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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi atau communication dalam bahasa inggris yang berasal 

dari kata Latin communis yang berarti sama, communico, communicatio, 

atau communicare yang berarti membuat sama (to make common). 

Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan atau 

informasi dari seseorang ke orang lain menggunakan media sebagai 

penghubungnya dan dapat menerima umpan balik (feedback) dari 

penerima pesan.  Komunikasi tidak hanya memberitahu dan 

mendengarkan saja. Komunikasi merupakan suatu proses dua arah. 

Komunikasi harus mengandung pembagian ide, pemikiran, fakta atau 

pendapat.  

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa 

orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan 

menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. 

Everett M. Rogers mengatakan komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

diahlikan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka. Selanjutnya menurut Raymond S. 

Ross menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses menyortir, 

memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga 

membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirnnya 
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yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator (Mulyana, 2010:69). 

Sedangkan menurut Gudykunst dan Kim mendefinisikan komunikasi 

(antarbudaya) sebagai proses transaksional, simbolik yang melibatkan 

pemberian makna antara orang-orang (dari budaya yang berbeda)  

(Mulyana,2010:65). 

Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang 

dapat di mengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal 

yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan 

dengan menggunakan gesture tubuh, menunjukkan sikap tertentu, 

misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan lain-

lain, cara tersebut termasuk dalam komunikasi nonverbal. Secara 

sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara 

penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Maka dari itu, 

komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu 

dengan yang lainnya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang 

atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain.  

2.1.2 Bentuk-Bentuk Komunikasi 

1. Komunikasi intrapesonal 

Merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang 

dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai 

dari kegiatan menerima pesan/informasi, mengolah dan menyimpan, 

juga menghasilkan kembali. Sebagai contoh kegiatan yang dilakukan 
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pada komunikasi intrapersonal adalah berdoa, bersyukur, tafakku, 

berimajinasi secara kreatif dan lain sebagainya. 

2. Komunikasi interpersonal 

Adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan 

sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling 

berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Suatu 

komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria 

berikut : 

- Melibatkan perilaku verbal dan non verbal 

- Adanya umpan balik pribadi 

- Terjadi hubungan/interaksi yang berkesinambungan 

- Bersifat saling persuasif 

3. Komunikasi kelompok 

Diartikan sebagai tatap muka dari tiga atau lebih individu guna 

memperoleh maksud dan tujua yang dikehendaki. Seperti berbagai 

informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah. Komunikasi 

kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa 

orang atau sekelompok orang. 

Contoh kegiatan yang dilakukan dalam komunikasi kelompok antara 

lain kuliah, seminar, workshop, dan lain-lain. Dalam komunikasi 

kelompok individu yang terlibat dalam kelompok tersebut 

berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukan dalam kelompok 

tersebut.  
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4. Komunikasi organisasi 

Merupakan komunikasi antarmanusia yang terjadi dalam hubungan 

organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi 

yang berlangsung baik secara formal maupun nonformal dalam sebuah 

sistem yang disebut organisasi 

5. Komunikasi massa 

Merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) 

dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, 

berjumlah banyak, bertempat tinggal jauh, dan menimbulkan efek 

tertentu. Jadi komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan 

media massa pada sejumlah besar orang. 

Berdasarkan semua uraian fungsi komunikasi di atas, maka yang 

menjadi sorotan/landasan peneliti adalah komunikasi interpesonal. Karena 

komunikasi interpersonal peneliti rasa sesuai dengan pokok pembahasan 

penelitian ini yaitu komunikasi yang terjadi antar individu. Komunikasi 

yang dilakukan dalam penelitia ini bersifat mempengaruhi agar orang yang 

menjadi komunikan dapat melestarikan tradisi bersih desa sampai saat ini. 

Selain itu juga antar individu dapat bertukar informasi dan menyalurkan 

informasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan bersama.  

2.1.3 Unsur-Unsur Komunikasi 

Unsur komunikasi merupakan bagian-bagian yang saling mendukung 

guna berlangsungnya suatu proses komunikasi yang sempurna, apabila 
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tidak terdapat unsur-unsur komunikasi yang ada, maka dapat dipastikan 

komunikasi tidak dapat berlangsung. Dalam prosesnya, komunikasi 

melibatkan beberapa unsur yang terdiri dari : 

a. Source (sumber) 

 Source merupakan pihak yang membuat atau memberikan informasi. 

Dalam proses komunikasi sumber sering disebut komunikator yang 

berarti pengirim pesan. Sumber biasanya terdiri dari satu orang, tetapi 

dapat juga dalam bentuk kelompok, lembaga, partai, atau organisasi. 

b. Encoding  

Merupakan suatu proses dalam penyampaian pesan, mentransfer atau 

mensandi pesan yang sebelumnya telah dikirim oleh source (sumber), 

dapat berupa gaya, bahas, atau melalui cara lain yang menjadi 

penghubung dalam proses penyampain pesan, sehingga dapat diterima 

dengan baik oleh penerima. 

c. Messages (pesan ) 

 Messages yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesutu 

yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini dalam 

proses komunikasi dapat di sampaikan secara tatap muka atau melalui 

media komunikasi. Pesan tersebut isinya dapat berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasehat atau propaganda.  

d. Channel (saluran) 

Channel adalah saluran/media untuk penyampaian pesan, atau 

penghubung antara pengirim dan penerima pesan. Dalam komunikasi, 
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channel yang digunakan bisa lebih dari satu. Ketika berkomunikasi, 

kita berbicara dan mendengarkan, menyampaikan pesan melalui gerak 

tubuh, atau melalui sentuhan. 

e. Decoding 

Merupakan suatu proses yang dilakukan oleh penerima pesan, dimana 

penerima pesan menafsirkan pesan apa yang dimaksud oleh pengirim. 

f. Receiver (penerima) 

Receiver merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 

oleh sumber. Penerima yang biasa disebut komunikan, biasanya terdiri 

dari satu orang atau lebih, dapat dalam bentuk kelompok atau 

lembaga. Penerima adalah elemen penting dalam terjadinya proses 

komunikasi, karena penerima (komunikan) merupakan sasaran dalam 

komunikasi. 

g. Noise (gangguan) 

Merupakan suatu hambatan yang terjadi pada proses komunikasi 

antarpribadi. Ada beberapa jenis gangguan, yaitu gangguan internal 

dan gangguan eksternal. Contoh dari gangguan internal yaitu berupa 

emosi, ketakutan, kelelahan dan lain sebagainya yang bersumber dari 

diri sendiri. Sedangkan contoh gangguan eksternal yaitu berupa 

kebisingan tidak adanya signal dan lain sebagainya yang berasal dari 

lingkungan sekitar. 

 

 



 

 
15 

h. Feedback (umpan balik)  

Feedback adalah tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. 

Feedback yang ditimbulkan dari proses komunikasi memberikan 

gambaran kepada komunikator tentang hasil komunikasi yang 

disampaikan. Feedback dapat berupa respon positif atau respon 

negatif. 

2.1.4 Fungsi - Fungsi Komunikasi 

Secara umum fungsi komunikasi adalah untuk menyampaikan suatu 

pesan atau informasi, pikiran, perasaan aktualisasi diri, motivasi, untuk 

kelangsungan hidup. Melalui komunikasi daapat meciptakan dan 

memupuk hubungan dengan orang lain, dapat memutuskan untuk 

melakukan atau tidak sesuatu tindakan, dan berperilaku sperti yang kita 

inginkan.  

Fungsi suatu peristiwa komunikasi tidak berdiri sendiri melainkan 

berkaitan dengan fungsi lainnya, meskipun terdapat suatu fungsi yang 

dominan. Menurut William I. Gorden (Mulyana,2010:5) berdasarkan 

kerangka yang dikemukakan, ada empat fungsi komunikasi, yakni : 

a. Komunikasi Sosial  

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial yaitu 

mengisyaratkan bawah komunikasi itu penting untuk membangun 

konsep diri, aktualisai diri, untuk kelangsungan hidup, untuk 

memperoleh kebahagaiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. 
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Melalui komunikasi sosial kita dapat memupuk hubungan dengan 

anggota masyarakat. 

b. Komunikasi Ekspresif 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi ekspresif yaitu komunikasi 

ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, 

namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi 

instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. 

c. Komunikasi Instrumental 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi yang berfungsi untuk 

memberitahukan atau menerangkan informasi atau pesan yang 

mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara atau 

komunikator menginginkan pendengarnya (komunikan) 

mempercayai informasi yang disampaikan oleh komunikator itu 

akurat dan layak diketahui. 

d. Komunikasi ritual 

Fungsi komunikasi sebagai komunikai ritual yaitu bertujuan untuk 

komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, 

bangsa, negara, ideoogy, atau agama mereka. Komunikasi ritual 

yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering 

melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan 

sepanjang hidup. 

Berdasarkan semua uraian fungsi komunikasi di atas, maka yang 

menjadi sorotan/landasan peneliti adalah fungsi komunikasi sosial. Karena 
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fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial peneliti rasa sesuai dengan 

pokok pembahasan penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa komunikasi itu 

penting karena dengan komunikasi sosial individu-individu dapat saling 

berhubungan/berkomunikasi untuk mendapatkan informasi, bertukar 

informasi, menyalurkan informasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Sebagai akibat dari terjadinya pertukaran informasi di antara individu-

individu tersebut, maka membentuk suatu model jaringan komunikasi 

tertentu. 

2.1.5 Hambatan Komunikasi 

Segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi disebut 

sebagai gangguan (noise). Kata noise dipinjam dari istilah ilmu kelistrikan 

yang mengartikan noise sebagai suatu keadaan tertentu dalam sistem 

kelistrikan yang mengakibatkan tidak lancarnya atau berkurangnya 

ketetapan peraturan. Pencetakan huruf yang saling bertidihan dalam surat 

kabar atau majalah akan menjadi gangguan bagi pembacanya. Kata-kata 

yang diucapkan secara tidak tepat oleh seorang penyiar akan mengganggu 

komunikasi dengan pendengarnya. 

 Disamping itu, ada pula gangguan yang berasal dari saluran 

komunikasi tersebut, misalnya saat orang mengirim pesan melalui 

handphone kemudian penerima pesan tidak mendapatkan pesannya. Hal 

tersebut merupakan gangguan pada saluran komunikasinya. Namun 

demikian, pada hakiktnya kebanyakan dari gangguan yang timbul, bukan 

berasal dari sumber atau salurannya, tetapi dari penerima pesannya. 
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Manusia sebagai komunikan memiliki kecenderungan untuk acuh tak 

acuh, meremahkan sesuatu, salah menafsirkan, atau tidak mampu 

mengingat dengan jelas apa yang diterima dari komunikator. 

Hambatan komunikasi merupakan segala ssuatu yang menghalangi 

atau mengganggu terciptanya komunikasi yang efektif. Hambatan 

komunikasi dapat mempersulit dalam hal pengiriman pesan yang jelas, 

mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta 

mempersulit daam memberikan umpan balik yang sesuai. Bahkan apabila 

penerima menerima pesan dan berusaha keras untuk memahaminya, ada 

sejumah gangguan yang dapat membatasi pemahaman penerima. Ganggu 

ini bertindak sebagai hambatan dalam komunikasi, dan secara keseluruhan 

mencegah terjadinya komunikasi menyaring sebagian darinya, atau 

memberikan arti yang tidak tepat. Empat jenis hambatan itu adalah sebagai 

berikut : 

a. Hambatan personal atau pribadi 

Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta 

komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan 

personal merupakan gangguan komunikasi yang timbul dari emosi, 

nilai, dan kebiasaan menyimak yang tidak baik.  

b. Hambatan kultural atau budaya 

Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki 

kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa 
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kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai kepercayaan, 

dan sikap yang dipegang oleh orang lain. 

Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan dan 

keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi 

tidak menggunakan bahasa yang sama, atau tidak memiliki tingkat 

kemampuan berbahasa yang sama. 

c. Hambatan fisik 

Hambatan fisik adalah gangguan komunikasi yang terjadi dalam 

lingkungan tempat berlangsungnya komunikasi. Hambatan fisik yang 

umumnya dihadapi adalah suara bising mendadak yang untuk 

sementara menghilangkan pesan lisan. Hambatan fisik lainnya antara 

lain jarak diantara orang-orang. Hambatan ini pada umumny dapat 

diatasi 

d. Hambatan lingkungan 

Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai 

peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut 

mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang 

disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang 

dipicu oleh faktor lingkungan yaitu latar belakang fisik atau  situasi 

dimana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan mencakup tingkat 

aktifitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. 
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2.2 Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua 

orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi 

interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses 

komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar 

belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut.
 

Komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia. 

Komunikasi manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan dan 

kesan kepada sesama serta memahami gagasan, perasaan dan kesan orang 

lain. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang 

utuh, namun juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam 

kelompok sosial apapun. Komunikasi memungkinkan terjadinya kerja sama 

sosial, membuat kesepakatan-kesepakatan penting dan lain-lain.  

Individu yang terlibat dalam komunikasi memiliki latar belakang 

sosial, budaya dan pengalaman psikologis yang berbeda-beda. Perbedaan ini 

dapat mempengaruhi efektifitas sebuah komunikasi. Sangat penting bagi 

setiap individu untuk memahami simbol-simbol yang digunakan dalam 

komunikasi, baik simbol verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal 

adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Setiap pihak dapat 

menjadi pemberi dan pengirim pesan sekaligus pada waktu yang bersamaan.  

De Vito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses 

pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, formal 

maupun informal. Komunikasi interpersonal dimengerti sebagai umpan balik 
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yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk membantu 

seseorang meningkatkan efektivitas pribadi dan efektivitas antara pribadi. 

Komunikasi interpersonal mengharuskan pelaku untuk bertatap muka antara 

dua orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun non verbal 

sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi 

secara efektif. Ada beberapa faktor yang memperngaruhi komunikasi 

interpersonal, yaitu sebagai berikut : 

1. Homofili 

Homofili adalah derajat persamaan dalam beberapa hal tertentu 

seperti keyakinan, nilai, pendidikan, status sosial dan lain-lain, antara 

pasangan-pasangan individu yang berinteraksi. Menurut Wakidul 

Kohar, homofili adalah kesamaan derajat antara individu-individu 

yang terlibat dalam interaksi antarpribadi. Mereka saling percaya, 

tanpa sebuah kecurigaan. Sisi lain untuk menjelaskan keadaan di atas 

(yang masih terkait dengan homofili) adalah persepsi dalam proses 

komunikasi antar budaya. Unsur yang menjadikan interaksi seseorang 

lebih akrab dan komunikasi lebih terbuka adalah persepsi atas 

kesamaan dari berbagai hal yang meliputi keyakinan, nilai, sikap, 

pendidikan, status sosial. Perasaan-perasaan ini memungkinkan untuk 

tercapainya persepsi dan makna yang sama terhadap sesuatu objek 

atau peristiwa. Lalu bagaimana halnya dengan komunikasi antar 

budaya yang justru bertolak dari asumsi akan adanya perbedaan-

perbedaan kebudayaan 
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Dilihat dari sisi prinsip dasar komunikasi tadi, maka perbedaan-

perbedaan ini cenderung mengurangi atau menghambat terjadinya 

komunikasi yang efektif, karena jika pesan-pesan yang disampaikan 

melampaui batas-batas kebudayaan, maka apa yang dimaksud oleh 

pengirim dalam suatu konteks tertentu akan diartikan dalam konteks 

yang lain lagi oleh penerima. 

2. Heterofili  

Istilah heterofili merupakan kebalikan dari homofili. Heterofili 

adalah suatu keadaan pasangan komunikasi berinteraksi dalam proses 

komunikasi yang berbeda dalam sifat-sifat tertentu. Adapun faktor 

yang menyebabkan terjadinya heterofili adalah adanya perubahan dan 

perkembangan masyarakat yang menyebabkan banyak nilai-nilai 

berubah tapi ada yang tetap mempertahankan nilai lama.Dalam 

perkembangannya masyarakat tersebut tidak memberikan kesempatan 

yang merata bagi seluruh anggota masyarakatnya dalam hal 

pendidikan, maupun peningkatan penghasilan, hanya untuk orang-

orang yang mempunyai potensi dan pandai memanfaatkan peluang 

dan kesempatan saja. 

Menurut Rogers dan Kincaid, heterofili adalah derajat perbedaan 

dalam beberapa hal tertentu antara pasangan individu yang 

berinteraksi. Heterofili sering kali tidak efektif antara komunikator 

dan komunikan. Salah satu akibat dari heterofili yang tinggi 

derajatnya dalam penyebaran adalah bahwa change agent cenderung 
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untuk berinteraksi paling efektif dengan penduduk yang secara relatif 

sangat menyamai change agent dalam daya pembaharuan, status 

sosial, dan kepercayaan. 

3. Empati 

Merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan 

perbedaan komunikasi dalam heterofili adalah dengan berusaha 

menumbuhkan empati. Tetapi dalam hal ini menumbuhkan empati 

dalam diri komunikator akan lebih mudah, tetapi bagi komunikasn 

dalam menumbuhkan empati ini tidaklah mudah memerlukan upaya 

pendidikan yang memakan waktu cukup lama Evertt M. Rogers & 

Dilip K. Bhowmik mendefisikan empati sebagai kemampuan 

seseorang untuk memproyeksikan diri kepada peranan atau kondisi 

orang lain. 

2.3 Komunikasi Sosial 

Komunikasi sosial menurut William I. Gorden (Mulyana,2010: 5-6)  

termasuk dalam fungsi komunikasi yang artinya mengisyaratkan bawah 

komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk 

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagaiaan, terhindar dari tekanan 

dan ketegangan. Melalui komunikasi sosial kita dapat memupuk hubungan 

dan bekerja sama dengan anggota masyarakat (keluarga, keompok belajar, 

perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan negara secara keseluruhan) untuk 

mencapai tujuan bersama.  



 

 
24 

Selain menurut William I.Gorden ada beberapa pendapat lain 

mengenai komunikasi sosial, yaitu: (1) Menurut Muzafer Sherif,  mengatakan 

bahw komunikasi sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dua atau 

lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif 

dan teratur, sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, 

struktur dan norma-norma tertentu, namun norma-norma sosial dalam 

kehidupan masyarakat merupakan bentuk peraturan tak tertulis; (2) Menurut 

D.Ruben (1975) mendefinisikan komunikasi sosial sebagai proses yang 

mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah 

konsekuensi simbolisasi masyarakat dan pemanfaatan simbol difusi; dan (3) 

dalam buku Lathief Rousydiy, menjelaskan komunikasi sosial adalah proses 

sosialisasi. Menurutnya melalui komunikasi sosial, kelangsungan hidup sosial 

dari suatu kelompok sosial akan terjamin, dicapailah stabilitas sosial, tertib 

sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu 

masyarakat, kesadaran masyarakat dapat dipupuk, dibina, dan diperluas, 

masalah-masalah sosial dapat dipecahkan melalui konsensus. 

Komunikasi sosial sangat penting dalam kehidupan manusia pada 

umumnya untuk membantu berinteraksi dengan sesama, karena manusia 

tercipta sebagai makhluk sosial. Dengan komunikasi sosial dapat diketahui 

bahwa orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia dapat 

dipastikan akan tersesat, karena ia tidak sempat menata dirinya dalam suatu 

lingkungan. Tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan 
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tahu bagaimana makan, minum, berbicara sebagai manusia dan 

memperlakukan manusia lain secara beradap. 

2.4 Jaringan Komunikasi 

2.4.1 Pengertian Jaringan Komunikasi 

Salah satu cara memahami perilaku manusia yaitu dengan mengamati 

atau memahami hubungan-hubungan sosialnya yang terjadi karena adanya 

proses komunikasi interpesonal (Setiawan, 1983). Oleh karena itu untuk 

memahami suatu hubungan sosial dapat dipelajari melalui studi jaringan 

komunikasi. Ketika dua orang atau lebih ikut serta dalam pengiriman 

pesan, maka mereka telibat dalam suatu jaringan komunikasi. 

Jaringan (networks) merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh 

komunikasi antar individu dan kelompok. Manusia pada saat 

berkomunikasi, mata rantai tercipta. Mata rantai merupakan jalur 

komunikasi dalam suatu organisasi atau lingkungan sosial. Mata rantai 

pada suatu organisasi ditentukan oleh aturan-aturan organisasi, lain halnya 

dengan mata rantai pada lingkungan sosial, ditentukan oleh kontak regular 

sehari-hari antar anggota lingkungan sosial. 

Menurut DeVito (1997) jaringan berarti saluran yang digunakan untuk 

meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan dapat dilihat dari 

dua prespektif. Pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumberdaya yang 

dimilikinya akan menggembangkan pola komunikasi yang 

menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Jaringan 
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komunikasi ini kemudian merupakan sistem komunikasi umum yang akan 

digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari sutu orang ke 

orang lainnya. Kedua, jaringan komunikasi dapat dipandang sebagai 

struktur yang diformalkan yang diciptakan oleh organisasi sarana 

komunikasi organisasi. 

Jaringan komunikasi merupakan gambaran “how say to whom”(siapa 

berbicara kepada siapa) dalam suatu sistem sosial. Jaringan komunikasi 

menggambarkan komunikasi interpersonal, dimana terdapat pemuka-

pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi 

pada suatu topik tertentu, yang terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu 

seperti sebuah desa, sebuah organisasi, ataupun sebuah perusahaan 

(Gonzales,1993). Sedangkan pengertian jaringan komunikasi menurut 

Rogers (1983) adalah suatu jaringan yang terdiri dari: individu-individu 

yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang 

terpola. Begitu juga Hanneman dan McEver menyatakan bahwa jaringan 

komunikasi adalah pertukaran informasi yang terjadi secara teratur antara 

dua orang atau lebih. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang jaringan komunikasi 

menurut para ahli, secara ringkas dapat disimpulkan pengertian jaringan 

komunikasi sesuai dengan penelitian ini, yaitu suatu rangkaian hubungan 

di antara individu-individu dalam suatu sistem sosial sebagai akibat dari 

terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu tersebut, maka 
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membentuk suatu model jaringan komunikasi tertentu. Kemudian dalam 

jaringan komunikasi dapat di identifikasi karakteristik struktur serta peran 

atau posisi individu yang menjadi anggota di dalam suatu jaringan. 

2.4.2 Istilah dalam Jaringan Komunikasi 

1. Node (aktor) 

Scoot (2008:146) mengatakan Node (aktor) tidak selalu berupa 

individu (orang). Aktor juga bisa organisasi, negara, institusi, 

perusahaan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, jika melakukan 

penelitian mengenai jaringan LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat) antikorupsi di Indonesia, maka aktor bukan individu 

(orang), melainkan LSM. (Eriyanto, 2014:37) 

2. Edge (link) 

Edge (link) adalah hubungan  diantara aktor. Link dilambangkan 

dalam satu garis yang mengubungkan antara aktor yang satu 

dengan aktor yang lainnya. Adanya garis di antara aktor 

menunjukkan ada hubungan, sebaliknya jika antara aktor tidak ada 

garis, bisa dibaca sebagai tidak ada hubungan (Eriyanto, 2014:37) 
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2.4.3 Struktur Jaringan Komunikasi 

Struktur jaringan komunikasi merupakan suatu susunan atau 

rangkaian yang menunjukan hubungan antar individu di dalam kelompok. 

Setiap hubungan antara individu yang terjalin dalam masyarakat adalah 

suatu bentuk jaringan. Dalam penelitian ini struktur jaringan komunikasi 

yaitu menggambarkan hubungan antar individu dalam melestarikan tradisi 

bersih desa di dusun Sumber Mlaten, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan 

Lawang, Kabupaten Malang. Struktur jaringan komunikasi dalam 

penelitian ini berupa gambar sosiogram, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Sumber : Koentjaraningrat 1997, hal. 154. (Suparman, 1987:4.3) 
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2.4.4 Model Struktur Jaringan Komunikasi 

Rogers dan kincaid (1981) membedakan struktur jaringan komuniaski 

kedalam jaringan personal radial (radial person network) dan jaringan 

personal memusat (interlocking person network). Jaringan personal 

memusat (interlocking) mempunyai derajat integrasi yang tinggi. Dalam 

jaringan komunikasi interlocking terdiri dari individu-individu yang 

homofili, namun kurang terbuka terhadap lingkungannya. Jaringan 

komunikasi interlocking memiliki arus komunikasi yang hanya dalam 

lingkup individu-individu dalam jaringan itu saja. Jaringan personal 

memusat memiliki kepadatan yang tidak melebihi kepadatan dari jaringan 

personal radial. 

Sedangkan jaringan personal radial mempunyai derajat integrasi yang 

rendah, namun mempunyai sifat keterbukaan terhadap lingkungannya. 

Jaringan komunikasi ini memiliki kepadatan yang sedikit dan lebih terbuka 

terhadap pertukaran informasi pada lingkungan. Dan memungkinkan 

individu fokal untuk bertukar informasi dengan lingkungan yang lebih 

luas. Jaringan radial berisikan orang-orang yang memiliki kenalan berjarak 

jauh (ikatan lemah) yang berguna sebagai saluran untuk memperoleh 

informasi. Ikatan yang lemah memiliki banyak bridge yang 

menghubungkan dua atau lebih klik.  

Ikatan yang lemah memiliki peran yang sangat penting karena 

mengantarkan informasi-informasi baru. Jaringan personal radial sangat 

penting dalam difusi inovasi karena link-link yang ada mencapai seluruh 
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sistem. Sementara jaringan mengunci (Interlocking) lebih tumbuh ke arah 

dalam secara alamiah. 

2.4.5 Peran  Anggota Jaringan Komunikasi 

Peran individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan 

didalam struktur jaringan komunikasi antara satu individu dengan individu 

lainnya dalam sebuah kelompok. Dalam struktur jaringan komunikasi 

terdapat aktor-aktor yang mempunyai peran masing-masing. Menurut 

Rogers dan Kincaid terdapat peran-peran anggota didalam jaringan 

komunikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Opinion leader adalah pimpinan informal dalam organisasi. 

Mereka ini tidaklah selalu orang-orang yang mempunyai otoritas 

formal dalam organisasi tetapi membimbing tingkah laku anggota 

organisasi dan mempengaruhi keputusan mereka. 

2. Gate keepers adalah individu yang mengontrol arus informasi di 

antara anggota organisasi. Mereka berada di tengah suatu jaringan 

dan menyampaikan pesan dari satu orang kepada orang lain atau 

tidak memberikan informasi. Gate keepers dapat menolong 

anggota penting dari organisasi seperti pimpinan, menghindarkan 

informasi yang terlampau banyak dengan hanya memberikan 

informasi yang penting-penting saja. Dalam hal ini gate kepers 

mempunyai kekuasaan dalam memutuskan apakah informasi itu 

penting atau tidak. Peran gate keepers sangatlah penting dalam 

jaringan komunikasi. 
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3. Cosmopolites adalah individu yang menghubungkan organisasi 

dengan lingkungannya. Mereka ini mengumpulkan informasi dari 

sumber-sumber yang ada dalam lingkungan dan memberikan 

informasi mengenai organisasi kepada orang-orang tertentu pada 

lingkungannya. 

4. Bridge adalah anggota kelompok atau klik dalam satu organisasi 

yang menghubungkan kelompok itu dengan anggota kelompok 

lainnya. Individu ini membantu saling memberi informasi 

diantara kelompok-kelompok dan mengkoordinasi kelompok. 

5. Liasion adalah sama peranannya dengan bridge tetapi individu itu 

sendiri bukanlah anggota dari satu kelompok tetapi dia 

merupakan penghubung diantara satu kelompok dengan 

kelompok lainnya. Individu ini juga membantu dalam membagi 

informasi yang relevan diantara kelompok-kelompok dalam 

organisasi. 

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. 

2.5 Analisis Jaringan Komunikasi 

Analisis jaringan komunikasi merupakan metode penelitian yang 

mempelajari perilaku manusia berdasarkan pendekatan model komunikasi. 

Menurut Rogers dan Kincaid menjelaskan bahwa analisis jaringan 
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komunikasi merupakan metode penelitian untuk mengidentifikasi struktur 

komunikasi dalam suatu sistem, dimana data hubungan mengenai arus 

komunikasi dianalisis dengan menggunakan beberapa tipe hubungan 

interpersonal sebagai unit analisis. Lebih lanjut salah satu tujuan penelitian 

komunikasi dengan menggunakan analisis jaringan komunikasi adalah untuk 

memahami gambaran umum mengenai interaksi manusia dalam suatu sistem.  

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian analisis jaringan komunikasi, yaitu : (1) mengidentifikasi klik 

dalam suatu sistem; (2) mengidentifikasi peran khusus seseorang dalam 

jaringan, misalnya sebagai liaisons, bridges dan isolated. 

Klik sendiri dalam jaringan komunikasi menurut Rogers dan Kincaid 

(1981)  adalah bagian dari sistem (sub sistem) dimana anggota-anggotanya 

relatif lebih sering berinteraksi satu sama lain dibandingkan dengan anggota-

anggota lainnya dalam sistem komunikasi. Klik adalah pengelompokan antar 

aktor di dalam suatu jaringan komunikasi. Ada dua ciri klik yaitu : (1) saling 

keterhubungan di antara sesama aktor; (2) memasukkan semua hubungan atau 

interaksi (maksimal). Syarat-syarat klik menurut Rogers dan Kincaid ada 3 

yaitu : (1) Setiap klik paling sedikit terdiri dari tiga anggota; (2) setiap 

anggota klik tidak mempunyai 50% hubungan; (3) semua anggota klik harus 

berhubungan satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung, artinya 

tidak memperhatikan arah hubungan (www.respository.ipb.ac.id) 

 

 

http://www.respository.ipb.ac.id/
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2.6 Tradisi Bersih Desa 

Tradisi bersih desa adalah selametan desa yang bertujuan untuk 

mengungkapkan rasa syukur masyarakat desa atas rejeki, kesehatan, dan 

keselamatan yang dilimpahkan oleh sang pencipta. Tradisi bersih desa juga 

dimaknai sebagai wujud rasa penghormatan masyarakat yang ditujukan 

kepada nenek moyang penunggu kampung atau desa tempat mereka tinggal. 

Di beberapa daerah tradisi bersih desa dimaksudkan untuk mengungkapkan 

rasa syukur kepada Dewi Sri, karena tanaman padi telah berhasil dipanen dan 

telah menghasilkan panenan yang memuaskan.  

Sebagai tradisi adat yang turun temurun, bersih desa mempunyai 

makna spiritual di dalamnya. Pertama bertujuan untuk mengungkapkan rasa 

syukur kepada Tuhan, selanjutnya bertujuan untuk meminta perlindungan 

agar desa tetap damai, tentram. Selain itu, bersih desa juga memuat tujuan 

solidaritas didalamnya. Tradisi bersih desa tidak lepas dari komunikasi sosial 

masyarakat karena komunikasi sosial melibatkan banyak orang sehingga 

mempunyai hubungan timbal balik. 

Pelaksanaan tradisi bersih desa diadakan satu tahun sekali, namun 

untuk waktu pelaksanaanya di setiap daerah memiliki perbedaan. Ada yang 

dilaksanakan pada waktu petani selesai melaksanakan panen padi raya secara 

serantak. Ada pula yang dilaksanakan ketika menjelang bulan ramadhan 

tepatnya pada bulan Ruwah atau Sya’ban. Dan yang lebih sering biasanya 

dilaksanakan pada bulan Suro, yaitu bulan Muharram dalam kalender Hijriyah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muharram
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Seperti di Dusun Sumber Mlaten yang sampai saat ini masih rutin 

melaksanakan tradisi bersih desa setiap tahunnya pada bulan Suro. 

2.7 Fokus Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah fokus 

penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam 

pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Untuk dapat 

memahami  secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan 

fokus penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah pada struktur 

jaringan komunikasi, klik dan peran-peran aktor didalam struktur jaringan 

komunikasi sosial dalam melestarikan tradisi bersih desa. Struktur jaringan 

komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan gambar yang 

berbentuk sosiogram, yaitu suatu susunan atau rangkaian yang menunjukan 

hubungan antar individu di dusun Sumber Mlaten, Kelurahan Kalirejo, 

Kecamatan Lawang dalam melestarikan tradisi bersih desa. Sedangkan klik 

yang dimaksud yaitu anggota-anggota didalam stuktur jaringan komunikasi 

yang relatif lebih sering berkomunikasi dengan lingkupnya dibandingkan 

dengan anggota lainnya. 

Banyak peran dari setiap aktor-aktor yang terlibat dalam struktur 

jaringan komunikasi. Peran aktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  

peran dari setiap anggota  yang terlibat dalam struktur jaringan  komunikasi 

dalam melestarikan bersih desa di dusun Sumber Mlaten. Peran –peran 
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tersebut yaitu siapa yang menjadi pemimpin, jembatan atau penghubung, gate 

keepers, cosmopolite, liasion dan isolate dalam melestarikan tradisi bersih 

desa di dusun Sumber Mlaten. 


