
 

9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi 

2.1.1. Pengertian Komunikasi 

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan 

satu sama lain dalam berbagai aspek demi kelangsungan hidupnya. Manusia selalu 

memiliki hasrat untuk berinteraksi sosial satu sama lain guna mendapatkan 

informasi, pengetahuan, mau pun wawasan yang baru karena manusia tidak dapat 

hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Dalam berinteraksi, tentu tidak luput 

dari adanya proses komunikasi antar manusia untuk menjalin hubungan yang baru 

atau menjaga hubungan yang sudah ada satu sama lain. Komunikasi bisa 

dilakukan dengan bertatap muka langsung atau pun tanpa bertatap muka langsung 

dengan adanya bantuan alat komunikasi pada kemajuan teknologi saat ini. 

Komunikasi juga bisa dilakukan dengan berbagai macam, seperti melalui kata-

kata, tulisan, gerak tubuh (isyarat), telepon, sampai melakukan video call. 

Berbagai macam definisi komunikasi yang telah disampaikan oleh para ahli, 

antara lain menurut Agus M. Hardjana (Harapan dan Ahmad, 2014) berpendapat 

bahwa istilah komunikasi diadopsi dari bahsa inggris yaitu ”communication”. 

Istilah ini berasal dari bahasa Latin “communicare” yang bermakna membagi 

sesuatu dengan orang lain, memberikan sebagian untuk seseorang, tukar-menukar, 

memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, 

berhubungan, berteman, dan lain sebagainya. Menurut, Onong Uchajana Effendy 

(Naim, 2016) merumuskan komunikasi sebagai proses pernyataan antarmanusia. 

Hal yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam bahasa 

komunikasi, pernyataan disebut sebagai pesan (message). Orang yang 

menyampaikan pesan disebut komunikator (communicator). Sedangkan, orang 

yang menerima pernyataan disebut komunikan (communicatee). Tegasnya, 

komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan (Naim, 2016:18). 
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Pendapat terakhir dari ahli yang sama adalah tentang komunikasi 

antarmanusia (human communication), kelompok sarjana komunikasi 

mendefinisikan bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun 

hubungan antarsesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk 

menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; dan (4) berusaha mengubah sikap 

dan tingkah laku itu (Nofrion, 2016:2). 

 Berdasarkan beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli, 

maka dapat dimaknai bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan 

menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu dalam membangun 

hubungan atau menjaga hubungan yang sudah ada dengan saling bertukar 

informasi, pengetahuan, atau wawasan yang dilakukan agar dapat mengubah sikap 

dan tingkah laku sama lain. 

2.1.2. Unsur-Unsur Komunikasi 

Dari kesimpulan definisi komunikasi yang sudah disebutkan, dapat kita  

pahami bahwa komunikasi memiliki bagian, unsur, mau pun komponen yang ada 

di dalamnya agar komunikasi dapat terjadi dan berlangsung. Dapat dipahami 

bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat berbagai 

unsur menurut Harapan dan Ahmad (2014) yakni sebagai berikut: 

1. Sumber (source) 

2. Pesan (message) 

3. Saluran/media (channel) 

4. Penerima (receiver) 

5. Efek (effect) 

  

 Nurudin (2017) juga mengidentifikasi bahwa ada tujuh unsur-unsur 

komunikasi di dalam proses komunikasi, yaitu: 

1. Komunikator 

Dilihat dari jumlahnya, komunikator bisa terdiri dari: 

a. Satu orang. 

b. Banyak orang atau lebih dari satu orang. 
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c. Massa. 

Komunikator dengan banyak orang bisa dipecah menjadi tiga, yakni: 

A. Kelompok kecil. 

B. Kelompok besar atau publik. 

C. Organisasi. 

2. Pesan 

3. Media 

4. Komunikan 

5. Pengaruh 

6. Umpan Balik 

Berikut ini adalah bentuk-bentuk umpan balik atau feedback yang 

dikemukakan Nurudin (2017): 

a. Berdasar Asal. Berdasar asal dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. External Feedback, dan 

2. Internal Feedback. 

b. Berdasar Kecepatan. Berdasar kecepatan bisa dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Immediated Feedback (umpan balik langsung), dan 

2. Delayed Feedback (umpan balik tertunda). 

c. Berdasar Penerimaan Pesan. Berdasar penerimaan pesan dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Positive Feedback, dan 

2. Negative Feedback. 

d. Berdasar Relevansitas. Berdasar relevansitas bisa dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Neutral Feedback, dan 

2. Zero Feedback 

7. Lingkungan 

Lebih lengkapnya, Nofrion (2016) menyebutkan lima komponen dasar 

komunikasi yang merujuk pada definisi komunikasi  yang dikemukakan oleh 

Harold Lasswell, yaitu: 

1. Sumber informasi (source) 

2. Pesan 

3. Saluran atau media 
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4. Penerima (receiver) 

5. Efek  

Nofrion (2016) menambahkan dua unsur komunikasi tambahan selain lima 

unsur-unsur yang sudah disebutkan, unsur-unsur tersebut, yaitu: 

1. Umpan balik (feedback) 

2. Gangguan/kendala komunikasi (noise/barriers) 

Shannon dan Weaver (Nofrion, 2016) menyebutkan setidaknya ada tujuh 

gangguan/kendala komunikasi, yakni: 

a. Gangguan teknis 

b. Gangguan semantik dan psikologis 

c. Gangguan fisik 

d. Gangguan status 

e. Gangguan kerangka berpikir 

f. Gangguan budaya 

g. Konteks atau situasi komunikasi 

 

Konteks komunikasi secara luas dapat diartikan sebagai semua faktor di 

luar orang-orang yang berkomunikasi, menurut Mulyana (Nofrion, 2016) di 

antaranya yaitu: 

1. Faktor fisik. 

2. Faktor psikologis. 

3. Faktor sosial. 

4. Faktor waktu. 

2.1.3. Tipe-Tipe Komunikasi 

Ada tipe-tipe dalam konteks komunikasi sesuai dengan bagaimana suatu 

komunikasi tersebut dilakukan. Nurudin (2017) membagi tipe-tipe komunikasi 

menjadi empat bagian, yaitu: 

1. Komunikasi dengan diri sendiri (intrapersonal communication) 

2. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) 

Jika dilihat dari sifatnya, komunikasi antarpribadi menurut Nurudin (2017) 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
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a. Komunikasi diadik (dyadic communication) 

b. Komunikasi kelompok kecil (small-group communication) 

3. Komunikasi publik (public communication) 

4. Komunikasi massa (mass communication) 

 

Berdasarkan jumlah pelaku komunikasi dan tingkatan komunikasi, Nofrion 

(2016) menyebutkan enam tipe komunikasi, yakni: 

1. Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) 

2. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) 

3. Komunikasi kelompok 

4. Komunikasi publik 

5. Komunikasi organisasi 

6. Komunikasi massa 

Dalam konteks komunikasi, bukan hanya jumlah orang yang terlibat di 

dalam proses komunikasi yang berbeda, melainkan suasana atau latar 

komunikasinya. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang ada, konteks 

komunikasi juga berkembang sesuai keadaan di masa sekarang. Iriantara dan 

Syaripudin (2018) membagi lima konteks komunikasi, yaitu: 

1. Komunikasi intrapersonal 

2. Komunikasi interpersonal 

3. Komunikasi publik 

4. Komunikasi massa 

5. Komunikasi bermedia komputer 

2.2. Strategi Komunikasi 

2.2.1. Pengertian Strategi Komunikasi 

Pada komunikasi, strategi diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

komunikasi agar tercipta komunikasi yang baik dan berjalan dengan efektif. 

Harapannya, strategi dapat menjadi modal bagi seorang komunikator dalam 

menyampaikan informasi atau pesan untuk dapat menyampaikan komunikasi yang 

efektif. Strategi menurut Marthin-Anderson (Cangara, 2013) ialah seni di mana 

melibatkan kemampuan intelegensi atau pikiran untuk membawa semua sumber 
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daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang 

maksimal dan efisien. Selanjutnya, strategi dipadukan dengan komunikasi agar 

strategi nantinya dapat dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah komunikasi. 

Strategi komunikasi merupakan paduan manajemen komunikasi (communication 

management) dan perencanaan komunikasi (communication planning) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan tersebut, strategi komunikasi harus menunjukkan bagaimana 

operasionalnya harus dilakukan (Effendy, 2002:32). Anwar Arifin (2006) 

berpendapat bahwa merumuskan strategi komunikasi berarti memperhitungkan 

situasi dan kondisi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin 

dihadapi di masa depan, agar mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi, 

dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk 

menciptakan perubahan diri khalayak (audience) dengan begitu mudah dan cepat. 

Jadi, strategi adalah segala bentuk upaya dalam perencanaan yang dilakukan 

komunikator untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan memengaruhi agar 

dapat diterima dengan baik oleh komunikan yang berdampak pada perubahan diri 

komunikan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

2.2.2. Perumusan Strategi Komunikasi 

 Pada prosesnya, komunikasi merupakan suatu proses yang tidak mudah 

dan lancar untuk dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Oleh karenanya, 

diperlukan strategi komunikasi bagi komunikator agar mencapai komunikasi yang 

efektif untuk khalayak atau komunikan. Untuk itulah perencanaan dan perumusan 

strategi dalam proses komunikasi diperlukan. Adapun faktor yang harus 

diperhatikan dalam menyusun strategi menurut Ruslan (2010), yaitu: 

1. Mengenal khalayak 

2. Menyusun pesan 

3. Menetapkan metode 

Pada metode penyampaian, dapat dilihat dari dua aspek menurut cara 

pelaksanaannya dan bentuk isinya. Pertama, menurut cara pelaksanaanya, 

yakni: 

a. Metode redundancy (repetition) 
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b. Metode canalizing 

 

Kedua, metode menurut bentuk isinya yaitu: 

a. Metode informatif 

b. Metode persuasif 

c. Metode edukatif 

d. Metode kursif 

 

4. Pemilihan media komunikasi 

Selanjutnya, menurut Fajar (2009) ada empat hal yang diperlukan untuk 

perencanaan dan perumusan dalam strategi komunikasi, yaitu: 

1. Mengenal khalayak 

Mengenal khalayak haruslah merupakan langkah awal bagi komunikator 

pada usaha komunkasi yang efektif. Pada proses komunikasi, khalayak itu 

bersifat aktif, sehingga antara komunikator dan komunikan tidak hanya terjadi 

saling berhubungan, tetapi juga saling memengaruhi. Artinya, komunikan 

dapat dipengaruhi oleh komunikator dan komunikator juga dapat dipengaruhi 

oleh komunikan (Fajar, 2009:184).  

Fajar (2009) menyebutkan bahwa agar dapat berlangsungnya suatu 

komunikasi untuk mencapai hasil yang positif, maka komunikator harus 

menciptakan persamaan maksud atau kepentingan dengan komunikan, 

terutama pada pesan, metode, dan media. Agar dapat menciptakan persamaan 

antara komunikator dan komunikan, maka komunikator harus memahami dan 

mengerti kerangka referensi dan kerangka pengalaman khalayak secara tepat 

yang meliputi: 

a. Kondisi fisik dan kondisi kepribadian khalayak, yang terdiri dari 

pengetahuan khalayak mengenai pokok persoalan, kemampuan khalayak 

untuk menerima informasi atau pesan melalui media yang digunakan, dan 

pengetahuan khalayak terhadap perbendaharaan kata-kata yang digunakan. 

b. Pengaruh kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai dan norma-norma 

kelompok dan masyarakat yang ada. 
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c. Situasi di mana khalayak itu berada (Fajar, 2009:184). 

2. Menyusun pesan 

Langkah kedua setelah mengenal khalayak dan situasinya, Fajar (2009) 

merumuskan yaitu menyusun pesan, yakni menentukan materi dan tema. 

Syarat utama dalam memengaruhi khalayak dari pesan tersebut adalah mampu 

membangkitkan perhatian. Dalam menyusun pesan, ada yang namanya teori 

AIDDA (attention interest desire decision action) sebagai adoption process. 

Dimulai dengan membangkitkan perhatian atau attention, kemudian 

menumbuhkan minat dan kepentingan atau interest, sehingga khalayak 

memiliki hasrat atau desire, untuk menerima pesan yang dirangsangkan oleh 

komunikator, dan akhirnya diambil keputusan atau decision untuk 

mengamalkannya dalam tindakan atau action. 

Wilbur Schramm (Fajar, 2009) menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk 

berhasilnya pesan yang ingin disampaikan komunikator yaitu: 

a. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga 

pesan itu dapat menarik perhatian sasaran yang dituju. 

b. Pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada 

pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga kedua 

pengertian itu bertemu. 

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan 

menyarankan cara-cara untuk mencapai kebutuhan itu. 

d. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang 

layak bagi situasi kelompok, di mana kesadaran pada saat digerakkan untuk 

memberikan jawaban yang dikehendaki. 

3. Menetapkan metode 

Dalam komunikasi, metode penyampaian pada usaha untuk memengaruhi 

dapat dilihat dari dua aspek, yakni menurut cara pelaksanaannya dan menurut 

bentuk isinya. Menurut cara pelaksanaanya, Fajar (2009) menyebutkan bahwa 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Metode redudancy (repetition) 

Metode redundancy atau repetition ialah cara memengaruhi khalayak 

dengan cara mengulang-ulang pesan kepada khalayak. 
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b. Metode canalizing 

Metode canalizing adalah metode yang digunakan oleh komunikator 

agar khalayak menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara 

perlahan-lahan dirubah pola pemikiran dan sikapnya ke arah yang 

dikehendaki oleh komunikator. Maksudnya komunikator menyediakan 

saluran-saluran tertentu untuk menguasai motif-motif yang ada pada diri 

khalayak. 

 

Adapun bila dilihat dari bentuk isinya menurut Fajar (2009) dengan cara: 

a. Metode informatif 

Metode informatif merupakan suatu bentuk isi pesan yang 

memengaruhi khalayak dengan cara memberikan penerangan. 

b. Metode persuasif 

Metode persuasif yaitu memengaruhi dengan jalan membujuk, dalam 

hal ini khalayak digugah pikirannya maupun perasaannya. 

c. Metode edukatif 

Metode edukatif merupakan usaha memengaruhi khalayak dari suatu 

pernyataan umum yang disampaikan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan 

yang berisi pengalaman-pengalaman, fakta-fakta, dan pendapat-pendapat. 

d. Metode kursif 

Metode kursif ialah memengaruhi khalayak dengan cara memaksa tanpa 

perlu berpikir lebih banyak lagi untuk menerima ide-ide atau gagasan-

gagasan yang disampaikan. Oleh karenanya, pesan dari komunikasi ini 

selain berisi pendapat, juga berisi ancaman. 

 

4. Seleksi dan penggunaan media 

 

Pada praktik strategi komunikasi menurut Liliweri (2011), seyogianya 

terdiri dari tiga esensi utama, yaitu strategi implementasi, strategi dukungan, dan 

strategi integrasi. Ketiga esensi tersebut membingkai praktik strategi komunikasi 

dengan beberapa kriteria atau standar kualitas, menurut Liliweri (2011) strategi 

komunikasi dimulai dengan: 
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1. Mengidentifikasi visi dan misi 

Visi adalah cita-cita ideal jangka panjang yang dapat dicapai oleh 

komunikasi. Rumusan visi biasanya terdiri dari “beberapa kata” yang 

mengandung tujuan, harapan, cita-cita ideal komunikasi. Dari rumusan visi 

itulah akan dirumuskan misi yang menjabarkan cita-cita ideal ini. 

2. Menentukan program dan kegiatan 

Program dan kegiatan ialah serangkaian aktivitas yang harus dikerjakan, 

program dan kegiatan merupakan penjabaran dari misi. 

3. Menentukan tujuan dan hasil 

Biasanya para perumus kebijakan membuat definisi tentang tujuan dan 

hasil yang akan dicapai. 

4. Seleksi audiens yang menjadi sasaran 

Perencana komunikasi menentukan kategori audiens yang menjadi 

sasaran komunikasi. 

5. Mengembangkan pesan 

Memiliki kriteria yaitu semua pesan yang dirancang sedapat mungkin 

memiliki content (isi) khusus, jelas, persuasif, dan merefleksikan nilai-nilai 

audiens, tampilan isi yang dapat memberikan solusi bagi khalayak atau 

menunjukkan tindakan tertentu. 

6. Identifikasi pembawa pesan (tampilan komunikator) 

Kriteria komunikator meliputi kredibilitas, kredibilitas dalam ilmu 

pengetahuan, profesional, keahlian, dan keterampilan yang berkaitan dengan 

isu tertentu. 

7. Mekanisme komunikasi atau media 

Kriterianya ialah memilih media yang dapat memperlancar mekanisme 

pengirim dan pengiriman balik atau pertukaran informasi. Kriteria media yaitu 

media yang mudah diakses atau yang paling disukai audiens. 

8. Scan konteks dan persaingan 

Kriterianya adalah menghitung risiko dan konteks yang akan 

memengaruhi strategi komunikasi. 
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Berikutnya ialah implementasi strategi komunikasi melalui lima tahapan 

menurut Liliweri (2011), yakni: 

1. Mengembangkan materiil untuk mengimplementasikan strategi. 

2. Mengembangkan mitra yang bernilai. 

3. Melatih para pembawa atau penyebar pesan. 

4. Mengembangkan semacam aturan bagi kegiatan penyebarluasan informasi 

kepada audiens melalui pemantauan dan evaluasi implementasi. 

5. Mengontrol setiap tahapan kegiatan melalui standar dan kriteria yang ada. 

 

Pada bagian akhir dari strategi komunikasi yaitu strategi dukungan dan 

strategi integrasi ada empat tahapan, Liliweri (2011) menyebutkan yaitu: 

1. Mendukung komunikasi, terutama pada level kepemimpinan. 

2. Melengkapi sumber daya. 

3. Mengintegrasikan komunikasi melalui organisasi. 

4. Melibatkan staf pada semua level untuk memberikan dukungan dan integrasi. 

 

 Selanjutnya, adapun strategi atau perencanaan memerlukan prinsip-prinsip 

yang mendasarinya agar menjadi suatu perencanaan atau strategi yang ideal. 

Cangara (2013) menyebutkan bahwa ada lima prinsip yang harus dimiliki pada 

perencanaan tersebut, yaitu: 

1. Prinsip partisipatif 

Prinsip partisipatif adalah bahwa sebuah rencana yang ideal harus dapat 

mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun para 

stakeholder yang menjadi target sasaran perencanaan tersebut. 

2. Prinsip kesinambungan 

Prinsip kesinambungan ialah bahwa perencanaan dibuat tidak hanya untuk 

sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutnya secara 

berkesinambungan. 

3. Prinsip holistic 

Prinsip holistic yang berarti menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan 

unit-unit, melainkan secara keseluruhan mengikat semua unit-unit dalam satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. 
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4. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system) 

Prinsip learning and adaptive system merupakan sebuah perencanaan 

harus dilihat sebagai sistem, di mana semua komponen yang membangun 

organisasi itu berkaitan satu sama lain, termasuk unsur perencanaan itu sendiri. 

5. Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting) 

Prinsip terbuka dan demokratis yakni bahwa perencanaan yang disusun 

sebagai hasil pemikiran dari banyak pihak, karena itu prinsip keterbukaan 

harus selalu dikedepankan. 

 

Effendy (2002) merumuskan faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam strategi komunikasi, yaitu dengan cara: 

A. Mengenali sasaran komunikasi 

Sebelum melancarkan komunikasi, perlu adanya mempelajari siapa yang 

akan menjadi sasaran komunikasi tersebut. Dan hal ini bergantung pada tujuan 

komunikasi, apakah untuk komunikan hanya sekadar mengetahui (dengan 

metode informatif) atau untuk komunikan melakukan tindakan tertentu 

(metode instruktif atau persuasif). Apapun tujuannya, banyaknya sasarannya, 

dan metodenya, perlu diperhatikan faktor-faktornya, yakni: 

 

1. Faktor kerangka referensi (frame of reference) 

Pesan atau informasi komunikasi yang akan disampaikan kepada 

komunikan harus disesuaikan dengan frame of reference (kerangka 

referensi)-nya. Frame of reference seseorang terbentuk dalam dirinya 

sebagai hasil dari paduan pengalaman, gaya hidup, status sosial, norma 

hidup, ideologi, cita-cita, pendidikan, dan sebagainya. Dalam situasi 

komunikasi antarpribadi, mudah untuk mengenali frame of reference 

komunikan karena ia hanya satu orang. Berbeda dengan mengenal frame of 

reference komunikan dalam komunikasi kelompok. Terlebih lagi mengenali 

frame of reference para komunikan dalam komunikasi massa, sebab sifatnya 

sangat heterogen. 
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2. Faktor situasi dan kondisi 

Situasi adalah situasi komunikasi pada saat komunikan akan menerima 

pesan atau informasi yang disampaikan. Situasi yang dapat menghambat 

jalannya komunikasi bisa diduga sebelumnya, bisa juga datang tiba-tiba 

pada saat komunikasi dilakukan. Dan, kondisi adalah state of personality 

komunikasi, yakni keadaan psikis dan fisik komunikan pada saat ia 

menerima pesan komunikasi. 

B. Pemilihan media komunikasi 

Agar mencapai sasaran komunikasi, seyogianya dapat memilih salah satu 

atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang hendak 

dicapai, pesan atau informasi yang akan disampaikan, dan teknik yang akan 

digunakan. 

C. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

Pesan (message) komunikasi memiliki tujuan tertentu untuk menentukan 

teknik yang harus diambil, apakah itu teknik instruksi, teknik persuasi, atau 

teknik informasi. Yang terpenting, komunikator harus mengerti benar pesan 

komunikasi tersebut. Pesan komunikasi terdiri atas the content of the message 

(isi pesan) dan symbol (lambang). Isi pesan komunikasi bisa satu, tetapi 

lambang yang digunakan dapat bermacam-macam. Symbol yang biasa 

digunakan untuk menyampaikan isi pesan komunikasi adalah bahasa, gambar, 

warna, gesture (kial), dan sebagainya. 

D. Peranan komunikator dalam komunikasi 

Peranan komunikator dalam komunikasi mempunyai dua faktor penting 

untuk melancarkan komunikasi, yakni: 

1. Daya tarik sumber 

Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi apabila mampu 

mengubah sikap, perilaku, dan opini komunikan melalui mekanisme daya 

tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta 

dengannya. Dengan kata lain, komunikan merasa ada kesamaan antara 

komunikator dengannya, sehingga komunikan bersedia taat pada isi pesan 

yang disampaikan oleh komunikator. 

2. Kredibilitas sumber 



 

22 

 

Kepercayaan komunikan pada komunikator menjadi faktor yang dapat 

menyebabkan komunikasi dikatakan berhasil. Kepercayaan ini banyak 

menyangkut dengan keahlian atau profesi yang dimiliki oleh komunikator. 

2.2.3. Tujuan Strategi Komunikasi 

Setelah merumuskan strategi, hendaknya memiliki tujuan yang ingin 

dicapai sebagai hasil akhir dari rancangan strategi komunikasi yang telah dibuat. 

Tujuan sentral strategi komunikasi menurut R. Wayne Pace dkk (Effendy, 2002) 

menyatakan bahwa tiga tujuan utama dari kegiatan komunikasi, yaitu to secure 

understanding, to establish acceptance, dan  to motivate action. Tujuan strategi 

komunikasi menurut pendapat Liliweri (2011): 

1. Memberitahu (announcing) 

2. Memotivasi (motivating) 

3. Mendidik (educating) 

4. Menyebarkan informasi (informing) 

5. Mendukung pembuatan keputusan (supporting decision making) 

Tujuan yang telah disebutkan oleh para pakar hendaknya menjadi hasil 

yang diperoleh oleh guru dalam menerapkan rancangan strategi komunikasi yang 

dilakukan pada kegiatan belajar mengajar. Agar tujuan dapat tercapai, guru 

hendaknya mematangkan strategi komunikasi agar dalam penerapannya 

penyampaian materi yang dijalankan nantinya menghasilkan komunikasi yang 

efektif dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

2.3. Komunikasi Pendidikan 

2.3.1. Pengertian Komunikasi Pendidikan 

Di dalam pendidikan, komunikasi menjadi salah satu disiplin ilmu yang 

berperan di dalamnya. Komunikasi dan pendidikan berkaitan erat satu sama lain 

dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. William T. McLeod 

mendefinisikan bahwa dalam bahasa inggris, education (pendidikan) berasal dari 

kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to elicit, to develop). 

Dalam pengertian yang sempit, pendidikan (education) berarti perbuatan atau 



 

23 

 

proses perbuatan untuk memeroleh pengetahuan (Syah, 2014:10). Secara umum, 

pendidikan menurut Nofrion (2016) diartikan sebagai upaya mengembangkan 

kualitas pribadi manusia dan membangun karakter bangsa yang dilandasi nilai-

nilai agama, filsafat, psikologi, sosial-budaya, dan iptek yang bermuara pada 

pembentukan pribadi manusia yang bermoral, berakhlak mulia, dan berbudi luhur. 

Effendy (2002) berpendapat bahwa ditinjau dari prosesnya, pendidikan 

ialah komunikasi yang berarti dalam proses tersebut terdiri atas pengajar sebagai 

komunikator dan pelajar sebagai komunikan. Pada penerapannya, usaha 

membangkitkan penelaran di kalangan pelajar, pelajar sendiri hendaknya ikut 

menentukan keberhasilannya, yaitu dengan  sadar dan memahami akan 

pentingnya memiliki daya penalaran untuk kepentingan pembinaan personality-

nya dan kepribadiannya yang dilakukan oleh guru atau pengajar. 

Hakikatnya, komunikasi pendidikan berarti komunikasi yang dapat 

memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Pawit M. Yusuf (Naim, 2016) 

menyatakan bahwa komunikasi tidak lagi netral atau bebas, tetapi dikendalikan 

dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, 

komunikasi menjadi kunci yang cukup determinan dalam mencapai tujuan. Oleh 

karena itu, kemampuan komunikasi dalam dunia pendidikan sangat penting 

artinya. Dengan demikian, komunikasi pendidikan memiliki peran yang cukup 

strategis dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. Tidak hanya sebatas tujuan-tujuan yang bersifat cognitive oriented 

semata, tetapi juga tujuan pembelajaran yang fokus pada pengembangan sikap dan 

keterampilan (Nofrion, 2016:45-46). Hasil penelitian Kurniawan (2018) 

menyebutkan bahwa komunikasi memiliki peran penting bagi keberhasilan sebuah 

pendidikan. Oleh karenanya, komunikasi dalam pendidikan tidak boleh dijalankan 

secara sembarangan. Komunikasi pendidikan harus direncanakan, dirancang, dan 

didesain secara sistematis agar tujuan pendidikan dari aspek cognitive, affective, 

dan motorik dapat tercapai. 
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2.3.2. Guru Dalam Komunikasi Pendidikan 

 Untuk membangun hubungan antara guru dan siswa agar terciptanya 

edukasi yang baik, maka Iriantara dan Syaripudin (2018) berpendapat bahwa 

dalam praktik pembelajaran, komunikasi yang dilakukan guru dan siswa bukan 

hanya proses pertukaran dan penyampaian materi pembelajaran, melainkan ada 

dimensi relasi guru dan siswa. Di sekolah, guru dan siswa merupakan pelaku 

utama dalam proses pembelajaran dan menjalankan peran penting dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, di antara kedua pelaku utama ini 

sudah semestinya terjalin relasi edukasi yang baik (Iriantara dan Syaripudin, 

2018:72). 

Dari sisi konteks komunikasi pendidikan, Nofrion (2016) menyebutkan 

konteks komunikasi pendidikan adalah pembelajaran yang berlangsung di 

sekolah, di mana peserta didik dan pendidik melakukan interaksi (kontak dan 

komunikasi) dengan berbagai sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. 

Dengan demikian, komponen komunikasi pendidikan hampir sama dengan 

komponen komunikasi. Bedanya hanya terletak pada pemberian tekanan pada 

aspek-aspek tertentu saja. Nofrion (2016) menyebutkan komponen-komponen 

komunikasi pendidikan, yaitu: 

1. Pendidik 

Menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 

ayat (1) menjelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebutan guru adalah 

singkatan dari “digugu” dan “ditiru”. Digugu, artinya kata-kata guru senantiasa 

didengarkan oleh anak didiknya dan ditiru artinya sikap dan kepribadian guru 

menjadi panutan bagi anak didiknya. Dalam konteks pembelajaran sebagai 

proses komunikasi, peran guru bisa sebagai sumber informasi/komunikator, 

sebagai penerima pesan/komunikan, serta sebagai sumber belajar (Nofrion, 

2016:63). Guru yang berarti orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) 
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mengajar (menurut KBBI, online). Syah (2014) berpendapat bahwa kata 

mengajar dapat ditafsirkan bermacam-macam, yaitu: 

a. Menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain (bersifat 

kognitif). 

b. Melatih keterampilan jasmani kepada orang lain (bersifat psikomotor). 

c. Menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (bersifat afektif). 

 

Sebagai komponen komunikasi, pendidik akan melakukan minimal dua 

jenis komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi 

interpersonal. Sebagai pengirim pesan, efektivitas penyampaian pesan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterampilan berkomunikasi, sikap, 

dan kepribadian, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya (Nofrion, 2016:63-

64). Hal ini sebagai bentuk upaya dari seorang guru atau pendidik dalam proses 

pembelajaran berlangsung. 

Hasil penelitian dari Sholicha dkk (2015) menyebutkan bahwa guru 

sebagai komunikator menyampaikan materi melalui berbagai metode dan 

media yang mendukung, murid menerima materi dan memberikan timbal balik 

yang diberikan oleh anak bersifat verbal maupun nonverbal. 

2. Peserta didik 

Peserta didik secara umum adalah seseorang yang mengikuti proses 

pendidikan dan pembelajaran sepanjang waktu, sedangkan secara khusus 

peserta didik adalah seseorang yang mengikuti proses pendidikan dan 

pembelajaran pada suatu pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 

tentang Peserta Didik dijelaskan bahwa peserta didik menjadi fokus utama 

dalam pembelajaran. Makanya, tujuan utama pendidikan adalah 

mengembangkan berbagai potensi pada diri peserta didik serta mempersiapkan 

peserta didik untuk masa depan (Nofrion, 2016:64). 

Nofrion (2016) menyebutkan bahwa sehubungan dengan komponen 

komunikasi, maka peserta didik tidak selalu ditempatkan sebagai penerima 

pesan semata. Peserta didik dalam konteks pembelajaran sebagai proses 

komunikasi memiliki peran-peran seperti sebagai pengirim pesan dan penerima 
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pesan sekaligus sebagai sumber belajar. Dalam interaksi dengan peserta didik 

lain, jenis hubungan yang terbentuk bisa saja “diadik/ dyad/ berdua/ dialog/ 

berpasangan/ pair” atau “triadik/ tryad/ bertiga” baik dalam konteks 

berkelompok maupun klasikal. Sama halnya dengan pendidik, ketika peserta 

didik berperan sebagai pengirim pesan, maka efektivitas penyampaian pesan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterampilan berkomunikasi, sikap 

dan kepribadian, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya (Nofrion, 2016:64-

65). Apabila peserta didik atau siswa dapat menjalankan peranannya pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dengan baik, hal ini dapat membuat suasana 

belajar menjadi efektif dan komunikasi di antara guru dan siswa bisa menjadi 

lebih baik ke depannya. 

3. Pesan/informasi 

Pesan adalah informasi yang dikirimkan kepada penerima pesan. Pesan ini 

dapat berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal. Pesan verbal juga terdiri 

dari pesan verbal tertulis, seperti buku, artikel, koran, bahan ajar, dan modul. 

Sedangkan pesan verbal yang bersifat lisan berupa pembicaraan langsung, 

percakapan, dan sebagainya. Pesan nonverbal dapat berupa isyarat, ekspresi 

wajah, gerak anggota badan, nada suara, keheningan, emosi dan lain-lain. 

Pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran bisa berbagi dan bertukar 

tempat dalam hal tindakan sebagai pengirim dan penerima pesan (Nofrion, 

2016:65). Jika diperhatikan, pemilihan pesan verbal dan nonverbal penting 

untuk seorang guru atau pendidik agar dapat memberikan pemahaman terhadap 

informasi atau materi yang diberikan kepada siswa atau peserta didik. 

4. Media/saluran 

Menurut Muhammad saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si 

pengirim ke si penerima. Sampainya pesan juga bisa dibantu oleh berbagai alat 

dan media pendukung. Saluran utama dalam komunikasi adalah gelombang 

suara dan gelombang cahaya seperti dengan apa yang dilihat dan didengarkan. 

Oleh sebab itu, pengirim pesan yang baik harus memperhatikan media yang 

digunakan agar pesan yang baik harus memperhatikan media yang digunakan 

agar pesan tersampaikan (Nofrion, 2016:65). Media yang dipilih hendaknya 
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dapat membuat suasana kelas dalam pembelajaran tidak menjadi hal yang 

membosankan bagi siswa atau peserta didik. 

5. Efek 

Efek adalah dampak dari pesan yang dikirimkan oleh si penerima pesan 

kepada si penerima pesan yang bersifat sepihak dan terbatas. Efek ini terbagi 

dua, yaitu efek yang diharapkan dan efek yang tidak diharapkan. Terkait 

dengan pembelajaran sebagai proses komunikasi, efek yang diharapkan adalah 

terciptanya the communication is in tune selama proses berlangsung. Adapun 

efek yang tidak diharapkan adalah terjadinya missunderstanding atau 

missperseption pada penerima pesan (Nofrion, 2016:66). Efek yang diterima 

dapat berdampak positif sesuai dengan harapan seorang guru atau pendidik 

ketika ia menyampaikan materi atau informasi pada proses pembelajaran. 

6. Umpan balik/feedback 

Nofrion (2016) menyebutkan bahwa umpan balik atau balikan adalah 

respons terhadap pesan yang diterima oleh penerima pesan. Umpan balik ini 

menjadi indikator keberhasilan komunikasi. Jika respons yang diberikan oleh 

penerima pesan sama dengan harapan pengirim pesan, maka komunikasi 

berjalan lancar dan sukses demikian sebaliknya. Umpan balik ini sangat 

penting terutama dalam konteks pembelajaran. Umpan balik tidak hanya 

diharapkan sebagai indikator sampainya pesan yang dikirimkan tapi lebih dari 

itu, umpan balik adalah proses eksplorasi dan elaborasi yang efektif guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Seorang siswa atau peserta didik mampu 

memahami materi atau informasi yang didapat pada proses pembelajaran dan 

mendiskusikannya kepada guru. 

 

Proses komunikasi dalam organisasi pendidikan memiliki unsur-unsur, hal 

ini juga disebutkan oleh Harapan dan Ahmad (2014) yaitu: 

1. Pengirim pesan (sender) dan isi pesan/materi 

2. Simbol atau isyarat 

3. Media atau perantara 

4. Mengartikan kode atau isyarat 

5. Penerima pesan (receiver) 
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6. Balikan (feedback) 

7. Gangguan 

 

A. Pembelajaran 

Dalam berinteraksi, sudah seharusnya guru dan siswa saling 

berkomunikasi dalam proses belajar mengajar. Richmond dkk (Iriantara dan 

Syaripudin, 2018) berpendapat bahwa interaksi guru dan siswa di kelas adalah 

komunikasi pembelajaran (instructional communication). Membelajarkan 

berarti membangun komunikasi efektif dengan siswa. Guru yang baik adalah 

guru yang memahami bahwa komunikasi dan pembelajaran adalah dua hal 

yang saling bergantung, yang lebih mementingkan apa yang siswa sudah 

pelajari daripada apa yang sudah diajarkannya, dan yang terus menerus 

memilih dan menentukan apa yang harus dikomunikasikan dan bagaimana cara 

mengkomunikasikannya. 

Sehubungan dengan konteks pembelajaran sebagai sebuah proses 

komunikasi, maka model komunikasi yang dikemukakan oleh Joseph DeVito 

bisa diadopsi untuk menggambarkan proses komunikasi yang terjadi di dalam 

kelas. Joseph DeVito menekankan tiga aspek penting dalam model komunikasi 

yang dibuatnya, sebagai berikut: 

Tabel tinjauan Model Komunikasi Joseph DeVito (Nofrion, 2016) 

Model Joseph DeVito 

Bagaimana 

komunikasi 

bekerja 

Individu mengirim dan menyebarkan informasi, 

menerima yang terdistirsi dalam suatu konteks, memiliki 

beberapa efek, dan memberikan peluang untuk umpan 

balik. 

Faktor utama yang 

ditentukan dalam 

menjelaskan 

komunikasi 

Pengiriman, penerima, distorsi, dan umpan balik 

Arah pesan Dua arah dan interaksi 
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B. Guru Dan Teori Belajar 

Guru yang menjadi kunci, sebab tanpa menafikan peran signifikan 

pihak lain (seperti kepala sekolah, karyawan, mau pun pihak lainnya) ketika 

proses pembelajaran hanya akan berlangsung lebih optimal apabila guru 

memiliki kapasitas dan kualitas diri yang memadai dan mumpuni. Salah satu 

bentuk kapasitas dan kapabilitas yang penting dimiliki oleh guru adalah 

menguasai dengan baik terhadap teori komunikasi antarpersonal. Penguasaan 

terhadap teori ini akan memberi pengetahuan dan wawasan mengenai kondisi 

siswa, pilihan strategi, dan metode mengajar yang tepat. Dengan demikian, 

seorang guru memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai untuk 

menjalankan tugasnya (Naim, 2016:97). Guru dapat mewujudkan pembelajaran 

yang efektif kepada siswa-siswanya bila menerapkan metode-metode atau 

teori-teori komunikasi yang dapat menunjang suatu proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan teori komunikasi antarpersona atau antarpribadi 

(communication interpersonal), Naim (2016) menyebutkan ada beberapa teori 

yang penting untuk menjadi bahan kajian bagi seorang guru yaitu: 

1. Communication Pragmatics/Interactional View 

2. Competence 

3. Konstruktivisme. 

4. Coordinated Management of Meaning. 

5. FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). 

6. Social Exchange Theory. 

7. Social Penetration Theory. 

8. Stage of Relationship Development. 

9. URT (Uncertainty Reduction Theory). 

 

Salah satu teori yang disampaikan oleh Naim yaitu konstruktivisme, 

dijelaskan lebih lanjut oleh Nofrion (2016) yang menyebutkan bahwa 

konstruktivistik merupakan proses membangun dan menyusun pengetahuan 

baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman siswa. Dalam teori 

ini, penekanan lebih banyak diberikan kepada siswa. Slavin menyebutkan 

bahwa siswa menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, 
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mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan tersebut tidak sesuai lagi. Siswa agar benar-benar memahami dan 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan berusahan dengan susah payah 

dengan ide-ide. Dalam pandangan teori ini, guru tidak dapat hanya sekadar 

memberikan pengetahuan kepada siswa, namun guru harus mampu merancang 

pembelajaran yang memfasilitasi siswa membangun sendiri pengetahuan, 

memberi kesempatan dan memberi siswa anak tangga yang bisa membawakan 

siswa tersebut sampai ke pemahaman yang lebih tinggi. Dengan catatan siswa 

itu sendiri yang melakukannya dan guru hanya memberikan bantuan (Nofrion, 

2016:49). 

Pada teori komunikasi antarpribadi, pandangan konstruktivisme dirasa 

penting bagi seorang guru dalam pembelajaran. Pandangan konstruktivistik 

dari John Dewey (Nofrion, 2016) menyatakan bahwa untuk belajar, seseorang 

harus memiliki pasangan atau teman. Menurutnya, kelas seharusnya 

merupakan cerminan masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk 

belajar tentang kehidupan nyata. Pemikiran Dewey yang utama tentang 

pendidikan, yaitu: 

1. Siswa hendaknya aktif. 

2. Belajar hendaknya didasari oleh motivasi intrinsik. 

3. Pengetahuan adalah berkembang. 

4. Kegiatan belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

minat siswa. 

5. Pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip saling 

memahami dan saling menghormati satu sama lain, artinya prosedur 

demokratis sangat penting. 

6. Kegiatan belajar hendaknya berhubungan dengan dunia nyata di luar kelas 

dan bertujuan untuk mengembangkan dunia tersebut (Nofrion, 2016:55-56). 

Pada pemikiran John Dewey, ada beberapa karakteristik pada 

pembelajaran konstruktivistik Pandangan John Dewey (Nofrion, 2016) tentang 

karakteristik pembelajaran konstruktivistik yang meliputi: 
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1. Meaning. 

2. Purposeful action. 

3. Cooperative labor. 

4. The mind and the self. 

 

Dewey juga menekankan pentingnya mewujudkan sekolah yang 

demokratis seperti yang diterangkan dengan istilah “Demokrasi Pendidikan” 

yang diartikan sebagai “a way of associated living”, yang artinya cara hidup 

bersama dengan orang lain. Intinya, kelas harus dijadikan sebagai ruang 

interaksi yang efektif di mana setiap peserta didik merasa dirinya adalah bagian 

dari kelasnya dan peserta didik lain adalah bagian dari dirinya (carring 

community) (Nofrion, 2016:56). 

C. Komunikasi Yang Efektif 

Dalam praktiknya, pada proses pembelajaran menuntut adanya 

pemahaman dari siswa tentang materi yang disampaikan oleh seorang guru 

melalui komunikasi yang efektitf. Menurut Naim (2016)  pada dasarnya, 

seorang guru adalah seorang komunikator. Dalam konteks komunikasi 

pendidikan, guru seyogianya memenuhi segala prasyarat komunikasi yang 

efektif dalam menyampaikan suatu pelajaran. Jika tidak, proses pembelajaran 

akan sulit mencapai hasil maksimal. Berbagai persoalan akan muncul manakala 

hubungan komunikatif antara guru dan siswa/i tidak berjalan dengan optimal 

(Naim, 2016:112). 

Menurut pakar American Management Association (Harapan dan 

Ahmad, 2014) bahwa ada sepuluh aturan jika ingin berkomunikasi dengan 

baik, yakni: 

1. Menjelaskan konsep/ide sebelum berkomunikasi. 

2. Teliti tujuan sebenarnya dalam berkomunikasi. 

3. Pertimbangkan suasana lingkungan dan waktu. 

4. Hubungan pihak lain. 

5. Waspada atas nada dan isi berita. 

6. Komunikasikan seseorang yang membantu dan bernilai bagi penerima. 

7. Tindak lanjut komunikasi. 



 

32 

 

8. Komunikasi untuk waktu yang akan datang. 

9. Tindakan konsisten dengan kata. 

10. Menjadilah pendengar yang baik. 

 

Aspek yang penting menurut Moh. Ali Aziz (Naim, 2016) untuk 

diperhatikan oleh guru, yaitu bagaimana ia menjadi sosok yang disukai oleh 

para siswanya. Memang aspek ini tidak secara langsung berkaitan dengan 

pembelajaran, tetapi aspek ini cukup menentukan. Satu syarat yang tidak bisa 

ditawar dalam proses komunikasi guru dan siswa ialah keterbukaan pikiran dan 

perasaan. Selain itu, menurut Naim (2016) semestinya juga disadari oleh guru 

bahwa tugas mengajar akan berhasil apabila guru mampu tampil secara optimal 

dalam menjalankan tugasnya. Optimalisasi peran ini akan memberikan 

pengaruh secara nyata terhadap keberhasilan proses pembelajaran yang 

dilakukan. Penguasaan materi, penampilan menarik, pendayagunaan media, 

dan berbagai prasyarat kesuksesan mengajar, seyogianya mendapat perhatian 

memadai guru. Ketika komunikasi yang dilakukan oleh seorang guru dirasa 

sudah baik, maka akan tercipta sebuah pembelajaran yang efektif. Kesuksesan 

dalam proses pembelajaran sampai pada tujuan pembelajaran itu sendiri 

merupakan suatu tujuan dan pencapaian positif bagi guru. 

Memengaruhi siswa, hendaknya dilakukan ketika guru menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa agar dalam proses memengaruhi, siswa dapat 

menerima informasi dan menerapkannya pada kehidupannya yang bersifat 

positif dan berguna baginya. Untuk itu, pengajar hendaknya melakukan 

komunikasi persuasi agar dapat memengaruhi peserta didik guna mencapai 

tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran yang efektif. Persuasi ialah 

sebuah proses komunikasi, di mana komunikator berupaya untuk meyakinkan 

orang lain atau kelompok untuk mengubah sikap atau perilaku (Hutagalung, 

2018). 

Berkomunikasi untuk memengaruhi orang lain (siswa) agar mewujudkan 

komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Guru juga harus memerhatikan 

bagaimana cara agar siswa dapat dipengaruhi agar terwujudnya pembelajaran 

yang efektif. Gary Yukl dalam Naim (2016) memformulasikan taktik 
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memengaruhi orang lain yang disebut dengan metode influence behavior 

questionaire (IBQ), yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rational Persuasion, yaitu siasat yang meyakinkan orang lain dengan 

menggunakan argumen yang logis dan rasional. 

2. Inspiration Appeals Tactics, ialah siasat dengan meminta ide atau proposal 

untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari target person (dalam 

hal ini siswa/i). 

3. Consultation Tactics, adalah teknik yang terjadi ketika meminta target 

person untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diagendakan. 

4. Ingratiation Tactics, yaitu suatu siasat ketika kita berusaha membuat senang 

hati dan tenteram siswa/i, sebelum mengajukan permintaan yang 

sebenarnya. 

5. Personal Appeals Tactics, ialah metode guru memengaruhi siswa dengan 

landasan hubungan persahabatan dan hal-hal yang bersifat personal. 

6. Exchange Tactics, adalah metode ini pada dasarnya mirip dengan personal 

appeals tactics, namun sifatnya bukan karena hubungan personal semata, 

melainkan lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman yang 

baik. 

7. Coalition Tactics, yaitu suatu siasat guru dengan cara berkoalisi dan 

meminta bantuan pihak lain untuk memengaruhi siswa. 

8. Pressure Tactics, ialah teknik yang digunakan oleh guru yang memengaruhi 

siswa dengan peringatan atau ancaman yang menekan. 

9. Legitimizing Tactics, adalah suatu siasat ketika guru menggunakan otoritas 

dan kedudukannya untuk memengaruhi siswa. 

2.3.3. Metode Komunikasi Guru 

Hakikatnya, seorang guru atau pendidik mengetahui tujuan dari 

pembelajaran itu sendiri. Basyiruddin Utsman (Naim, 2016) mengatakan bahwa 

tujuan dari pembelajaran adalah agar siswa menerima secara baik apa yang 

disampaikan guru, menguasai pelajaran secara komprehensif, dan siswa dapat 

mengembangkannya melalui bimbingan guru maupun mandiri. Penerimaan siswa 

dan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh metode dan model atau pola 
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komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada para siswanya. Berkaitan dengan 

pemilihan metode, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan seorang guru 

dalam memilih metode, menurut Basyiruddin Utsman (Naim, 2016) aspek-aspek 

yang diperhatikan, yaitu: 

1. Tujuan yang hendak dicapai. 

2. Kemampuan guru. 

3. Siswa. 

4. Situasi dan kondisi ketika proses belajar berlangsung. 

5. Fasilitas. 

6. Waktu yang tersedia. 

7. Kebaikan dan kekurangan metode, kapan digunakan, dan bagaimana cara 

menggunakannya. 

 

Pendapat Kurniawan (2018) pada hasil penelitiannya menyebutkan bahwa 

seiring perkembangan zaman dengan kompleksitas masalah pendidikan, untuk 

menjadi pengajar yang komunikatif juga harus mengetahui aspek lain. 

Diantaranya harus mengetahui skema dan model komunikasi yang tepat untuk 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena tujuan komunikasi dalam 

pendidikan tidak hanya bisa mentransfer keilmuan kepada anak didik (cognitive) 

dan bagaimana mampu merubah sikap, perilaku anak didik (affective). 

Dalam pembelajaran, hendaknya mengetahui metode-metode yang umum 

digunakan pada saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Danim (2008) 

menyebutkan ada tujuh metode dalam proses belajar mengajar, yaitu: 

1. Metode ceramah 

2. Metode diskusi 

3. Metode tugas 

4. Metode latihan inkuiri 

5. Metode karyawisata 

6. Metode seminar 

7. Metode mengajar yang lain, seperti studi studi kasus, bermain peranan, 

simulasi sosial, kerja dalam kelompok dan seterusnya dapat dipakai. 
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Selanjutnya, metode mengajar yang digunakan dalam pembelajaran 

memiliki dua kategori, yaitu metode mengajar konvensional dan inkonvensional. 

Naim (2016) menambahkan prinsip komunikasi ke dalam metode-metode 

pembelajaran yang dibagi menjadi tiga prinsip komunikasi dalam pembelajaran, 

yaitu: 

1. Prinsip Komunikasi Dalam Metode Ceramah 

2. Prinsip Komunikasi Dalam Metode Diskusi 

Menurut Naim (2016), jika dilihat dari teknik pelaksanaannya, diskusi dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Debat 

Di dalam debat terdapat dua kelompok berbeda pendapat yang 

mempertahankan pendapatnya masing-masing. 

b. Diskusi 

Jika ditinjau dari pelaksanaannya, Naim (2016) berpendapat diskusi 

terbagi menjadi enam bentuk, yaitu diskusi kelas, diskusi kelompok, panel, 

konferensi, simposium, dan seminar. 

3. Prinsip Komunikasi Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

 

Ada pilihan dalam strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar 

komunikasi menjadi efektif dalam proses belajar mengajar. Iriantara dan 

Syaripudin (2018) membaginya menjadi lima metode guru dalam komunikasi 

pembelajaran, yakni: 

1. Guru sebagai penceramah 

Richmond dkk (Iriantara dan Syaripudin, 2018) menyatakan bahwa 

ceramah dari sisi pemanfaatan waktu pembelajaran merupakan strategi yang 

paling efisien karena bisa menyampaikan cukup banyak informasi pada 

khalayak dengan penggunaan alat bantu sangat minimal. Weaver (Iriantara dan 

Syaripudin, 2018) menunjukkan bahwa ada baiknya guru berlatih kemampuan 

public speaking untuk mengasah kemampuan komunikasi pembelajaran 

melalui ceramah. 

2. Guru sebagai moderator 
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Salah satu ciri kelas efektif adalah adanya interaksi positif antara guru dan 

siswa serta di antara sesama siswa. Peran guru di kelas yang interaktif adalah 

sebagai moderator. Agar menjadi moderator yang efektif, penting bagi guru 

untuk memiliki keterampilan seperti yang dikemukakan Richmond dkk 

(Iriantara dan Syaripudin, 2018) dalam hasil kajiannya di Universitas 

Standford, yaitu: 

a. Dapat mengajukan pertanyaan pada siswa. 

b. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

c. Mampu mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa mendalami sendiri 

materi belajar. 

d. Menggunakan pertanyaan yang mendorong penalaran tingkat tinggi. 

e. Mampu memfasilitasi berbagai pertanyaan dan komentar siswa. 

f. Mampu menggunakan media komunikasi nonverbal secara efektif. 

g. Terampil dalam berbagai teknik interaksi guna mencegah kebosanan. 

3. Guru sebagai pembimbing 

Dalam pembelajaran yang menekankan aspek psikomotor, guru berperan 

menjadi pembimbing. Ketika pembelajaran kemampuan psikomotoris, guru 

memfasilitasi siswa harus berlatih sampai para siswa benar-benar menguasai 

keterampilan tersebut. Bagi siswa yang memiliki motivasi tinggi, tidak sulit 

mengulangi latihan. Untuk para siswa yang kurang motivasinya, guru harus 

pandai-pandai membuat variasi latihan sehingga siswa tidak merasa bosan. 

4. Guru sebagai manajer 

Untuk membangun suasana belajar dan mengefektifkan proses 

pembelajaran, biasanya guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

belajar. Siswa yang belajar dalam kelompok biasanya terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran, melatih dan meningkatkan kemampuan siswa 

dalam komunikasi interpersonal, dan meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran melalui pembelajaran oleh sesama siswa. Dalam 

pembelajaran melalui kelompok kecil, guru berperan sebagai manajer, yakni 

manajer sumber belajar dan manajer personal. 

5. Guru sebagai koordinator dan inovator 
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Komunikasi pembelajaran tidak hanya membutuhkan kemampuan verbal 

dalam berkomunikasi, tapi juga kemampuan mendesain sumber belajar dan media 

pembelajarannya. Guru sering kurang menyadari begitu banyaknya media yang 

bisa dijadikan alat bantu pembelajaran, misalnya film, video-audio, majalah, dan 

internet. Bagi guru yang kreatif dan inovatif, apa saja yang ada di kelas bisa 

menjadi alat bantu pembelajaran. Satu hal yang perlu diingat guru dalam 

menggunakan sumber belajar secara efektif adalah penguasaan dan pemahaman 

atas media tersebut sehingga penggunaannya di kelas dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

2.4. Kepribadian 

2.4.1. Pengertian Kepribadian 

Guru atau pendidik harus dapat melihat bagaimana kepribadian siswa atau 

peserta didiknya sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang baik dan efektif. 

Kepribadian didefinisikan para ahli berbagai macam ragamnya, kepribadian 

menurut Allport (Suciati, 2015), kepribadian adalah organisasi dinamis yang 

terdiri atas sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya 

secara karakteristik. Kepribadian menurut Freud yaitu integrasi dari id, ego, dan 

superego. Istilah kepribadian untuk menggambarkan kualitas psikologis yang 

memberikan kontribusi terhadap ketahanan (enduring) individu dan pola khusus 

dari perasaan, pola pikir, dan perilaku (Cervone dan Pervin, 2011). Adler 

berpendapat bahwa kepribadian merupakan gaya hidup individu atau cara yang 

karakteristik mereaksinya seseorang terhadap masalah-masalah hidup, termasuk 

tujuan-tujuan hidup. Kepribadian juga merupakan interaksi dari ego, 

ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif, kompleks-kompleks, 

arkhetip-arkhetip, persona, dan anima menurut Jung (Suciati, 2015:166). 

Setelah mendefinisikan kepribadian, aspek-aspek kunci di dalam 

kepribadian disebutkan oleh Friedman dan Schustack (2008) bahwa secara 

keseluruhan membantu memahami inti dari kompleksitas individual, yaitu: 

1. Individu dipengaruhi oleh aspek ketidaksadaran, dorongan-dorongan yang 

tidak setiap saat muncul dalam alam sadar. 
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2. Individu dipengaruhi oleh kekuatan ego yang memberikan rasa identitas atau 

diri (self). 

3. Seorang individu adalah makhluk biologis, dengan hakikat genetik, fisik, 

fisiologis, dan tempramental yang unik. 

4. Setiap orang dikondisikan dan dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan di 

sekitar diri mereka masing-masing. 

5. Setiap orang memiliki sebuah dimensi kognitif. Berpikir mengenai dunia di 

sekitar mereka dan secara aktif mencoba mengartikannya. 

6. Seorang individu merupakan kumpulan trait, kemampuan, dan kecenderungan 

yang spesifik. 

7. Manusia memiliki dimensi spiritual dalam hidup mereka, yang memungkinkan 

dan mendorong mereka untuk mempertanyakan arti keberadaan mereka. 

8. Hakikat dari seorang individu adalah senantiasa berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

 

Dalam kepribadian, setelah pengajar mencoba untuk berkomunikasi yang 

tujuannya dapat memengaruhi peserta didik ke arah yang positif, maka muncul 

suatu kepribadian berupa sikap. Sikap peserta didik dalam kepribadiannya 

hendaknya bersifat terbuka menerima informasi yang disampaikan guru dan 

membentuk pribadi yang baik dan positif. Menurut Williams, Neuman, dan John 

Keane bahwa sikap kita dipengaruhi oleh orang lain, khususnya oleh informasi 

yang beredar silih berganti dalam ruang pribadi dari berbagai sumber 

(Hutagalung, 2018). 

2.4.2. Kepribadian Siswa 

 Pada pembentukan karakter peserta didik, hendaknya sesuai dengan tujuan 

pendidikan Nasional menurut Kementerian Pendidikan Nasional (Suyadi, 2013), 

yaitu: 

1. Religius 

Kepatuhan dan ketaatan dalam memahami dan menjalankan ajaran 

agama (aliran kepercayaan) yang dianut, sikap toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, serta hidup rukun dan berdampingan. 
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2. Jujur 

Perilaku dan sikap yang mencerminkan kesatuan antara perkataan, 

perbuatan, dan pengetahuan, sehingga menjadikan orang yang bersangkutan 

sebagai pribadi yang dapat dipercaya. 

3. Toleransi 

Perilaku dan sikap yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan 

aliran kepercayaan, agama, ras, etnis, suku, adat, bahasa, pendapat, dan hal-

hal lain yang berbeda dengan dirinya secara terbuka dan sadar, serta dapat 

hidup tenang di tengah perbedaan tersebut. 

4. Disiplin 

Tindakan dan kebiasaan yang konsisten terhadap segala bentuk tata tertib 

atau peraturan yang berlaku. 

5. Kerja keras 

Perilaku yang mencerminkan upaya secara sungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan berbagai tugas, pekerjaan, permasalahan, dan lain-lain dengan 

sebaik-baiknya. 

6. Kreatif 

Perilaku dan sikap yang menunjukkan inovasi dalam berbagai segi ketika 

memecahkan masalah, sehingga selalu meneukan cara-cara baru, bahkan 

hasil-hasil baru yang lebih baik dari hasil sebelumnya. 

7. Mandiri 

Perilaku dan sikap yang tidak tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas maupun persoalan. Tidak melemparkan tugas dan 

tanggung jawab kepada orang lain. 

8. Demokratis 

Cara berpikir dan sikap yang menunjukkan persamaan hak dan kewajiban 

secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu 

Cara berpikir, perilaku, dan sikap yang menunjukkan penasaran dan 

keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara 

lebih mendalam. 
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10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme 

Sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan individu atau pribadi dan golongan. 

11. Cinta tanah air 

Perilaku dan sikap yang menunjukkan rasa bangga, peduli, setia, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan hal-

hal lain sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain 

yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

12. Menghargai prestasi 

Sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri 

sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi. 

13. Komunikatif 

Proaktif atau senang bersahabat yaitu sikap dan tindakan terbuka 

terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun, sehingga tercipta kerja 

sama secara kolaboratif dengan baik. 

14. Cinta damai 

Perilaku dan sikap yang menunjukkan suasana damai, tenang, aman, dan 

nyaman atas kehadiran dirinya dalam masyarakat atau komunitas tertentu. 

15. Gemar membaca 

Kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara 

khusus guna membaca berbagai informasi berupa buku, jurnal, koran, 

majalah, dan sebagainya sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya melestarikan dan menjaga 

lingkungan sekitar. 

17. Peduli sosial 

Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain 

maupun masyarakat yang membutuhkannya. 

18. Tanggung jawab 

Perilaku dan sikap seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, 

negara, maupun agama. 
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Dalam nawa cita disebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan 

revolusi karakter bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa 

melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sejak tahun 2016. 

Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi 

prioritas pengembangan gerakan PPK, yakni religius, nasionalisme, integritas, 

kemandirian, dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai saling berinteraksi satu 

sama lain yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi 

(dalam jaring kemdikbud). Lima nilai karakter utama yang dihendaki pendidikan 

nasional (dalam jaring kemdikbud) yaitu: 

1. Religius 

Nilai karakter religius ditunjukkan melalui siswa yang memiliki sikap 

cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh 

pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti 

kekerasan dan perundungan (bullying), persahabatan, ketulusan, tidak 

memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan 

tersisih. 

2. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis ditunjukkan melalui siswa memiliki sikap 

apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, unggul, 

rela berkorban, berprestasi, menjaga lingkungan, cinta tanah air, disiplin, taat 

hukum, menghargai keragaman budaya, suku, dan agama. 

3. Integritas 

Nilai karakter integritas ditunjukkan melalui siswa yang memiliki sikap 

tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial 

dengan konsistensi perkatan dan tindakan yang berdasarkan kebenaran. 

Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu khususnya 

penyandang disabilitas serta mampu menunjukkan keteladanan. 

4. Mandiri 

Nilai karakter mandiri ditunjukkan melalui siswa yang memiliki etos kerja 

yang baik, berdaya juang, tangguh, profesional, kreatif, keberanian, dan 

menjadi pembelajar sepanjang hayat. 
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5. Gotong royong 

Nilai karakter gotong royong ditunjukkan melalui siswa yang memiliki 

sikap menghargai sesama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki 

empati dan solidaritas, anti kekerasan, anti diskriminasi, dan sikap 

kerelawanan. 


