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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi 

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari apa yang 

dinamakan komu ikasi, interaksi dan sosialisasi. Dengan melakukan komunikasi, 

manusia bisa saling bertukar informasi, gagasan, ide dan pengalaman. 

Komunikasi memegang peran sangat penting dalam mendekatkan manusia dengan 

manusia yang lain. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris 

berasal dari bahasa latin communis yang berarti “sama”, commumnico, 

communication, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make 

common). Istilah pertama (communis) adalah istilah yang paling sering sebagai 

asal usul komunikasi, yang merupakan akar dari semua kata-kata latin lainnya 

yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau 

suatu pesan dianut secara sama. Oleh karena itu, komunikasi bergantung pada 

kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lain. (Mulyana, 

2008:4).  

Lain halnya dengan Steven, Mengatakan bahwa komunikasi bisa terjadi 

kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. 

Pakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitanya, Sebuah definisi 

singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan 

suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “Siapa yang 

menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa 
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pengaruhnya”. Paradigma Lasswell diatas menunjukkan bahwa proses komunikasi 

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

a. Pengirim pesan atau komunikator (communicator, source, sender)   

b. Pesan (Message)   

c. Media (Channel, media)  

d. Penerima pesan atau komunikan (Communicant, ommunicate,   

receiver, recipient) 

e. Efek atau umpan balik (Effect, Impact, Influence, Feedback) 

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi ialah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dibahas dalam 

proses komunikasi. (Cangara, 2011:19) 

 Pemahaman yang sama tentang istilah komunikasi juga dijelaskan oleh 

Hovland, Janis, dan Kelly (dalam rakhmat) yang dimana mereka sama-sama 

berprofesi sebagai psikolog, menurutnya yakni : 

“communication is the process by which on individual (the communicator) 

transmiss stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals 

(the audiens)”.  Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses dimana 

komunikator menyampaikan stimuli (biasanya berupa bahasa) untuk 

membentuk tingkah laku orang lain (komunikan). 

 Defenisi hovland diatas menunjukan bahwa objek study ilmu komunikasi 

bukan hanya penyampaian informasi saja, namun juga membentuk suatu pendapat 
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umum (public opinion). Komunikasi juga dapat membentuk sikap public didalam 

kehidupan sosial  memainkan peran yang sangat penting, bisa juga dikatakan 

bahwa komunikasi merupakan proses merubah perilaku orang lain. 

2.1.1 Konteks-Konteks Komunikasi 

Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa-sosial, melainkan dalam 

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

luar orang-orang yang berkomunikasi, yang terdiri dari : 

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

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

tersedia untuk menyampaikan pesan) 

B. Aspek Psikologis (sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi para 

peserta komunikasi) 

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

D. Aspek Waktu (kapan berkomunikasi) 

Banyak pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya. Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi 

berdasarkan konteksnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. 

Konteks-konteks tersebut antara lain : 

a. Komunikasi Intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi (atau bisa disebut intrapersonal) adalah komunikasi 

dengan diri sendiri. Contohnya seperti berpikir. Komunikasi ini merupakan 

landasan komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. 

Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini melekat pada komunikasi dua-
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orang, tiga-orang, dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi dengan orang 

lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri-sendiri (mempersepsi dan 

memastikan makna pesan orang lain), hanya saja caranya sering tidak disadari. 

b. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (atau bisa disebut antarpersonal atau interpersonal) 

adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap-muka, yang memungkinkan 

setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi ini adalah komunikasi diadik 

(dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang. 

c. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama 

lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, 

meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran berbeda. Komunikasi kelompok 

biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil, jadi bersifat 

tatap-muka. Umpan balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok masih 

bisa diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. 

d. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antar seorang pembicara dengan 

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

Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah (umum). 

Tidak seperti komunikasi antarpribadi yang melibatkan pihak-pihak yang sama-

sama aktif, satu pihak (pendengar) dalam komunikasi publik cenderung pasif. 

Umpan balik yang mereka berikan terbatas, terutama umpan balik bersifat verbal. 
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Ciri-ciri komunikasi publik adalah terjadi di tempat umum (publik), merupakan 

peristiwa sosial yang biasanya telah direncanakan alih-alih peristiwa relatif 

informal yang tidak terstruktur, terdapat agenda, beberapa orang ditunjuk untuk 

menjalankan fungsi-fungsi khusus, acara-acara lain mungkin direncanakan 

sebelum atau sesudah ceramah disampaikan pembicara. Komunikasi publik sering 

bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau 

membujuk. 

e. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga 

informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dari 

kelompok-kelompok. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur 

organisasi, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur 

organisasi. 

f. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik 

cetak atau elektronik, berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga 

atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang 

tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. 

2.2 Komunikasi Kelompok 

 Komunikasi kelompok adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

beberapa orang yang memiliki suatu tujuan yang sama, seperti kelompok study 

belajar. Komunikasi kelompok sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kelompok kecil dan kelompok besar. Komunikasi kecil disini diartikan sebagai 
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kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh segelintir orang, sedangkan komunikasi 

besar diartikan demikian karena dilakukan lebih dari 30 orang.  

 Untuk ukuran mengenai kelompok kecil beberapa ahli memberikan 

batasan yang berbeda-beda. De Vito (1997:331) memberikan batasan bahwa 

kelompok kecil sebagai sekumpulan orang kurang lebih 5-12 orang sedangkan 

menurut kumar (2000:331) berkisar antara 15-25 orang.  

Anggota-anggota kelompok kecil dapat melakukan komunikasi dengan 

sangat mudah, hal ini dikarenakan komunikan dan komunikator memiliki 

pandangan serta tujuan yang sama, sehingga dalam melakukan pertukaran 

informasi akan berjalan lancar. Komunikasi ini hanya berfokus pada komunikasi 

kelompok kecilnya. Tipe komunikasi ini hanya melibatkan dua atau tiga orang 

dan dalam jarak yang berdekatan. 

Komunikasi kelompok sendiri diartikan oleh beberapa pakar teori lainnya seperti 

Michael Burgoon (1978:224) mendefinisikan komunikasi kelompok adalah ”grup 

communication is the face to face interaction of three or more indiviuals, fot a 

recognized purpose such as information sharing, self maintainance, or problem 

solving, such that the members are able to recall personal characteristics of the 

other members accurately” (komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap 

muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti 

berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-

anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota- anggota yang lain 

secara tepat). 
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Goldbergh (1975:5) mengatakan bahwa komunikasi kelompok adalah 

“grup communication is an area of study, research and application that focuses 

not on group process in general, but on the communication behavior of 

individuals in small face to face discussions group” ( komunikasi kelompok 

adalah suatu bidang studi, penelitian dan penerapan yang menitikberatkan, tidak 

hanya pada proses kelompok secara umum, tetapi juga pada perilaku komunikasi 

individu-individu pada tatap muka kelompok diskusi kecil. 

 Kedua definisi diatas memiliki kesamaan yakni adanya komunikasi tatap 

muka  dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai suatu tujuan 

pada kelompok 

2.2.1 Klasifikasi kelompok dan karakterisik 

Menurut Charles Horton Colley (dalam rakhmat) mengatakan bahwa: 

kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya 

berhubungan akrab, personal yang menyentuh hati dalam asosiasi dan 

kerjasama. 

Kelompok sekunder adalah kelompok yang anggotanya tidak akrab, tidak 

personal dan tidak menyentuh hati kita. 

Rakhmat membedakan karakteristik kelompok sebagai berikut: 

1. Kelompok primer dan skunder kualitas komunikasi pada kelompok primer 

bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian kita 

yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage (perilaku 

yang kita tampakan dalam suasana privat saja). Meluas, artinya sedikit 

sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pada 

kelompok primer diungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi. 
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Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal. Dalam 

kelompok primer, yang terpenting adalah siapa dia, bukan apakah dia, 

sehingga mengkomunikasikan seluruh pribadi. Hubungan antar anggota 

primer bersifat unik dan tidak dapat dipisahkan (non-tranferable) contoh 

ketika ibu meninggal ayah kawin lagi, hubungan kita dengan ibu tidak 

dapat dipindahkan begitu saja kepada ibu tiri. Tetapi hubungan kita dengan 

rekan lama dengan mudah dapat dipindahkan kepada rekan baru (bersifat 

in-personal). 

Komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan 

daripada aspek isi. Komunikasi dilakukan untuk memelihara hubungan 

baik da nisi komunikasi bukan merupakan hal yang sangat penting. Pada 

kelompok sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas, non 

personal, menekankan aspek isi dan canderung instrumental dan formal. 

2. Tahap pengembangan kelompok  

Seperti manusia setiap kelompok memiliki siklus kelahiran, masa awal, 

masa dewasa dan akhirnya lenyap. Sejumlah teori telah dikemukakan 

mengenai pengembangan suatu kelompok. Teoritis sepakat bahwa 

pertumbuhan dan pengembangan dalam kelompok merupakan hasil 

kebutuhan anggota peroroangan dan tekanan sosial dan diciptakan dalam 

kelompok itu sendiri. 

Tekanan yang muncul dalam cara yang dapat diperkirakan, bersamaan 

dengan berubahnya kelompok melalui tingkatan dan tahapan. Schutz (1958) 

: Bales dan Strodbeck (1951) dalam buku Tubbs dan Sylvia Moss 

menyatakan bahwa semua tahap kelompok terjadi dalam setiap pertemuan 
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dan terus terjadi lagi sepanjang usia kelompok tersebut. Teori ini paling 

mungkin terjadi dan dianggap paling berharga dalam memberikan wawasan 

mengenai pengenmbangan kelompok. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok 

Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan, yaitu 

melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral setiap anggotanya. 

Tujuan utama diukur dari hasil kerja kelompok, disebut prestasi 

(perfomance) tujuan kedua diketahui dari tingkat kepuasan (satisfaction). 

Sehingga, bila kelompok yang dimaksudkan untuk saling berbagi informasi 

(misalnya kelompok belajar), maka keefektifannya dapat dilihat dari 

beberapa banyak informasi yang diperoleh beberapa kelompok dan sejauh 

mana anggota dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok. 

4. Faktor personal karakteristik antar kelompok 

Rakhmat mengatakan bahwa terdapat dua dimensi interpersonal yang 

mempengaruhi keefektifan kelompok dibagi menjadi : 

a) Kebutuhan Interpersonal 

William C. Schultz (1966) merumuskan teori FIRO (Fundamental 

Interperpersonal Relation Orientation), menurutnya orang menjadi anggota 

kelompok karena adanya dorongan oleh tiga kebutuhan interpersonal, 

diantaranya adalah: 

a. Ingin masuk menjadi bagian kelompok (inchusion). 

b. Ingin mengendalikan orang lain dadalam tatanan hierarkis (control). 

c. Ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang 

lain (afeksi) 
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b) Tindak komunikasi 

Jika suatu anggota kelompok saling bertemu maka terjadilah pertukaran 

informasi, maka dari sini setiap anggota kelompok bisa menerima dan 

bertukar informasi yang didapat dari anggota kelompok yang lain. 

2.2.2 Fungsi Komunikasi Kelompok 

 Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat sekitar dapat dicerminkan 

melalui fungsi-fungsi yang akan dilakukan. Fungsi-fungsi mencakup fungsi 

hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecah masalah, dan pembuatan 

keputusan dan juga fungsi terapi. Semua fungsi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat, kelompok dan para anggota kelompok itu sendiri 

(Sendjaja,2002:38). Dari sini kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) 

Gresik mencoba menerapkan fungsi-fungsi tersebut. 

 Fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial, dalam arti 

bagaimana suatu kelompok ini mampu memelihara dengan baik hubungan dengan 

sesame anggotanya misalnya memberikan kesempatan kepada salah satu 

anggotanya untuk melakukan aktivitas didalam kelompok itu dengan senang, 

santai dan menghibur. 

 Fungsi kedua dalam kelompok adalah pendidikan, dalam arti sesame 

anggota kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik bertukar 

pikiran dan bertukar informasi untuk bertukar pemikiran dan menambah ilmu 

kepada sesame anggota kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) 

Gresik. 
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 Fungsi ketiga dalam kelompok adalah persuasi atau mengajak, dalam arti 

seseorang anggota kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik ini 

berupaya melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, dimana anggota 

kelompok yang diajak persuasi ini melakukan tindakan yang benar dan 

menghindari tindakan-tindakan yang tidak diterima oleh anggota kelompok 

Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik. 

 Fungsi keempat dalam kelompok adalah pemecahan masalah, cerminan 

baik buruknya dalam kelompok dapat dilihat dari bagaimana cara kelompok ini 

memecahkan masalah yang ada didalam kelompok tersebut. Pemecahan masalah 

itu berkaitan dengan penemuan jalan alrternatif atau solusi yang tidak diketahui 

sebelumnya, sedangkan pembuatan keputusan itu berhubungan dengan pemilihan 

antara dua sampai lebih dari solusi.  

 Fungsi terakhir dalam kelompok yaitu terapi, manfaat dari terapi dalam 

kelompok yaitu membatu salah satu anggota kelompok untuk berinteraksi dengan 

sesame anggota lainya supaya bisa berbicara terbuka tentang apa yang dirasakan 

didalam kelompok. Jika muncul masalah, antar anggota dalam diskusi yang 

dilakukan, maka orang yang menjadi pemimpin atau yang memberi terapi 

kepadanya.     

2.3 Pola Komunikasi 

 2.3.1 Pengertian Pola Komunikasi 

 Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

bentuk (struktur) yang tetap. Komunikasi sendiri menurut Raymond S. Ross 

adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol 
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sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau 

respon dari permikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. 

2.3.2 Macam-macam Pola Komunikasi 

Dalam pendapat lain menurut Siahaan (dalam buku Liliweri) terdiri dari beberapa 

macam pola komunikasi, diantaranya adalah: 

A. Pola komunikasi satu arah 

Pola komunikasi satu arah adalah penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan baik menggunakan media maupun tanpa 

media, tanpa ada umpan balik dari komunikan dalam hal ini seorang 

komunikan hanya bertindak sebagai seorang pendengar saja. 

B. Pola komunikasi dua arah 

Pola komunikasi dua arah adalah komunikan dan koomunikator 

menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka, komunikator 

pada tahap pertama menjadi komunikan dan tahap berikutnya saling 

bertukar fungsi. Namun pada hakekatnya yang memulai percakapan adalah 

komunikator utama itu sendiri. Komunikator utama tentunya juga 

mempunyai tujuan utama untuk proses komunikasi tersebut. 

C. Pola komunikasi multi arah 

Pola kounikasi multi arah adalah proses komunikasi terjadi dalam 

suatu kelompok yang lebih banyak dimana komunikator dan komunikan 

akan saling bertukar pikiran secara dialogis. Dari hal tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa pada dasarnya semua kegiatan komunikasi manusia 

mengandung pola-pola tertentu. Dalam konsep komunikasi paradigmatis 
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sendiri dikatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah pola yang 

mengandung unsur-unsur serta dampak tertentu, pola komunikasi yang 

memiliki dampak adalah seperti penyuluhan, propaganda, diplomasi, 

pendidikan, pemutaran film (dalam Suprapto, 2009:12). 

Menurut Rakhmat (2001 : 162-163), terdapat 5 (lima) pola komunikasi 

yaitu roda (wheel), rantai (chain), Y, lingkaran (circle), dan bintang (star 

atau networks). 

a. Roda (wheel) 

Merupakan pola komunikasi yang dianggap yang terbaik 

dibandingkan dengan pola komunikasi lainnya. Fokus perhatian dari pola 

ini adalah seseorang (pemimpin). Apakah pemimpin tersebut dapat 

berhubungan dengan semua anggota kelompok, dan tidak ada masalah 

komunikasi, waktu dan feedback dari anggota kelompok. 

Tetapi, setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan 

pemimpinnya. Pola komunikasi ini menghasilkan produk kelompok yang 

tercepat dan terorganisasi. 

b. Rantai (chain) 

Merupakan pola komunikasi yang memiliki permasalahan yang 

sama dengan pola komunikasi lingkaran. Dalam pola komunikasi rantai, 

anggota terakhir yang menerima pesan yang disampaikan oleh pemimpin 

seringkali tidak menerima pesan yang akurat. Sehingga, pemimpin tidak 

dapat mengetahui hal tersebut karena tidak adanya umpan balik yang 

disampaikan. 

c. Y 
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Merupakan pola komunikasi yang sangat rumit dan juga memiliki 

masalah komunikasi yang sama seperti yang terjadi dalam pola 

komunikasi lingkaran dan rantai. Tiga orang anggota dapat berhubungan 

dengan orang di sampingnya seperti pada pola rantai, tetapi ada dua orang 

yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya saja. 

d. Lingkaran (circle) 

Pada pola ini, pengirim atau pemimpin dapat berkomunikasi 

dengan anggota kelompok yang lain yang berada dekat dengannya. Tidak 

ada anggota kelompok lain yang tidak dapat menerima pesan secara 

langsung dan mereka menerima pesan dari anggota kelompok yang lain 

yang membagi pesan dari pengirim. 

Dalam pola ini, pesan dari pengirim berjalan ke seluruh anggota kelompok 

dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kembali kepada 

pengirim. Setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan dua orang yaitu 

di samping kiri dan kanannya. Di sini tidak ada pemimpin. Pola 

komunikasi lingkaran merupakan pola yang paling lambat dalam 

memecahkan masalah. Pola komunikasi lingkaran juga cenderung 

melahirkan banyak kesalahan. 

e. Bintang (star) 

Semua saluran dari setiap anggota dapat berkomunikasi dengan 

semua anggota kelompok yang lain. Pada pola, semua saluran tidak 

terpusat pada satu orang pemimpin. Pola ini juga paling memberikan 

kepuasan kepada anggota-anggotanya, dan yang paling cepat 

menyelesaikan tugas bila tugas berkenaan dengan masalah yang sukar 
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Pola komunikasi yang terjadi didalam kelompok Chelsea Indonesia 

Suporter Club (CISC) Gresik dapat diartikan sebagai cara berkomunikasi 

yang dilakukan baik secara individu maupun dengan kelompok secara 

berulang-ulang dan terus menerus, sehingga membentuk suatu perilaku 

komunikasi secara tetap. Cara tersebut bisa meliputi bagaimana kelompok 

Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik berinteraksi dengan 

simbol-simbol yang telah ditentukan sebelumnya, permasalhan atauy 

hambatan yang ditemukan didalam kelompok Chelsea Indonesia Suporter 

Club (CISC) Gresik dan juga cara penyelesainya.  

Komunikasi yang baik dan efektif merupakan tujuan dari sebuah 

proses komunikasi yang baik juga. Komunikasi yang baik dan efektif itu 

sendiri bisa dicapai jika adanya saling pengertian terhadap sesama 

anggota. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola komunikasi yang 

ada didalam kelompok Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik. 

Terdapat banyak sekali hal yang dapat diteliti dari permaslahan ini. 

Misalnya bagaimana kelompok ini menjalin komunikasi, menjaga 

komunuikasi dalam kelompok dan juga media apa saja yang mereka 

gunakan untuk mengetahui kegiatan yang ada didalam kelompok Chelsea 

Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik.  

2.4 Defenisi Konsep 

Dengan melihat tema penelitian ini maka dapat ditemukan 

beberapa konsep yang harus didefinisikan. Dengan tujuan supaya peneliti 



24 
 

dan pembaca dapat memahami konsep penelitian ini. Dari sini ada 

beberpa konsep yang akan dijealskan dalam skripsi yang berkaitan dengan 

variabel : 

2.4.1 Pola komunikasi   

Dilihat dari pola yang dilakukan, ada beberapa jenis pola yang 

telah ditemukan. Para ilmuan komunikasi mempunyai pola (tipe) sendiri 

dalam mengamati perilaku komunuikasi. Beberapa Ilmuan tersebut 

membagi pola komunikasi menjadi 5 jenis yaitu roda (wheel), rantai 

(chain), Y, lingkaran (circle), dan bintang (star atau networks) Rakhmat 

(2001 : 162-163). 

2.4.2 Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh beberapa orang yang memiliki suatu tujuan yang sama, seperti 

kelompok study belajar. Komunikasi kelompok sendiri dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. 

Komunikasi kecil disini diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh segelintir orang, sedangkan komunikasi besar diartikan 

demikian karena dilakukan lebih dari 30 orang. ukuran mengenai 

kelompok kecil beberapa ahli memberikan batasan yang berbeda-beda. De 

Vito (1997:331) memberikan batasan bahwa kelompok kecil sebagai 

sekumpulan orang kurang lebih 5-12 orang sedangkan menurut kumar 

(2000:331) berkisar antara 15-25 orang.  

Syarat-syarat terbentuknya kelompok adalah: 

a) Ada dua orang atau lebih 
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b) Ada interakasi dan saling ketergantungan 

c) Ada sebuah tujuan yang sama 


