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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Definisi Komunikasi 

Komunikasi merupakan kunci dalam berinteraksi. Menurut Berelson & 

Steiner (Mulyana, 2012: 68) bahwa “komunikasi adalah transmisi informasi, 

gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-

simbol, kata-kata, gambar, figure, grafik dan sebagainya. Tindakan atau proses 

transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi”. Sedangkan menurut Byker & 

Anderson (Mulyana, 2012: 76) “komunikasi (manusia) adalah berbagi informasi 

antara dua orang atau lebih”. 

Sementara itu Arni Muhammad (2014: 4-5) menambahkan definisi 

komunikasi sendiri, yaitu : 

“Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal 

antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah 

laku. Si pengirim pesan dapat berupa seorang individu, kelompok, atau 

organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan dapat berupa 

seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, kelompok 

orang dalam organisasi, atau organisasi secara keseluruhan” 

 

Menurut William J. Seller (Muhammad, 2014: 4) juga mengatakan bahwa 

“komunikasi adalah proses dengan mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, 

diterima, dan diberi arti”. Sedangkan menurut Lasswell (Muhammad, 2014: 5) 

menambahkan “ada lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam 

melihat proses komunikasi, yaitu who (siapa), says what (mengatakan apa), in 

which channel atau dalam media apa, to whom atau kepada siapa, dan dengan 

what effect atau apa efeknya”.  
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Berdasarkan prinsip umum dari definisi diatas maka dapat ditarik benang 

merahnya, bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari individu, 

kelompok, ataupun organisasi berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal 

kepada komunikan melalui media tertentu dan menimbulkan efek tertentu. 

2.1.2 Unsur-unsur komunikasi 

Uraian di atas juga menentukan beberapa unsur-unsur penting dalam 

komunikasi. Unsur-unsur ini merupakan bagian yang menentukan proses atau alur 

dalam sebuah komunikasi. Menurut Lasswell (Mulyana, 2012: 69-71) bahwa 

terdapat unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu sumber, 

pesan, media, penerima, dan efek. 

Sumber (source) sering juga disebut sebagai pengirim, penyandi, 

komunikator, pembicara dan lain-lain. Sumber adalah mereka yang memiliki 

kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa jadi individu, kelompok, organisasi 

dan sebagainya. Pesan, yaitu apa yang disampaikan oleh sumber kepada 

penerimanya. Pesan bisa jadi bersifat verbal ataupun non-verbal yang bisa saja 

mewakili perasaan, nilai, dan maksud si sumber tersebut. Media, yakni sarana 

atau alat untuk menyampaikan pesan tersebut. Penerima, atau sering disebut 

sebagai komunikan, khalayak, pendengar dan penafsir. Mereka ini orang yang 

menerima pesan dari sumber. Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah 

ia menerima pesan dari sumbernya.  

Selain unsur-unsur yang telah dikemukakan diatas, Cangara (2002: 53) 

menambahkan dua unsur penting lagi, yaitu tanggapan balik dan lingkungan. 

Tanggapan balik (Feedback), atau umpan balik adalah informasi yang tersedia 

bagi sumber yang memungkinkan menilai keefektifan komunikasi yang 

dilakukannya. Selanjutnya adalah Lingkungan atau situasi yang berarti faktor-

faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi.  

Dari poin di atas dapat disimpulkan bahwa satu dengan lainnya saling 

berkaitan. Terlebih dengan semakin banyaknya media penyampaian pesan, unsur-
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unsur penting di atas dapat tersampaikan dengan efektif. Apalagi dengan 

keunggulannya yang dapat mengatasi dimensi waktu. 

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, ada yang bersifat verbal dan non-verbal. Menurut Yuyun Wirasasmita 

(Suharsono & Dwiantara, 2013: 105) mengartikan komunikasi verbal dan non-

verbal sebagai berikut : 

a. Komunikasi verbal pada dasarnya proses komunikasi dengan menggunakan 

kata-kata atau bahasa yang dapat berlangsung secara lisan atau tertulis. 

b. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan berbagai 

isyarat, gerak tubuh, gambar, warna atau benda-benda lainnya.  

Komunikasi verbal memang tetap yang utama. Karena dalam kehidupan 

sehari-hari komunikasi verbal lah yang mudah dipahami oleh semua orang. 

Namun, komunikasi non-verbal tidak dapat disepelekan karena digunakan secara 

sengaja atau tidak disengaja. Ketika kaget, seseorang akan mengeluarkan reflek 

berbeda-beda. Seiring majunya zaman, pesan non-verbal saat ini dapat digantikan 

dengan gambar bergerak atau stiker-stiker yang tersedia pada media penyampaian 

pesan. Saat ini, komunikasi non-verbal kerap di gunakan oleh banyak orang 

dalam menyampaikan pesan melalui media baru. Antara lain pemanfaatan stiker-

stiker dan emoticon yang ada di media sosial sekarang ini. 

2.1.4 Fungsi Komunikasi 

Tahap yang tak luput pula adalah fungsi dari komunikasi. Fungsi 

komunikasi menjadi penting karena setiap elemennya memiliki peran masing-

masing. Alo Liliweri (2011: 136-137) mengemukakan tujuh fungsi-fungsi dasar 

komunikasi, yaitu informasi, hiburan, diskusi, persuasi, pendidikan dan 

pengajaran, promosi kebudayaan dan integrasi. 
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Informasi, menjadi suatu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Informasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Informasi bisa 

diperoleh dari komunikasi lisan maupun tertulis melalui komunikasi antar 

personal, kelompok, organisasi, dan komunikasi media massa. Selanjutnya 

hiburan, yang mana setiap orang butuh hiburan. Setiap orang harus mengalihkan 

suasana dari stress ke yang lebih santai dan menyenangkan. Diskusi, adalah suatu 

upaya untuk berbagi pendapat atau pandangan antara satu dengan yang lainnya. 

Komunikasi menjadi sarana yang baik untuk menyalurkan pendapat sambil tetap 

menghargai pendapat yang lain. 

Persuasi, mengajak atau mendorong orang untuk tetap berkomunikasi. 

Pendidikan dan pengajaran juga menjadi poin penting. Fungsi ini diterapkan sejak 

awal kehidupan manusia. Kedua fungsi ini dimulai dari lingkungan keluarga, 

tentang penanaman nilai moral, norma budaya, budi pekerti dan juga sopan 

santun. Promosi kebudayaan, menyediakan kemungkinan atau peluang untuk 

memperkenalkan, menjaga dan melestarikan tradisi budaya suatu masyarakat. 

Komunikasi menjaga hubungan baik antar sesama. Hal yang terakhir adalah 

integrasi. Melalui komunikasi, maka sejumlah orang yang melintas ruang dan 

waktu di muka bumi ini dapat di integrasikan, artinya dengan komunikasi makin 

banyak orang saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-masing. Berarti, 

komunikasi tetap berjalan dimanapun dan kapanpun. 

Harold Laswell (Cangara, 2008: 59) menambahkan fungsi komunikasi 

antara lain “manusia dapat mengontrol lingkungannya, beradaptasi dengan 

lingkungan tempat mereka berada, serta melakukan transformasi warisan sosial 

kepada generasi berikutnya”. Judy C dan Paul E (Mulyana, 2012: 5) menerangkan 

juga bahwa terdapat dua fungsi umum komunikasi yaitu “untuk melangsungkan 

hidup sendiri-sendiri dan untuk melangsungkan hidup bermasyarakat”. Poin 

pertama meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, 

menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. 
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Kedua, untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, tepatnya untuk menyambung 

hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. 

Jadi, dengan komunikasi yang baik, hubungan antar sesama dapat 

dipelihara kelangsungannya. Komunikasi antar sesama dapat memperbanyak 

sahabat, memperbanyak rezeki, memelihara customer, menjalin hubungan erat, 

dan juga memelihara hubungan yang baik antara bawahan dan atasan dalam suatu 

organisasi. Singkatnya, komunikasi berfungsi menjembatani hubungan antar 

manusia dalam bermasyarakat. 

2.1.5 Konteks Komunikasi 

Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam 

komunikasi. Menurut Deddy Mulyana (2012: 81-83) terdapat empat tingkat 

komunikasi yang sering disepakati, antara lain komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Berikut 

penjabaran konteks komunikasi tersebut : 

a. Komunikasi antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi 

antara orang-orang secara tatap-muka. Pada proses ini pesertanya 

memungkinkan menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara 

verbal ataupun nonverbal. 

b. Komunikasi kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota 

bisa saja memiliki peran berbeda, namun mereka tetap saling membutuhkan 

dan merasa menjadi bagian dalam kelompok tersebut. 

c. Komunikasi organisasi 
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Komunikasi organisasi (organizational communication) terjadi dalam suatu 

organisasi, bersifat formal dan juga informal. Komunikasi ini berlangsung 

dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi 

formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke 

bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi 

informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi 

antarsejawat, juga termasuk selentingan dan gossip. 

d. Komunikasi massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi), berbiaya relatif mahal. Dikelola oleh suatu lembaga atau 

orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar di banyak tempat, anonym, dan heterogen. 

Dalam konsep penelitian ini, konteks komunikasi yang dipakai adalah 

komunikasi organisasi. Pemilihan komunikasi organisasi dirasa cocok dan cukup 

membatasi batasan pembahasan yang akan dibahas. 

2.2 Organisasi 

2.2.1 Pengertian Organisasi 

Pengetahuan dasar tentang komunikasi di atas dirasa penting untuk 

memahami organisasi. Karena, komunikasi terjadi pada suatu lingkungan tertentu 

yang mempunyai struktur, karakteristik, serta fungsi tertentu yang bisa jadi 

berpengaruh kepada proses komunikasi. Setidaknya ada yang perlu dipahami 

tentang dasar organisasi baru kemudian memahami proses komunikasi yang 

terjadi didalamnya. 

Ada berbagai macam pendapat tentang apa yang dimaksud dengan 

organisasi. Schein 1982 (Arni Muhammad, 2014: 23) mengatakan bahwa 

“organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk 

mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui 



14 
 

hierarki otoritas dan tanggung jawab”. Lain lagi dengan Kochler (Arni 

Muhammad, 2014: 24) mengungkapkan bahwa organisasi adalah “sistem 

hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang 

untuk mencapai tujuan tertentu”. Jabaran tersebut menjelaskan pula bahwa 

organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, 

saling berhubungan satu sama lain dan tergantung kepada komunikasi 

manusianya untuk saling koordinasi aktivitas dalam organisasi tersebut. 

Sementara itu, Robbins 1993 (Liliweri, 2014: 51) menambahkan 

pengertian organisasi, yaitu :  

“organisasi adalah bentuk kerja sama yang sistemik antara sejumlah 

orang untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kita sebut kerja 

sama, karena didalamnya terbentuk jalinan, hubungan, relasi, dan 

komunikasi antara sejumlah orang yang mempunyai tugas dan fungsi 

yang sama atau yang berbeda-beda (subsistem) lalu membentuk sebuah 

sistem (berinterelasi satu sama lain) untuk memenuhi tujuan-ideal dan 

konkret-yang telah disepakati bersama”. 

 

Max weber 1864-1920 (Liliweri, 2014: 53) ikut pula menambahkan 

bahwa “organisasi merupakan suatu sistem legal rasional dari struktur dan proses 

yang menggambarkan rancangan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu yang 

disebut birokrasi”. 

Dalam penjabaran diatas diutarakan pendapat yang berbeda-beda namun 

ada 3 hal yang sama dikemukakan yaitu sistem, mengkoordinasi aktivitas dan 

mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi pasti mempunyai sistem. Sistem 

tersebut akan bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu saja salah atau 

terganggu maka akan berpengaruh pula pada yang lainnya. Koordinasi, menjadi 

bagian penting pula dalam organisasi. Bayangkan saja jika suatu organisasi tidak 

adanya saling koordinasi, maka akan saling menyalahkan bagian satu dengan 

yang lainnya. Banyaknya kegiatan atau aktivitas dibutuhkan koordinasi yang 

jelas. Terakhir, yang tak dapat dipungkiri adalah setiap organisasi pasti memiliki 

tujuan bersama, visi dan misi yang jelas. 
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2.2.2 Elemen Organisasi 

Setiap organisasi sangatlah bervariasi, kadang ada yang kompleks ada 

juga yang sederhana. Namun, setidaknya ada beberapa elemen yang harus ada 

dalam suatu organisasi. Scott 1981 (Muhammad, 2014: 25-28) menjelaskan 

bahwa lima elemen dasar yaitu “struktur sosial, partisipan, tujuan, teknologi, dan 

lingkungan”. 

Jika diuraikan struktur sosial adalah pola atau aspek aturan hubungan yang 

ada antara partisipan di dalam organisasi. Dalam struktur sosial juga terdapat 

struktur normatif dan tingkah laku. Secara tidak langsung struktur itu membatasi 

sikap dan tingkah laku dalam berorganisasi. Sedangkan maksud dari partisipan 

adalah mereka yang memberikan kontribusi pada organisasi tersebut.  

Selanjutnya adalah tujuan yang paling penting dan sangat kontroversial. 

Tujuan menjadi suatu titik sentral. Tujuan disematkan dalam organisasi agar 

individu-individu didalamnya merasa tergugah untuk mencapai tujuan tersebut. 

Yang dimaksud dengan teknologi adalah alat yang dipakai untuk memproduksi 

atau alat untuk melangsungkan pekerjaannya. Semakin majunya teknologi zaman 

sekarang, semakin beragam juga alat yang dapat dimanfaatkan dalam sebuah 

organisasi. Yang terakhir adalah lingkungan. Setiap organisasi berada pada 

keadaan fisik tertentu, teknologi, kebudayaan dan lingkungan sosial, terhadap 

mana organisasi harus menyesuaikan diri. Organisasi seperti halnya manusia yang 

tidak dapat hidup sendiri. Semuanya bergantung pada lingkungan. Lingkungan 

yang baik, komunikasi yang baik akan menimbulkan suasana komunikasi yang 

baik. 

2.2.3 Karakteristik organisasi 

Tiap organisasi di samping mempunyai elemen yang umum, juga 

mempunyai karakteristik yang umum. Arni Muhammad (2014: 29-32) 

menerangkan bahwa karakteristik organisasi tersebut adalah dinamis, 

memerlukan informasi, mempunyai tujuan, dan struktur.  
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Dinamis, disini berarti organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang 

terus-menerus mengalami perubahan, karena selalu menghadapi tantangan baru 

dari lingkungannya dan perlu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang 

selalu berubah-ubah tersebut. Dalam fase dinamis ini, terdapat beberapa faktor 

penting dalam prosesnya yaitu adanya perubahan ekonomi dalam lingkungannya, 

perubahan pasaran, perubahan kondisi sosial, dan perubahan teknologi. Setiap 

organisasi memerlukan sumber keuangan untuk melakukan aktivitasnya. 

Organisasi harus memberikan perhatian penting kepada tiap-tiap segi ekonomi. 

Kebanyakan organisasi pasarannya adalah produksi atau pelayanan. Karena 

pasaran itu tergantung kepada langganan yang menggunakannya maka organisasi 

harus sensitif terhadap perubahan sikap langganannya. Faktor perubahan kondisi 

sosial juga menjadikan organisasi bersifat dinamis. Karena semua organisasi itu 

tergantung kepada bakat dan inisiatif manusia maka organisasi mesti tetap 

dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial. Faktor 

terakhir teknologi, yang terjadi dalam masyarakat akan memberikan dampak pada 

organisasi. 

Memerlukan informasi, adalah mutlak ada dalam setiap organisasi untuk 

tetap hidup. Tanpa adanya informasi organisasi tidak dapat jalan. Untuk 

mendapatkan informasi adalah dengan melalui proses komunikasi. Tanpa 

komunikasi tidak mungkin kita mendapatkan informasi. Oleh karena itu, 

komunikasi memegang peranan penting dalam organisasi.  

Mempunyai tujuan, merupakan ciri setiap organisasi. Organisasi 

merupakan suatu kelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. 

Setiap organisasi pasti memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu hendaknya 

dihayati oleh seluruh anggota organisasi melalui partisipasi mereka secara 

individual. 

Terstruktur, adalah karakteristik terakhir dari organisasi. Organisasi dalam 

usaha mencapai tujuannya biasanya membuat aturan-aturan, undang-undang, dan 

hierarki hubungan dalam organisasi. Inilah yang dinamakan struktur organisasi. 
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Struktur menjadikan organisasi membakukan prosedur kerja dan mengkhususkan 

tugas yang berhubungan dengan proses produksi. Biasanya suatu organisasi 

mengembangkan suatu struktur yang membantu organisasi mengontrol dirinya 

sendiri.   

2.3 Komunikasi Organisasi 

Menurut Alo Liliweri (2014: 365) berdasarkan situs ensiklopedia bebas, 

Wikipedia komunikasi organisasi adalah studi tentang bagaimana orang-orang 

yang bekerja di dalam organisasi berkomunikasi dalam konteks organisasi, serta 

interaksi dan pengaruh antara struktur organisasi dengan pengorganisasian. 

Komunikasi menjadi bagian penting dalam organisasi. Dalam kenyataannya, 

masalah komunikasi selalu muncul dalam proses organisasi. Oleh karena itu, 

komunikasi dalam organisasi menjadi sistem aliran yang menghubungkan dan 

membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan 

sinergi. Jika ini dipahami oleh pengelola organisasi maka perbedaan-perbedaan 

individu dan ketidakmengertian (missunderstanding) dalam organisasi bisa 

diperkecil dan dikurangi yang pada akhirnya konflik bisa dihindari. Komunikasi 

organisasi itu merupakan kunci sukses organisasi.  

Redding & Sanborn (Muhammad, 2014: 65) menjelaskan bahwa 

“komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam 

organisasi yang kompleks”. Sedangkan menurut Josep A. Devito (Masmuh, 2010: 

6) “komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan 

di dalam organisasi – di dalam kelompok formal maupun informal organisasi”. 

Sementara Katz & Kahn (Muhammad, 2014: 65-66) mengatakan bahwa 

“komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan 

pemindahan arti di dalam suatu organisasi”. 

Begitu pula Deddy Mulyana (Masmuh, 2010: 6) menawarkan lingkup 

kajian komunikasi organisasi sebagai berikut : 
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“komunikasi organisasi (organization communication) terjadi 

dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. 

Komunikasi organisasi sering kali melibatkan juga komunikasi diadik, 

komunikasi antarpribadi, dan ada kalanya juga komunikasi publik. 

Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni 

komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. 

Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur 

organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk gosip”. 

 

Meskipun bermacam-macam persepsi dari para ahli mengenai komunikasi 

organisasi, Arni Muhammad (2014: 67) menyimpulkan ada beberapa hal yang 

umum yang dapat disimpulkan. Pertama, komunikasi organisasi terjadi dalam 

suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri 

baik internal maupun eksternal. Kedua, komunikasi organisasi meliputi pesan dan 

arusnya, tujuan, arah dan media. Ketiga, komunikasi organisasi meliputi orang 

dan sikapnya, perasaannya, hubungannya dan keterampilan/ skillnya. 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi 

adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam suatu 

organisasi secara formal ataupun informal guna memperoleh informasi satu sama 

lain. Komunikasi organisasi juga meliputi media penyampaian pesannya. 

Kemudian baru efek yang ditimbulkan setelah adanya pesan.  

Komunikasi di dalam suatu organisasi pasti terjadi dan tak dapat 

terelakkan. Komunikasi menjadi hal penting dalam berorganisasi. Komunikasi 

yang menjadi jembatan antar satu dengan yang lainnya untuk menjalin suatu 

hubungan yang baik. Redi Pranuju (Masmuh, 2010: 7) berpendapat bahwa 

“Connection komunikasi merupakan sistem aliran yang menghubungkan dan 

membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menimbulkan 

sinergi”. 

Menurut Goldhaber (Muhammad, 2014: 67) berpendapat bahwa 

“komunikasi di dalam organisasi adalah proses menciptakan dan saling tukar 

menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama 
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lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah”. 

Definisi ini mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, saling 

tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian. Asumsi itu dikuatkan pula 

oleh pendapat salah satu pakar sarjana perilaku organisasi terdahulu, Chester 

Barnard (Masmuh, 2010: 7) yang berpendapat bahwa “komunikasi itu menduduki 

tempat sentral, karena struktur, keluasan (extensiveness), dan ruang lingkup 

organisasi itu hampir seluruhnya ditentukan oleh teknik-teknik komunikasi”. 

Pandangan di atas menggambarkan bahwa tak ada organisasi tanpa 

komunikasi. Komunikasi menjadi tempat sentral dan menjadi kekuatan yang luar 

biasa dalam berorganisasi. Terciptanya connection yang baik menimbulkan juga 

iklim organisasi yang baik. 

2.3.1 Penggolongan komunikasi dalam organisasi 

Komunikasi merupakan unsur pengikat berbagai bagian yang saling 

bergantung dari sistem yang ada. Tanpa komunikasi tidak ada aktivitas yang 

terorganisir. M. T. Myers & G. E. Myers 1987 (Masmuh, 2010: 8-22) menuliskan 

bahwa ada lima penggolongan komunikasi organisasi yang biasa dipakai antara 

lain komunikasi lisan dan tertulis, komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi 

kebawah, ke atas, dan ke samping, komunikasi formal dan informal, dan 

komunikasi satu arah dan dua arah. Berikut penjelasannya :  

a. Komunikasi lisan dan tertulis 

Sebagian besar interaksi manusia terjadi dalam bentuk lisan dan tertulis. 

Biasanya gaya seperti ini digunakan ketika komunikasi antar personal. 

Komunikasi lisan banyak disukai karena dapat menimbulkan keakraban antar 

sesama. Banyak faktor yang menentukan pemilihan di antara kedua bentuk 

komunikasi itu untuk digunakan dalam situasi tertentu. Pertimbangan waktu, 

biaya, ketepatan, preferensi pribadi, keterampilan berkomunikasi individual, 

sumber-sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan lain menjadi kriteria 

pengambilan keputusan dalam memilih apakah pesan-pesan akan disampaikan 

dalam bentuk lisan atau tertulis. 
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b. Komunikasi verbal dan nonverbal 

Jika dua orang berinteraksi, maka informasi mengenai perasaan dan gagasan 

ide-ide yang timbul akan dikomunikasikan. Informasi dan ide-ide dapat 

dikemukakan secara lisan. Namun, arti dari kata atau kalimat dapat diperjelas 

melalui tinggi rendahnya suara, ekspresi wajah, pandangan mata dan lain-lain. 

Perasaan seseorang juga dapat dinyatakan melalui berbagai isyarat-isyarat 

atau signal-signal non-verbal dalam percakapan tatap muka langsung, 

perasaan, keadaan jiwa, atau suasana hati seseorang dinyatakan melalui 

gerakan isyarat (gesture), ekspresi wajah, posisi dan gerakan badan, postur, 

kontak fisik, kontak pandangan mata, dan stimulasi non-verbal lain yang sama 

pentingnya dengan kata-kata yang diucapkan.  

c. Komunikasi ke bawah, ke atas dan ke samping 

Komunikasi ke bawah mengalir dari tingkatan manajemen puncak ke 

manajemen menengah, manajemen yang lebih rendah, dan akhirnya sampai 

pada tingkat bawahan. Sedangkan komunikasi ke atas adalah komunikasi 

yang mengalir dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ke atas terkadang 

disampaikan melalui media tertentu seperti rapat. Komunikasi ke samping 

terjadi antara dua pihak yang berada dalam tingkatan dan wewenang yang 

sama atau antara orang atau pihak pada tingkatan yang berbeda yang tidak 

mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lainnya (komunikasi 

diagonal). Komunikasi kesamping terjadi secara teratur di antara karyawan 

yang bekerja bersama dalam suatu tim, di antara para anggota kelompok 

karyawan yang berbeda para anggota departemen atau bagian yang secara 

fungsional terpisah, dan di antara karyawan lini dan staff. Jadi pola 

komunikasi ke samping sangat berkaitan erat dengan aliran kerja dalam suatu 

organisasi. 

d. Komunikasi formal dan informal 

Dasar dari penggolongan ini adalah gaya, tatakrama, dan pola aliran dalam 

suatu organisasi. 
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1. Komunikasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur 

hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur organisasi. 

Komunikasi formal terjadi di antara karyawan melalui garis kewenangan 

yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dari kewenangan ini merupakan 

sistem urat-syaraf yang menyediakan saluran-saluran dimana prosedur 

kerja, instruksi, dan gagasan, dan umpan balik mengenai pelaksanaan 

pekerjaan bawahan disampaikan ke bawah dari pimpinan yang lebih tinggi 

ke karyawan bawahannya. Komunikasi formal juga menetapkan saluran 

dimana komunikasi ke atas berlangsung, misalnya: bawahan dapat 

didorong untuk menyatakan ide-ide, sikap, dan perasaan mereka sendiri, 

pekerjaan mereka, kebijaksanaan perusahaan, dan masalah-masalah 

sejenis yang melibatkan mereka. 

2. Komunikasi informal adalah proses komunikasi yang terjadi tanpa 

mengikuti jalur struktural. Sehingga bisa saja terjadi seorang bawahan 

dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan secara terbuka. 

Komunikasi informal terjadi di antara karyawan dalam suatu organisasi 

yang dapat berinteraksi secara bebas satu sama lain terlepas dari 

kewenangan dan fungsi jabatan mereka. Biasanya komunikasi informal 

dilakukan melalui tatap muka langsung atau dengan pembicaraan lewat 

telepon. Komunikasi informal terjadi sebagai perwujudan dari keinginan 

manusia untuk bergaul (sosialisasi) dan keinginan untuk menyampaikan 

informasi yang dipunyai dan dianggap tidak dipunyai oleh rekan lainnya. 

Komunikasi informal bisa saja bersifat pribadi, gossip, desas-desus dan 

lain lain. 

e. Komunikasi satu arah dan dua arah 

1. Komunikasi satu arah hanya menekankan penyampaian pesan. 

Komunikasi ini tidak menghiraukan komunikasi yang lainnya. konfirmasi 

satu arah menghilangkan kesempatan untuk memperoleh penjelasan dan 

konfirmasi. Contoh yang paling baik adalah perintah dan instruksi lisan 

maupun tertulis di kalangan organisasi militer. 
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2. Komunikasi dua arah mempunyai suatu sistem umpan balik di dalamnya. 

Komunikan bisa saja langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Komunikasi dua arah menjalin hubungan antar sesama dan 

menjamin informasi dapat berjalan lebih lanjut. 

Selain penggolongan diatas, saluran dan media komunikasi dalam 

organisasi juga menjadi sesuatu yang penting. Sama halnya dengan jenis proses 

komunikasinya, saluran dan media komunikasi dapat bersifat formal maupun 

informal. Masmuh (2010: 23-35) menjelaskan bahwa terdapat beberapa saluran 

dan media komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut : 

a. Saluran dan media komunikasi tertulis, terbagi menjadi tiga yaitu saluran dan 

media komunikasi ke bawah tertulis, ke atas tertulis, dan ke samping tertulis. 

1. Saluran dan media komunikasi ke bawah tertulis meliputi deskripsi 

jabatan dan pedoman prosedur kerja, buku pedoman, majalah dan bulletin 

perusahaan, memo dan instruksi tertulis, papan pengumuman, laporan 

tahunan, surat dalam amplop gaji, dan surat langsung.  

2. Saluran dan media komunikasi ke atas tertulis meliputi kotak saran, 

program saran, grievance procedure (surat penting), survei semangat kerja 

dan sikap karyawan, dan mekanisme penyusunan anggaran. 

3. Saluran dan media komunikasi ke samping tertulis meliputi penyusunan 

anggaran, dan memo.  

b. Saluran dan media komunikasi lisan, banyak digunakan dalam organisasi 

modern yang telah memanfaatkan komunikasi lisan atau tatap muka secara 

luas seperti halnya komunikasi tertulis. Saluran dan media komunikasi 

tersebut adalah : 

1. Saluran dan media komunikasi ke bawah-lisan meliputi pembicaraan 

lewat telepon, komunikasi tatap muka antara bawahan dan atasan, panitia, 

dan konferensi. 

2. Saluran dan media komunikasi ke atas-lisan meliputi wawancara PHK, 

kebijaksanaan pintu terbuka. 
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c. Saluran dan media komunikasi ke samping-lisan meliputi mekanisme 

penyusunan anggaran, demikian juga pembicaraan lewat telepon, panitia dan 

konferensi merupakan termasuk saluran dan media komunikasi ke samping-

lisan. 

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Komunikasi Organisasi 

Menurut Alo Liliweri (2014: 372-374) komunikasi organisasi memiliki 

tujuan dan fungsinya. Ada empat tujuan komunikasi organisasi, yaitu : 

a. Menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Memberi peluang bagi para 

pemimpin organisasi dan anggotanya untuk menyatakan pikiran, pandangan, 

dan pendapat sehubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan.  

b. Membagi informasi (information sharing). Memberi peluang kepada seluruh 

aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberi makna yang sama 

atas visi, misi, tugas pokok, fungsi organisasi, sub-organisasi, individu, 

mauoun kelompok kerja dalam organisasi. 

c. Menyatakan perasaan dan emosi. Memberi peluang bagi para pemimpin dan 

anggota organisasi untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan 

dan emosi. 

d. Tindakan koordinasi. Bertujuan mengordinasikan sebagian atau seluruh 

tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi, yang telah dibagi 

habis ke dalam bagian atau subbagian organisasi. Organisasi tanpa koordinasi 

dan organisasi tanpa komunikasi sama dengan organisasi yang menampilkan 

aspek individual dan bukan menggambarkan aspek kerja sama.  

Selain tujuan, komunikasi organisasi juga memiliki fungsi umum dan 

fungsi khusus komunikasi organisasi. Berikut penjabarannya :  

a. Fungsi umum komunikasi organisasi :  

1. To tell. Komunikasi berfungsi untuk menceritakan informasi terkini 

mengenai sebagian atau keseluruhan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Terkadang komunikasi merupakan proses pemberian informasi mengenai 
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bagaimana seorang atau sekelompok orang harus mengerjakan satu tugas 

tertentu.  

2. To sell. Komunikasi berfungsi untuk “menjual” gagasan dan ide, 

pendapat, fakta, termasuk menjual sikap organisasi dan sikap tentang 

sesuatu yang merupakan subjek layanan. Contohnya, humas, pameran, 

ekspo, dan lain-lain. 

3. To learn. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para 

karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain (internal), belajar 

tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang lain, tentang 

apa yang “dijual” atau yang diceritakan oleh orang lain tentang organisasi. 

4. To decide. Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana 

organisasi membagi pekerjaan, atau siapa yang menjadi atasan dan siapa 

yang menjadi bawahan, besaran kekuasaan dan kewenangan, menentukan 

bagaimana menangani sejumlah orang, bagaimana memanfaatkan sumber 

daya, serta mengalokasikan manusia, mesin, metode, dan teknik dalam 

organisasi. 

b. Fungsi khusus komunikasi organisasi 

1. Membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi, lalu 

menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando. 

2. Membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antarsesama 

bagi peningkatan produk organisasi. 

3. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani atau 

mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak 

pasti.  

2.3.3 Metode Komunikasi Organisasi 

Liliweri (2014: 374-378) menambahkan bahwa terdapat empat metode 

dalam komunkasi organisasi, yaitu komunikasi tertulis, komunikasi lisan, 

komunikasi nonverbal, dan komunikasi media elektronik. Berikut penjabarannya :  

a. Komunikasi tertulis 
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Komunikasi tertulis adalah salah satu cara berkomunikasi yang memindahkan 

pesan (informasi) secara tertulis dari satu sumber, dan dikirimkan atau 

dialihkan kepada pihak penerima. Lazimnya, komunikasi tertulis dilakukan 

melalui surat menyurat. Jika surat menyurat pribadi itu ada ragamnya, 

demikian pula komunikasi tertulis dalam organisasi. Cara-cara berkomunikasi 

tertulis dalam organisasi biasanya mempunyai standar tertentu yang 

ditetapkan sebagai ciri khas dari sebuah organisasi. Cara-cara tersebut 

ditunjukkan dalam tata aturan surat-menyurat, memo, laporan, manual, dan 

formulir yang dikeluarkan oleh suatu organisasi.  

1. Surat 

Surat adalah cara berkomunikasi tertulis yang bertujuan untuk 

mengalihkan sebuah informasi dari suatu sumber kepada penerima baik 

perorangan, kelompok, atau unit kerja di dalam maupun di luar 

lingkungan organisasi. 

2. Memo 

Memo sering disebut dengan office memorandum, merupakan cara 

berkomunikasi tertulis yang digunakan oleh seorang pejabat kepada 

seseorang atau sekelompokorang di dalam lingkungan organisasi. Isi dari 

sebuah memo biasanya tentang satu topik yang bersifat impersonal (dinas 

dan resmi). Dilihat dari segi derajatnya, memo kurang formal 

dibandingkan dengan surat. 

3. Laporan (report) 

Laporan merupakan cara berkomunikasi tertulis yang berisi 

perkembangan atau kemajuan suatu kegiatan atau proyek, yang sering 

digunakan sebagai informasi dasar bagi pengambilan keputusan. 

4. Manual 
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Adalah cara berkomunikasi tertulis yang sangat bervaiasi dalam 

sebuah organisasi. Manual biasanya berisi perintah bagaimana seorang 

karyawan harus mengerjakan suatu tugas secara bertahap. Terkadang, 

manual berisi informasi tentang aturan organisasi, aturan mengoperasikan 

komputer, mesin faks, atau internet. 

5. Formulir (form) 

Formulir adalah cara berkomunikasi tertulis yang relatif sudah berpola 

(patent), artinya organisasi telah menetapkan standarisasinya. 

b. Komunikasi lisan 

Komunikasi lisan merupakan cara berkomunikasi tatap muka yang biasa 

dilakukan dalam organisasi, misalnya melalui komunikasi antar pribadi atau 

kelompok, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi (task) maupun 

dalam pertemuan formal (rapat), penyampaian laporan organisasi, hingga ke 

pertemuan informal. Komunikasi lisan dikenal juga dengan komunikasi antar 

pribadi. Cara berkomunikasi lisan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat 

besar di antara kedua belah pihak yang berkomunikasi, di mana para 

partisipan dapat menyampaikan dan merespons informasi secara verbal 

maupun nonverbal sehingga memudahkan pemahaman bersama.  

c. Komunikasi nonverbal 

Komunikasi nonverbal adalah cara berkomunikasi dengan mengirimkan 

informasi dalam bentuk simbo-simbol nonverbal. Albert Mehrabian (1972) 

mengatakan, setiap manusia menyatakan makna emosinya melalui saluran 

verbal yang eksplisit sebesar 7%. Sekitar 38% manusai berkomunikasi dengan 

paralinguistik, yakni berdasarkan suara, dan sekitar 55% melalui pernyataan 

nonverbal yang meliputi isyarat, tampilan tubuh, dan pernyataan wajah. 

Persentase yang sangat empiris itu menunjukkan, manusia cenderung 

berkomunikasi secara nonverbal, terutama menggunakan wajah dan tanda-

tanda dari bagian tubuh pada wajah, seperti hidung, mata, bibir, mulut, dan 

dahi. Adapun pembagian komunikasi nonverbal meliputi kinesik (isyarat 
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dengan gerakan tubuh), proksemik (isyarat nonverbal melalui jarak dan 

ruang), haptik (isyarat melalui perabaan), kronemik (isyarat melalui orientasi 

budaya atas waktu), paralinguistik (dengan suara), artefak (melalui benda-

benda material, asesoris, dan sebagainya), dan tampilan tubuh (tegak, 

membungkuk, dan sebagainya). 

d. Media elektronik 

Kita juga dapat berkomunikasi dalam organisasi melalui media elektronik 

untuk memindahkan informasi, baik informasi secara verbal maupun 

nonverbal. Pertukaran informasi dengan bantuan media elektronik bertujuan 

untuk mengalihkan pesan tertulis secara tepat, hemat, dan murah melalui 

jaringan komputer dalam local area network (LAN). Media ini dapat 

digunakan untuk komunikasi bermedia, baik lisan maupun tertulis.  

Dari uraian diatas, dapat dibandingkan antara metode komunikasi 

tertulis, lisan, dan nonverbal sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :  

 

Tabel 2.1 Metode Komunikasi 
Metode Bentuk 

Oral 1. Wawancara 

2. Pertemuan staff 

3. Konferensi 

4. Orientasi 

5. Konseling 

6. laporan 

Tertulis 1. Pengumuman 

2. Surat 

3. Poster 

4. Buku 

5. Kartu kendali 

6. Selebaran 

Nonverbal 1. Bahasa tubuh 

2. Jarak 

3. Ruang 

4. Waktu 

5. Warna 

6. Asesoris 

7. Intonasi 

Media Elektronik 1. Telepon 

2. Faks 

3. Email 

4. Slide 

5. Komputer 

6. Multimedia 

7. Televisi 

8. Video 

Visual 1. Ilustrasi 

2. Merek 

3. Logo 

4. Cap 

5. Simbol 

Sumber: Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi & Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. Hal. 374-378
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2.3.4 Pola aliran informasi 

Menurut Joseph A. Devito (Masmuh, 2010: 57-58) dalam kaitannya 

organisasi, ada lima pola aliran informasi yang dapat dijumpai di umumnya 

kelompok dan organisasi, di antaranya sebagai berikut :  

a. Pola lingkaran 

Pola lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. 

Mereka memiliki kewenangan atau kekuatan posisinya sama untuk 

mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua 

anggota lain disisinya. 

b. Pola roda 

Pola roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu posisinya di pusat. Orang ini 

merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari 

semua anggota. Jika seorang anggota ingin berkomunikasi dengan anggota 

lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya. 

c. Pola Y 

Pola Y relatif kurang tersentralisasi disbanding dengan pola roda, tetapi lebih 

tersentralisasi disbanding dengan pola lainnya. pola Y juga terdapat pemimpin 

yang jelas. Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua 

orang lainnya. ketiga anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan 

satu orang lainnya. 

d. Pola rantai 

Pola rantai sama dengan pola lingkaran kecuali bahwa para anggota yang 

paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Orang yang 

berada di posisi tengah-tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada 

mereka yang berada di posisi lain. 
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e. Pola semua saluran atau Bintang 

Pola ini hampir sama dengan pola lingkaran dalam arti semua anggota adalah 

sama dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi 

anggota lainnya. akan tetapi, dalam struktur semua saluran, setiap anggota 

bisa berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Pola ini memungkinkan 

adanya pastisipasi anggota secara optimum. 

Lima pola di atas dapat divisualisasikan sebagai berikut :  

 

Gambar 2.1 Pola Aliran Informasi dalam Organisasi 

Sumber: Masmuh, Abdullah. 2010. Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan 

Praktek. Malang: UMM Press. Hal. 57-58 

 

2.4 Teknologi Komunikasi 

Kemajuan suatu moda komunikasi merupakan ikutan dari perubahan pola 

“gerak” dalam kehidupan masyarakat. Menurut William Paisley (Noegroho, 

2010: 5) ia menyimpulkan bahwa “munculnya teknologi komunikasi pada 

hakekatnya didorong oleh kebutuhan untuk gerak atau perpindahan materi pesan 

supaya dapat mengatasi ruang dan waktu”. 

Menurut Roger (Noegroho, 2010: 2) “teknologi merupakan sebuah 

perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian 

yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai 
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suatu tujuan”. Di era ini, teknologi menjadi sesuatu yang tak dapat dipisahkan. 

Bahkan, teknologi yang membantu aktivitas manusia sehari-hari.  

Karakteristik sistem komunikasi manusia sebagai akibat teknologi 

komunikasi baru menurut Noegroho (2010: 12) adalah : 

“Interactivity, kemampuan untuk „talk back‟ kepada penggunanya artinya 

komponen teknologi elektronik yang ada memungkinkan adanya komunikasi 

dengan medianya secara automatic atau mechanical reaction, dan atau 

memungkinkan terjadi komunikasi interpersona melalui media atau „machine 

assited interpersonal communication”. 

 

Dari penjabaran di atas terlihat jelas bahwa munculnya teknologi 

komunikasi sangat memudahkan siapapun dalam melakukan apapun. Terlebih 

dengan menggunakan alat yang bernama smartphone segala kegiatan dapat 

terkomunikasikan tanpa mengenal ruang dan waktu. 

2.5 Media Baru 

Saat ini media baru sudah menjangkau hampir seluruh elemen masyarakat, 

bahkan mulai dari anak kecil hingga dewasa. Media tersebut pun turut memberi 

andil yang sangat besar bagi perkomunikasian di era saat ini. Menurut Nawiroh 

(2016: 88) “Media baru (new media) merupakan alat atau sarana dalam 

menyampaikan pesan pada khalayak luas dengan menggunakan tekonologi digital 

atau disebut juga sebagai jaringan teknologi komunikasi dan informasi”.  

Media baru memungkinkan orang untuk membuat, memodifikasi, dan 

berbagi dengan orang lain, menggunakan alat yang relatif sederhana yang relatif 

gratis atau murah. Media baru membutuhkan komputer atau perangkat mobile 

dengan akses internet. Sementara itu, Mc Quail (Nawiroh, 2016: 89) 

mengemukakan pendapat bahwa setidaknya ada aspek mendasar dari 

perkembangan media baru saat ini yaitu digitalisasi dan konvergensi. Digitalisasi 

berarti pesan yang dikonstruksi dalam bentuk teks, kemudian diubah menjadi 

serangkaian kode-kode digital dan dapat diproduksi, dikirimkan pada penerima 
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maupun disimpan. Konvergensi yaitu penyatuan semua bentuk dan fungsi media 

yang selama ini berdiri sendiri, baik dalam proses organisasinya, distribusi, 

penerimaan, regulasi, maupun fungsi sebagai sumber informasi dan hiburan.  

Internet, website, komputer multimedia termasuk dalam kategori media 

baru. Namun, internet sangat dikenal dengan bentuk dari media baru. Jika 

percetakan (pers) menggunakan media cetak, elektronik menggunakan sinyal 

transmisi, sedangkan media baru menggunakan basis komputerisasi. Media baru 

ini juga mengubah fungsi media komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok 

maupun komunikasi massa. Kenyataan ini melampaui fungsi dan bentuk media 

massa yang ada selama ini, yaitu media cetak dan elektronik (televisi dan radio).  

Nawiroh (2016: 89-90) mengemukakan pendapat bahwa pada media baru 

terdapat beragam fitur yang merupakan konsekuensi dari ciri konvergensi, yaitu 

antara lain media online, media sosial, chat room (ruang obrolan), email (surat 

elektronik), mailing list/ news group (portal berita), dan www (website) dan lain-

lain. Banyak sekali media yang digunakan di era modern ini. Karena hampir 

semuanya berbasis online. Keperluan orang pun berbeda-beda dalam hal 

penggunaannya. Namun, peneliti berfokus pada media sosial yang dimanfaatkan 

sebagai media komunikasi dalam ruang obrol. 

2.5.1 Karakteristik Media Baru 

Nawiroh (2016: 90) berpendapat lagi ciri-ciri media baru yang 

membedakan dengan media massa lainnya adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan untuk mengatasi kurangnya waktu dan ruang, meskipun terbatas 

dengan ukuran layar, waktu unduh, kapasitas server, dan lain-lain. 

b. Fleksibilitas : media baru dapat menyajikan berbagai bentuk informasi yang 

berupa, kata, gambar, audio, video, dan grafis.  

c. Immediacy : media baru dapat menyampaikan informasi dengan segera, 

seiring peristiwa berlangsung. Mencakup berbagai aspek berita pada waktu 

bersamaan.  

d. Hypertextuality : media baru dapat menghubungkan satu format informasi 

dengan format dan sumber informasi lain melalui hyperlink.  

e. Interaktivitas : media baru memiliki sistem komunikasi manusia-mesin.  
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f. Multimediality : tidak seperti media tradisional, media baru dapat berisi 

berbagai jenis media pada platform tunggal. Kita bisa menonton televisi dan 

mendengarkan radio, dan membaca surat kabar pada halaman web.  

g. Biaya lebih murah : dibandingkan dengan media lain, produksi halaman web 

memerlukan biaya yang murah dan ramah lingkungan.  

h. Perpanjangan akses : kita bisa mendapatkan akses ke sumber-sumber web 

atau media baru di manapun kita berada. 

 

Di Indonesia, media internet saat ini sudah sangat populer. Internet sudah 

menjadi kebutuhan sebagian besar di kalangan masyarakat baik itu mahasiswa, 

karyawan, pelaku bisnis dalam fungsinya sebagai pencarian informasi, sebagai 

media komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok, dan sebagai media 

hiburan.  

Dalam hal ini, media baru di terima dan digunakan secara baik. Kegunaan 

media baru tersebut adalah untuk memangkas ketidakefektifan komunikasi 

menjadi komunikasi yang efektif. Artinya akses untuk tetap berkomunikasi dapat 

dilakukan dimanapaun bahkan kapanpun. Terlebih dengan adanya smartphone 

yang dimiliki banyak orang saat ini semakin melengkapi kegunaan media baru 

tersebut. 

2.6 Media Sosial 

Akses terhadap media telah menjadi suatu kebutuhan primer bagi setiap 

orang. Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, 

dan akses pengetahuan apapun. Bahkan semakin canggihnya perangkat dan 

semakin modernnya zaman, industri seperti menghadirkan “dunia dalam 

genggaman”. 

Setidaknya kita dapat memahami apa arti dari media dan sosial itu sendiri. 

Menurut Laughey & Mc Quail (Nasrullah, 2016: 3) secara sederhana “istilah 

media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana banyak definisi yang 

lainnya. Karena, jika tersebutkan kata “media”, yang muncul dalam benak adalah 

sarana atau alat disertai dengan teknologinya”. Sementara itu, sosial menurut 
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Fuchs (Nasrullah, 2016: 6) adalah “seperti apakah individu itu adalah manusia 

yang selalu berkarakter sosial atau individu itu baru dikatakan sosial ketika ia 

secara sadar melakukan interaksi”. 

Tidak mudah juga dalam menjabarkan pengertian media sosial, karena 

banyak pakar yang berpendapat berbeda-beda. Menurut Mandibergh (Nasrullah, 

2016: 11) media sosial adalah “media yang mewadahi kerja sama di antara 

pengguna yang menghasilkan konten (user-generated content)”. Sementara itu, 

menurut Nuruddin (2012: 34) media sosial adalah “media online yang 

mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web 

yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa contohnya antara 

lain, jejaring sosial, blog, wiki, youtube, dan lain-lain”. 

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa media sosial 

adalah “medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan 

dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 

pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual”.  

Ada juga masyarakat maya (virtual/ cyber community) yang secara 

definitive bisa diartikan sebagai sebuah kehidupan masyarakat manusia yang 

tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat 

dirasakan dan disaksikan sebagai realitas. Mereka ini memakai seluruh metode 

kehidupan masyarakat nyata sebagai model yang dikembangkan di dalam segi 

kehidupan maya. Sekedar menyebut contoh adalah mereka membangun interaksi 

sosial dan kehidupan kelompok, membangun stratifikasi sosial, membangun 

kebudayaan, membangun kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan, membangun 

sistem kejahatan dan kontrol-kontrol sosial. Nuruddin (2012: 12) memberikan 

pengertian tentang cyberspace yaitu :  

“Cyberspace itu sendiri berarti ruangan hampa. Ruang hampa yang 

dimaksud disini bukan ruang sebenarnya atau dunia nyata sebagaimana kita 

merasakan di sekitar kita. Ruang hampa itu ruangan yang dibentuk karena 

pemakaian komputer. Komputer menciptakan ruang-ruang hampa. Ruang 
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hampa ini terasa bentuknya sejak adanya multi media dengan perantara 

internet. Komunitas virtual istilah khas yang biasa dipakai dalam 

lingkungan akademis, sementara istilah cyberspace untuk menunjuk pada 

istilah popular. Ada juga yang sering menyebut dengan istilah virtual reality 

yang berarti realitas yang merujuk pada lingkungan yang 

“menyelubungi”/”menghidupkan secara sensual”, yang diperoleh individu 

dengan jalan menghubungkan dirinya dengan komputer”. 

 

Disebut komunitas ruang hampa karena anggotanya berhadapan dengan 

ilusi. Anggota tidak berhadapan dengan anggota secara fisik sebagaimana 

masyarakat nyata. Mereka hanya berhadapan dengan layar komputer (misalnya), 

seolah berbicara, tertawa, tersenyum, sedih sendiri. Jika dilihat sekilas seperti 

orang gila. Tetapi mereka ini sedang berada dalam sebuah ruang imajinasi yang 

bisa berhubungan satu sama lain. 

Fenomena sekarang adalah, anggota dari komunitas melakukan kontak. 

Mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya, namun tidak berhadapan 

muka secara langsung. Akan tetapi, mereka memanfaatkan apa yang ada di media 

sosial untuk tetap saling berinteraksi. Kadang mereka murung sendiri, bisa jadi 

pula mereka tersenyum dan tertawa-tawa sendiri. Dalam hal ini smartphone 

menjadi gerbang utama untuk mengakses hal tersebut. 

2.6.1 Jenis-jenis Media Sosial 

Media sosial secara substansial mengubah cara komunikasi antara 

organisasi, masyarakat, serta individu. Menurut Afandi (Nuruddin, 2012: 35-43) 

terdapat jenis-jenis dari media sosial, antara lain Collabrative Projects, Blog & 

Microblog, Content Communities, Social Networking Sites, Virtual Game Worlds, 

dan Virtual Social Worlds. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :  

a. Collaborative Projects 

Collaborative Projects merupakan suatu media sosial yang dapat membuat 

konten. Khalayak pun dapat mengakses konten tersebut secara global. Ada 
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dua subkategori yang termasuk ke dalam collaborative projects dalam media 

sosial, yakni Wiki dan bookmark social. 

b. Blogs and Microblogs 

Blog sendiri ialah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian sebuah 

opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada 

kenyataanya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh perusahaan untuk 

memasarkan sebuah produk. Contohnya adalah kaskus.  

c. Content Communities 

Content Communities merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling 

berbagi foto dan video dengan orang yang dituju. Contohnya adalah youtube. 

d. Social Networking Sites 

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk 

terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. 

Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, video, file 

audio, dan blog. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki fitur seperti pesan 

instan dan email. 

e. Virtual Game Worlds 

Permainan dunia virtual merupakan permainan multiplayer. Pada poin ini 

pesertanya bermain suatu permainan dalam bersamaan dan tersambung secara 

online. 

f. Virtual Social Worlds 

Merupakan aplikasi yang menyimulasikan kehidupan nyata melalui internet. 

Suatu perusahaan dapat menggunakan taktik pemasaran yang serupa 

misalnya, menggunakan uang sebagai alat untuk menjalankan aplikasi ini agar 

dapat bertahan hidup. Apablia dimanfaatkan dengan baik, maka aplikasi ini 

bisa menjadi sumber penghasilan.  
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Dari beberapa jenis yang diutarakan diatas, social networking sites atau 

situs jejaring sosial dirasa tepat dalam pembahasan kali ini. Situs jejaring sosial 

ini umumnya memiliki fitur seperti pesan instan dan email. Situs jejaring sosial 

Line termasuk dalam kategori ini. Karakteristik dan kegunaannya yang dapat 

menghubungkan antar individu dalam berkomunikasi. Hubungan tersebut tidak 

hanya dengan dua individu saja, tetapi juga bisa melibatkan jumlah individu yang 

bahkan tidak dibatasi. 

2.7 Penggunaan LINE Sebagai Media Komunikasi 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin 

pesat. Munculnya proses globalisasi yang begitu cepat menuntut adanya 

kemudahan dalam berkomunikasi, baik dari segi keefektifan ataupun efisiensi 

biaya. Berdasarkan hal itu, munculah media baru yang tidak hanya memudahkan 

pengguna dalam berkomunikasi, namun memiliki fitur yang unik di dalamnya. 

Salah satunya adalah media sosial LINE yang merupakan produk teknologi 

komunikasi modern saat ini.  

Menurut Nasrullah (2016: 2) menjelaskan bahwa “kebutuhan akan 

menjalin hubungan sosial di internet merupakan alasan utama yang dilakukan 

oleh khalayak dalam mengakses media”. Konsep tersebut sejalan dengan hadirnya 

media sosial Line yang didirikan oleh salah satu perusahaan komunikasi di 

Jepang tahun 2011 ini. Dalam website resminya linecorp.com (2017), perusahaan 

ini memiliki misi “Closing The Distance” yang memiliki arti mendekatkan jarak 

atau menyambungkan lebih dekat. Jabaran tersebut memperkuat bahwa Line 

menghendaki terjalinnya komunikasi dan hubungan sosial yang baik. 

Nasrullah (2016: 16) juga mengungkapkan bahwa “media sosial memiliki 

karakter jaringan sosial. Media sosial pun membentuk jaringan di antara 

penggunanya”. Konsep tersebut sejalan dengan Line yang merupakan sebuah 

media berkomunikasi dan tempat berbagi informasi. Media sosial ini memiliki 

karakteristik berjejaring, saling berinteraksi, mengirimkan informasi dan lain 

sebagainya. Didalamnya terdapat fitur sharing foto, video, video call, diskusi dan 
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masih banyak lagi manfaatnya. Media sosial ini dapat menghubungkan antar 

pengguna secara individu ataupun secara group sekalipun. 

Walaupun jaringan sosial di media sosial terbentuk melalui perangkat 

teknologi, namun internet juga memberikan kontribusi terhadap munculnya ikatan 

sosial di dalamnya. Dalam hal ini dengan adanya aplikasi jejaring sosial tersebut, 

komunikasi dapat dilakukan dengan cepat. Interaksi antara pengguna pun tetap 

dapat terjaga. 

David Beer 2008 (Nasrullah, 2014: 14) menambahkan bahwa karakteristik 

media baru adalah network (jaringan), information (informasi), interface 

(antarmuka), archive (arsip), dan simulation (simulasi). Jika diuraikan, network 

adalah jaringan yang menghubungkan antar sesama. Informasi menjadi suatu 

kebutuhan yang pokok yang dikonsumsi setiap orang. Antarmuka memfasilitasi 

khalayak untuk tetap saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Arsip menjadi 

ciri khas setiap media komunikasi saat ini. Arsip menjadi suatu kebutuhan penting 

untuk menambahkan sesuatu yang di angap penting. Simulasi adalah media 

melibatkan pengalaman khalayak baik secara ruang maupun waktu. 

Line termasuk dalam kategori media baru yang memiliki karaktertistik 

seperti yang dijelaskan di atas. Kemunculan Line menjadikan komunikasi 

menjadi lebih interaktif. Di era ini, khalayak memungkinkan untuk melakukan 

umpan balik secara langsung. Khalayak bisa jadi konsumen dan saat itu juga 

menjadi produsen dari informasi. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan 

Jan Van Dijk 2006 (Nasrullah, 2014: 16-17) bahwa “realitas ini dijelaskan 

menjadi empat tingkatan yaitu komunikasi banyak pihak, sinkronisasi, 

keleluasaan kontrol, dan dimensi mental”. 

Pertama, Komunikasi banyak pihak ditandai dengan dimensi ruang yang 

ditawarkan oleh media digital yang bisa melibatkan banyak pengguna secara 

bersamaan. Kedua, terjadinya sinkronisasi yang berarti interaksi antar pengguna 

bisa dilakukan detik itu juga ataupun bisa dilakukan dilain waktu tergantung 
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keinginan pengguna dalam menanggapi. Hal tersebut tanpa mengganggu 

pengguna yang lain. Ketiga, pada level ini terjadi keleluasaan kontrol bahwa 

pihak di media sosial tidak lagi dibatasi siapa yang sender dan siapa yang 

receiver. Keempat, pada level ini proses interaksi sejalan dengan pemahaman 

terhadap makna dan konteks yang melibatkan para pengguna. dimensi mental 

disebut sebagai level tertinggi. Dalam komunikasi bermedia, selalu saja ada 

bahasa universal. Misalnya, penggunaan emoticons atau ekspresi diri yang 

diekspresikan melalui teks, simbol ataupun lambang yang harus dipahami. 

Oleh karena itu, media interaktif di internet tidak sekadar membahas 

persoalan perangkat semata, tetapi juga melibatkan beberapa aspek penggunanya. 

Perangkat akan berjalan sesuai dengan prosedur atau bahasa programnya. 

Kehadiran media interaktif merupakan upaya untuk membawa komunikasi 

langsung beserta aspek dan semua hal didalamnya menuju komunikasi yang 

termediasi dan efektif.  

Line termasuk aplikasi pesan yang interaktif. Perangkat ini dapat 

mengambil foto, merekam video, merekam suara, mengolah dokumen, arsip dan 

lain sebagainya. Jabaran diatas sependapat dengan apa yang disampaikan 

Nasrullah (2014: 31) dalam bahasan aplikasi pesan bahwa, “banyak perangkat 

aplikasi pesan yang digunakan untuk komunikasi interaktif antar pengguna ini. 

Aplikasi ini juga bisa dimasukkan dalam kategori peer to peer atau chatroom”. 

Hubungan atau jejaring juga tidak hanya berkoneksi dengan individu, tetapi juga 

bisa melibatkan jumlah individu yang tidak dibatasi, sehingga menjadi lebih 

interaktif. 

Ketika membahas interaksi, jejaring sosial, dan media sosial rasanya tak 

lepas pula dengan konsep virtual community (komunitas virtual). Komunitas 

virtual adalah komunitas yang terbentuk di dunia siber oleh para pengguna karena 

adanya kesamaan atau saling melakukan interaksi dan relasi yang difasilitasi oleh 

medium yang terkoneksi internet. Bahkan Durkheim 1985 (Nasrullah, 2014: 150) 

menjelaskan bahwa “komunitas itu terbentuk dari adanya kesadaran kolektif di 
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antara anggota komunitas, sehingga ia akan menciptakan semacam ikatan 

kepercayaan yang hanya dimiliki oleh para anggota komunitas itu sendiri”. Dalam 

hal ini, Line menjadi media komunikasi dalam berinteraksi dalam komunitas atau 

organisasi. Berikut fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Line melalui layanan 

obrolan grup atau diskusi, antara lain :  

a. Ruang obrolan 

Ruang obrol ini dapat menampung 200 hingga 500 peserta. Obrolan dapat 

dilakukan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Jika salah satu saja mengirim 

pesan, maka anggota yang lainnya dapat membaca pesan tersebut. Setiap 

anggota pun dapat menanggapi pada saat itu juga, sehingga terjadinya 

komunikasi yang interaktif. 

b. Note atau catatan 

Catatan tersematkan di samping ruang obrolan. Catatan menjadi poin penting, 

melihat banyak sekali informasi silih berganti antar anggota. Catatan tidak 

akan hilang selama tidak ada yang menghapus. Catatan bisa berupa foto, 

artikel, tautan dan lain sebagainya. 

c. Album 

Album menjadi arsip yang tak kalah penting dalam membagikan foto ataupun 

video. Layanan ini memudahkan dalam berbagi antar sesama. Siapa saja bisa 

menambahkan melalui album tersebut.  

d. Panggilan atau telepon 

Panggilan secara gratis bisa dilakukan secara individu ataupun grup sekaligus. 

Panggilan bisa berupa suara ataupun berupa video. Panggilan suara atau video 

ini bisa menghubungkan 200 orang sekaligus dalam waktu bersamaan.  
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e. Stiker atau emoticons 

Hal yang unik dalam Line adalah adanya stiker dengan karakter yang lucu dan 

beragam. Line dilengkapi dengan hampir 10.000 stiker dan emoticons. Stiker 

ini menjadi alternatif teks yang di ganti dengan ekspresi atau gambar 

bergerak. 

f. Mention teman 

Fitur mention ini akan sangat berguna untuk menyampaikan pesan kepada 

seorang teman tertentu di dalam grup agar bisa terbaca. Fitur mention ini 

cuma berlaku di dalam group chat dan chat yang melibatkan banyak teman 

sekaligus. Pengguna hanya perlu menuliskan simbol “@” pada kolom chat 

kemudian memilih teman yang hendak dimention tersebut. Teman yang kena 

mention pun akan mendapatkan notifikasi secara langsung dan diarahkan 

kepada pesan yang dimaksud. 

g. Berbagi file 

Line juga dapat berbagi file, foto, video, pesan suara, kontak, lokasi, tautan, 

meme dan lain sebagainya. Line juga menambahkan berkas keep yang berarti 

tersimpan. Sesuatu yang tersimpan bisa diteruskan kepada pengguna lainnya. 

Layanan baru jadwal atau kalender juga ditambahkan. Fungsinya adalah 

mengatur sesuatu agar lebih terjadwal. 

Terkait dengan hal tersebut, setidaknya ada beberapa syarat yang 

diperlukan untuk suatu forum tersebut. Cantoni & Tardini 2006 (Nasrullah, 2014: 

151) menyebutkan yakni lingkungan, relasi antar anggota dan dikelola secara 

online, rasa sadar atau kepemilikan satu sama lain, struktur internal, dan ruang 

simbolik yang saling berbagi dengan adanya norma baik yang berlaku. 

Patut menjadi penting, bahwa komunitas atau grup yang telah dibuat 

melalui Line ini seperti masyarakat yang ada secara fisik, hanya saja mereka 

mengambil medium melalui internet dan media sosial. Bell 2001 (Nasrullah, 

2014: 152) menyebutnya seperti Gemeinschaft yang berarti setiap individu 
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maupun aspek sosial didalamnya berinteraksi secara vertikal maupun horizontal 

berjalan secara stabil dan merupakan hasil dari terbentuknya ikatan antar sesama. 

Penting ditekankan bahwa relasi yang terjadi di dunia virtual hendaknya dibawa 

juga ke dalam dunia nyata atau riil. Jabaran tersebut menjadi dekat dengan misi 

Line yang menekankan agar terjadinya komunikasi yang akrab serta memberikan 

akses ke berbagai layanan dan informasi. 

Line dimanfaatkan karena penggunaanya mudah. Komunikasi yang 

dilakukan tidak lagi harus bertatap muka atau berhadapan langsung. Line telah 

menjadi wadah media berkomunikasi yang memliki peranan penting dalam 

kehidupan berjejaring sosial. Line memudahkan dalam berinteraksi, berjejaring 

sosial satu sama lainnya dan cepat mendapatkan informasi yang terbatas ruang 

dan waktu. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Line termasuk ke dalam bentuk 

media siber. Banyak penyematan yang bisa dikaitkan dengan media siber 

misalnya media online, digital media, media virtual, e-media, network media, 

media baru, dan media web. Line disini termasuk dalam media baru yang kerap 

digunakan dalam komunikasi antar individu. Dalam Line tersebut terdapat ruang 

obrolan yang dapat dijadikan suatu grup atau wadah diskusi bagi sekelompok 

orang. Sekelompok orang yang memanfaatkan fitur grup tersebut adalah 

organisasi Kine Klub UMM.  

Dalam konteks ini, peneliti menggunakan suatu pendekatan (metode) 

dalam melihat realitas tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengupas 

bagaimana budaya siber itu diproduksi, makna yang muncul, relasi dan pola, 

hingga bagaimana hal itu berfungsi di media siber. Pendekatan itu tentunya 

digunakan untuk mengupas media Line sebagai media yang digunakan sebagai 

sarana komunikasinya. Pendekatan tersebut ialah analisis media siber. Nasrullah 

(2014: 203-209) menjelaskan bahwa analisis media siber terbagi menjadi empat 

level yaitu ruang media (media space), dokumen media (media archive), objek 

media (media object), dan pengalaman (experiental stories). Level ini merupakan 
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hasil dari pengembanan beberapa metode yang muncul sejalan dengan usaha 

akademisi dalam melihat realitas di ruang siber yang menempatkan ruang siber 

(web sphere) sebagai unit analisisnya. Secara garis besar, berikut penjelasan dan 

panduan singkat teknik Analisis Media Siber yang digunakan baik dalam 

mengumpulkan data maupun menganalisisnya :  

 

Tabel 2.2 Analisis Media Siber 

Level Objek 

Ruang Media (media space) Struktur perangkat media dan 

penampilan 

Dokumen Media (media archive) Isi, aspek pemaknaan teks/grafis 

Objek Media (media object) Interaksi yang terjadi di Media Siber 

Pengalaman (experiental stories) Motif, efek, manfaat atau realitas yang 

terhubung secara offline maupun 

online.  

Sumber: Nasrullah, Rulli. 2014. Teori dan Riset Media Siber. Jakarta: Kencana. Hal. 

203-209 

1. Ruang Media  

Di level ruang media ini, pada intinya menguraikan dari sisi teknologi 

bagaimana perangkat media siber itu berlaku dan memiliki aturan. Peneliti 

memulai dari bagaimana prosedur membuat suatu akun, bagaimana ia 

terhubung dengan suatu jaringan, bagaimana komunikasi itu bisa terjadi, dan 

prosedur apa saja yang ada di media siber itu. 

Pada tahap ini, ruang media juga bisa mengungkapkan bagaimana 

membuat akun, prosedur memublikasikan konten, maupun aspek grafis dari 

tampilan media. Untuk mendapatkan data dalam level ini peneliti bisa 

menggunakan teknik etnografi virtual. Maksudnya adalah, peneliti tidak 

hanya memosisikan diri sebagai pengamat, tetapi juga memahami langsung 

bagaimana rasanya memiliki akun dan berada pada laman tersebut. Pada fase 
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ini, peneliti juga merupakan pengguna aktif line dan pernah menjadi bagian 

seperti dalam grup tersebut. 

2. Dokumen Media  

Pada level dokumen media ini digunakan untuk melihat bagaimana isi 

sebagai suatu teks dan makna yang terkandung di dalamnya dipublikasikan 

melalui media siber. Teks yang dibangun oleh pengguna menjadi sorotan 

penting dalam level ini untuk diterjemahkan. Jika secara mikro di level ruang 

media peneliti melihat bagaimana suatu teks diproduksi sesuai prosedur, maka 

level ini teks yang dipublikasikan itulah yang akan menjadi pusat perhatian, 

terfokus pada teks, baik itu berupa kalimat, foto, maupun perwakilan visual 

lainnya. 

Di level ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana representasi dari 

pengguna atau khalayak itu sendiri. Teks disini tidak sekedar mewakili 

pendapat atau opini saja, teks disini juga dapat menunjukkan ideologi, latar 

belakang dan identitas dari khalayak itu sendiri. 

3. Objek Media 

Level ini merupakan unit yang spesifik karena peneliti bisa melihat 

bagaimana aktivitas dan interaksi pengguna maupun antar-pengguna, baik 

dalam unit mikro maupun unit makro. Juga, dalam level ini data penelitian 

bisa berasal dari teks yang ada di media siber maupun konteks yang berada di 

sekitar itu. Bila pada level dokumen media peneliti hanya memfokuskan pada 

teks dari produser, maka di level ini peneliti mengalihkan pada bagaimana 

teks itu ditanggapi atau berinteraksi dengan pengguna siber lainnya. 

4. Pengalaman 

Pada level pengalaman media, level ini menjembatani antara dunia virtual 

dan dunia nyata. Terutama untuk melihat dan mengungkap bagaimana motif 

yang melandasi pengguna dalam memanfaatkan dan memublikasikan isi di 
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media siber serta untuk melihat apakah yang terjadi di dalam jaringan (online) 

juga memberikan pengaruh pada dunia nyata (offline).  

 

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti memilih analisis tersebut karena 

dirasa cocok dengan penelitian yang peneliti lakukan. Line merupakan bentuk 

dari media baru yang ada, dan media baru termasuk dalam kategori media 

siber. Setiap level di atas memiliki keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya sehingga memudahkan peneliti untuk membedah lebih dalam 

penelitian ini.  

2.8 Teori Social Information Processing (SIP) 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pemrosesan 

informasi sosial (SIP) menjelaskan bagaimana komunikator yang bertemu melalui 

komunikasi berbasis teks dengan mediasi komputer (computer-mediated 

communication- CMC) mengembangkan kesan interpersonal dan relasi. Menurut 

Joseph Walther 1992 (Littlejohn & Karen A. Foss, 2016: 1079-1081) menjelaskan 

bahwa “bagaimana aspek-aspek dari proses komunikasi berinteraksi dengan fitur 

teknologi media untuk mendorong pengembangan afinitas dan daya tarik dalam 

lingkungan online”. Sejak itulah, teori ini digunakan untuk menjelaskan kesan 

online dan proses formasi relasi online di berbagai macam konteks sosial dan 

tugas, termasuk kelompok kerja internasional, situs kencan, dan wahana jejaring 

sosial.  

Teori ini menggunakan seperangkat petunjuk/isyarat sebagai parameter 

dimana kombinasi teknologi dan komunikasi untuk menghasilkan relasi 

impersonal, interpersonal, atau hypersonal. Perkembangan terbaru dalam 

pengujian SIP telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan motivasi 

untuk proses SIP.  

Pada awalnya, teori ini menganut pembentukan relasi melalui CMC yaitu 

tidak mungkin karena mereka hanya memberi satu saluran interaksi teks atau 

verbal. Anggapan adanya kekurangan ini, khususnya ketika dibandingkan dengan 
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banyaknya saluran yang ada di dalam interaksi tatap muka (face to face), 

menyebabkan penyusunan beberapa posisi teoritis yang menyebutkan efek 

negatifnya pada kesan dan relasi interpersonal.  

SIP tidak membantah bahwa alat termediasi komputer akan membatasi 

jumlah petunjuk non verbal yang tersedia bagi komunikator-format teks seperti e-

mail dan pesan singkat mengandalkan pada teks pesan ketimbang visual/audio. 

Penerima menggunakan konteks verbal dari pesan tertulis ini untuk 

menyimpulkan informasi sosial tentang pengirim. Tipe bahasa yang digunakan, 

sifat emoticon yang digunakan, keberadaan-ketiadaan kesalahan tipografi dan 

bahkan nama pengguna (user-name) dari pengirim, misalnya, mungkin 

memengaruhi sidat dari kesan yang terbentuk. Jadi, karena komunikator harus 

mengandalkan pada pesan tertulis sebagai saluran utamanya, petunjuk verbalnya 

akan memberi pengaruh kuat pada kesan dan relasi selanjutnya. 

Dalam bentuk aslinya, SIP mengasumsikan bahwa komunikator akan 

termotivasi untuk membentuk relasi online sebagaimana mereka ingin 

membentuk relasi personal. Pengujian teori ini telah mengidentifikasi faktor-

faktor yang memperkuat dorongan ini. Perkiraan interaksi di masa depan dan 

skeptisme. Perkiraan interaksi di masa depan merupakan prospek bahwa 

pertemuan online antar komunikator akan berlanjut di masa depan. Komunikator 

yang memperkirakan akan berkontak lagi dengan rekannya di masa depan 

cenderung bertukar lebih banyak pesan dan mengembangkan relasi dibanding 

orang yang tidak memperkirakan bertemu lagi. Skeptisme adalah sikap 

komunikator terhadap penggunaan CMC untuk pembentukan pertemanan. 

Komunikator yang kurang skeptis melaporkan pertemanan online yang lebih 

akrab ketimbang mereka yang lebih skeptis. Teori ini mengatakan bahwa 

teknologi berbasis media komputer dapat membantu seseorang untuk bertukar 

pesan secara efektif sehingga membangun hubungan yang dekat antar 

penggunanya.  
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Dalam pandangan pribadi, Walther menyebutkan ada empat tipe efek 

media dimana akan menjadikan suatu proses komunikasi melalui CMC. 

Pandangan tersebut adalah how sender select, receiver magnify, channel promote, 

and feedback increas and selective communication behaviour dalam CMC.  

a. Sender : selective self presentation 

Setiap orang memiliki kesempatan untuk membuat kesan kesan positif 

lebih besar dibanding dengan tatap muka. Hal ini dikarenakan setiap orang 

tersebut dapat menulis tanpa harus takut bertentangan dengan penampilan 

fisik, sikap yang tidak konsisten ataupun sisi buruk lainnya. Selama hubungan 

tersebut dibangun, mereka selalu dapat memperbaiki self-disclosure mereka 

untuk menyesuaikan cyber-image tanpa harus mengkhawatirkan kenyataan.  

b. Receiver 

Pada tahap ini, Walther menyebut teori SIDE yang dibuat oleh 

psikolog sosial dari eropa Martin Lea dan Russel Spears untuk mendukung 

pandangannya. SIDE memiliki arti social identity deindividuation dimana 

kebanyakan hubungan CMC dimulai ketika pengguna bertemu pada grup 

online yang memiliki ketertarikan, masalah atau passion yang sama.  

c. Channel  

Kebanyakan komunikasi interpersonal berusaha untuk menyesuaikan 

jadwal mereka untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya 

CMC, media untuk berkomunikasi menjadi lebih mudah tanpa harus berada di 

waktu dan tempat yang sama. 

d. Feedback 

Kecenderungan pada ekspektasi seseorang kepada orang lain untuk 

menimbulkan respon dari mereka untuk mengkonfirmasi apakah mereka 

tertarik atau tidak. 
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