selingan di antara jam-jam kerjanya. 
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Meneruskan sisi pengertian komunikasi verbal diatas, penggunaan verbal 

lebih banyak menggunakan kata-kata opini atau lisan dan juga menggunkan 

simbol-simbol, atau kode yang berupa tulisan. 

1. Komunikasi lisan (oral communication), komunikasi lisan menjadikan bahasa 

sebagai pemnyampai pesan. Pikiran dan perasaan seseorang disampaikan 

melaui kata-kata yang dianggapnya tepat dan mewakili apa yan ada dalam 

dirinya   

2. Komunikasi tulisan (written communication). Komunikasi tulisan 

menjadikan simbol yang dituliskan pada kertas atau tempat lain sebagi alat 

penyampai ide atau perasaan. Komunikasi tulisan akan sangat penting jika 

kita ingin mengetahui secara keseluruhan gagasan pernyataan atan perasaan 

seseorang. Pesan tulisan memiliki sistematis yang jelas. Pilihan kata dan 

tanda baca yang dapat membantu pihak lain untuk dapat memahami apa yang 

ingin kita sampaikan. 

Deddy mulyana (2005) mengungkapkan simbol atau pesan verbal adalah 

semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga 

dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol 

tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal adalah suatu 

kegiatan percakapan/penyampaian informasi yang dilakukan oleh seseorang kepada 

orang lain, baik secara lisan maupun tulisan 

Komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan secara langsung bertatap 

muka antara komunikator dengan komunikan, seperti berpidato atau 
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ceramah.Selain itu juga, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan 

menggunakan media, contoh seseorang yang bercakap-cakap melalui 

telepon.Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara 

tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian 

informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, 

grafik dan lain-lain. Adapun tujuan menggunakannya komunikasi verbal (lisan dan 

tulisan) antara lain (Deddy Mulyana,2005:99): 

a. Penyampaian penjelasan, pemberitahuan, arahan dan lain sebagainya, 

b. Presentasi penjualan dihadapan para audien, 

c. Penyelenggaraan rapat, 

d. Wawancara dengan orang lain, 

e. Pemasaran melalui telepon, dsb. 

Komunikasi verbal paling sering dilakukan masyarakat ketika menyapa, 

bertemu dan mengobrol.Bisa dibilang pergaulan masyarakat hampir seluruhnya 

melalui bicara.Berkomunikasi melalui simbol-simbol verbal atau bahasa melalui 

tulisan atau lisan dikenal dengan komunikasi verbal. Komunikasi ini erat kaitannya 

dengan bahasa yaitu kata-kata yang digunakan untuk bergaul dengan orang lain 

yang berfungsi untuk: 

1. Memberi nama. Ini adalah fungsi bahasa pada dasarnya untuk mengenal 

orang, perilaku, objek, dengan menyebut namanya maka terjadilah 

komunikasi. 

2. Bergaul dengan orang lain, berkaitan dengan mengekspresikan preasaan-

perasaan manusiawi (emosional) dalam pergaulan dengan kata-kata katika 

bingung, marah, bahagia, dan perasaan lainnya. 
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3. Menyampaikan berita/informasi menceritakn semua hal yang terjadi, masa 

lalu, masa kini, masa yang akan datang sehingga menciptakan kebudayaan. 

Ketika banyak terjadi tokoh politik, ekonomi, budayawan, pejabat, yang 

ketika berbicara di hadapan masyarakat atau pada acara lain kurang komunikatif 

dalam hal bahasa yang di gunakan sehingga masyarakat menjadi kurang paham dan 

bertanya-tanya. Ini menunjukan komunikasi verbal sebagai ilmu pengetahuan, ada 

bukan tanpa manfaat, justru manfaatnya harus direalisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari supaya kesalah pahaman bisa diminimalisir. Oleh karena itu baik sekali 

mengetahui hal-hal yang dapat menghambat komunikasi verbal, supaya dapat 

menghindarinya, yaitu: 

a. Intelegensi, tinggi rendahnya intelegensi akan menentukan sedikit 

banyaknya perbendaharaan penggunaan kata dan bahasa. Artinya, orang 

yang intelegensinya tinggi tentu lebih lancar berbicara kerena 

perbendaharaan kata dan bahasanya relatif lebih banyak. Begitu sebaliknya 

dengan orang yang intelegensinya rendah. 

b. Budaya,. Tiap negara memiliki bahasa nasional sebagai bahasa resmi dan 

bahasa persatuan. Salah satu manfaatnya untuk menjambatani ketika dua 

orang atau lebih mengobrol. Tapi tiap orang menggunakan bahsa lokalnya, 

sunda, batak atau jawa. Tentu yang terjadi bukannya mengobrol tetapi tidak 

menyambung. Lain halnya jika menggunkan bahasa yang bisa di mengerti 

oleh setiap orang. 

c. Pengetahuan. Selain intelegnesi yang dapat membuat seseorang lancar 

adalah luas pengetahuannya. Disamping lancar, ia dapat memehami 

berbagai topik lawan pembicaraannya. 
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d. Kepribadian. Malu berbuat salah itu baik. Tapi malu bergaul justru tidak 

baik karena akan menghambatnya komunikasi, bertambahnya pengetahuan, 

dan bisa menjadi benar sendiri sebab jarang mendengarkan pendapat orang 

lain. 

e. Biologis. Kelainan fisik separti bibir sumbing, kelainan pada gigi, bibir, 

rahang sebagai alat ucap bisa menjadi kendala saat berbicara . 

f. Pengalaman. Ini berkaitan dengan pengetahuan dan kepribadia. Sebagai 

banyak bergaul, mengobrol, semakin mudah pola dalam komunikasi. 

2.3.2 Komunikasi Nonverbal   

Kehidupan manusia tak luput dari komunikasi baik verbal maupun 

nonverbal.Komunikasi nonverbal berupa lambang-lambang seperti gestura (gerak 

tangan, kaki atau bagian lainnya dari tubuh). Sebagaimana menurut Albert 

Mehrebian (1981) didalam bukunya “Silent Messages: Implicit Communication of 

Emotions and Attitudes” yang dikutip dalam buku Sendjaja, menegaskan hasil 

penelitiannya bahwa makna setiap pesan komunikasi dihasilkan dari fungsi-fungsi : 

7% peryataan verbal, 38% bentuk vokal, dan 55% ekspresi wajah (Sendjaja, 

2004:61). 

Dengan demikian kode-kode nonverbal merupakan aspek penting dalam 

komunikasi manusia.Pengertian komunikasi nonverbal adalah semacam “evaluasi” 

atau sesuatu yang sulit dipahami.Hal ini bisa dimengerti, karena komunikasi 

nonverbal menyangkut “rasa” atau “emosi”. Menurut Frank E.X. Dance dan Calr 

E. Learson (1976) dalam bukunya “The Functions of Human Communication: A 

Theoritical Approach” yang dikutip oleh Sendjaja, menawarkan satu definisi 
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tentang komunikasi nonverbal sebagai suatu stimulus yang pengertiannya tidak 

ditentukan oleh makna isi simboliknya (Sendjaja, 2004:63-64) 

Komunikasi nonverbal merupakan bagian dari sifat komunikasi yang 

menjadi penyelaras dari proses komunikasi setiap manusia, karena dalam 

kesehariannya manusia tidak hanya menggunakan lisan saja dalam berkomunikasi 

melainkan dalam simbol yang dapat memberikan isyarat-isyarat kepada 

komunikannya. Berbeda dengan pengertian komunikasi nonverbal dari Himpunan 

Istilah Komunikasi, dimana komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang 

dilakukan dengan menggunakan isyaratisyarat. 

(Gunadi, 1998:71) Di lain pihak, Judee K. Burgoon dan Thomas J. Seine 

(1978) dalam bukunya “The Unspoken Dialoque : An Introduction to Nonverbal 

Communication” yang dikutip oleh Sendjaja memberikan definisi kerja sebagai 

berikut : “Komunikasi nonverbal adalah tindakan-tindakan manusia yang secara 

umum sengaja dikirimkan dan diintrepretasikan seperti tujuannya dan memiliki 

potensi akan adanya umpan balik (feed back) dari yang menerimanya”.  

(Sendjaja, 2004:64) Sedangkan menurut Atep Adya Barata mengemukakan 

bahwa: “Komunikasi non verbal yaitu komunikasi yang diungkapkan melalui 

pakaian dan setiap kategori benda lainnya (the object language), komunikasi 

dengan gerak (gesture) sebagai sinyal (sign language), dan komunikasi dengan 

tindakan atau gerakan tubuh (action language).  

Bentuk Komunikasi Nonverbal  

Komunikasi nonverbal sendiri beragam akan bentuk-bentuknya. Adapun 

bentuk-bentuk komunikasi non verbal terdiri dari tujuh macam yaitu:  
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a. Komunikasi visual, merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambargambar, 

grafik-grafik, lambang-lambang, atau simbol-simbol.  

b. Komunikasi sentuhan, Ilmu yang mempelajari tentang sentuhan 

dalam komunikasi non verbal sering disebut Haptik. Sebagai 

contoh: bersalaman, pukulan, mengelus-ngelus, sentuhan di 

punggung dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang menyampaikan suatu maksud/tujuan tertentu dari 

orang yang menyentuhnya.  

c. Komunikasi gerakan tubuh, Kinesik atau gerakan tubuh merupakan 

bentuk komunikasi non verbal, seperti, melakukan kontak mata, 

ekspresi wajah, isyarat dan sikap tubuh. Gerakan tubuh digunakan 

untuk menggantikan suatu kata yang diucapkan. Dengan gerakan 

tubuh, seseorang dapat mengetahui informasi yang disampaikan 

tanpa harus mengucapkan suatu kata. Seperti menganggukan kepala 

berarti setuju.  

d. Komunikasi lingkungan, Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu 

bagi orang yang melihat atau merasakannya. Contoh: jarak, ruang, 

temperatur dan warna. Ketika seseorang menyebutkan bahwa 

”jaraknya sangat jauh”, ”ruangan ini kotor”, ”lingkungannya panas” 

dan lain-lain, berarti seseorang tersebut menyatakan demikian 

karena atas dasar penglihatan dan perasaan kepada lingkungan 

tersebut.  
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e. Komunikasi penciuman, merupakan salah satu bentuk komunikasi 

dimana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui aroma 

yang dapat dihirup oleh indera penciuman.  

f. Komunikasi penampilan, Seseorang yang memakai pakaian yang 

rapi atau dapat dikatakan penampilan yang menarik, sehingga 

mencerminkan kepribadiannya. Hal ini merupakan bentuk 

komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang 

melihatnya. Tetapi orang akan menerima pesan berupa tanggapan 

yang negatif apabila penampilannya buruk (pakaian tidak rapih, 

kotor dan lain-lain).  

g. Komunikasi citrasa, Komunikasi citrasa merupakan salah satu 

bentuk komunikasi, dimana penyampaian suatu pesancatau 

informasi melalui cita rasa dari suatu makanan atau minuman. 

Fungsi Komunikasi Nonverbal Penyampaian pesan-pesan oleh komunikator 

memiliki fungsi dari apa yang menjadi tujuan pesan tersebut disampaikan. Pada 

komunikasi nonverbal pun demikian, walaupun menggunakan simbol-simbol yang 

ada isyarat atau maksud tertentu.Namun komunikasi nonverbal ini pun dapat 

menjalankan fungsi utamanya Menurut Ekman (1965) dan Knapp (1978) dalam 

bukunya Josep A. Devito, Komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah 

fungsi penting. Periset nonverbal mengidentifikasi enam fungsi utama, yaitu : 

A. Untuk Menekankan. Menggunakan komunikasi nonverbal untuk 

menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. 
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B. Untuk Melengkapi. Menggunakan komunikasi nonverbal untuk 

memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan 

verbal. 

C. Untuk Menunjukkan Kontradiksi. Dapat dilakukan secara sengaja 

mempertentangkan pesan verbal dengan gerakan nonverbal. 

D. Untuk Mengatur. Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau 

mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus pesan verbal.  

E. Untuk Mengulangi. Dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari 

pesan verbal.  

F. Untuk Menggantikan. Komunikasi nonverbal juga dapat menggantikan 

pesan verbal.  

Menurut (Devito, 2011: 177-178) Komunikasi nonverbal merupakan bagian 

penyampaian pesan yang memiliki fungsi dari pesan-pesan nonverbal tersebut. 

Pada pesan-pesan nonverbal sendiri memiliki fungsi yang dapat menjelaskan 

maksud dari penyampaian pesan melalui komunikasi nonverbal tersebut, fungsi-

fungsi pesan nonverbal yaitu:  

1. Repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal  

2. Substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal  

3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain 

terhadap pesan verbal  

4. Komplemen, melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal 

5. Aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. 

(Rakhmat, 2008:287)  
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Komunikasi Nonverbal itu sendiri terdapatnya jenis-jenis didalamnya, 

sebagaimana menurut Anita Taylor.Dkk dalam bukunya Communicating (1983) 

yang dikutip oleh Sendjaja dalam bukunya, memberikan gambaran tentang aneka 

ragam bentuk komunikasi nonverbal.Dari hasil penelitian para psikolog 

diperkirakan gerak dan mimik wajah manusia mampu menghasilkan lebih dari 

20.000 ekspresi yang berlainan.Disamping itu, ada 7.777 isyarat atau gesture yang 

berbeda dan sejumlah 1.000 sikap yang berbeda pula.Dari jenis dan jumlah yang 

digambarkan, pembagian tentang komunikasi nonverbal yang diberikan oleh para 

ahli juga bervariasi (Sendjaja, 2004:22-31). 

1) Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal dibagi kedalam lima kelompok, 

yaitu : 

a. Komunikasi Tubuh 

b. Komunikasi Gestura  

c. Ekspresi Wajah  

d. Komunikasi Mata 

e. Komunikasi Sentuhan  

2) Komunikasi Ruang  

a. Proxemics atau Komunikasi Jarak  

b. Teritorial 

c. Estetika dan Warna  

3) Diam 

a. Memberi Kesempatan Berpikir  

b. Menyakiti  

c. Mengisolasi diri sendiri  
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d. Mencegah komunikasi  

e. Mengkomunikasi perasaan  

f. Tidak menyampaikan sesuatupun  

4) Paralanguage 

a. Paralanguage dan Perasaan 

b. Paralanguage dan Percakapan  

5) Komunikasi Temporal (Waktu)  

a. Menunjukkan Status 

b. Waktu dan Kesesuaian.  

2.4 Komunikasi Tradisi dan Ritual 

Komunikasi tradisi atau ritual yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat 

termasuk ke dalam sistem kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok 

masyarakat.Setiap prosesi dari upacara tersebut memiliki makna tersendiri yang 

kadang tidak dapat diterima dengan akal sehat dari orang-orang yang berasal dari 

luar komunitas tersebut.Kata ritual selalu identik dengan kebiasaan atau rutinitas. 

Memahami Ritual sebagai suatu Habitual Action (Aksi Turuntemurun), 

mencermati pandangan-pandangan tersebut, dipahami bahwa ritual berkaitan 

dengan pertunjukan secara sukarela yang dilakukan masyarakat secara turun-

temurun (berdasarkan kebiasaan) menyangkut perilaku yang terpola.Pertunjukan 

tersebut bertujuan mensimbolisasi suatu pengaruh kepada kehidupan 

kemasyarakatan (Thedorus, 2011:51). 

Menyadari bahwa ritual sebagai salah satu cara dalam berkomunikasi, maka 

kemudian muncul istilah komunikasi ritual. Istilah komunikasi ritual pertama 

kalinya dicetuskan oleh James W. Carey, yaitu ”In a ritual definition, 
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communication is linked to terms such as “sharing,” “participation,” 

“association,” “fellowship,” and “the possession of a common faith.” Hal ini 

berarti, dalam perspektif komunikasi ritual berkaitan dengan berbagi, partisipasi, 

perkumpulan atau asosiasi, persahabatan, dan kepemilikan akan keyakinan iman 

yang sama, selanjutnya ditambahkan Carey, dalam pandangan komunikasi ritual 

tidak secara langsung diarahkan untuk menyebarluaskan pesan dalam suatu ruang, 

namun lebih kepada pemeliharaan suatu komunitas dalam suatu waktu. 

Komunikasi yang dibangun juga bukanlah sebagai tindakan untuk memberikan 

informasi melainkan untuk merepresentasi atau menghadirkan kembali 

kepercayaan-kepercayaan bersama (Theodorus, 2011:56). 

Oleh karena itu kajian mengenai komunikasi ritual sangat erat kaitannya 

dengan komunikasi antar budaya yang menganggap bahwa tidak ada hal yang 

benar dan hal yang salah sepanjang itu berkaitan dengan kepercayaan 

2.5 Komunikasi Organisasi atau Kelompok 

Beberapa definisi kelompok menurut Beebe dan Masterson (1994) K. 

Matindas, A. V. S. Hubeis, A. Saleh 92 ialah (1) komunikasi kelompok adalah 

kelompok kecil yang terdiri dari orangorang yang saling berkomunikasi satu sama 

lain dengan tatap muka dengan maksud mencapai suatu tujuan. (2) komunikasi 

kelompok adalah sejumlah orang yang mengatakan diri sebagai partisipan dengan 

aktivitas serupa, berinteraksi dengan dinamis satu sama lain, saling melakukan 

komunikasi dan memberi respons melalui ucapan lisan. (3) suatu proses dimana 

dua orang atau lebih saling bertukar informasi dan ide dalam situasi tatap muka 

untuk mencapai suatu tujuan 
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Saluran komunikasi kelompok merupakan salah satu saluran bagi individu 

atau sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat maupun mengemukakan ide 

dengan cara bertatap muka. Komunikasi kelompok terdiri lebih dari beberapa 

orang, berlangsung kontinyu dan anggotanya mempunyai hubungan personal yang 

akrab Dalam suatu komunitas pengaruh informasi tidak dapat dipisahkan dari 

saluran kelompok (Beebe & Masterson 1994). 

Menurut Beebe dan Masterson (1994), seseorang bergabung ke dalam suatu 

kelompok karena adanya lima dimensi, yaitu: 

1. Kebutuhan pribadi (interpersonal needs): kebutuhan pribadi seseorang 

dapat dikaitkan dengan hierarki kebutuhan menurut Maslow yaitu dimulai 

dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki, 

kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri.  

2. Tujuan individual (individual goals): merupakan alasan mengapa mereka 

bergabung dalam suatu kelompok yang berkenaan dengan minat dalam 

dirinya untuk meningkatkan kemampuan mereka. 

3. Tujuan kelompok (group goals): merupakan tujuan yang dapat 

diidentifikasi melampaui tujuan individual. Tujuan ini berkembang sebagai 

tujuan bersama yang meliputi tujuan individual masing-masing anggota. 

4. Daya tarik interpersonal (interpersonal attraction): sebagian orang tertarik 

bergabung dalam sebuah kelompok karena mereka tertarik dengan orang-

orang yang ada di dalamnya yang meliputi komponen kesamaan, saling 

melengkapi, kedekatan, dan daya tarik fisik. 

Daya tarik kelompok (group attraction): ketika seseorang bergabung dalam 

sebuah kelompok karena tertarik dengan anggota di dalamnya, mereka juga 
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mungkin tertarik dengan kelompok itu sendiri, yang meliputi aktivitas kelompok, 

tujuan, dan kesederhanaan dalam penerimaan anggota 

Menurut Beebe dan Masterson (1994) dalam bukunya ‘Communicating in 

Small Group’, Iklim komunikasi dalam suatu kelompok merupakan analogi dari 

sebuah iklim geografis yang sehari-hari kita kenal dan kita rasakan yang biasa 

disebut dengan cuaca atau suhu. Seseorang mungkin berpartisipasi dalam 

kelompok yang memiliki rasa hangat dan keramah-tamahan yang sungguh-

sungguh, kepercayaan, keakraban, dan kemahiran. Iklim komunikasi defensive dan 

supportive merupakan iklim komunikasi dalam kelompok yang keduanya memiliki 

karakteristik berbeda satu sama lain. Iklim yang defensive terdiri dari evaluasi 

(evaluation), kontrol (control), strategi (strategy), netralitas (netrality), superioritas 

(superiority), dan kepastian (certainty), sedangan iklim yang supportive terdiri dari 

deskripsi (description), orientasi masalah (problem orientation), spontanitas 

(spontanity), empati (emphaty), persamaan (equality), dan sementara 

(provisionalism). 

a. Evaluasi VS Deskripsi 

Evaluasi merupakan keadaan seseorang yang mengarahkan agar 

ide dari orang lain dalam kelompok dapat bermanfaat, sedangkan 

deskripsi merupakan cara berpikir seseorang terhadap orang lain atau 

idenya tanpa harus diarahkan untuk kepentingan pribadi. Tipe ini dapat 

meningkatkan kepercayaan dan kohesivitas kelompok.  

b. Kontrol VS Orientasi masalah 

Perilaku komunikatif yang mengarahkan dan mengontrol 

seseorang dapat menghasilkan iklim yang defensive. Dalam keadaan ini, 
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seseorang berusaha keras untuk mengontrol perilaku orang lain, 

sedangkan dalam orientasi masalah merupakan pendekatan yang lebih 

efektif. Jika seseorang melihat anggota kelompok sebagai orang yang 

benar-benar berusaha untuk solusi yang akan menguntungkan semua 

pihak (bukan untuk diri sendiri), persepsi ini akan memberikan 

kontribusi bagi iklim yang mendukung seperti kekompakan yang lebih 

besar dan adanya peningkatan produktivitas. 

c. Strategi VS Spontanitas 

Strategi merupakan perilaku yang mengendalikan dan bersifat 

manipulatif. Strategi merupakan teknik perencanaan dan agenda 

tersembunyi seperti ketika seseorang bermain catur sedangkan jika 

seseorang dalam suatu kelompok bersikap spontan dan jujur, tidak ada 

perencanaan dan agenda yang disembunyikan, maka orang tersebut 

akan berkontribusi untuk menciptakan iklim yang mendukung.  

d. Netralitas VS Empati 

Iklim yang bersifat netral dikatakan bila seseorang jauh dari 

perasaan orang lain dan tidak ada keprihatinan, sedangkan empati 

merupakan keterlibatan dan kepedulian seseorang terhadap tugas 

kelompok dan juga anggota kelompok lain yang dianggap sebagai iklim 

pendukung dalam kelompok 

e. Superioritas VS Persamaan 

Superioritas merupakan keadaan dimana seseorang merasa 

dirinya lebih baik dari yang lain. Hal ini tentunya tidak mampu 

mendukung iklim yang terjadi dalam kelompok. Persamaan merupakan 
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keadaan dimana seseorang berusaha untuk menciptakan perencanaan 

yang partisipatif dengan saling mempercayai dan menghormati satu 

sama lain. Keadaan ini dapat menghasilkan iklim yang mendukung 

dalam kelompok. 

f. Kepastian VS Sementara 

Kepastian adalah keadaan dimana seseorang yakin dengan 

pengetahuan dan persepsinya sedangkan jika seseorang bersikap 

sementara, berarti ia membiarkan dirinya terbuka terhadap informasi 

baru dan bisa mengakui bahwa dari waktu ke waktu, mereka mungkin 

salah tentang sesuatu sehingga mereka akan menjadi anggota kelompok 

yang lebih efektif dan akan membantu membangun iklim kelompok 

yang lebih mendukung. 

2.6Definisi Konseptual 

2.6.1 Pola Komunikasi 

  Pola Komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili 

kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang di cakup beserta 

keberlangsunganya, guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan 

logis 

2.6.2 Pola Komunikasi kelompok 

 Komunikasi kelompok merupakan salah satu saluran bagi individu 

atau sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat maupun 

mengemukakan ide dengan cara bertatap muka. Komunikasi kelompok 

terdiri lebih dari beberapa orang, berlangsung kontinyu dan anggotanya 
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mempunyai hubungan personal yang akrab Dalam suatu komunitas 

pengaruh informasi tidak dapat dipisahkan dari saluran kelompokm 

2.6.3 Iklim Komunikasi Kelompok 

Iklim komunikasi dalam suatu kelompok merupakan analogi dari 

sebuah iklim geografis yang sehari-hari kita kenal dan kita rasakan yang 

biasa disebut dengan cuaca atau suhu. Seseorang mungkin berpartisipasi 

dalam kelompok yang memiliki rasa hangat dan keramah-tamahan yang 

sungguh-sungguh, kepercayaan, keakraban, dan kemahiran. Iklim 

komunikasi defensive dan supportive merupakan iklim komunikasi dalam 

kelompok yang keduanya memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. 

Iklim yang defensive terdiri dari evaluasi (evaluation), kontrol (control), 

strategi (strategy), netralitas (netrality), superioritas (superiority), dan 

kepastian (certainty), sedangan iklim yang supportive terdiri dari deskripsi 

(description), orientasi masalah (problem orientation), spontanitas 

(spontanity), empati (emphaty), persamaan (equality), dan sementara 

(provisionalism). 


