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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Macam-macam Cara Pandang Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari, sebagai 

makhluk sosial hampir setiap waktu kita melakukan komunikasi. Dengan  

berkomunikasi, dapat memudahkan kita dalam melakukan segala hal. 

Komunikasi memiliki sejumlah arti, dimana para pakar telah berupaya untuk 

mendefinisika apa itu komunikasi. Berikut ini merupakan beberapa definisi 

komunikasi menurut para ahli : 

Menurut Effendy (2015: 3-4) Secara etimologis atau menurut asal 

katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin  coomunicatio, dan 

pernyataan ini bersumber pada kata  communis, arti communis disini adalah 

sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. 

Sedangkan  secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain . 

Komunikasi adalah proses dimana seseorang individu atau komunikator 

mengoperkan stimulus, biasanya dengan lambang-lambang bahasa (verbal 

maupun non verbal) untuk megubah tingkah laku orang lain (Arifin, 2003: 

11). Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (2012: 5) mengungkapkan 

bahwa komunikasi adalah proses pembentukan makna diantara dua orang 

atau lebih. 
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Liliweri (2003: 4) berpendapat bahwa komunikasi merupakan 

pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat 

dipahami. Sedangkan Cangara (2007:21) berasumsi bahwa komunikasi 

bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh antara satu dengan yang 

lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Berbeda lagi dengan pengertian komunikasi yang didefinisikan oleh 

DeVito (2010: 24), menurutnya komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu 

orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh 

gangguan (noise), yang terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai 

pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik.  

Jadi serangkaian pengertian yang menjelaskan mengenai komunikasi 

dapat ditarik kesimpulan, yaitu komunikasi merupakan suatu hal yang 

dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam mengirim dan 

menerima pesan, dimana dalam proses tersebut membutuhkan sebuah saluran. 

Jadi dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur komunikasi yang 

merupakan serangkaian proses.  Unsur-unsur komunikasi menurut Mulyana 

dan Rakhmat (2014:14) adalah sebagai berikut : 

1. Sumber (source) 

Sumber adalah orang yang mempunyai sesuatu kebutuhan akan 

komunikasi dalam kesehariannya. Kebutuhan akan komunikasi ini berkisar 

dari kebutuhan-kebutuhan sosial untuk diakui sebagai individu hingga 

kebutuhan akan informasi dengan individu lain, mempengaruhi sikap 

ataupun perilaku seorang individu atau sekelompok orang. 
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2. Penyandian (encoding) 

Encoding adalah suatu kegiatan internal seseorang untuk memilih dan 

merancang perilaku baik verbal maupun non verbal yang sesuai dengan 

aturan-aturan tata bahasa dan sintaksis guna membuat suatu pesan. 

3. Pesan (message) 

Pesan ialah sesuatu yang disampaikan dari sumber ke penerima, 

bilamana sumber bermaksud mempengaruhi penerima, pesan harus 

menggunakan suatu perantara atau alat untuk memindahkan dari sumber 

ke penerima. Pesan juga bisa berupa lambang-lambang ataupun simbol 

verbal maupun non verbal yang mewakili perasaan dan pikiran sumber.  

4. Saluran (channel) 

Saluran adalah alat penghubung pesan yang dikirimkan atau diterima 

dari sumber ke penerima dalam kegiatan komunikasi. Saluran sebagai 

sarana pesan tersampaikan ke penerima, contoh saluran dalam komunikasi 

untuk menghubungkan pesan dari sumber ke penerima telepon atau surat 

kabar. 

5. Penerima (receiver) 

Penerima adalah orang yang menerima pesan dan sebagai akibatnya 

menjadi terhubungkan dengan sumber pesan. Pesan bersifat abstrak, maka 

dari itu lambang komunikasi disebut juga sebagai bentuk pesan. Suara, 

mimik, dan gerak  gerik lazim digolongkan dalam pesan non verbal, 

sedangkan bahasa lisan dan bahasa tulisan dikelompokkan dalam pesan 

verbal. 
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6. Penyandian balik (decoding) 

Decoding merupakan proses internal penerima dan pemberian makna 

kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran sumber. 

7. Respon penerima (receiver responses) 

Ini mempengaruhi apa yang penerima lakukan setelah ia menerima 

pesan. Respon bisa beraneka ragam, mulai dari tingkatan minimum hingga 

ketingkat maksimum. Komunikasi dianggap berhasil, bila respon dari 

penerima pesan mendekati apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh 

sumber yang menciptakan pesan. Adapun respon minimum dan 

maksimum adalah sebagai berikut : 

a. Respon minimum ialah keputusan penerima untuk mengabaikan 

ataupun tidak melakukan apapun dalam merespon pesan yang telah 

diterima. 

b. Respon maksimum ialah suatu tindakan dimana penerima pesan 

terbuka dan mungkin mengandung kekerasan. 

8. Umpan balik (feedback) 

Umpan balik adalah informasi tersedia bagi sumber yang 

memungkinkannya menilai keefektifan komunikasi yang telah dilakukan 

untuk mengadakan penyesuaian atau perbaikan dalam komunikasi 

berikutnya. 
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B. Macam-macam Konteks Komunikasi 

Komunikasi akan selalu berlangsung dalam suatu konteks, ibaratnya 

seperti backsound suatu film yang biasanya sudah biasa diabaikan 

keberadaannya. Kita sebagai manusia yang berkomunikasi dapat 

membandingkan perbedaan tentang bagaimana komunikasi yang sedang 

berlangsung di toko yang sepi, acara pernikahan, proses perkuliahan, atau 

ditempat manapun. Semua komunikasi yang berlangsung ditempat tersebut 

harus disesuaikan dengan keadaan dan suasana yang sedang terjadi disana, 

apakah suasana haru, gembira, sedih, ceria, dan sebagainya. Menurut Riyono 

(1987: 47-48) konteks komunikasi setidaknya memiliki empat dimensi yaitu 

konteks fisik, konteks sosial, konteks psikologis, dan konteks waktu. 

1. Konteks fisik, ialah lingkungan fisik seperti ruangan, kebun, halaman, 

yang merupakan tempat komunikasi itu berlangsung. Konteks fisik ini 

dapat mempengaruhi isi dan bentuk komunikasi yang sedang berlangsung. 

2. Konteks sosial, misalnya hubungan status antara peserta, peranan apa yang 

dimainkan oleh seseorang. Tidak terlepas juga dengan latar belakang 

kebudayaan masyarakat dan norma-norma didalamnya yang digunakan 

dalam berkomunikasi. 

3. Konteks psikologis, konteks ini meliputi sifat dan sikap disaat komunikasi 

sedang berlangsung, baik sopan atau tidak sopan, ramah atau tidak ramah, 

formal atau tidak formal. Situasi tersebut muncul disaat tertentu ketika 

komunikasi sedang berlangsung. 
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4. Konteks waktu, waktu merupakan hal yang penting untuk melangsungkan 

proses komunikasi. Misalnya, suatu pembicaraan yang berat memakan 

pikiran, baiknya dilakukan pada pagi hari. Tetapi semua itu kembali lagi 

pada kebiasaan dari pribadi masing-masing. 

Berbeda lagi dengan konteks yang dimaksudkan oleh Mulyana, 

menurutnya konteks komunikasi itu diklasifikasikan  berdasarkan jumlah 

peserta yang ikut terlibat dalam komunikasi, yaitu : komunikasi intrapribadi, 

komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, 

komunikasi organisasi dan komunikasi massa. 

1. Komunikasi intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi atau yang disebut dengan intrapersonal 

communication merupakan komunikasi dengan diri sendiri. Salah satu 

contohnya ialah berpikir. Komunikasi ini merupakan suatu landasan dari 

komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks yang lainnya. 

Jadi, komunikasi ini melekat pada komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang, tiga orang, dan seterusnya, karena pada hakikatnya, sebelum 

berkomunikasi dengan orang lain, biasanya seseorang berkomunikasi 

dengan dirinya sendiri (mempersepsi dan mengira makna pesan dari orang 

lain) hanya saja kadang caranya sering tidak disadari. Komunikasi ini 

dapat dikatakan berhasil tergantung akan keefektifan komunikasi 

seseorang dengan dirinya sendiri.  
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2. Komunikasi antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi atau yang sering disebut dengan 

interpersonal communication merupakan komunikasi yang dilakukan 

oleh peserta komunikasi dengan bertatap muka, dimana reaksi yang 

diterima oleh peserta komunikasi dapat berupa verbal maupun non 

verbal. Keberhasilan dari komunikasi ini merupakan tanggung jawab dari 

peserta komunikasi. 

3. Komunikasi kelompok 

Kelompok ialah sekumpulan orang yang memiliki visi atau tujuan 

yang sama, yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya 

untuk mencapai tujuan bersama, yaitu adanya saling kebergantungan. 

Kemudian mengenal satu dengan yang lainnya dan memandang mereka 

sebagai anggota kelompok, meskipun tiap anggota memiliki peran yang 

berbeda-beda. Kelompok disini dapat dicontohkan seperti kelompok 

bermain, keluarga, kelompok diskusi, tetangga dan sebagainya. 

Komunikasi kelompok ini biasanya dilakukan dalam skala jumlah orang 

yang sedikit atau disebut small group, secara tatap muka. Komunikasi 

kelompok juga masih melibatkan komunikasi antarpribadi, maka dari itu 

teori dari komunikasi antarpribadi berlaku di komunikasi kelompok. 

4. Komunikasi publik 

Komunikasi publik merupakan komunikasi yang dilakukan seorang 

pembicara dihadapan orang banyak (khalayak), yang tidak bisa dikenali 

satu persatu. Komunikasi yang seperti ini sering juga disebut dengan 
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ceramah, pidato, atau kuliah. Komunikasi publik biasanya berlangsung 

secara formal, tidak sesantai komunikasi antarpribadi atau komunikasi 

kelompok, karena komunikasi jenis ini dituntut persiapan yang matang 

dan keberanian serta kemampuan dalam menghadapi sejumlah besar 

orang. 

5. Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang berlangsung 

dalam sebuah organisasi, komunikasi ini dapat bersifat formal maupun 

informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dibandingkan 

dengan komunikasi kelompok. Jadi dapat diartikan bahwa organisasi disini 

merupakan kelompok dari kelompok-kelompok. Komunikasi formal dalam 

komunikasi organisasi ini terikat dengan struktur organisasi, yakni 

komunikasi keatas, komunikasi kebawah dan komunikasi horizontal. 

Sedangkan komunikasi non formal sebaliknya, tidak terikat struktur 

organisasi, seperti komunikasi antarsejawat.  

6. Komunikasi massa 

Komunikasi massa atau disebut dengan mass communication ialah 

komunikasi yang menggunakan media massa. Media massa yang 

digunakan baik media cetak seperti koran, majalah atau surat kabar, 

maupun media elektronik seperti radio dan televisi. Pesan komunikasi 

massa yang bersifat umum akan dikirimkan secara cepat, serentak  dan 

selintas khususnya pada media elektronik. 
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Dari penjelasan konteks komunikasi yang dikemukakan oleh Riyono, 

peneliti akan menggunakan konteks fisik, karena peneliti ingin mengetahui 

lingkungan seperti apa yang digunakan masyarakat muslim pendatang dengan 

masyarakat asli Bali, lingkungan yang dimaksud disini ialah tempat 

berlangsungnya komunikasi, karena isi pesan dalam berkomunikasi dipengaruhi 

oleh lingkungan. 

Sedangkan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Deddy Mulyana, maka 

kaitannya dengan penelitian ini lebih condong mengarah kepada konteks yang 

bersifat komunikasi antarpribadi. Karena proses komunikasi antarpribadi yang 

dilakukan oleh masyarakat muslim pendatang dengan masyarakat asli Bali yang 

ingin peneliti teliti berlangsung dua arah. Komunikasi dua arah ini nantinya akan 

terjadi pertukaran pesan atau kesempatan untuk memberikan umpan balik diantara 

kedua peserta komunikasi. 

 

C. Pengertian dan Ciri-ciri Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang 

sangat penting dalam lingkungan bermasyarakat. Ada beberapa pengertian 

mengenai komunikasi antarpribadi yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya adalah Soyomukti (2008:81) menurutnya komunikasi 

antarpribadi (interpersonal communication) pada hakikatnya adalah interaksi 

antara seorang individu dan individu lainnya tempat lambang-lambang pesan 

secara efektif digunakan, terutama dalam hal komunikasi antar-manusia 

menggunakan bahasa. 
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Sedangkan menurut Mulyana (2008:81) komunikasi antarpribadi 

(interpersonal communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang 

lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal.  

Dari penjelasan Deddy Mulyana mengenai pengertian komunikasi 

antarpribadi, jika ditinjau berdasarkan sifatnya, komunikasi antarpribadi 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non 

verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan 

kata-kata, baik lisan maupun tulisan (Nurudin: 120). Komunikasi verbal lebih 

mudah disampaikan karena pesan yang disampaikan mudah dimengerti. 

Komunikasi ini dapat dilakukan dengan bantuan media berupa telepon, surat, 

dan sebagainya. 

Komunikasi non verbal adalah segala bentuk komunikasi tanpa 

menggunakan kata-kata secara lisan maupun tulisan. Sederhananya, 

komunikasi ini dapat dijumpai dalam bentuk lambang-lambang, seperti 

isyarat bahasa tubuh, gerak tangan, ekspresi wajah, warna, dan kontak mata. 

Komunikasi ini juga bisa dijumpai dalam penggunaan objek, seperti jenis 

potongan rambut, pakaian, serta cara bicara, seperti intonasi, gaya bicara dan 

kualitas emosi. Contohnya, warna merah dalam rambu lalu lintas bermakna 

berhenti. Adler dan George Rodman (1997) dalam Nurudin (2017: 134) 

menyajikan perbedaan antara  komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Komunikasi Verbal dan Non Verbal 

 Vokal  Non Vokal 

Komunikasi Verbal Bahasa lisan Bahasa tertulis 

Komunikasi Non 

Verbal 

Desahan, nada suara, 

jeritan. 

Penampilan, gerak 

isyarat, ekspresi wajah, 

warna, artefak. 

 

Kemudian, Wood (2013) mengidentifikasi komunikasi antarpribadi 

melalui ciri-ciri, yaitu sebagai berikut: 

1. Selektif, kita tidak mungkin berkomunikasi secara akrab dengan semua 

orang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Sistemis, ketika seseorang mengatakan bahwa komunikasi meliputi 

sebuah sistem, hal tersebut berarti tiga hal. Pertama, semua proses 

komunikasi terjadi dalam banyak sistem yang mempengaruhi makna. 

Kedua, seluruh bagian dan sistem dalam komunikasi saling terkait, 

maka mereka memengaruhi satu sama lain. Ketiga, seluruh sistem 

komunikasi memiliki gangguan, baik berupa gangguan fisiologis, fisik, 

psikologis atau semantik. 

3. Unik, pada tingkatan yang paling dalam, komunikasi antarpribadi 

sangat unik. Pada interaksi yang melampaui peran sosial, setiap orang 

menjadi unik dan oleh karena itu menjadi tidak tergantikan. 

4. Processual, komunikasi antarpribadi adalah proses yang berkelanjutan, 

hal ini berarti komunikasi senantiasa berkembang dan menjadi lebih 

personal dari masa ke masa. 



18 
 

5. Transaksional, komunikasi antarpribadi adalah proses transaksi antara 

beberapa orang, sifat transaksional yang secara alami terjadi dalam 

komunikasi interpersonal terdampak pada tanggungjawab komunikator 

untuk menyampaikan pesan secara jelas. 

6. Individual, kita belajar untuk memahami ketakutan dan harapan, 

masalah dan kegembiraan, dan kemampuan dalam berinteraksi secara 

utuh bersama orang lain. Ketika kepercayaan sudah terbangun dengan 

baik, kita bisa berbagi informasi yang sifatnya privasi kepada orang 

lain. 

7. Pengetahuan personal, komunikasi antarpribadi juga membuka 

pemahaman terhadap kepribadian orang lain. Ketika hubungan yang 

dijalin semakin dalam, kita membangun kepercayaan dan belajar untuk 

berkomunikasi dengan cara yang membuat kita merasa nyaman. 

8. Menciptakan makna, komunikasi atarpribadi tidak hanya bertukar 

kalimat, tetapi juga saling berkomunikasi. Kita menciptakan makna 

seperti kita memahami tujuan setiap kata dan perilaku yang ditampilkan 

orang lain. 

Ciri-ciri komunikasi antarpribadi yang sejauh ini cocok dengan penelitian 

ini ialah selektif dan individual. Selektif, karena tidak semua orang akan 

berkomunikasi secara akrab dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terkait dengan 

hubungan antarpribadi yang peneliti pilih, yaitu hubungan teman. Kemudian 

individual, individual yang dimaksud disini ialah ketika kepercayaan sudah 

terbangun untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga bisa saling bertukar 
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informasi. Kepercayaan tersebutlah yang membuat hubungan kenalan menjadi 

teman. 

 

D.  Unsur-unsur Komunikasi Antarpribadi 

Aktivitas komunikasi antarpribadi yang kita lakukan setiap harinya 

akan terus berulang-ulang dan terus menerus terjadi dalam kehidupan kita. 

Jika proses dari komunikasi antarpribadi tersebut dirumuskan kedalam sebuah 

model, akan didapatkan unsur-unsur yang menurut Liliweri (2015: 65-71) 

sebagai berikut : 

1. Sumber, yang dimaksud sumber disini adalah komunikator/ encoder/ 

pengirim pesan yang memiliki gagasan atau ide yang ingin disampaikan. 

Jadi, sumber merupakan seseorang yang memulai suatu pesan atau 

pencipta pesan. 

2. Encoding, merupakan suatu proses dalam menyampaikan pesan, 

mentransfer atau mensandi pesan yang sebelumnya telah dikirim oleh 

sumber, bisa berupa gaya, bahasa, atau melalui media lain yang menjadi 

penghubung dalam proses penyampaian pesan tersebut, sehingga dapat 

diterima baik, lengkap, dan benar oleh penerima pesan. 

3. Pesan, pesan disini merupakan apa yang ingin disampaikan oleh pengirim 

kepada sang penerima pesan, baik itu berupa sinyal, simbol, lambang, ide, 

pikiran, gagasan dan lain sebagainya. 

4. Saluran, saluran atau biasa disebut media merupakan perantara atau tempat 

dilaluinya pesan. 
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5. Decoding, decoding merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 

penerima pesan, dimana penerima pesan menafsirkan pesan apa yang 

dimaksud oleh sang pengirim pesan. 

6. Penerima, komunikan, atau receiver, adalah tujuan dan ujung dari proses 

komunikasi yang dilakukan. Penerima merupakan orang yang 

mengkonsumsi pesan yang dikirim oleh pengirim. 

7. Gangguan atau noise  merupakan suatu hambatan yang terjadi pada proses 

komunikasi antarpribadi. Ada beberapa jenis gangguan, yaitu gangguan 

internal dan gangguan eksternal. Contoh dari gangguan internal berupa 

emosi, ketakutan, kelelahan, dan lain sebagainya yang bersumber dari diri 

sendiri. Sedangkan contoh gangguan eksternal adalah gangguan dari 

lingkungan sekitar entah itu berupa kebisingan, tidak adanya sinyal, dan 

lain sebagainya. 

8. Umpan baik, atau feedback merupakan suatu reaksi atau respon yang 

dilakukan balik oleh penerima kepada pengirim pesan. Respon yang 

diberikan pun bisa berupa verbal maupun non verbal. 

9. Konteks, konteks menjelaskan dimana komunikasi yang dilakukan sedang 

berlangsung atau menerangkan mengenai situasi dan kondisinya.  

 

A. Proses Komunikasi Antarpribadi 

Dalam proses komunikasi antarpribadi melibatkan unsur-unsur 

komunikasi antarpribadi yang sebelumnya sudah dijelaskan yaitu, sumber, 

encoding, pesan, saluran, decoding, penerima, gangguan, umpan balik, dan 
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konteks. Jadi masing-masing unsur komunikasi antarpribadi tidak hanya 

saling bergantung namun juga terhubung antara satu dengan yang lainnya. 

Berikut ini merupakan bagaimana proses dari komunikasi antarpribadi. 

1. Penginterprestasian, yang diinterprestasikan adalah motif komunikasi, 

yang terjadi didalam diri komunikator. Artinya, proses komunikasi 

antarpribadi tahap pertana diawali dengan sumber atau komunikator yang 

memiliki suatu ide atau gagasan untuk diinterprestasikan. 

2. Penyandian, tahap ini masih terjadi dalam diri komunikator. Proses 

penyandian ini sering disebut sebagai encoding, dimana ketika seseorang 

meletakkan sebuah ide atau gagasan ke dalam sebuah pesan, sejatinya 

seseorang tersebut telah melakukan encoding terhadap ide atau gagasan 

yang telah dimiliki sebelumnya. 

3. Pengiriman, ketika proses encoding selesai, pesan-pesan tersebut 

dikirimkan kepada penerima yang ingin dituju. Namun, sebelumnya 

komunikator harus memilih media yang tepat. Media yang digunakan bisa 

berbentuk lisan, tertulis, visual, atau elektronik. Kemudian, setelah 

memilih media yang tepat, komunikator  menyampaikan pesan tersebut. 

4. Perjalanan, pada proses ini terjadi antara komunikator dan komunikan, 

sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Jalan yang 

dilalui pesan untuk sampai ke komunikan dinamakan dengan saluran. 

Saluran komunikasi antarpribadi adalah sebuah sistem yang digunakan 

untuk mengirimkan pesan, saluran ini dapat berupa tatap muka, atau 

internet sebagai media komunikasi. 
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5. Penerimaan, apabila saluran komunikasi yang digunakan dalam mengirim 

pesan berfungsi dengan baik, maka pesan yang disampaikan akan diterima 

oleh sang komunikan.  

6. Penyandian balik, proses ini terjadi pada diri sang komunikan. Penerima 

pesan perlu untuk menguraikan ide atau gagasan yang berasal dari pesan, 

dan hal inilah yang disebut dengan decoding. 

7. Penginterprestasian, pada proses ini terjadi pada diri sang komunikan. 

Berawal sejak diterimanya ide atau gagasan yang berhasil diuraikan 

menjadi bentuk pesan. Kemudian saat ini proses komunikasi atarpribadi 

tahap pertama sebagaimana yang telah dijelaskan kembali terulang, namun 

kali ini dilakukan oleh komunikan yang mulai berperan sebagai 

komunikator, hal ini disebut dengan umpan balik. 

Pada proses komunikasi antarpibadi yang sudah dijelaskan, 

didalamnya tidak akan lepas akan gangguan yang menyebabkan komunikasi 

tidak berjalan dengan lancar. Selain gangguan,  konteks juga berperan penting 

dalam proses komunikasi antarpribadi. Konteks merupakan dimana 

komunikasi sedang berlangsung atau menjelaskan mengenai situasi dan 

kondisi, hal ini menjadi penting karena konteks mempengaruhi kualitas pesan 

dari proses komunikasi antarpribadi.  

 

B. Bentuk-bentuk Hubungan Antarpribadi 

Dalam komunikasi antarpribadi ada yang disebut dengan hubungan 

antarpribadi. Hubungan antarpribadi adalah hubungan yang terdiri atas dua 
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orang atau lebih, yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan 

menggunakan pola interaksi yang konsisten (Sarlito dan Eko, 2012 : 67). Jadi 

berdasarkan pernyataan Sarlito dan Eko, manusia merupakan makhluk sosial 

yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, dan manusia tidak dapat 

menjalin hubungan dengan dirinya sendiri. Manusia menjalin hubungan 

dengan orang lain untuk memahami kebutuhan antara satu dengan yang lain 

dengan membentuk sebuah interaksi, serta bagaimana caranya untuk tetap 

mempertahankan interaksi tersebut. 

Bentuk hubungan setiap manusia berbeda-beda karena tergantung 

intensitas komunikasinya, bermula dari yang tidak bersifat pribadi atau 

impersonal sampai menuju ke pribadi atau personal. Menurut Verdeber 

(2007) penggolongan bentuk hubungan komunikasi antarpribadi dapat 

dimulai dari kenalan, kemudian teman, dan sahabat karib atau teman akrab. 

1. Kenalan 

Kenalan merupakan seseorang yang dikenal melalui namanya dan 

saling berbicara satu sama lain apabila ada kesempatan, akan tetapi 

interaksi yang dilakukan terbatas. 

2. Teman 

Seringnya intensitas komunikasi yang dilakukan, akan menjadikan 

seorang kenalan menjadi teman. Teman atau teman-teman menurut 

Patterson Bettini dan Nussbaum dalam Budyatna dan Mona ( 2011: 37) 

adalah mereka yang mengadakan hubungan yang lebih pribadi secara 
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sukarela. Agar pertemanan dapat berkembang ada lima aspek yang Samter 

dalam Budyatna dan Mona (2011) kemukakan, yaitu: 

a. Inisiasi (initiation)  

Inisiasi merupakan keadaan dimana seseorang harus berhubungan 

dengan orang lain atau berkenalan dengan orang lain, kemudian 

interaksi yang dilakukan haruslah berjalan dengan lancar, santai dan 

menggembirakan. Sebuah pertemanan tidak akan terjalin apabila kedua 

orangnya jarang berinteraksi atau interaksinya tidak lancar. 

b. Sifat mau mendengarkan (responsiveness) 

Masing-masing pelaku komunikasi harus mendengarkan satu sama 

lain, fokus dan merespon pembicaraan. Akan sulit menjalin suatu 

hubungan apabila seseorang hanya memperhatikan dirnya sendiri atau 

fokus pada masalahnya sendiri. 

c. Pengungkapan diri (self disclosure) 

Antara kedua belah pihak komunikasi mampu untuk 

mengungkapkan atau mengutarakan perasaan pribadinya terhadap satu 

sama lain. Pertemanan tidak akan terjalin jika pembicaraan hanya 

mendiskusikan hal-hal yang bersifat dangkal dan absrak. Johari 

Window menggambarkan pengungkapan diri dan umpan balik dalam 

suatu hubungan.  
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Gambar 2.1 Jendela Johari Window 

 

 

 

 

 

 

 

       (Budyatna dan Mona, 2011: 40) 

Kuadran atau bagian yang pertama disebut dengan jendela terbuka 

atau open, karena menggambarkan informasi yang sama-sama diketahui 

oleh diri sendiri dan orang lain. Kuadran kedua atau yang dinamakan 

jendela rahasia atau secret, ialah jendela yang menggambarkan bahwa 

individu mengetahui dan tidak mengungkapkan rahasia yang ada pada 

dirinya, sehingga orang lain tidak tahu. Kuadran ketiga adalah jendela 

buta atau blind, merupakan kondisi dimana seseorang dapat memahami 

sifat, sikap, perasaan, pikiran orang lain, akan tetapi orang tersebut 

tidak dapat memahami dirinya sendiri. Terakhir yaitu kuadran keempat 

adalah jendela tak dikenal atau disebut unknown merupakan suatu 

kondisi dimana seseorang tidak dapat memahami dirinya sendiri, 

bahkan orang lain pun juga tidak dapat mengenali dan memahami. 
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d. Dukungan emosional (emotional support) 

Setiap orang berharap memiliki teman yang selalu dapat membuat 

nyaman dan selalu mendukungnya secara emosinal. 

e. Pengelolaan konflik (conflict management) 

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap 

individu. Akan ada masanya seseorang akan tidak sependapat dengan 

pendapat atau tingkah kita sebagai teman. Jadi apabila seseorang bisa 

kompeten dalam mengelola konflik, maka seseorang tersebut akan 

dapat mempererat pertemanannya. 

3. Sahabat karib  

Sahabat karib atau teman akrab merupakan mereka yang jumlahnya 

sedikit dengan sesorang, dan bersama-sama memiliki komitmen tingkat 

tinggi, sifat saling bergantung, pengungkapan, kesenangan, kepercayaan, 

dalam sebuah persahabatan. 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Verdeber mengenai 

penggolongan bentuk hubungan komunikasi, peneliti akan memilih hubungan 

teman. Peneliti memilih hubungan teman karena memiliki potensi yang lebih 

besar untuk menemukan hambatan komunikasi antarpribadi masyarakat 

Muslim pendatang dengan masyarakat asli Loloan Timur, karena dalam 

penggolongan hubungan teman, intensitas komunikasinya lebih sering 

dilakukan daripada sekedar kenalan. Sedangkan hubungan teman akrab 

memang intensitas komunikasinya lebih sering dibandingkan dengan teman, 
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tetapi dalam teman akrab, jumlahnya hanya sedikit, sehingga dikhawatirkan 

akan tidak memenuhi kriteria subjek yang peneliti inginkan. 

 

C. Macam-macam Hambatan Komunikasi Antarpribadi Dalam 

Masyarakat 

Menurut Cangara (2008: 153-154) hambatan atau gangguan dalam 

komunikasi , yakni sebagai berikut : 

1. Gangguan teknis, gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang 

digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi 

yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan (channel noise). 

2. Gangguan semantik dan psikologis, gangguan semantik ialah gangguan 

komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang 

digunakan. 

Sedangkan menurut Effendy (2015: 11-16) faktor-faktor penghambat 

komunikasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

1. Hambatan sosio-antro-psikologis, hambatan ini terdapat pada pihak sang 

komunikan. Tonnies dalam Effendy (2015: 11) menjelaskan bahwa 

hambatan sosiologis dibagi dua macam, yaitu gameinschaft dan  

gesellschaft. Gameinschaft adalah pergaulan hidup yang bersifat pribadi, 

statis dan tak rasional, seperti dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan 

gesellschaft adalah pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi, dinamis, dan 

rasional, seperti pergaulan di kantor atau organisasi. Untuk hambatan 

antropologis, komunikator harus mengenal siapa komunikan yang 
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dijadikan sasarannya. Siapa bukan berarti nama, melainkan rasa apa, 

bangsa apa, atau suku apa. Dengan mengenal sang komunikan, akan 

mengenal pula kebudayaannya, gaya hidup, norma kehidupannya, 

kebiasaan dan bahasanya. Terakhir yaitu hambatan psikologis,  

komunikasi sulit berhasil apabila komunikan sedang merasa kecewa, 

sedih, marah, bingung, iri hati dan kondisi psikologis lainnya, dan juga 

jika komunikan menaruh prasangka (prejudice) kepada komunikator. 

2. Hambatan semantis, hambatan semantis ini terdapat pada diri sang 

komunikator. Faktor semantis menyangkut bahasa yang digunakan oleh 

komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya 

terhadap komunikan. 

3. Hambatan mekanis, gangguan ini dapat dijumpai pada media yang kita 

pergunakan dalam menlancarkan komunikasi. Contohnya, suara putus-

putus saat melakukan telepon. 

4. Hambatan ekologis, gangguan ekologis terjadi disebabkan oleh gangguan 

lingkungan. Contoh dari hambatan ekologis ialah, kebisingan lalu lintas, 

suara hujan atau petir, suara pesawat terbang lewat dan sebagainya. 

Dalam komunikasi antarpribadi juga memiliki beberapa contoh 

hambatan yang membuat pesan yang disampaikan kurang dipahami atau tidak 

sampai kepada komunikan, sehingga tujuan kita sebagai komunikator dalam 

mengirim pesan tidak tercapai. Menurut Bimo (2017) hambatan dalam 

komunikasi antarpribadi ada lima belas macam, yaitu : 
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1. Pengaruh status  

Seseorang yang memiliki status rendah umumnya menurut terhadap 

orang yang memiliki status yang lebih tinggi, dikarenakan takut mendapat 

kesan negatif terhadap orang berstatus tinggi. Contohnya : karyawan 

dengan bos, anak dengan orangtuanya. 

2. Perbedaan cara pandang 

Terkadang setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam 

melihat suatu masalah, sehingga dalam pengambilan kesimpulan pun akan 

menemukan perbedaan. Semisal, orang dengan sudut pandang luas 

mendiskusikan suatu masalah dengan orang dengan sudut pandag sempit, 

diskusi akan terasa sulit, karena mereka memahami masalah dengan cara 

yang berbeda.   

3. Perbedaan kebudayaan 

Perbedaan kebudayaan dapat menghambat manusia dalam 

berkomunikasi, seperti ketika seseorang mendapatkan penolakan dalam 

menyampaikan suatu pesan yang bertentangan dengan adat kebiasaan 

orang lain, padahal di lingkungan seserang tersebut tidak melanggar adat 

kebiasaan. 

4. Gangguan lingkungan 

Hambatan ini terjadi ketika orang berkomunikasi pada tempat yang 

kurang mendukung. Seperti berbincang ketika hujan deras dan diselingi 

dengan petir, atau ketika ditengah-tengah konser musik. 

5. Gangguan pada media yang digunakan 
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Media merupakan salah satu alat untuk memperlancar komunikasi, 

salah satu contohnya ialah telepon untuk berkomunikasi dengan lawan 

bicara yang jaraknya jauh. Hambatan yang terdapat ketika seseorang 

menggunakan telepon ialah jaringan yang buruk, sehingga menyebabkan 

suara putus-putus. 

6. Tidak ada tanggapan dari lawan bicara 

Ketika seseorang tidak mendapatkan respon saat berkomunikasi, 

komunikasi secara dua arah yang dilakukan dikatakan gagal. Contohnya, 

ketika seorang mahasiswa menyampaikan presentasi didepan kelas 

kemudian tidak ada tanggapan dari mahasiswa lainnya. 

7. Penggunaan bahasa yang berbeda 

Keberadaan bahasa sangat penting dalam proses komunikasi secara 

verbal. Karena itu, dalam berkomunikasi seserang harus menggunakan 

bahasa yang dipahami oleh sang lawan bicara. Apabila masing-masing 

menggunakan bahasa daerahnya, pesan yang disampaikan tidak bisa 

dipahami, karena saling tidak mengeti akan bahasa yang digunakan. 

8. Keterbatasan fisik 

Hal ini berkaitan dengan berkurangnya fungsi fisik yang digunakan 

saat berkomunikasi. Semisal, ketika dihadapkan untuk berkomunikasi 

dengan seseorang yang tunawicara, namun tidak memiliki kemampuan 

bahasa isyarat, akhirnya pesan yang disampaikan sulit untuk dipahami 

keduanya.  

9. Perbedaan generasi 
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Yang dimaksud dengan perbedaan generasi disini ialah perbedaan usia 

yang telampau jauh. Sehingga kadang istilah yang digunakan bisa terjadi 

perbedaan diantara yang lebih tua dan yang muda, sehingga pesan sulit 

untuk dipahami. 

10. Gangguan emosional 

Hal ini merupakan salah satu yang mempengaruhi kondisi seseorang 

dalam berkomunikasi. Apabila emosi seseorang sedang tidak stabil, akan 

berpengaruh ketika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, ketika 

seseorang sedang marah akan sulit untuk menerima pendapat atau nasihat. 

11. Kecepatan dalam berbicara 

Ketika seseorang berbicara dengan cepat, maka pendengar akan sulit 

untuk memahami isi pesan. Pendengar juga bisa kehilangan ketertarikan 

untuk mendengarkan apabila kita sebagai komunikator terlalu cepat dalam 

berbicara.  

12. Gangguan semantik 

Gangguan ini terjadi ketika seseorang salah mengucapkan atau 

menulis, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam menafsirkan isi 

pesan, seingga pesan yang disampaikan tidak terpahami sebagaimana 

mestinya. Contohnya ketika seseorang salah mengucap atau salah menulis 

kepala, tetapi yang tersampaikan bukanlah kepala melainkan kelapa. 
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13. Faktor kepribadian 

Contoh dari faktor kepribadian yang dapat menghambat proses 

komunikasi ialah misalnya orang yang introvert. Seseorang yang introvert 

umumnya sulit untuk mengungkapkan gagasan, karena minder atau malu. 

14. Keterbatasan pengetahuan 

Kurangnya pengetahuan juga bisa menjadi hambatan dalam 

berkomunikasi. Semisal, ada orang kota yang mudah untuk mengakses 

informasi mengajak untuk berbincang mengenai kinerja pemerintah 

terhadap orang desa yang terbatas dalam mengakses berita. Karena orang 

desa tidak memiliki pengetahuan seputar topik  pembicaraan yang orang 

kota miliki, maka orang desa ini akan kesulitan memahami topik tersebut. 

15. Kehilangan kefokusan 

Ketika seseorang berbicara, namun lawan bicara saat itu kehilangan 

fokusnya, sehingga pesan yang diterima oleh sang lawan bicara tidak 

dipahami secara utuh. 

 Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Effendy dan Bimo 

mengenai faktor-faktor penghambat komunikasi, peneliti hanya memilih enam 

faktor kemungkinan yang menjadi hambatan komunikasi antarpribadi 

masyarakat muslim pendatang dengan masyarakat asli Kelurahan Loloan 

Timur, karena mengingat keterbatasan waktu peneliti untuk melakukan 

penelitian. Keenam faktor tersebut yaitu, perbedaan kebudayaan, gangguan 

lingkungan, gangguan pada media yang digunakan, penggunaan bahasa yang 

berbeda, kecepatan dalam berbicara dan gangguan semantik.  
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D. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Hambatan Komunikasi Antarbudaya Antara Etnik Tionghoa Dengan 

Etnik Jawa Pada Kalangan Mahasiswa Di STIE Malangkececwara 

Nama Peneliti Dwi Yari Ramdhani, (2017: Ilmu Komunikasi) 

Metode 

Penelitian 

Studi Kasus 

Hasil Penelitian Semua subjek pada penelitian menggunakan Bahasa 

Indonesia dalam berkomunikasi, menjaga kata-kata 

yang bersifat kotor agar tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap budaya lain, saling menghargai antara satu 

dengan yang lain, tidak membedakan budaya lain 

dengan budaya yang dianut, tetap menjaga nilai 

budaya yang dianut masing-masing tetapi tidak 

mengundang perkelahian antarbudaya. Semua subjek 

memiliki keinginan untuk mempelajari budaya baru 

yang ada di Malangkececwara, serta mementingkan 

nilai kesopanan, rasa menghargai, dihormati, 

keakraban, dan menjaga keharmonisan dalam menjalin 

hubungan antarbudaya dengan mahasiswa etnik 

Tionghoa dan etnik Jawa di STIE Malangkececwara. 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, 

sedangkan peneliti akan menggunakan studi 

fenomenologi. Kemudian penelitian ini hanya 

menggunakan satu teori, yaitu teori hambatan 

komunikasi antarbudaya, sementara peneliti 

menggunakan lebih dari satu teori, yaitu teori Firo, 

interaksi simbolik, kecemasan dan ketidakpastian, dan 

teori kebutuhan interpersonal. 

Komunikasi Antar Personal Dalam Membina Kerukunan Antarsuku ( 

Studi Pada Masyarakat Jawa dan Madura Di Desa Kademangan 
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Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang) 

Nama Peneliti Akmila Fithriya, (2012: Ilmu Komunikasi) 

Metode 

Penelitian 

Studi Kasus 

Hasil Penelitian  Dengan perbedaan suku, komunikasi antarpersonal 

tetap berjalan dengan lancer karena adanya kompromi 

dalam masyarakat. Masyarakat tidak pernah 

membeda-bedakan suku Jawa maupun Madura dalam 

bersosialisasi. Selain itu juga, mereka saling 

menghargai dan memahami adat masing-masing. 

Perbedaan 

Penelitian 

Selain perbedaan metode yang telah dijelaskan 

sebelumnya, perbedaan dengan penelitian ini terletak 

pada pengambilan sumber data, peneliti meggunakan 

teknik purposive sampling,dimana peneliti 

menentukan kriteria untuk subjek datanya. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan teknik sengaja.  

Proses Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Pendatang Dengan 

Masyarakat Lokal di Kabupaten Subang (Studi Pada Masyarakat 

Pendatang Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten 

Subang) 

Nama peneliti Asri Apriani Putri Perdana, (2015: Ilmu Komunikasi) 

Metode 

Penelitian 

Metode deskriptif 

Hasil Penelitian Masyarakat pendatang dan masyarakat lokal dalam 

berkomunikasi masih menggunakan bahasa Indonesia 

dan terkadang masyarakat pendatang masih 

menyelipkan bahasa asli mereka ketika berkomunikasi 

dengan masyarakat lokal. Akulturasi yang dialami 

masyarakat di Desa Pusakaratu juga menimbulkan 

kebudayaan yang lebih dominan. Kebudayaan yang 

lebih dominan adalah kebudayaan dari masyarakat 

Jawa, hal ini disebabkan oleh masyarakat pendatang 
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dari Jawa sangat banyak dan kebudayaan Sunda 

menjadi kebudayaan yang lemah. Selain itu juga, 

terdapat stereotip antara masyarakat pendatang dengan 

masyarakat lokal.  

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah 

pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif sedangkan peneliti akan 

menggunakan metode studi Fenomenologi. Kemudian 

perbedaan berikutnya ialah, penelitian ini mengkaji 

mengenai proses komunikasi antarbudaya, sedangkan 

peneliti mengkaji tentang hambatan komunikasi 

antarpribadi. 

E. Fokus Penelitian 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang fokus dan mendalam maka 

berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti akan menentukan batasannya. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu hambatan komunikasi 

antarpribadi yang terjadi  diantara masyarakat muslim pendatang dengan 

masyarakat asli Kelurahan Loloan Timur. Hambatan komunikasi 

antarpribadi yang peneliti maksud ialah, perbedaan budaya, gangguan 

lingkungan, gangguan pada media yang digunakan, penggunaan bahasa 

yang berbeda, kecepatan dalam berbicara dan gangguan semantik. 

Pertama adalah perbedaan kebudayaan, perbedaan kebudayaan yang 

nantinya akan peneliti teliti adalah berupa perbedaan kepercayaan dalam 

pandangan hidup, perbedaan persepsi, pelanggaran norma kesopanan, dan 

perbedaan tradisi.  
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Kedua adalah gangguan lingkungan yang merupakan kemungkinan 

hambatan kounikasi antarpribadi dikarenakan oleh keadaan lingkungan 

sekitar. Untuk gangguan lingkungan pada saat melakukan komunikasi 

antarpribadi, peneliti akan mengambil aspek tempat yang kurang 

mendukung, kemudian apabila terjadinya fenomena alam, dan jarak dalam 

berkomunikasi antarpribadi.  

Ketiga, pada hambatan komunikasi antarpribadi mengenai gangguan 

pada media yang digunakan, peneliti hanya mengambil penggunaan telepon.  

Keempat, penggunaan bahasa yang berbeda ialah ketika individu 

saling berkomunikasi tetapi menggunakan bahasa yang berbeda, sebagai 

contoh adalah dalam aspek bahasa daerah. Aspek yang dimaksud dapat 

berupa dialek, intonasi, dan slang. Dialek adalah variasi bahasa yang 

berbeda-beda menurut pemakai (misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu, 

kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu). Intonasi yaitu tinggi 

rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata 

tertentu didalam kalimat, dan kata-kata slang merupakan kata musiman yang 

tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Kelima ialah kecepatan dalam berbicara, peneliti akan mengkaji 

apakah faktor kemungkinan ini dapat menjadikan hambatan komunikasi 

antarpribadi diantara masyarakat muslim pendatang dan masyarakat asli di 

Loloan timur, baik itu cepat dalam berbicara ataupun lambat dalam 

berbicara. 
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Yang terakhir adalah adalah hambatan semantik, semantik adalah 

pengetahuan tentang makna kata, jadi hambatan semantik adalah hambatan 

mengenai bahasa, baik bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun 

komunikan. Gangguan semantik ini  terjadi ketika seseorang salah 

mengucapkan atau menulis, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam 

menafsirkan isi pesan. Pada gangguan semantik peneliti mengambil aspek 

kata-kata bermakna ganda, salah dalam menggunakan kata, dan penyalahan 

kata dalam berkomunikasi antarpribadi. 


