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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Komunikasi Organisasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Organisasi  

Istilah organisasi memiliki dua pengertian, pertama mengacu pada suatu 

lembaga (institution)atau kelompok fungsional. Organisasi merupakan suatu alat 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arti kedua mengacu pada proses 

pengorganisasian, yaitu pengaturan pekerjaan diantara anggota organisasi 

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efesien. 

Suatu organisasi terbentuk apabila suatu usaha lebih dari satu orang untuk 

menyelesaikannya. Kondisi ini timbul disebabkan karena tugas itu terlalu besar 

atau terlalu kompleks untuk ditangani satu orang, oleh karena itu suatu organisasi 

dapat kecil seperti usaha dua orang individu atau dapat sangat besar yang 

melibatkan banyak orang dalam interaksi kerjasama. Adanya proses kerjasama 

sejumlah manusia dalam organisasi, serta pembagian tugas maka dalam organisasi 

itu sendiri terdapat struktur organisasi yangdapat membedakan antara atasan dan 

bawahan 

Deddy Mulyana mendefinisikan komunikasi organisasi dalam bukunya 

yang berjudul Ilmu Komunikasi, komunikasi organisasi (organizational 

communication) terjadi dalam suatu organisai, bersifat formal dan informal, dan 

berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok. Komunikasi organisasi sering sekali melibatkan juga komunikasi 

diadik,komunikasi antarpribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik.  
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Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni 

komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horisontal, sedangkan 

komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti 

komunikasi antarsejawat.Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun 

informal dari suatu organisasi (Mulyana Dedy, 2005:78). 

Komunikasi dalam organisasi menggunakan dua saluran dasar yaitu 

saluran formal dan informal keduanya penting dan membawa pesan adakalanya 

menegaskan untuk seluruh organisasi. Saluran formal adalah saluran yang telah 

ditetapkan olehorganisasi atau instansi. Pesan-pesan mengalir ke dalam tiga arah : 

ke bawah, ke atas dan ke samping. Pesan-pesan ke bawah terutama berisi 

informasi yang perlu bagi staf  manapun untuk melaksanakan tugasnya, seperti 

kebijakan-kebijakan dan prosedur, perintah dan permintaan yang diturunkan ke 

tingkat yang tepat dalam jenjang hirarki 

Pesan-pesan ke atas berbentuk laporan, permintaan, opini dan keluhan. 

Pesan-pesan kesamping berlangsung antar departemen, gugusan fungsi atau antar 

orang-orang pada tingkat yang sama dalam organisasi. Komunikasi formal terjadi 

dalam struktur organisasi formal dan berwujud pola-pola hubungan formal, jadi 

dapat dikatakan dalam komunikasi formal terdapat pola tingkah laku yang relatif 

stabil dan berubah sangat lamban  (Evert M.Rogers dan Rekha A. Rogers : 79-80) 

Saluran informal terbentuk dari kesamaan kepentingan diantara orang-

orang dalam organisasi. Selentingan merupakan saluran yang ampuh. 

Diperkirakan lebih dari setengah informasi yang dibutuhkan para pimpinan dalam 
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membuat perencanaan diperoleh melalui selentingan. Selentingan tersebut 

mungkin menyimpang,namun seringkali lebih dipercaya dari pada pesan yang 

disampaikan melalui saluran formal. Saluran informal seringkali menjadi satu-

satunya sarana komunikasi ketika saluran formal mengalami kemacetan atau 

gangguan. 

Pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi dapat diperoleh dengan  

mempelajari arah-arah dasar gerakannya yang tampak dengan terbentuknya 

saluran-saluran komunikasi. Adapun saluran-saluran komunikasi formal yang 

biasa terdapat dalam organisasi adalah: 

1. Komunikasi Vertikal 

 Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi ke atas dan ke bawah 

sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah (Downward Communication) 

dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui 

tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia 

paling bawah. Maksud utama komunikasi ke bawah adalah untuk 

memberikan pengarahan, informasi, instruksi, nasehat/sasaran dan 

penilaian kepada bawahan serta memberikan informasi kepada para 

anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. 

 Berita- berita kebawah dapat berbentuk tulisan maupun lisan, dan 

biasanya dan biasanya disampaikan melalui memo, laporan atau dokumen 

lain, pertemuan atau rapat dan percakapan serta melalui interaksi. Dan 

Manajemen seharusnya tidak memusatkan perhatiannya pada usaha 

komunikasi ke bawah, tetapi juga komunikasi ke atas. 
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 Komunikasi ke atas (Upward Communication) memiliki fungsi 

untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa 

yang terjadi pada tingkatan bawah. Tipe komunikasi ini mencakup 

laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan dan permintaan untuk 

diberikan keputusan. Hal ini dapat dipandang sebagai data atau informasi 

umpan balik bagi manajemen atas. 

2. Komunikasi Horizontal 

Komunikasi Horizontal meliputi hal- hal berikut ini : 

a. Komunikasi diantara para anggota dalam kelompok kerja yang sam 

b. Komunikasi yang terjadi antara dan diantara departemen-departemen 

pada tingkatan organisasi yang sama. 

Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif, dan merupakanhasil 

dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga komunikasi ini dirancang untuk 

mempermudah koordinasi dan penanganan masalah. Komunikasi horizontal, 

selain membantu koordinasi kegiatan-kegiatan horizontal, komunikasi tipe ini 

juga menghindarkan prosedur pemecahan yang lambat. 

3. Komunikasi Diagonal 

Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara 

menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai 

hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf. Hubungan –hubungan yang 

ada antara personalia lini dan staf dapat berbeda-beda, yang akan membentuk 

beberapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda pula 
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2.1.2 Konsep Komunikasi Organisasi  

 Komunikasi organisasi menurut Wiryanto (dalam Khomsahrial Romli, 

2011) adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam 

kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal 

adalah komunikasi yang di setujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya 

berorientasi kepentingan organisasi.  

 Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai 

pekerjaan yang harus di lakukan dalam organisasi. Adapun komunikasi informal 

adalah komunikasi yang di setujui secara sosial. Orientasinya bukan pada 

organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual (Romli, 2011:2). 

 Komunikasi organisasi juga dapat di definisikan sebagai proses 

menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang 

saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti 

atau yang selalu berubah – ubah (Muhammad, 2009:67) 

 S. Djuarsa dalam bukunya “Teori komunikasi” bahwa komunikasi 

organisasi adalah komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi 

dalam konteks organisasi (Sendjaya, 1994:133).Oleh karena itu, ketika organisasi 

dianggap sekedar sekumpulan orang yang berinteraksi, maka komunikasi 

organisasi akan berpusat pada simbol – simbol yang akan memungkinkan 

kehidupan suatu organisasi, baik berupa kata – kata atau gagasan – gagasan yang 

mendorong, mengesahkan mengkoordinasikan dan mewujudkan aktivitas yang 

terorganisir dalam situasi – situasi tertentu.  
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 Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada 

peninjauannya yang terfokus kepada manusia – manusia yang terlibat dalam 

mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk 

komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang 

di pergunakan, media apa yang di pakai, bagaimana prosesnya, faktor – faktor apa 

yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Jawaban dari pertanyaan –pertanyaan 

tersebut adalah sebagai bahan telaah untuk selanjutnya menyajikan suatu konsepsi 

komunikasi bagi suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat 

organisasi, dan lingkup organisasidengan memperhitungkan situasi tertentu pada 

saat komunikasi di lancarkan. 

Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Sendjaja (1994) 

adalah sebagai berikut:  

1) Fungsi Informatif  

Organisasi dapat di pandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. 

Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat 

memperoleh informasi yang lebih banyak,lebih baik dan tepat waktu. 

Informasi yang di dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti.  

2) Fungsi Regulatif  

Fungsi ini berkaitan dengan peraturan – peraturan yang berlaku dalam 

suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi 

regulatif, yaitu:  
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a) Berkaitan dengan orang – orang yang berada dalam tataran 

manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk 

mengendalikan semua informasi yang di sampaikan. Juga memberi 

perintah atau intruksi supaya perintah – perintahnya di laksanakan 

sebagaimana mestinya.  

b) Berkaitan dengan pesan, yaitu pesan – pesan regulatif yang pada 

dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan 

kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh 

untuk di laksanakan.  

3) Fungsi Persuasif  

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu 

membawa hasil sesuai dengan yang di harapkan. Adanya kenyataan ini, maka 

banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada 

memberi perintah. Sebab pekerjaan yang di lakukan secara sukarela oleh 

karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar di banding kalau 

pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.  

4) Fungsi Integratif  

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang 

memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal 

tersebut, yaitu :  
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a) Saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam 

organisasi tersebut (buletin, news latter) dan laporan kemajuan 

organisasi.  

b) Saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi 

selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun 

kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan 

menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar 

dalam diri karyawan terhadap organisasi.  

Fungsi penting komunikasi organisasi menurut Brent D. Ruben antara lain 

(Liliweri, 2004:64): 

1. Mengoordinasikan aktivitas individu, kelompok atau unit – unit lain dalam 

organisasi.  

2. Memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan.  

3. Memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi.  

4. Menjamin adanya arus timbal balik (two way flow information) antara 

organisasi dan lingkungan eksternal (di luar) organisasi. 

Ada 3 (tiga) tujuan utama dari komunikasi organisasi, yaitu :  

1. Sebagai Tindakan Organisasi. Komunikasi dalam organisasi bertujuan 

untuk mengkoordinasikan sebagian atau seluruh tugas dan fungsi 

organisasi yang di bagi-bagi dalam bagian yang melaksanakan visidan 

misi organisasi di bawah pimpinan atau manajer serta bawahan mereka. 

Tanpa komunikasi, maka organisasi hanya merupakan kumpulan orang – 

orang yang terbagi dalam tugas dan fungsi masing – masing yang 
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melaksanakan aktivitas mereka tanpa keterkaitan satusama lain (tanpa 

sinkronasi dan harmonisasi). Organisasi tanpa komunikasi dan koordinasi 

sama dengan organisasi yang menampilkan aspek individual dan bukan 

menggambarkan aspek kerjasama.  

2. Membagi Informasi (Information Sharing)  

Salah satu tujuan komunikasi yang penting adalah menghubungkan 

seluruh aparatur organisasi dengan tujuan organisasi. Komunikasi 

mengarahkan manusia dan aktivitas dalam organisasi. Sebuah informasi 

atau pertukaran informasi berfungsi untuk membagi kemudian 

menjelaskan informasi tentang tujuan organisasi, arah dari suatu tugas, 

bagaimana usaha untuk mancapai hasil dari pengambilan keputusan. 

3. Menampilkan Perasaan dan Emosi  

Di dalam organisasi terdapat sekumpulan manusia yang bekerja sendiri 

maupun bekerjasama dengan orang lain. Mereka mempunyai kebutuhan 

dan keinginan, perasaan dan emosi yang harus di ungkapkan kepada orang 

lain 

2.1.3 Media dalam komunikasi Organisasi  

 Terdapat beberapa macam media komunikasi dalam organisasi. Media 

adalah alat atau sarana yang di gunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada komunikan (khalayak). Media komunikasi yang digunakan 

dalam organisasi antara lain adalah :  
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1. Media Antar Pribadi  

Media komunikasi antar pribadi salah satunya adalah telepon. Sejak di 

temukannyna teknologi selular, penggunaan telepon genggam 

(handphone)semakin marak di kalangan anggota masyarakat. Ini pertanda 

bahwa telepon selular tidak lagi di maksudkan sebagai simbol prestise, 

melainkan lebih banyak di gunakan untuk kepentingan bisnis, kantor, 

organisasidan urusan keluarga (Cangara Hafied, 2009 :173). 

2. Media Kelompok  

 Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 

15 orang, maka media komunikasi yang lebih banyak di gunakan media 

kelompok. Misalnya rapat, seminar dan konferensi. Rapat biasanya di 

gunakan untuk membicarakan hal – hal penting yang di hadapi oleh suatu 

organisasi. Media kelompok banyak di gunakan dalam bentuk 

organisasiprofesi,organisasi olahraga, pengajian, arisan, dan organisasi 

lainnya (Cangara Hafied, 2009 :175). 

Komunikasi organisasi mengandung tujuh konsep kunci yaitu 

proses,pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan 

ketidakpastian. Masing – masing penjelasan dari konsep kunci ini antara lain 

(Muhammad Arni, 2009:68): 

1. Proses  

Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis, menciptakan 

dan saling menukar pesan di antara anggotanya, karena gejalamenciptakan 

dan menukar informasi yang berjalan terus menerus dan tidak ada henti-

hentinya maka dikatakan sebagai suatu proses.  
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2. Pesan  

Pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, 

kejadian yang di hasilkanoleh interaksi dengan orang. Untuk 

berkomunikasi seseorang harus sanggup menyusun suatu gambaran 

mental, memberi gambaran itu dan mengembangkan suatu perasaan 

terhadapnya. Komunikasi tersebut efektif kalau pesan yang dikirim atau 

diartikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim. Simbol – 

simbol yang digunakan dalam pesan dapat berupa verbal dan nonverbal.  

3. Jaringan  

Organisasi terdiri dari beberapa orang yang tiap – tiapnya menduduki 

posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran 

pesan dari orang – orang ini sesamanya terjadi melalui suatu set jalan kecil 

yang dinamakan jaringan komunikasi.  

4. Keadaan Saling Tergantung  

Konsep kunci dari komunikasi organisasi yang ke empat adalah keadaan 

yang saling tergantung antarasatu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini 

telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem 

terbuka.  

5. Hubungan  

Hubungan manusia dalam organisasiberkisar mulai dari yang sederhana yaitu 

hubungan diantara dua orang atau diadik sampai kepada hubungan yang 

kompleks, yaitu hubungan dalam kelompok kecilmaupun besar dalam organiasi.  
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6. Lingkungan  

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan 

faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai 

individu dalam suatu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal.  

7. Ketidakpastian  

Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan 

informasi yang diharapkan. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini 

organisasi menciptakan dan menukar pesan diantara anggota, melakukan 

suatu penelitian, pengembangan organisasi, dan menghadapi tugas – tugas 

yang kompleks dengan integrasi yang tinggi.  

2.2 Jaringan Komunikasi Organisasi 

Ada dua pola komunikasi dalam organisasi. Pola pertama adalah jaringan 

komunikasi formal, yang sangat menyerupai struktur organisasi. Ada saluran-

saluran formal melalui mana komunikasi mengalir. Pola kedua adalah jaringan 

komunikasi informal, kadang-kadang disebut “grapevine”. Komunikasi informal 

ini terjadi di luar saluran-saluran yang telah ditentukan, dan paling sering 

dilakukan dalam interaksi tatap muka atau dengan telepon. 

Grapevine dapat digunakan dalam manajemen puncak untuk membuat 

pengumuman-pengumuman tidak resmi. Tiap orang dalam organisasi mempunyai 

peranan dalam jaringan komunikasi formal dan peranan dalam jaringan 

komunikasi informal, dan kedua pernanan ini sangat mempengaruhi berapa 

banyak dan jenis informasi apakah ia akan menerimanya. 
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Luasnya jaringan komunikasi formal yang mempengaruhi aspek perhatian 

komunikasi paling banyak adalah sentralisasinya. Beberapa jaringan sangat 

didesentralisasikan; orang-orang dalam suatu kelompok dapat mengadakan 

komunikasi langsung satu sama lain. Unit-unit dengan jaringan-jaringan yang 

didesentralisasikan mempunyai lebih banyak komunikan bersama; orang-orang 

dalam jaringan-jaringan yang didesentralisasikan menyampaikan dan menerima 

jauh lebih banyak informasi. 

Menurut Stoner dan Wankel, beberapa penelitian yang sangat menarik 

telah dilakukan terhadap saluran-saluran komunikasi dalam organisasi dan 

pengaruhnya terhadap kecermatan komunikasi, pelaksanaan tugas, dan kepuasan 

anggota kelompok. Organisasi dapat dengan berbagai cara merencanakan susunan 

atau jaringan komunikasi mereka. Beberapa jaringan komunikasi mungkin 

direncanakan secara kaku. Misalnya, pegawai-pegawai dapat didorong untuk 

berbicara kepada setiap orang kecuali dengan atasan langsung mereka. Suatu 

jaringan demikian biasanya dimaksudkan untuk mencegah beban manajer-manajer 

tingkat atas yang terlalu banyak dengan informasi yang tidak perlu dan untuk 

memelihara kekuasaan dan status manajer-manajer tingkat atas. 

Pola jaringan-jaringan komunikasi formal telah diteliti secara mendalam. 

Suatu pesan dapat disampaikan dari seseorang kepada orang lain melalui salah 

satu dari beberapa pola atau saluran komunikasi alternatif yang masuk akal. Studi 

pola-pola komunikasi telah dilakukan untuk menemukan “cara yang terbaik” 

untuk mengadakan komunikasi. Sesungguhnya tidak ada suatu cara yang 

universal paling baik untuk mengadakan komunikasi organisasi, karena informasi 
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dan data disampaikan untuk bermacam-macam tujuan, cara menyampaikan pesan 

yang paling efektif tergantung pada faktor situasi seperti kecepatan, kecermatan, 

biaya dan pembatasan waktu. Meskipun demikian, suatu analisis jaringan 

komunikasi membantu menemukan pola-pola mana yang tercepat, paling cermat, 

paling fleksibel, dan sebaginya. 

Jaringan-jaringan komunikasi biasanya ditentukan ciri-cirinya sesuai 

dengan susunan komponennya, antara lain : 

1. Pola Jaringan “Rantai” 

                

Jaringan rantai menunjukkan suatu sistem birokratik yang mengikuti 

suatu pola komunikasi formal. Disini komunikasi melewati saluran yang 

sebenarnya mengikuti sistem hirarkis secara tepat. Dengan demikian apabila A 

perlu mengadakan komunikasi dengan E maka komunikasi akan melewati B, 

C dan D menurut urutan tersebut. Demikian pula, jawaban E kepada A akan 

melewati D, C dan B menurut urutan tersebut. A tidak dapat langsung 

berhubungan dengan E. 

Jaringan rantai menggambarkan suatu situasi di dalam mana dua orang 

anggota pada ujung akhir jaringan hanya dapat mengadakan komunikasi 

dengan orang di antara mereka dan orang di pusat. Dengan demikian, dua 
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orang di tengah menyampaikan informasi ke puncak. Jaringan ini dapat 

dipandang sebagai sentralisasi informasi, tetapi tidak seluas jaringan roda. 

2. Pola Jaringan “Roda” dan “Bintang” 

           

Jaringan roda agak berbeda dengan jaringan rantai karena disini 

tingkat-tingkat dikurangi. Apabila E ingin mengadakan komunikasi dengan D 

ia hanya melewati A. Demikian pula, anggota-anggota lain dari kelompok ini 

harus melewati A untuk mengadakan komunikasi dengan anggota-anggota lain. 

Dengan cara demikian, ini menunjukkan suatu bagian dalam suatu organisasi 

besar, yang mempunyai kepala bagian yang mengawasi komunikasi. 

Subyek C dalam pola bintang dapat mengadakan komunikasi secara 

langsung dengan A, B, D, dan E, meskipun subyek-subyek ini tidak dapat 

mengadakan komunikasi secara langsung satu sama lain. 

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

Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan 

dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota ingin berkomunikasi 

dengan anggota lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya 

(Abdullah Masmuh 2010:57). 

Jaringan roda atau bintang, masing-masing dari keempat anggota 

mengadakan komunikasi dengan orang pada pusat. Ini dapat merupakan situasi 
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yang sama seperti keadaan organisasi di dalam mana orang-orang bawahan 

megadakan komunikasi dengan atasan mereka, barangkali ini menunjukkan 

banyak sekali sentralisasi. 

3. Pola Jaringan “Lingkaran” 

 

Berlawanan dengan jaringan rantai dan roda, jaringan lingkaran 

menjamin komunikasi di antara semua anggota kelompok. Tiap anggota dapat 

langsung mengadakan komunikasi dengan anggota (anggota-anggota) lain 

tanpa melalui tingkat-tingkat perantara. Ini menunjukkan bahwa dalam 

pekerjaan tidak ada tingkat-tingkat hirarkis dan bahwa anggota-anggota tidak 

merasa dipaksa untuk menyalurkan komunikasi mereka melalui orang-orang 

lain. Jaringan lingkaran menunjukkan suatu kebudayaan kelompok kawan 

sebaya atau suatu sistem partisipatif. 

Jaringan lingkaran memugkinkan anggota-anggota saling 

mempengaruhi dengan anggota-anggota yang berdampingan, tetapi tidak lebih 

jauh. Jaringan ini menunjukkan suatu hirarki tiga tingkat di dalam mana 

terdapat komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan dan komunikasi 

horisontal hanya pada tingkat paling rendah. 
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Dalam jaringan lingkaran, subyek B hanya dapat mengadakan 

komunikasi (melewati dinding pemisah) dengan subyek A dan C. Untuk 

mengadakan komunikasi dengan subyek E, subyek B harus disambung subyek 

A atau melalui subyek C dan D. Dimana, dalam jaringan lingkaran tiap orang 

dapat mengadakan komunikasi dengan dua orang lainnya dan dapat 

menunjukkan suatu desentralisasi. 

4. Pola Jaringan “Y” 

 

Pola Y relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan pola roda, tetapi 

lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pada 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 (Abdullah Masmuh, 2010:57-58). Apabila kita 

mengubah jaringa Y terbalik,maka kita dapat melihat dua orang bawahan 

memberi laporan kepada seorang manajer, yang masih mempunyai dua 

tingkat hirarki di atas manajer. Sebenarnya ini merupakan hirarki empat 

tingkat. 

 

 

 



24 
 

5. Pola Jaringan “Semua Saluran” 

 

Jaringan semua saluran memungkinkan tiap subyek mengadakan 

komunikasi secara bebas dengan keempat orang anggota lainnya. Dari 

jaringan-jaringan yang telah dibicarakan, jaringan semua saluran adalah yang 

palin sedikit tersusun. Meskipun jaringan ini dalam beberapa hal sama 

dengan jaringan lingkaran, jaringan semua saluran tidak mempunyai posisi 

pusat. Akan tetapi tidak ada pembatasan-pembatasan; semua anggota adalah 

sama. Jaringan ini paling baik dijelaskan dengan suatu panitia, dimana tidak 

ada seorang anggota pun baik formal maupun informal mempunyai posisi 

yang menonjol atau menerima beban. Semua anggota bebas untuk 

mengemukakan sudut pandang mereka. 

Dalam jaringan semua saluran tiap orang dapat mengadakan 

komunikasi dengan tiap orang lainnya dalam kelompok. Ini adalah pola yang 

terlalu didesentralisasikan dan dapat menggambarkan grapevine di dalam 

mana informasi atau desas-desus saling ditukarkan secara bebas diantara 

orang-orang. 

Menurut Dale dan Staudohar, saluran-saluran melalui pesan-pesan 

bergerak dalam suatu organisasi disebut jaringan atau strktur komunikasi. 

Saluran-saluran formal biasanya didasarkan atas suatu bagian organisasi yang 
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menunjukkan cara-cara penyampaian informasi secara vertikal dan horisontal 

di seluruh organisasi. Struktur formal ini disebut karena struktur tersebut 

dibuat oleh manajemen dan secara formal diuraikan dalam bagian-bagian 

organisasi yang disetujui membentuk dan merumuskan garis-garis 

komunikasi. Garis-garis menemukan ciri-ciri khas dan menghubungi 

pengirim dan penerima serta membentuk suatu pola disetujui untuk 

pertukaran komunikasi. 

Akan tetapi banyak komunikasi dalam organisasi mengalir melalui 

saluran-saluran informal yang tidak mengikuti pola yang ditentukan. 

Hubungan-hubungan yang dibuat oleh sistem komunikasi informal dapat 

memberikan penyampain dan penerimaan yang lebih dapat dipercaya dan 

lebih penting dari pada hubungan-hubungan yang didapat dalam sistem 

formal. Dalam struktur informal grapevine (komunikasi informal) dari 

pertukaran-pertukaran lisan mungkin sangat berpengaruh. Gambar di bawah 

ini merupakan gambar dari jaringan komunikasi pada suatu organisasi. 
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Ada beberapa macam studi yang dilakukan orang mengenai jaringan 

komunikasi di antaranya studi Scwarth (Goidhaber, 1986) yang mempelajari 

karakteristik dari liaison atau orang yang sebagai pengantara dalam arus 

jaringan informasi formal. Hasil dari studinya memperlihatkan bahwa orang 

yang sebagai pengantara memegang posisi atau status yang lebih tinggi dari 

orang-orang lain yang bukan sebagai pengantara dan merupakan wakil-wakil 

yang kuat dalam struktur pimpinan. 

Menurut persepsi temannya orang yang sebagai pengantara 

mempunyai kontak yang banyak dan berbeda-beda dalam organisasi. 

Berinteraksi dengan orang sebagai pengantara adalah untuk mendapatkan 

lebih banyak pengaruh dalam struktur kekuasaan dari organisasi. Penemuan 
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ini menunjukkan bahwa peranan komunikasi sebagai yang diidentifikasikan 

dari sosiometri mempunyai konsekuensi nyata pada kekuasaan (power) dan 

pengaruh individu dalam suatu organisasi dan konsekuensi ini nampak bagai 

yang lain, 

Orang yang sebagai pengantara dan koneksi mereka mempunyai 

persepsi bahwa mereka mengenal banyak arus pesan sebelumnya mereka 

tidak mempersepsi diri mereka mempunyai banyak pesan tetapi karena 

koneksi mereka mengatakan demikian mereka terima. 

Selain daripada penelitian di atas adapula penelitian yang mempelajari 

tentang peranan jaringan komunikasi dalam arus informasi informal. Davis 

(1953) mempelajari tentang pemindahan desas-desus dalam suatu organisasi. 

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan pesan yang bersifat desas-desus ini. 

Davis menemukan bahwa beberapa individu secara konsisten keluar dari arus 

pesan yang bersifat desas-desus dan tidak mengambilnya sebagai sumber 

informasi. 

Adalagi penelitian yang dilakukan oleh Robert dan O’Reily yang 

memperbandingkan anggota organisasi yang terisolasi dengan partisipan 

dalam tiga hal yaitu otoritas, keahlian, dan hubungan sosial. Mereka 

menemukan bahwa partisipan mempunyai pengalaman yang lebih banyak 

mengenai organisasi, sedangkan dengan yang terisolasi kurang matang, 

kurang tegas dan mempunyai konsep diri yang lemah dan sangat memerlukan 

rasa aman. Orang yang terisolasi cenderung memegang teguh informasi dan 

kurang puas dengan komunikasi dari partisipan. 
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Penemuan ini memperlihatkan bahwa orang yang terisolasi kurang 

mempunyai pengalaman, lebih merasa tidak aman dan kurang mempunyai 

motivasi untuk mencapai hasil, dibandingkan dengan partisipan. Mereka 

kurang puas dengan komunikasi dan kurang suka memberi sokongan secara 

aktif untuk menyebarkan informasi. 

Banyak faktor yang mempengaruhi hakikat dan luasnya jaringan 

komunikasi, diantaranya hubungan dalam organisasi, arah dari arus pesan, 

hakikat seri dari arus pesan dan isi dari pesan. 

Beberapa jaringan ditentukan oleh mekanisme yang sangat formal 

seperti jaringan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Sementara itu 

ada juga jaringan komunikasi yang timbul tanpa perhatian dan perencanaan 

lebih dahulu seperti, jaringan komunikasi informal. 

2.2.1 Peranan Dalam Jaringan Komunikasi 

Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan 

struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam organisasi. Hubungan 

ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu dengan arus informasi dalam 

jaringan komunikasi. Untuk mengetahui jaringan komunikasi serta peranannya 

dapat digunakan analisis jaringan. Dari hasil analisis jaringan ini dapat diketahui 

bentuk hubungan atau koneksi orang-orang dalam organisasi serta kelompok 

tertentu (klik), keterbukaan satu kelompok dengan kelompok lainnya dan orang-

orang yang memegang peranan utama dalam suatu organisasi. Ada enam peranan 

jaringan komunikasi: 
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1. Opinion leader, adalah pimpinan informal dalam organisasi, mereka 

tidaklah selalu orang-orang yang selalu mempunyai otoritas formal dalam 

organisasi tetapi membimbing tingkah laku anggota organisasi dan 

mempengaruhi keputusan mereka. 

Karakteristik opinion leader : 

a) Lebih tinggi pendidikan formalnya dibanding dengan anggota 

masyarakat lainnya. 

b) Lebih tinggi status sosial ekonominya (SEE). 

c) Lebih inovatif dalam menerima dan mengambil ide baru. 

d) Lebih tinggi pengenalan medianya (media exposure). 

e) Kemampuan empatinya lebih besar. 

f) Partisipasinya lebih besar. 

g) Lebih kosmopolit (mempunyai pengetahuan dan wawasan yang 

luas). 

2. Gate Keepers, adalah individu yang mengontrol arus informasi diantara 

anggota-anggota organisasi. Mereka berada di suatu tengah jaringan dan 

menyampaikan pesan dari satu orang kepada orang lain atau tidak 

memberikan informasi. Gate keepers dapat menolong anggota penting 

dalam organisasi seperti pemimpin, menghindarkan informasi yang lampau 

dengan jalan hanya memberikan informasi yang penting. Nyatalah bahwa 

peranan gate keepers sangat penting dalam jaringan komunikasi. 
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3. Cosmopolites, adalah individu yang menghubungkan organisasis dengan 

lingkungan mereka mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada 

dalam lingkungan dan orang-orang tertentu pada lingkunagnnya. 

4. Bridge, adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi yang 

menghubungkan kelompok dengan anggota kelompok lainnya. Individu ini 

saling membantu member informasi di antara kelompok dan 

mengkoodinasikan kelompok. 

5. liaison, adalah sama peranannya dengan bridge tetapi individu itu sendiri 

bukanlah anggota dari suatu kelompok tetapi dia merupakan penghubung di 

antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Individu ini juga 

membantu dalam membagi informasi yang relevan diantara kelompok 

dalam berorganisasi. 

6. Isolate, adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan 

orang lain dalam organisasi. Orang-orang ini menyembunyikan diri dalam 

organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya. 

 


