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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Model Jaringan Komunikasi 

2.1.1.1 Jaringan Komunikasi 

 

Jaringan komunikasi merupakan suatu pola yang teratur dari hubungan 

antar individu yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi yang dialami 

seseorang di dalam sistim sosialnya (Berger dan Chaffe, 1987: 239). Komunikasi 

dapat dilakukan dalam sejumlah arah didalam sebuah organisasi.  Jaringan 

merupakan sebuah system dalam jalur komunikasi yang dapat menghubungkan 

antara pengirim dan penerima sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang 

memiliki fungsi.  

 Wasserman dan Faust (1994: 2) lebih detail menjelaskan bahwa jaringan 

komunikasi terdiri dari seperangkat aktor (node) dan hubungan (ties) di antara 

aktor. Aktor (node) dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau masyarakat. 

Sedangkan hubungan (ties) mungkin terjadi di antara individu dengan individu 

atau terjadi di antara individu dengan kelompok tertentu dan seterusnya. 

 

Jaringan berpengaruh pada perilaku setiap orang yang ada di dalamnya. 

Kedudukan yang ditempati oleh seseorang dalam sebuah jaringan merupakan 

kunci dalam menentukan perilaku mereka dan perilaku orang-orang sekitar yang 

dipengaruhi (dalam Eriyanto, 2014: 13). Jaringan komunikasi sendiri dapat 

diartikan sebagai sebuah factor dalam situasi yang wujudnya bermacam-macam 

secara independen yang berasal dari tugas serta gaya kepemimpinan dalam suatu 

kelompok. Pada saat ada tugas yang membutuhkan jenis tertentu dari jaringan 
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komunikasi untuk kerja yang maksimal, gaya pemimpin akan cenderung 

menempatkan batasan pada durasi dana arah komunikasi ada anggota. Ada tiga 

tugas dalam variabel ini, antara lain tugas, jaringan komunikasi serta 

kepemimpinan. Tugas di dalam varibel tersebut dapat dikatakan serupa dan sama 

yaitu untuk memanipulasi situas yang terjadi dalam kelompok dengan penetapan 

aturan-aturan yang ada dan digunakan untuk membentuk dairi dan berinteraksi 

dengan lainnya. 

 Jaringan komunikasi dapat dilihat dari berbagai cara antara lain: (1)  

semua arah yang ada di dalam komunikasi (internal, eksternal ernal kee atas, 

eksternal ke bawah, dan horizontal) merupakan sebuah yaringan yang harus 

dikelola dari adanya arus informasi. (2) sistem komunikasi dapat dilihat sebagai 

jumlah keseluruhan dari kelompok di dalam sudsistem jaringan komunikasi 

fungsiona yang mengaitkan tujuan organisasi yang satu dengan tujuan organisasi 

yang lainnya. (3) tujuan dari anggota organisasi yang berbeda dapat diperiksa dan 

diklasifikasikan. (4) adanya pertimbangan mengenai efek jaringan komunikasi 

pada kinerja kelompok. 

Pemahaman terhadap hubungan antara bentuk jaringan dan fungsi 

pelaksanaan pada suatu jaringan harus terlebih dulu dipahami sebelum kita 

melihat bagaimana jaringan komunikasi yang ada pada sebuah organisasi. Kita 

juga harus dapat memikirkan bagaimana caranya agar kelompok dapan tersusun 

sesuai dengan struktur sehingga memiliki banyak kaitan dengan keefektivan 

dalam pelaksanaan tugasnya dan dengan adanya kepuasan yang didapatkan oleh 

para anggotanya. Bentuk yang kurang terstruktur dengan baik akan cenderung 

mengalami kegagalan dalam menghadapi perubahan-perubahan dan kondisi yang 
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terjadi di lingkungan sekitarnya. Organisasi sosial yang tidak terstruktur ini 

menjadikan rusaknya berbagai bentuk  hubungan dan berdampak pada rusak dan 

hilangnya sebuah orgaanisasi. Prinsip inilah yang sering kali ditunjukkan pada 

bagian dari system 

Jaringan komunikasi memiliki enam peranan, antara lain (dalam 

Muhammad,2005:103): 

1. Opinion leader  

Opinion leader dapat diartikan sebagai pimpinan informal dalam organisasi, 

pemimpin bukan berarti harus orang yang mempunyai otoritas yang formal dalam 

sebuah organisasi, akan tetapi mereka merupakan orang yang sangat berpengaruh 

tingkah lakunya dan juga bagian penting yang mempengaruhi keputusan dalam 

tiap organisasi.  

2. Gate keepers  

Gate keepers dapat diartikan sebagai suatu yang memeriksa semua arus 

informasi yang terjadi pada anggota organisasi yang satu dengan anggota 

organisasi yang lain. Mereka berada di tengah suatu jaringan dan menyampaikan 

pesan dari satu orang kepada orang lain atau tidak memberikan informasi sama 

sekali. Gate keepers memiliki kekuasaan untuk menyampaikan atau tidak 

informasi yang didapat, tergantung dari penting atau tidak pentingnya suatu 

informasi yang didapatkan untuk organisasi. Gate keepers memiliki peran yang 

sangat penting dalam jaringan komunikasi.  

3. Cosmopolites  

Cosmopolites dapat diartikan sebagai individu yang menghubungkan atara 

sebuah organisasi dengan lingkungan dimana organisasi tersebut teerbentuk. 
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Disini tugas seorang cosmopolites adalah menampun dang mengumoukah 

berbagai informasi dan menyalurkan informasi kepada orang-orang tertentu saja.  

4. Bridge  

Bridge merupakan anggota dari suaatu kelompok yang dapat menghubungan  

sebuah kelompok dengan anggota kelompok yang lainya.  

5. Liaison  

Liason memiliki sebuah peran yang hamper sama dengan bridge, akan tetapi 

bedanya liaison tersebut mengarah kepada individu itu saja dan bukan merupaka 

anggota dari sebuah kelompok. Liaison memang bukan anggota dari salah satu 

organisasi kelompok, akan tetapi ia memiliki peran untuk menghubungkan 

kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.  

6. Isolate  

Isolate disini dapat diartikan sebagai anggota dalam sebuah organisasi yang 

memiliki sedikit komunikasi dan hubungan dengan orang lain yang berada dalam 

sebuah organisasi. Hal ini disebabkan karena anggota ini memang sengaja 

menyembunyikan dirinya atau bisa juga memang mereka tidak dianggap dalam 

suatu organisani. 

 

2.1.1.2 Jenis-jenis Komunikasi 

Terdapat beberapa jenis komunikasi di dalam sebuah organisasi, enis 

komunikasi tersebut antara lain (dalam Soetopo, 2010:192) : 

1. Komuikasi ke bawah  

Komunikasi ke bawah (downward communication) merupakan 

komunikasi yang berasal dari orang yang memiliki kedudukan diatas dan lebih 

tinggi kemudian ditujuakan kepada orang-orang yang berada di bawahnya. 
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Komunikasi ini dapat berupa suatu kebijakan, perintah yang diberikan, informasi 

dan petunjuk. Selain itu isi dari komunikasi ke bawah dapat berupa pesan yang 

berkaitan dengan tujuan, pengarahan, kedisiplinan, perintah, dan kebijaksanaan 

yang bersifat umum. 

2. Komunikasi ke atas 

Komunikasi ke atas (upward communication) dapat diartikan sebagai 

kebalikan dari pengertian komunikasi ke atas, dimana komunikasi ini berasal dari 

orang biasa dan ditujukan kepada atasannya. Komunikasi ke bawah dapat berisi 

tentang laporan, pengaduan, permohonan, tuntutan dan adanya keinginan. 

Komunikasi ke atas dilakukan dengan saling bertatap muka (face to face). Tujuan 

dari adanya tatap muka ini adalah untuk memberikan balikan, memberikan saran 

dan mengajukan pertanyaan mengenai suatu hal demi kepentingan bersama. 

3. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal (horizontal communication) dapat diartikan 

sebagai komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki 

status yang di dalam jabatannya memiliki status yang sama. Tujuan dari adanya 

komunikasi ini yaitu untuk memperlancar dan mempercepat komunikasi yang 

dilakukan oleh antar bagian dalam menyatukan sebuah organisasi dan memiliki 

jabatan yang seimbang dan sama dalam sebuah organisasi. Pesan yang ditampung 

kemudian di arahkan secara horizontal, dan segala isi pesan dalam komunikasi ini 

selalu berkaitan dengan semua tugas kemanusiaan seperti pemecahan masalah, 

kemanusiaan, memberikan informasi dan penyelesaian berbagai konflik yang 

terjadi.  
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2.1.1.3 Konsep Komunikasi 

Suatu organisasi dapat pastinya terdapat sebuah proses dalam hal tukar 

menukar pesan dan menciptakan pesan dalam sebuah jaringan yang memiliki 

ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya dan bersama-sama untuk 

mengatasi adanya permasalahan dalam lingkungan yang berubah-ubah. Terdapat 

beberapa komunikasi yang ada dalam hal ini, antara lain (dalam Muhammad, 

2005:67): 

1. Proses  

Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai sistem yang terbuka yang bersifat 

dinamis sehingga dapat saling menukar pesan dan menciptakan pesan di antara 

anggota-anggotanya. gejala menciptakan dan pertukaran dalam hal informasi ini 

akan terus dan tetap akan berlanjut maka dari itu hal ini dapat dikatakan sebagai 

suatu proses. Dengan adanya segala macam komunikasi dalam sebuah kelompok 

maka secara tidak langsung akan terbentuklah organisasi yang sesuai dengan apa 

yang diinginkan dan tentunya juga sesuai dengan lingkungan disekitar mereka. 

2. Pesan  

Pesan dapat disrtikan sebagai sebuah susunan dari simbol yang memiliki 

arti mengenai orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi yang 

dilakukan dengan orang lain. Dalam komunikasi organisasi kita mempelajari 

ciptaan dan pertukaran pesan dalam seluruh organisasi. Pesan dalam organisasi ini 

dapat dilihat menurut beberapa klasifikasi, yang berhubungan dengan bahasa, 

penerima yang dimaksud, metode difusi dan arus tujuan dari pesan. Dalam bahasa 

pesan dapat dibedakan menjadi pesan verbal dan non verbal. Sedangkan dalam 

penerima yang diharapkan pesan dibedakan menjadi dua yaitu internal dan 
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eksternal. Dalam metode difusi atau bagaimana caranya agar pesan dapat  

dipersebarluaskan, maka dalam prosesnya yangbiasa digunakan adalah berbagai 

perangkat elektronik dan lainnya. Penggunaan perangkat lunak ini tergantung 

pada kemampuan seseorang dalam menggunakan perangkat ini untuk mengolah, 

menyampaikan dan menyebarluaskan pesan yang telah diterimanya. Terdapat tiga 

buah alasan dalam arus pesan yang berkenaan dengan tugas dalam suatu 

organisasi antara lain (dalam Muhammad, 2005:68): 

1. Jaringan 

Dalam organisasi terdapat beberapa orang yang menduduki peranan 

tertentu. Adanya pertukaran pesan yang dilakukan antara beberpa orang ini 

dengan sesamanya terjadi melalui jalan yang disebut dengan organisasi. Jjaringan 

ini dapat dikatakan hanya mencakup dua orang, beberapa orang atau melibatkan 

keseluruhan orang yang menjadi anggota dalam organisasi. Banyak factor yang 

mempengaruhi meluasnya suatu jaringan antara lain arah, arus pesan, hubungan 

dari peranan, isi pesan dan hakikat dari kemana jalannya pesan tersebut. 

2. Keadaan saling tergantung 

Keadaan saling tergantung ini terjadi karena antara yang pertama dan 

seterusnya mengalami sebuah Keadaan saling tergantung. Bila suatu bagian dari 

organisasi mengalami gangguan maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya 

dan mungkin juga kepada seluruh system organisasi. Begitu juga halnya dengan 

jaringan komunikasi dalam suatu organisasi saling melengkapi.  
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3. Hubungan 

Letak dan fungsi bagian-bagian yang ada di dalam organisasi terletak pada 

tangan individu karena organisasi menganut system keterbukaan. Hal ini dapat 

diartikan bahwa jaringan dapat terjadi melalui sebuah jalan yang dibuka dalam 

sebuah organisasi yang secara tidak langsung dihubungkan oleh manusia. 

Hubungan yang ada dalam suatu organisasi lebim memfokuskan pada tingkah 

laku dari adanya komunikasi dari berbagai orang yang terlibat dalam suatu 

hubungan. 

4. Lingkungan 

Lingkungan disini merupakan segala sesuatu yang berhubungan secara 

fisik dan adanya bebrapa factor sosial yang menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengamilan keputusan mengenai seseorang didalam sebuah organisasi. 

Lingkungan terbagi menjadi dua macam yaitu lingkungan internal (lingkungan 

yang berasal dari dalam) dan lingkungan eksternal (lingkungan yang berasal dari 

luar). 

5. Ketidakpastian  

Ketidakpastian disini adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan 

informasi yang diharapkan. Maksudnya adalah, ketika informasi yang diterima 

tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi maka akan berpengaruh dalam 

organisasi. Ketidakpastian dalam suatu organisasi juga disebabkan oleh terlalu 

banyak informasi yang diterima daripada sesungguhnya diperlukan untuk 

menghadapi lingkungan mereka. oleh karena itu urusan utama dari komunikasi 

organisasi adalah menentukan dengan tepat berapa banyaknya informasi yang 
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diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tanpa informasi yang berlebih. Pada 

intinya ketidakpastian bisa disebabkan oleh terlalu sedikit atau terlalu banyak 

informasi yang diterima. 

 

2.1.1.4 Pendekatan yang digunakan dalam Komunikasi 

1. Pendekatan makro 

Pendekatan makro yang ada di dalam sebuah organisasi dipandang sebagai 

sebuah struktur yang digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi 

yang dilakukan dalam pendekatan ini dapat berupa mengolah informasi yang 

masuk dan berasal dari lingkungan, mengadakan identifikasi mengenai sebuah 

informasi yang ada, melakukan integrase dan selanjutnya dapat ditentukan tujuan 

dari adanya organisasi tersebut (dalam Muhammad, 2005:75). Dalam hal 

memproses sebuah informasi yang berasal dari lingkungan suatu organisasi masti 

diperlukan kecakapan dan suatu organisasi pasti memiliki berbagai cara tersendiri 

agar organisasi tersebut tetap mampu untuk berdiri. Organisasi akan tetap berdiri 

dengan kokoh dengan adanya pengolahan terhadap informasi yang didapatkan 

dari lingkungan dengan benar dan sungguh-sungguh. Memproses informasi dan 

lingkungan Organisasi pasti memiliki eksistensinya masing-masing dan organisasi 

juga memiliki cara untuk mempertahankan eksistensi mereka. agar organisasi itu 

tetap hidup maka organisasi perlu mengolah atau memproses informasi dari 

lingkungannya. Memproses informasi dalam hal ini maksudnya adalah 

menyesuaikann apa yang terjadi pada lingkungan dengan cara mengirimkan 

informasi yang relevan atau sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam organisasi, 

kemudian merumuskan respons yang tepat terhadap informasi tersebut. 



22 
 

2. Identifikasi  

Suatu organisasi menggunakan informasi yang telah diproses dari lingkungan 

untuk mencapai beberapa macam negoisasi, persetujuan dengan relasi-relasi yang 

potensial. Proses penyesuaian diri dinamakan dengan identifikasi. Yang terjadi 

disini adalah organisasi berusaha untuk menerima informasi dari lingkungannya, 

yang kemudian informasi itu diproses, dan dengan output sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh lingkungannya. Disini kemudian komunikasi memegang peranan 

yang sangat penting, karena tanpa dikomunikasikan maka lingkungan dan orang-

orang yang berada disekitar organisasi itu tidak akan pernah tahu kalau organisasi 

telah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.  

a.Integrasi dengan organisasi lain  

Pada dasarnya tidak ada organisasi yang bergerak dalam keadaan terisolir. 

Karena setiap organisasi dipengaruhi oleh aktivitas organisasi lain yang ada 

disekitarnya. organisasi harus memantau aktivitas ini, jika saingan organisasinya 

mendapatkan dengan cara yang sama, tapi dengan kualitas yang lebih baik maka 

hal itu akan membawa kesulitan dalam organisasinya. Kadang-kadang interaksi 

dengan saingan terlalu bersifat institusional, ada kelompok-kelompok yang 

mempunyai anggota yang bersifat terbuka hanya kepada orang-orang dalam 

bidangnya, dan informasi yang diberikan dan digunakan pun hanya sesuai dengan 

kebutuhan dengan kelompok mereka. 

b. Penentuan tujuan  

Dari semua kegiatan organisasi secara makro yang memerlukan 

komunikasi yang sangat penting adalah menentukan tujuan organisasi. Suatu 
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tujuan adalah tempat yang diinginkan organisasi sesudah organisasi diberikan 

periode waktu tertentu. Organisasi seharusnya tidak menentukan tujuan setelah 

memproses informasi dari lingkungan, identifikasi terhadap mereka dan juga 

integrasi dengan organisasi lain. Yang terpenting untuk menentukan tujuan 

organisasi harus mengembangkan informasi internal dan eksternal organisasi.  

2. Pendekatan mikro  

Pendekatan ini terutama memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan 

subunit pada suatu organisasi. Komunikasi yang diperlukan pada tingkat ini 

adalah komunikasi antar anggota kelompok, komunikasi untuk pemberian 

orientasi dan latihan, serta komunikasi untuk melibatkan anggota kelompok dalam 

tugas kelompok. Di dalam organisasi biasanya terdapat bermacam-macam 

kelompok sosial. Masing-masing kelompok ini memiliki tujuan mereka masing-

masing. Agar kelompok ini dapat menyokong pencapaian tujuan organisasi, 

sebagai seorang pimpinan organisasi harus mampu memberikan informasi 

mengenai tujuan organisasi dan penjelasan terkait dengan tujuan kelompok 

sehingga masing-masing kelompok merasakan bahwa tujuan organisasi adalah 

tujuan mereka bersama. Dibutuhkan ketrampilan khusus sebagai seorang 

pimpinan organisasi dalam hal ini. 

3. Pendekatan individual  

Pendekatan individual berpusat pada tingkah laku komunikasi individual 

dalam organisasi. Kerja kelompok adalah pusat efektifnya kerja organisasi dan 

disini memang sangat dibutuhkan ketrampilan berkomunikasi agar dapat 

mendapatkan dan memberikan informasi yang diperlukan dari kelompok itu. 
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Biasanya di dalam organisasi banyak keputusan-keputusan penting yang di buat 

melalui perdebatan yang terjadi diantara aggota kelompok, disinilah individu yang 

ada didalamnya harus juga memiliki ketrampilan agar usulan atau program yang 

di ajukan bisa diberikan dan diterima oleh semua anggota kelompo atau organisasi 

itu. 

2.1.1.5 Komunikasi Interpersonal dalam komunikasi 

Dalam sebuah organisasi terjadi dinamika-dinamika organisasi yang 

kemudian organisasi itu tetap bisa tumbuh berkembang karena proses komunikasi 

yang ada didalamnya. Tujuan komunikasi seperti halnya komunikasi interpersonal 

yang ada dan terjadi dalam sebuah organisasi, adalah sama seperti tujuan 

komunikasi pada umumnya, yaitu tersampaikannya sebuah informasi atau pesan 

yang membuat saling mengerti, menjelaskan atau mempengaruhi.  

Komunikasi interpersonal masih menjadikannya nomer satu dalam 

keefektifannya merubah sebuah sikap, pendapat,dan pelaku seseorang karena 

model komunikasinya yang lebih dialogis dan timbul kedekatan diantara 

keduanya, yang berupa percakapan dan timbal balik yang bisa langsung dirasakan. 

Orang yang melakukan kegiatan komunikasi sudah pasti mengetahui apakah 

komunikasi yang dilakukan itu menjerumus ke hal yang baik atau buruk dan 

apakah komunikasi itu dapat dikatakan berhasil atau gagal. Dengan adanya 

komunikasi dapat memberikan keyakinan kepada orang yang berkomunikasi 

sebab dengan adanya komunikasi  ini maka seseorang dapat mengkomunikasikan 

sesuatu hal pada orang lain dan memberikan kesempatan untuk bertanya tanpa 

adanya batasan dalam (Effendy, 2004:8). 
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Amitai Etzioni dalam bukunya The Moral Dimension Toward a New 

Economics yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

memperkenalkan paradigm “Aku dan kita” (dalam Pareno, 2002:39). Dalam 

konsep ini individu yang masuk ke dalam system sosial tidak akan hilang 

kekuatannya, tetapi justru menopang kekuatan komunitas yang berada di dalam 

system itu. seperti pendapat seorang ahli komunikasi juga Tacott Parson yang 

menyatakan bahwa tindakan-tindakan individu ini pada hakikatnya dinilai dari 

segi kontribusinya kepada keterlibatan sosial yang pada gilirannya dimasukkan ke 

dalam individu-individu melalui sosialisasi dan diperkuat oleh kendali sosial.  

Dalam diri tiap-tiap orang ada kebutuhan yang berbeda-beda, yang bersifat 

fisik atau biologis. Selain itu individu juga memiliki kebutuhan interpersonal atau 

kebutuhan sosial yang bisa dipenuhi lewat komunikasi interpersonal. William 

C.Schutz mengidentifikasi 3 kebutuhan dasar ini, yaitu (dalam Muhammad, 

2005:161) : 

1. Kasih saying 

Kasih saying merupakan suatu hal yang dapat dipertimbangkan oleh diri 

sendiri, apakah kita ini dapat disayang oleh orang lain atau tidak. Sering kita 

jumpai pada sebuah organisasi dia menjadi orang yang disukai oleh banyak orang, 

dan menurut Schutz orang yang sudah memenuhi ini disebut personal. Ada juga 

yang terlihat biasa saja dalam hal memenuhi kasih sayang ini, dan orang ini dapat 

dikatakan kurang menyatu dan lebih cenderung mementingkan diri sendiri. 

Orang-orang yang menarik diri dari berdampingan dengan orang lain seperti ini 

merupakan orang yang kurang dapat berinteraksi dengan orang lain dan orang ini 
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kelihatan kurang cocok menjadi pimpinan atau pemimpin kelompok kerja. Orang 

yang kurang personal akan cenderung bersembunyi dibalik diri mereka karena 

takut kalau-kalau orang lain tidak menyuka dirinya. tetapi jika kita mau benar-

benar memperhatikan mereka juga membutuhkan kasih sayang seperti pada 

individu pada umumnya.  

Individu-individu yang kurang personal perlu lebih banyak dipahami. 

Sedangkan orang-orang yang terlalu individual akan lebih sulit dipahami oleh 

banyak orang. Orang-orang yang condong lebih individual memerlukan perhatian 

dan kasih sayang yang lebih dari orang lain sebab mereka memiliki rasa percaya 

diri yang kurang serta adanya ketakutan dan ketidakpercayaan pada diri sendiri. 

Mereka dapat dikategorikan pada orang individual berlebih seperti ini akan lebih 

sering memperlakukan orang lain secara berlebihan agar mereka merasa mereka 

yakin dapat diterima oleh orang lain. Mereka akan mencari persetujuan dengan 

berkomunikasi secara ekstrim dengan orang lain. Individu-individu ini 

mungkinakan merasa sangat tidak suka dan cemburu apabila ada orang lain yang 

berbicara dengan teman mereka, dan bahkan mereka akan lebih menghalangi 

orang terdekatnya untuk mendapatkan teman yang lain dengan cara menjelek-

jelekan orang baru tersebut. Orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa 

diberikan tanggung jawab yang lebih dalam sebuah organisasi dan bahkan mereka 

akan menjadi sumber dari pernasalahan yang ada. 

2. Diikutsertakan 

Perasaan merasa diperlukan dan diperhitungkan merupakan sebuah 

kebutuhan yang ada di dalam diri seseorang untuk diikutsertakan. Orang-orang 
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yang tidak mempunyai perasa seperti ini dapat dikatakan bahwa mereka 

merupakan orang-orang yang kurang dalam hal sosial. Mereka tidak akan mudah 

menyukai orang-orang yang ada di sekitar dan sekelilingnya. Mereka 

mengganggap bahwa berkomunikasi dengan seseorang merupakan ancaman yang 

besar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini berarti orang tersebut 

mengalami atau menunjukkan gejala kecemasan bila berhubungan dengan dunia 

nyata (dalam Muhammad, 2005:163). 

Sebaliknya, orang-orang yang terlalu over dalam bersosialisasi juga 

kurang dapat dihentikan atau distop dalam keterlibatannya berkomunikasi dengan 

orang lain. Seperti halnya individu yang terlampau personal, individu yang 

terlampau sosial juga merupakan orang-orang yang pandai dalam berbicara dan 

orang yang ada di sekitarnya pasti akan diinginkan untuk diam sejenak, meski 

sangat sulit dan mereka menyebutnya sebagai orang yang banyak bicara.  

3. Kekuasaan atau control  

Kebutuhan yang ketiga adalah control, atau kebutuhan yang timbul karena 

rasa tanggung jawab dan kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab seperti ini 

banyak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan atau 

pemimpin. Meski begitu pada dasarnya semua orang memiliki kebutuhan untuk 

mengontrol orang-orang yang ada disekitarnya, dan hal ini wajar saja bagi setiap 

orang. Pada penerapannya setiap orang juga memiliki cara yang bermacam dan 

berbeda-beda dalam hal menyatakan kebutuhannya untuk mengontrol orang yang 

ada disekitarnya. Sehingga ada tiga tipe untuk memudahkan dalam mengenali 

cirri-ciri perbedaan tersebut. Ada yang memiliki tipe abdikrat karena 
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kepribadiannya yang sangat patuh pada orang lain, dan mereka tidak terlalu 

percaya kalau dirinya sendiri mampu melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua 

disebut autocrat karena mereka meras tidak akan pernah merasa cukup untuk 

menontrol dan mereka akan berusaha untuk mendominasi serta mempengaruhi 

orang lain. Yang terakhir adalah democrat, orang-orang ini merasa telah 

terpuaskan kebutuhannya untuk mengontrol. Mereka tidak peduli dengan posisi 

mereka sebagai pemimpin, mereka juga bisa menyesuaikan dan mengikuti yang 

lain. 

2.1.1.6 Pesan dalam Komunikasi 

Pesan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah proses 

komunikasi. Pesan-pesan yang telah disampaikan dalam suatu organisasi 

mempunyai alasan tersendiri kenapa pesan itu disampaikan atau dikirimkan dan 

diterima oleh orang tertentu. Menurut Khan dan Katz ada empat fungsi utama dari 

pesan dalam organisasi, yaitu: yang berkenaan dengan produksi, pemeliharaan, 

penerimaan dan pengelolaan organisasi.
 
Selain itu ada persepsi lain yang juga 

mengenai fungsi pesan dalam organisasi, yang sebenarnya juga tidak berbeda jauh 

dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh 

Greenbaumn yang mengatakan bahwa pesan berfungsi utuk mengatur, melakukan 

adanya perbaharuan, integrase, serta memberikan info dan instruksi yang ada 

(dalam Muhammad, 2005:99). Dari berbagai macam pernyataan mengenai fungsi 

pesan dalam organisasi dapat disimpulkan kesemuanya memiliki kecenderungan 

yang sama mengenai tujuan atau fungsi pesan meskipun muncul dengan 

pernyataan yang berbeda. Karena itu disini akan di bahas empat fungsi pesan 

dalam sebuah organisasi, yaitu:  
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1. Pesan tugas 

Pesan tugas yang dimaksud disini merupakan pesan yang berkitan dengan 

tugas-tugas organisasi yang dilaksanakan oleh anggota organisasi tersebut. Pesan 

ini dapat berupa informasi yang diberikan kepada anggota organisasi atau 

karyawan agar mereka melaksanakan tugas yang diberikan dengan efisien, 

misalnya adanya latihan yang diberikan kepada anggota dalam organisasi tersebut, 

adanya orientasi atau penyesuaian diri yang diberikan pada anggota baru yang 

bergabung, menentukan tujuan dan beberapa aktifitas mengenai produksi, 

pelayanan dan pemasaran. Latihan atau penugasan yang diberikan tergantung 

pada masing-masing organisasi, apakah itu profil atau non profil. Hal ini berarti 

pesan tugas ini merupakan pesan yang berkaitan dengan hasil akhir dari sebuah 

organisasi. 

2. Pesan pemeliharaan 

Pesan pembaruan disini dapat diartikan sebagai pesanpesan yang 

berhubungan dengan adanya kebujaksanaan dan pengaturan dalam organisasi. 

Pesan pemeliharaan dapat membantu sebuah organisasi untuk tetap eksis dalam 

meaksanakan kehidupannya. Pesan pembaruan ini meliputi perintah yang 

diberikan, prosedur dari organisasi, aturan dan control dalam organisasi yang 

digunakan untuk mempermudah gerakan dalam organisasi untuk mencapai output 

system, sedangkan pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian 

output. 
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3. Pesan kemanusiaan 

Pesan kemanusiaan ditujukan dengan maksud untuk mempertimbangkan 

sikap, rasa puas dan dalam pemenuhan kebutuhan yang diarahkan kepada orang-

orang yang berada pada sebuah organisasi.keategori dalam pesan kemanusiaan ini 

yaitu adanya penghargaan dari suatu hasil akhir yang dicapai oleh karyawan, 

pemecahan dari konflik yang terjadi. Dalam sebuah organisasi seharusnya dapat 

menghasilkan berbagai tugas yang efektih dengan terselipnya pasan tugas. Akan 

tetapi apabila di dalam organisasi terdapat masalah yang sangat serius, suka 

menyendiri maka hal ini mungkin akan ikut berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan system dengan efektif. Pesan yang diharapkan muncul dalam hal ini yaitu 

pesan kemanusiaan yang memang ditujukan sebagai pemyempurna dalam 

hubungan antara personal atau orang dan organisasinya. 

4. Pesan pembaruan 

Pesan pembaruan ada untuk menjadikan sebuah organisasi dapat 

berorientasi dengan segala macam perubahan yang ada dan terjadi di 

lingkungannya. Oleh  karenanya dalam organisasi ditintut untuk membuat 

pembaruanpembaruan dari segala aspek seperti aktivitas, program, pengarahan, 

proyek dan saran tentang produksi-produksi yang baru.  

Suatu studi yang dilakukan oleh Schuler dan Blank berkenaan dengan fungsi 

pesan dalam organisasi menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara 

ketepatan komunikasi tugas, komunikasi kemanusiaan dan komunikasi pembaruan 

dengan kepuasan kerja dan hasil yang dicapai oleh pekerja (dalam Muhammad, 

2005:101). 
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2.1.2 Homestay Family 

Homestay sendiri dapat diartikan sebagai tempat tinggal sementara yang 

disewakan kepada pengunjung dalam jangka waktu tertentu. Penyewa yang dating 

biasanya mempunyai program tersendiri yaitu untuk mempelajari bagaimana 

kehidupan, keseharian serta budaya yang ada pada suatu tempat. Homestay family 

merupakan penginapan baik berupa kamar atau rumah yang disewakan kepada 

keluarga yang sedang berlibur. Lokasi homestay berdekatan dengan tempat wisata 

yang memang ditujukan untuk para wisatawan yang ingin menyewa tempat, ingin 

menikmati keindahan sekitar yang ada di lokasi homestay. 

 Dalam membangun sebuah homestay seperti yang direkomendasikan 

dalam ASEAN Tourism strategis rencana (ATSP): 2011-2015 bangunan homestay 

memiliki beberapa kriteria sebagai berikut (diakses dari http://e-

journal.uajy.ac.id/12854/1/TA150760.pdf, pada tanggal 10 April 2019) : 

1. Tuan tumah 

a) Desa dan masyarakat 

➢ Jumlah minimum homestay yang terdaftar di desa adalah 5 

homestay, sebagai pencerminan keterlibatan dari masyarakat 

sekitar. 

➢ Lokasi homestay berada di dekat tempat wisata yang berbasis 

budaya dan alam. 

➢ Prioritas yang diberikan desa dengan adanya rekam jejak sudah 

terbukti, sebagai contohnya adalah pemenang desa terbaik atau 

desa yang paling lengkap. 

http://e-journal.uajy.ac.id/12854/1/TA150760.pdf
http://e-journal.uajy.ac.id/12854/1/TA150760.pdf
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➢ Terdapat pusat komunitas atau area yang digunakan sebagai dasar 

untuk kegiatan contohnya upacara penyambutan, pagelaran 

budaya dan lain-lain. 

b) Penyedia homestay 

➢ penyedia homestay yang bebas dari catatan criminal 

➢ penyedia homestay tidak memiliki riwayat penyakit yang menular 

➢ menghadiri kursus dasar homestay 

2. Akomodasi  

a. Rumah  

➢ Struktur rumah yang baik, stabil dana man seperti kondisi atap, 

dinding, pintu, lantai, dan lainnya 

➢ Desain dan bahan bangunan akan mencerminkan arsitektur yang 

unik dan terdapat identitas local 

➢ Penyedia homestay harus menyediakan kamar tidur bagi penyewa 

yang terpisah dari kamar lain di rumah 

➢ Minimal terdapat satu toilet untuk tamu, baik di dalam maupun di 

luar rumah 

➢ Rumah memiliki pasokan listrik 

➢ Rumah memiliki air bersih yang memadai dan tidak terbatas 

b. Kamar tidur 

➢ Menyediakan kebutuhan dasar dan perabotan di semua kamar 

tidur seperti kipas angina, meja, lemari, cermin, soket listrik, 

kelambu, dan lainnya 



33 
 

➢ Maksimum terdapat empat kamar tidur di rumah, yang tidak 

digunakan oleh penyewa akan dialokasikan kepada yamu 

homestay 

➢ Menyediakan jenis tempat tidur yang standard an sesuai seperti 

tempat tidur single ayau double dan memiliki Kasur, bantal, guling 

yang nyaman untuk dipakai 

➢ Jendela dilengkapi dengan trails atau filter untuk mencegah 

serngga dan nyamuk masuk 

➢ Penggantian sprei sesuai kebutuhan, setelah tamu berangkat, dan 

sebelum tamu berikutnya datang 

c. Toilet atau kamar mandi 

➢ Menyediakan jenis toilet duduk ayau jongkok didalam atau diluar 

rumah 

➢ Menyediakan fasilitas didalam toilet dan kamar mandi termasuk 

pintu dengan kunci di semua toilet dan kamar mandi 

➢ Air bersih yang tidak terbatas 

3. Kegiatan 

a. Desa dan masyarakat berbasis kegiatan 

➢ Desa dan masyarakat berbasis kegiatan akan mengoptimalkan dan 

menampilkan homestay sumber daya local seperti : 

a) Warisan dan budaya 33ocal 

b) Perusahaan-perusahaan lokak seperti usaha mikro, pertanian, 

industry dan kerajinan. 
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c) Sumber daya alam seperti hutan, sungai, gua, danau, air 

terjun dan lainnya. 

➢ Desain dan implementasi kegiatan akan mendorong adanya 

partisipasi interaktif antara masyarakat setempat dan para tamu. 

b. Kegiatan sekitarnya 

➢ Kunjungan ke tempat wisata popular yang ada di sekitarnya akan 

diintegrasikan ke dalam paket homestay atau jadwal homestay 

yang berfungsi sebagai dasar 

➢ Bekerjasama dengan desa-desa lain di daerah yang berdekatan 

atau disekitarnya untuk menambah variasi kegiatan serta 

menciptakan efek pengganda 

c. Keaslian 

➢ Masyarakat di sekita homestay akan mempertahankan identitas, 

nilai-nilai dan budaya untuk menggambarkan pengalaman yang 

berbeda dan otentik 

➢ Melestarikan dan melibatkan tamu di semua kegiatan untuk 

menampilkan semangat masyarakat sosial 

➢ Melestarikan kerajinan tangan local dan menampilkan seni 

pertunjukan local dengan mendirikan kelompok budaya 

 

2.1.3 Pengelolaan Homestay Family 

a. Kepemimpinan 

Organisasi homestay akan dipimpin oleh juara local dengan kualitas 

kepemimpinan yang kuat dan dihormati oleh masyarakat setempat misalnya 
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Kepala Desa (diakses dari http://e-journal.uajy.ac.id/12854/1/TA150760.pdf, pada 

tanggal 10 April 2019). 

b. Organisasi  

➢ Organisasi homestay akan memiliki struktur yang sistematis 

dengan jelas peran, tanggungjawab dan jalur komunikasi 

➢ Organisasi akan memfasilitasi pemberdayaan wanita setempat dan 

pemuda 

➢ Pengelolaan desa memberikan berkat untuk mendirikan sebuah 

organisasi homestay yang dioperasikan secara komersial tetapi 

semakin berkembang 

c. Database 

➢ Homestay operator database 

Membangun database dalam homestay yang berisi informasi 

seperti alamat rumah, nomor anggota keluarga dan bakat khusus, 

pengetahuan dan keterampilan. 

➢ Database pengunjung 

a) Membuat reservasi dan system registrasi untuk menjaga catatan 

kedatangan tamu, negara asal dan lama tinggal dan lainnya 

b) Database tamu akan mencatat komentar, keluhan, dan saran 

dari tamu 

➢ Database produk 

Melaksanakan dan diadakannya pembaruan inventarisasi sumber 

daya wisata yang ada di desa dan daerah yang berdekatan atau 

sekitarnya. 

http://e-journal.uajy.ac.id/12854/1/TA150760.pdf
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2.2 Hasil Penelitan yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang terkait dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

yang akan dilakukan. Peneliti Ali Ria Aminudin (2015) dengan judul Pelaksanaan 

Pengelolaan Homestay di Desa Lubuk Kembang Bunga Kawasan Eko Wisata 

Tesso Nilo Kabupaten Pahlawan Provinsi Riau dengan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah: (1) keberhasilan homestay yang 

disediakan untuk wisatawan yang berkunjung dan menginap sudah disediakan dari 

pihak pengelola seperti kebersihan kamar yang sudah memenuhi standar sebagai 

homestay, kebersihan kamar mandi atau toilet dan kualitas air yang selalu 

diutamakan, kebersihan makanan tentu hal yang utama dalam homestay yang 

berpengaruh terhadap kesehatan. (2) kenyamanan homestay yang selalu 

diharapkan agar wisatawan yang menginap akan merasa puas dengan pelayanan 

yang adiberikan, kenyamanan budaya tidak merubah keaslian budaya yang ada di 

kawasan taman nasional tesso nilo, walaupun banyak wisatawan yang dating 

untuk berkunjng. Kenyamanan fasilitas pada saat menginap sudah sangat cukup 

bagi para wisatawan karena kenyamanan adalah inti dari banyaknya tamu yang 

akan kembali suatu saat nanti. (3) keamanan homestay, makanan yang ada disini 

sudah diproses secara higienis dan layak untuk dikonsumsi jadi tidak 

dikhawatirkan lagi bagaimana kualitasnya. Wisatawan akan merasa aman jika 

keamanan yang ada selalu dijaga atau bahkan ditingkatkan lagi, keamanan 

lingkungan disini berarti menjaga keamanan di sekitar kawasan wisata dan 

penginapan agar terhindar dari berbagai kejadian yang tidak diinginkan. (4) 

kendala yang dihadapi terutama pada masyarakat yang tidak mengikuti pelatihan 
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sebelumnya yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak 

mengetahui perkembangan yang ada di tesso nilo. Jadi masyarakat menetapkan 

harga dengan berpatokan pada homestay yang didirikan oleh pihak wwf . 

Penelitian terdahulu diatas menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode deskriptif, karena bermaksud untuk memaparkan 

permasalahan maupun keadaan dari penelitian secara mendalam. Dalam penelitian 

terdahulu, pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti menyangkut mengenai 

sejauh mana pelaksanaan dan kendala yang dialami dalam pengelolaan homestay, 

sedangkan peneliti dalam dalam hal ini ingin mengetahui tentang model jaringan 

komunikasi pengelola homestay family di songgoriti. 

 


