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DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN 
(POLBANGTAN) BOGOR 

 
 
Komunikas dibutuhkan dalam rangka pengembangan keterampilan 
komunikasi antarmanusia dalam berbagai bidang dan tidak 
terkecuali dalam bidang pertanian. Dalam buku Komunikasi 
Pertanian memuat teori dan kasus komunikasi dalam konteks 
berkomunikasi antarpribadi, kelompok, organisasi, publik, lintas 
budaya dan massa. Dengan mengetahui bagaimana individu saling 
berkomunikasi dalam berbagai konteks tersebut, maka kita dapat 
mengetahui bagaimana mengurangi ketidakpastian dan 
meningkatkan efektivitas dalam komunikasi untuk pemberdayaan 
petani, penumbuhan dan pengembangan kelompok dan penyebaran 
inovasi pertanian, serta berkolaborasi dengan stakeholders 
pertanian. 
 
Buku ini sangat bermanfaat, karena dapat digunakan sebagai bahan 
bacaan bagi mahasiswa POLBANGTAN Bogor, karena mata 
kuliah komunikasi pertanian wajib diambil oleh mahasiswa 
POLBANGTAN Bogor. Namun buku inipun, dapat dipakai sebagai 
bahan bacaan bagi masyakarat akademis untuk menambah 
khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi. 
 
Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada penulis yang 
telah mencurahkan waktunya untuk buku ini.  
 
 
 
Direktur, 
 
Detia Tri Yunandar 
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Bab 1 

Konsep Komunikasi 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan pengertian komunikasi 
2. Menjelaskan tujuan komunikasi 
3. Menjelaskan konteks komunikasi 
4. Menjelaskan fungsi komunikasi 
5. Mengaplikasikan tujuan komunikasi pada berbagai situasi 

“Manusia adalah kabel yang berhubungan - Goleman, (2007) dalam Wood 
(2013) 

“Komunikasi – verbal dan nonverbal – adalah cara utama kita berhubungan 
dengan yang lain” - Wood (2013) 

“Perbedaan utama antara hubungan yang bertahan & runtuh adalah 
komunikasi yang efektif” - Wood (2013) 

Mengapa Anda perlu belajar komunikasi? Padahal Anda berkomunikasi 
sepanjang usia Anda? Salah satu jawabannya adalah dengan belajar dapat 
meningkatkan keterampilan (Wood, 2013) dan dengan belajar komunikasi 
Anda akan menjadi lebih efektif (Hargie, 2006 dalam Wood, 2013). 
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Alasan lainnya adalah dengan belajar komunikasi akan meningkatkan 
pemahaman Anda tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan 
Anda. Contohnya komunikasi dalam bidang pertanian, jika Anda tahu 
bagaimana caranya berkomunikasi dengan kelompok tani, Anda mungkin 
dapat menggerakkan kelompok tani tersebut. Jika Anda mempelajari 
komunikasi di depan publik, Anda dapat merancang komunikasi lisan yang 
baik tentang inovasi dalam bidang pertanian dan mempersuasi publik untuk 
mengadopsi inovasi termaksud. Belajar mendengar dengan baik, akan 
membantu Anda mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
petani.  

 

1.1 Pengertian Komunikasi  
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman 
dan penerimaan informasi, berita, atau pesan yang dilakukan oleh dua orang 
atau lebih sehingga maksud atau pesan tersebut dapat dipahami. 

Harris & Sherblom (2008) mendefinisikan komunikasi, secara umum, sebagai 
transaksi antara dan di antara orang-orang, di mana semua pihak secara terus 
menerus dan bersamaan mengirim dan menerima informasi. 

Komunikasi mengacu pada proses manusia menanggapi perilaku simbolik 
orang lain (Adler & Rodman, 2006). Shannon & Weaver dalam DeVito 
(2011), komunikasi adalah interaksi yang saling memengaruhi yang dilakukan 
oleh seseorang kepada orang lain baik disengaja maupun tidak. Komunikasi 
tidak terbatas pada bahasa verbal saja, namun juga pada ekspresi wajah, 
lukisan, teknologi, dan lainnya (Shannon & Weaver dalam DeVito, 2011; 
Genç, 2017). Menurut Genç (2017) komunikasi merupakan proses transfer ide, 
pikiran atau perasaan oleh pengirim ke penerima melalui sarana verbal atau 
nonverbal tersebut.  

Rogers, komunikasi adalah penyaluran ide atau maksud dari sumber satu ke 
sumber yang lain dengan tujuan mengubah tingkah laku penerima ide. 
Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si 
pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku 
(Muhammad, 2009). 
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1.2 Tujuan Komunikasi  
Menurut Zimmerman et al (1977) dalam Mulyana (2008) ada dua tujuan 
komunikasi yaitu sebagai berikut:  

1. Komunikasi digunakan dalam rangka penyelesaian tugas. 
2. Komunikasi digunakan untuk menjalin hubungan. 

Sementara Stanton (1982) dalam Liliweri (2011) menyatakan ada lima tujuan 
komunikasi manusia yaitu:  

1. Memengaruhi orang lain.  
2. Membangun atau mengelola relasi antarpersonal. 
3. Menemukan perbedaan jenis pengetahuan.  
4. Membantu orang lain. 
5. Hiburan (bermain atau bergurau). 

DeVito (2011) menyatakan ada empat tujuan komunikasi yaitu:  

1. Penemuan Diri. Melalui komunikasi, Anda akan dapat memahami 
secara lebih baik diri Anda sendiri dan diri orang lain.  

2. Hubungan Sosial. Melalui komunikasi, Anda memulai dan 
memelihara hubungan sosial. 

3. Persuasi. Melalui komunikasi Anda berusaha  mengubah perilaku 
orang lain.  

4. Menghibur. Melalui komunikasi, Anda mencoba untuk menghibur 
dan menyenangkan  orang lain. 

Liliweri (2011) membagi tujuan komunikasi menjadi dua yaitu: 

1. Tujuan Utama, meliputi: mengirimkan pesan, menerima pesan, 
menginterpretasi pesan, merespons pesan secara tepat dan jelas dan 
bertukar pesan/informasi. 

2. Pendukung Tujuan Utama, meliputi: mengoreksi informasi dan 
memberikan kepuasan dan kesenangan berdasarkan pesan/ informasi. 
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1.3 Konteks Komunikasi  
Konteks adalah situasi tertentu, semua faktor di luar orang-orang yang 
berkomunikasi. Konteks komunikasi terdiri dari empat aspek yaitu:  

1. Fisik: ruang, jumlah peserta, dan alat. 
2. Psikologis: sikap, prasangka, dan emosi. 
3. Sosial: norma, nilai, karakteristik budaya. 
4. Waktu: kapan berkomunikasi 

DeVito (2011) membagi konteks atau bentuk-bentuk utama komunikasi 
antarmanusia yaitu:  

1. Komunikasi Antarpribadi mencakup komunikasi antar dua orang. 
Contohnya komunikasi antar kawan dan komunikasi dalam 
wawancara. 

2. Komunikasi Kelompok dan Organisasi mencakup interaksi dalam 
kelompok, identifikasi keterampilan-keterampilan yang diperlukan 
untuk efektivitas dalam lingkungan kelompok dan organisasi. 

3. Komunikasi di Depan Publik menjelaskan prinsip-prinsip organisasi, 
gaya, penyampaian, pemrosesan informasi, dan persuasi, serta 
penyiapan dan penyampaian informasi di muka umum atau publik. 

4. Komunikasi Antarbudaya mencakup komunikasi di antara anggota-
anggota kultur yang berbeda. 

5. Komunikasi Massa mencakup tentang struktur dan fungsi komunikasi 
massa. 

 

1.4 Fungsi Komunikasi 
Adler & Rodman (2006) menyatakan ada empat fungsi universal komunikasi 
yaitu:  

1. Memenuhi kebutuhan fisik. Melalui komunikasi, Anda akan dapat 
membangun relasi dengan sesama. Dengan membangun relasi dapat 
membantu meningkatkan kualitas fisik Anda.  
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2. Memenuhi kebutuhan identitas. Melalui komunikasi, Anda dapat 
belajar mengetahui tentang orang lain dan siapa diri Anda. 

3. Memenuhi kebutuhan sosial. Melalui komunikasi Anda dapat 
memenuhi kebutuhan untuk disayangi, dilibatkan, rileks, keluar dari 
masalah dan mengontrol diri.  

4. Memenuhi kebutuhan praktis. Melalui komunikasi, Anda dapat 
memenuhi kebutuhan praktis Anda dengan berinteraksi dengan orang 
lain dan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 

Liliweri (2011) menyatakan ada tujuh fungsi komunikasi yaitu:  

1. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dilaksanakan melalui 
pendidikan formal dan informal. Komunikasi menjadi sarana 
penyediaan pengetahuan, keahlian dan keterampilan untuk 
memperlancar peranan manusia dan memberikan peluang bagi orang 
lain untuk berpartisipasi. 

2. Informasi. Setiap orang dan sekelompok orang membutuhkan 
informasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 

3. Hiburan. Komunikasi menyediakan hiburan contohnya melalui film, 
televisi, radio, drama, musik, komedi dan permainan.  

4. Diskusi. Melalui diskusi dan debat akan ditemukan kesatuan 
pendapat sambil tetap menghargai perbedaan pendapat orang lain. 

5. Persuasi. Persuasi diperlukan untuk merubah perilaku seseorang. 
6. Promosi kebudayaan. Komunikasi menyediakan peluang untuk 

memperkenalkan, menjaga dan melestrasikan tradisi budaya 
masyarakat. 

7. Integrasi. Melalui komunikasi, sejumlah orang yang melintasi ruang 
dan waktu dapat diintegrasikan. 

Ringkasan 

• Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara 
si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. 
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• Tujuan komunikasi yaitu untuk penyelesaian tugas, menjalin 
hubungan, memengaruhi orang lain, membantu orang lain, bermain 
atau bergurau, dan seterusnya. 

• Konteks atau bentuk-bentuk utama komunikasi antarmanusia yaitu: 
komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, 
komunikasi di depan publik, komunikasi antarbudaya dan 
komunikasi massa. 

• Secara universal fungsi komunikasi adalah untuk memenuhi 
kebutuhan fisik yaitu membangun relasi, identitas diri, memenuhi 
kebutuhan sosial yaitu berinteraksi dan memenuhi kebutuhan praktis. 
Fungsi komunikasi lainnya adalah: pendidikan dan pengajaran, 
informasi, hiburan, diskusi, persuasi, promosi kebudayaan, dan 
integrasi. Komunikasi menyediakan hiburan contohnya melalui film, 
televisi, radio, drama, musik, komedi dan permainan.   

Latihan Soal 

1. Apa sebab kita membutuhkan komunikasi? 
2. Apa saja wilayah studi komunikasi? 
3. Menurut Stanton ada lima tujuan komunikasi manusia yaitu: 

Memengaruhi orang lain, membangun atau mengelola relasi 
antarpersonal, menemukan perbedaan jenis pengetahuan, membantu 
orang lain dan hiburan. Berikan contoh-contoh komunikasi pertanian 
berdasarkan tujuan-tujuan tersebut. 
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Bab 2 

Komponen dan Prinsip-prinsip 
Komunikasi 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan komponen komunikasi 
2. Menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi  

“As you develop an understanding of basic communication concepts and learn 
how to apply those concepts in everyday interactions, you will be better 

equipped to bridge language and cultural barriers’’ – Pearson et al. (2010) 

“Saat Anda mengembangkan pemahaman tentang konsep komunikasi dasar 
dan belajar bagaimana menerapkan konsep tersebut dalam interaksi sehari-

hari, Anda akan lebih siap untuk menjembatani hambatan bahasa dan budaya” 
– Pearson et al. (2010) 

Pada bab ini, pertama, Anda akan belajar bagaimana komunikasi dalam 
tindakan benar-benar bekerja melalui penjelasan tentang komponen 
komunikasi. Kedua, dari bab sebelumnya Anda telah mendapatkan definisi 
komunikasi, namun mungkin tidak cukup untuk memperjelas sifat 
komunikasi. Sehingga tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan Anda 
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bagaimana komponen komunikasi bekerja dan mendapatkan secara lebih rinci 
tentang prinsip-prinsip komunikasi yang akan memandu pemahaman Anda 
tentang komunikasi. 

 

2.1 Komponen Komunikasi 
Komponen komunikasi adalah orang, pesan, kode, saluran, umpan balik, 
encoding dan decoding, serta noise/kebisingan (DeVito, 2011; Pearson et al., 
2011). 

2.1.1 Orang 
Ada dua peran manusia dalam proses komunikasi yaitu sebagai sumber 
(komunikator) maupun penerima pesan (komunikan). Sumber mengirim 
pesan, dan penerima adalah target pesan yang dimaksud. Peran sebagai sumber 
dan penerima pesan dapat terjadi secara bersamaan dan terus-menerus 
(Pearson et al., 2011).  

Menurut DeVito (2011) sumber dan penerima sebagai kesatuan yang tidak 
terpisahkan, karena setiap orang adalah sumber sekaligus penerima. Ketika 
Anda mengirimkan pesan, Anda juga menerima pesan. Anda menerima pesan 
Anda sendiri (Anda mendengar diri Anda berbicara, merasakan gerakan dan 
isyarat tubuh Anda sendiri). Ketika Anda menerima pesan atau tanggapan 
orang lain secara visual (nonverbal), dan Anda menyerap isyarat-isyarat 
tersebut, maka Anda menjalankan fungsi penerima.  

2.1.2 Pesan 
Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk (DeVito, 2011). Menurut 
Pearson et al. (2011) pesan adalah bentuk verbal dan nonverbal dari ide, 
pikiran, atau perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh seseorang (sumber) 
kepada orang atau sekelompok orang (penerima). Pesan adalah isi dari 
interaksi. Pesan tidak hanya dalam bentuk lisan atau tertulis namun busana 
yang kita pakai, cara kita berjalan dan berjabat tangan merupakan bentuk 
komunikasi (DeVito, 2011). 
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2.1.3 Kode 
Kode adalah susunan sistematis simbol yang digunakan untuk menciptakan 
makna dalam pikiran orang lain atau beberapa orang. Kata, frasa, dan kalimat 
menjadi “simbol” yang digunakan untuk membangkitkan gambaran, pikiran, 
dan gagasan dalam benak orang lain (Pearson et al., 2011).  

Lebih lanjut Pearson et al. (2011) menyatakan bahwa terdapat jenis dua jenis 
kode yang digunakan dalam komunikasi yaitu: (1) kode verbal, yang terdiri 
dari simbol-simbol dan susunan gramatikalnya (bahasa). (2) Kode nonverbal, 
terdiri dari semua simbol yang bukan kata-kata (gerakan tubuh, penggunaan 
ruang dan waktu, pakaian dan perhiasan lainnya, dan suara selain kata-kata). 

2.1.4 Saluran 
Saluran adalah sarana di mana pesan bergerak dari sumber ke penerima pesan. 
Sebuah pesan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke 
orang lain, dengan melakukan perjalanan melalui media, atau saluran. 
Gelombang udara, gelombang suara, serat kaca, dan kabel adalah semua 
saluran komunikasi (Pearson et al., 2011).  

Menurut DeVito (2011) saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. 
Kita menggunakan dua, tiga, empat saluran yang berbeda secara simultan. 
Contohnya dalam interaksi tatap muka, kita berbicara (saluran suara), kita juga 
memberi isyarat tubuh (saluran visual), memancarkan dan mencium bau-bauan 
(saluran olfaktori) dan juga saling menyentuh (saluran taktil). 

2.1.5 Umpan Balik 
Umpan balik adalah respons verbal dan nonverbal penerima terhadap pesan 
sumber. Idealnya, Anda menanggapi pesan orang lain dengan memberikan 
umpan balik sehingga sumber tahu bahwa pesan telah diterima sebagaimana 
dimaksud (Pearson et al., 2011). 

Menurut DeVito (2011), umpan balik dapat berasal dari Anda sendiri atau dari 
orang lain. Umpan balik dapat datang dalam berbagai bentuk. Contohnya: 
kerutan dahi, senyuman, anggukan, gelengan kepala atau tepukan di bahu. 
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2.1.6 Encoding dan Decoding 
Encoding didefinisikan sebagai proses menerjemahkan ide atau pemikiran ke 
dalam kode. Decoding adalah proses memberi makna pada ide atau pemikiran 
itu (Pearson et al., 2011). Contoh encoding yaitu berbicara dan menulis, 
sementara decoding mendengarkan atau membaca (DeVito, 2011). Oleh 
karena itu, pembicara atau penulis disebut encoder, sementara pendengar atau 
pembaca disebut decoder (DeVito, 2011). 

2.1.7 Noise 
Dalam proses komunikasi, noise adalah setiap gangguan dalam proses 
encoding dan decoding yang mengurangi kejelasan pesan. Kebisingan dapat 
bersifat: (1) Fisik, seperti suara keras, pemandangan yang mengganggu, atau 
perilaku yang tidak biasa, seperti seseorang berdiri terlalu dekat untuk 
kenyamanan. (2) mental, psikologis seperti prasangka dan bias pada sumber-
penerima, pikiran sempit. (3) Semantik, contohnya orang berbicara dengan 
bahasa yang berbeda, menggunakan jargon atau istilah yang rumit yang tidak 
dipahami pendengar (DeVito, 2011; Pearson et al., 2011).  

 

2.2 Prinsip-prinsip Komunikasi 
Menurut Pearson et al. (2011) prinsip-prinsip komunikasi yaitu sebagai 
berikut: 

1. Komunikasi Dimulai dari Diri Sendiri. Cara Anda melihat diri sendiri 
dapat membuat perbedaan besar dalam cara Anda berkomunikasi. 
Carl Rogers (1951) dalam Pearson et al. (2011) menyatakan bahwa 
“Setiap individu ada dalam dunia pengalaman yang terus berubah di 
mana dia adalah pusatnya". 

2. Komunikasi Melibatkan Orang Lain. Mead (1967) dalam Pearson et 
al., (2011) mengatakan bahwa melalui simbol verbal dan nonverbal, 
seseorang belajar menerima peran sebagai respons terhadap harapan 
orang lain.  

3. Komunikasi Memiliki Dimensi Isi dan Hubungan. Pesan memberikan 
substansi dan menggambarkan hubungan di antara komunikator. Isi 
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pesan menggambarkan perilaku yang diharapkan, sedangkan pesan 
relasional lebih kepada bagaimana hal itu harus ditafsirkan.  

4. Komunikasi itu Rumit. Komunikasi jauh lebih dari sekedar transmisi 
informasi sederhana. Komunikasi melibatkan pilihan tentang 
berbagai aspek pesan (verbal, nonverbal) dan perilaku; pilihan 
penggunaan saluran transmisi; karakteristik pembicara; hubungan 
antara pembicara dan pendengar; karakteristik komunikan; dan 
situasi di mana komunikasi terjadi. Perubahan pada salah satu dari 
variabel ini akan memengaruhi keseluruhan proses komunikasi. 

5. Kuantitas Komunikasi Tidak Meningkatkan Kualitas Komunikasi. 
Jumlah komunikasi yang lebih banyak tidak selalu mengarah pada 
keharmonisan atau makna yang lebih akurat dan makna yang sama. 
Komunikasi, yang didefinisikan hanya sebagai kata-kata, tidak selalu 
mengarah pada hasil yang positif. Contohnya terkadang orang tidak 
setuju, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka 
mengetahui bahwa mereka sedang berkonflik.  

6. Komunikasi Tidak Dapat Dihindari, Tidak Dapat Diurungkan, dan 
Tidak Dapat Diulangi. Komunikasi terjadi hampir setiap menit dalam 
hidup Anda. Jika Anda tidak berkomunikasi dengan diri sendiri 
(berpikir, merencanakan), Anda mengamati orang lain dan menarik 
kesimpulan dari perilaku mereka. Bahkan jika orang lain tidak 
bermaksud mengirim pesan untuk Anda, Anda mengumpulkan 
pengamatan dan menarik kesimpulan khusus. Seseorang menguap, 
dan Anda percaya bahwa dia bosan dengan pesan Anda. Orang kedua 
memalingkan muka, dan Anda menyimpulkan bahwa dia tidak 
mendengarkan Anda. Orang ketiga tersenyum (mungkin karena 
ingatan akan lelucon yang dia dengar baru-baru ini), dan Anda 
percaya bahwa dia tertarik kepada Anda.  

7. Komunikasi Tidak Bisa Dibalik. Pernahkah Anda menghina 
seseorang secara tidak sengaja? Anda mungkin telah mencoba 
menjelaskannya bahwa Anda tidak bermaksud menghina siapa pun, 
atau mengatakan permohonan maaf atas pernyataan Anda. Namun, 
komentar Anda tetap ada di benak orang lain dan di benak Anda 
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sendiri. Ketika Anda memahami komunikasi yang tidak dapat diubah, 
Anda mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam percakapan Anda 
dengan orang lain.  

8. Komunikasi Tidak Dapat Diulang. Pernahkah Anda mengalami hari 
yang luar biasa dengan seseorang dan berkata mencoba untuk 
menciptakan kembali suasana, percakapan, dan pengaturan, ternyata 
tidak bisa sama. Pengalaman kedua Anda dengan latar dan orang 
yang serupa memberikan hasil yang jauh berbeda. Sama halnya 
dengan komunikasi, Anda tidak dapat mengulangi komunikasi. Anda 
tidak bisa kembali ke masa lalu dan menghapus pesan Anda kepada 
orang lain.  

Berikut prinsip-prinsip komunikasi menurut Mulyana (2008): 

1. Komunikasi adalah Proses Simbolik. Kebutuhan manusia adalah 
penggunaan lambang. Lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk 
menunjukkan sesuatu (kata-kata, perilaku nonverbal dan objek) yang 
maknanya disepakati bersama. Lambang bersifat sebarang, tidak 
mempunyai makna (kitalah yang memaknainya), dan bervariasi dari 
suatu budaya ke budaya lain. 

2. Setiap Perilaku Mempunyai Potensi Komunikasi. Kita tidak dapat 
tidak berkomunikasi, karena komunikasi dapat terjadi bila seseorang 
memaknai perilakunya sendiri atau perilaku orang lain. Contohnya 
jika Anda tersenyum akan ditafsirkan orang bahwa Anda Bahagia, 
namun jika Anda cemberut akan ditafsirkan orang Anda marah. 

3. Komunikasi Punya Dimensi Isi dan Hubungan. Dimensi isi disandi 
secara verbal dan menunjukkan isi komunikasi (apa yang dikatakan). 
Sementara, dimensi hubungan disandi secara nonverbal dan 
menunjukkan bagaimana cara mengatakan (mengisyaratkan 
bagaimana hubungan dan bagaimana seharusnya pesan itu 
ditafsirkan). 

4. Komunikasi Berlangsung dalam Berbagai Tingkat Kesengajaan. 
Mulai dari tidak sengaja sampai yang benar-benar direncanakan. 
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Contoh yang tidak sengaja yaitu melamun, dan contoh yang 
direncanakan yaitu mempersiapkan pidato. 

5. Komunikasi Terjadi dalam Konteks Ruang dan Waktu. Pada konteks 
ruang, topik-topik yang lazim diperbincangkan di rumah atau tempat 
kerja seperti lelucon, acara televisi, bisnis terasa kurang sopan jika 
dibicarakan di masjid. Tertawa terbahak-bahak pada saat pesta akan 
sangat tidak baik jika ditampakkan di acara pemakaman. Waktu juga 
memengaruhi makna terhadap suatu pesan. Dering telepon di malam 
hari akan dipersepsikan berbeda dengan dering di siang hari. 

6. Komunikasi Melibatkan Prediksi Peserta Komunikasi. Ketika orang 
berkomunikasi, orang akan meramalkan efek perilaku 
komunikasinya. Komunikator akan memilih strategi berdasarkan 
bagaimana komunikan akan meresponsnya, karena komunikasi 
terikat oleh aturan atau tatakrama. Contohnya Anda akan 
mengucapkan “terima kasih” jika diberi hadiah, mengucapkan 
“maaf” jika tidak sengaja menyenggol seseorang, atau memanggil 
secara sopan kepada yang lebih tua dengan panggilan “Bapak” atau 
“Ibu” atau “Kakak”. 

7. Komunikasi Bersifat Sistemik. Manusia berada dalam sistem yang 
hidup. Ada dua sistem dalam transaksi komunikasi yaitu: (a) Sistem 
internal atau kerangka rujukan (frame of reference) atau pola pikir 
seperti pendidikan, pengetahuan, agama, bahasa, motif, keinginan, 
dan cita-cita. (b) Sistem eksternal atau unsur-unsur di luar individu 
seperti isyarat fisik, kegaduhan di sekitar, penataan ruangan, cahaya 
dan suhu ruangan. 

8. Semakin Mirip Latar Belakang Sosial Budaya maka Komunikasi 
Semakin Efektif. Kesamaan dalam hal-hal tertentu seperti ras/suku, 
agama, bahasa, atau tingkat Pendidikan akan mendorong orang-orang 
untuk saling tertarik dan karena kesamaan tersebut komunikasi merak 
akan menjadi lebih efektif. 

9. Komunikasi Bersifat Nonsekuensial. Komunikasi pada dasarnya 
bersifat dua arah. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain, 
sebenarnya orang lain yang dianggap sebagai pendengar juga menjadi 
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“pembicara” pada saat yang sama. Ketika seorang manajer berbicara, 
maka sebenarnya para pegawai menyampaikan pesan dalam bentuk 
anggukan kepala tanda setuju atau ekspresi serius  sebagai tanda 
kesungguhan. 

10. Komunikasi bersifat Prosesual, Dinamis dan Transaksional. 
Komunikasi prosesnya berjalan terus, sinambung atau kontinyu, dan 
tidak berawal dan berakhir. Komunikasi bersifat dinamis, karena 
peserta komunikasi berubah (pengetahuan, pandangan dan 
perilakunya). Komunikasi bersifat transaksional, karena para peserta 
komunikasi secara bersamaan memberi dan menerima pesan dan 
pada saat yang sama saling memengaruhi. 

11. Komunikasi Bersifat Irreversible. Komunikasi terjadi dalam suatu 
peristiwa, artinya terjadi dalam waktu dan tidak dapat “diambil 
Kembali”. Sekali Anda mengirimkan pesan Anda tidak dapat 
mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi 
menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. 

12. Komunikasi Bukan Panasea untuk Menyelesaikan Berbagai Masalah. 
Komunikasi bukanlah obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan 
atau konflik. Karena persoalan atau konflik mungkin berkaitan 
dengan masalah struktural (contohnya: kesenjangan ekonomi, 
ketidakadilan, diskriminasi dalam lapangan pekerjaan dsb.). 

Ringkasan 

• Tujuh komponen komunikasi yaitu orang, pesan, kode, saluran, 
umpan balik, encoding dan decoding, serta noise/kebisingan  

• Delapan prinsip-prinsip komunikasi menurut Pearson et al. (2011) 
yaitu: (1) Komunikasi dimulai dari diri sendiri. (2) Komunikasi 
melibatkan orang lain. (3) Komunikasi memiliki dimensi isi dan 
hubungan. (4) Komunikasi itu rumit. (5) Kuantitas komunikasi tidak 
meningkatkan kualitas komunikasi. (6) Komunikasi tidak dapat 
dihindari, tidak dapat diurungkan, dan tidak dapat diulangi. (7) 
Komunikasi tidak bisa dibalik. (8) Komunikasi tidak dapat diulang.  
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• Dua belas prinsip-prinsip komunikasi menurut Mulyana (2008) yaitu: 
(1) Komunikasi adalah proses simbolik. (2) Setiap perilaku 
mempunyai potensi komunikasi. (3) Komunikasi punya dimensi isi 
dan hubungan. (4) Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat 
kesengajaan. (5) Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 
(6) Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. (7) 
Komunikasi bersifat sistemik. (8) Semakin mirip latar belakang sosial 
budaya maka komunikasi semakin efektif. (9) Komunikasi bersifat 
nonsekuensial. (10) Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan 
transaksional. (11) Komunikasi bersifat irreversible. (12) Komunikasi 
bukan panasea untuk menyelesaikan berbagai masalah.   

Latihan Soal 

1. Apa itu komponen komunikasi?  
2. Mengapa sumber dan penerima sebagai kesatuan yang tidak 

terpisahkan?  
3. Apa persamaan dan perbedaan Prinsip-prinsip yang disampaikan 

Pearson dan Mulyana? 

Pustaka 

DeVito, J. A. (2011). Komunikasi Antarmanusia. Karisma Publishing. 

Mulyana, D. (2008). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. PT Remaja 
Rosdakarya. 

Pearson, J. C., Nelson, P. E., Titsworth, S., & Harter, L. (2011). Human 
Communication FOURTH EDITION. 
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Bab 3 

Model Komunikasi 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan model komunikasi linier 
2. Menjelaskan model komunikasi interaksional 
3. Menjelaskan model komunikasi transaksional 
4. Menganalisis perbedaan antara ketiga model 

“The channel you choose can make a big difference in the effect of a message. 
Communicators can improve the quality of relationships by choosing channels 

that have the best chance of success” – Adler & Rodman (2006) 

“Saluran yang Anda pilih dapat membuat perbedaan besar dalam efek pesan. 
Komunikator dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan memilih saluran 

yang memiliki peluang sukses terbaik” - Adler & Rodman (2006) 

Sejauh ini Anda telah mempelajari konsep, konteks komunikasi dan 
prosesnya. Informasi ini berguna, tetapi informasi ini baru mulai menjelaskan 
proses yang akan kita bahas di bab ini. Salah satu cara untuk memahami lebih 
lanjut tentang apa artinya berkomunikasi adalah dengan melihat beberapa 
model yang menggambarkan apa yang terjadi ketika dua orang atau lebih 
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berinteraksi. Dan bagaimana Anda dapat menggunakannya dalam konteks dan 
situasi yang berbeda.  

 

3.1 Model Komunikasi Linier  
Sampai sekitar lima puluh tahun yang lalu, para peneliti memandang 
komunikasi sebagai sesuatu yang “dilakukan” oleh seseorang kepada orang 
lain. Dalam model komunikasi linier ini, komunikasi seperti memberikan 
suntikan: seorang pengirim mengkodekan ide dan perasaan menjadi semacam 
pesan dan kemudian menyampaikannya kepada penerima yang 
menerjemahkannya (Adler & Rodman, 2006). Gambar berikut 
menggambarkan model komunikasi linier.  

 
Gambar 3.1: Model Komunikasi Linier (Adler & Rodman, 2006) 

Lebih Lanjut menurut Adler & Rodman (2006) salah satu elemen penting dari 
model linier adalah saluran komunikasi—metode penyampaian pesan di antara 
orang-orang. Bagi kebanyakan orang, kontak tatap muka adalah saluran yang 
paling akrab dan jelas. Menulis adalah saluran lain. Selain ini bentuk lama 
digunakan, saluran komunikasi yang dimediasi termasuk telepon, email, pesan 
instan, faks, pesan suara, dan bahkan konferensi video. Kata mediasi 
mencerminkan fakta bahwa pesan-pesan ini disampaikan melalui semacam 
media komunikasi. 

Model linier menurut Adler & Rodman (2006) juga memperkenalkan konsep 
kebisingan (noise), istilah yang digunakan oleh ilmuwan sosial untuk 
menggambarkan kekuatan apa pun yang mengganggu komunikasi yang 
efektif. Kebisingan dapat terjadi pada setiap tahap proses komunikasi. Tiga 
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jenis kebisingan yang dapat mengganggu komunikasi yaitu: eksternal, 
fisiologis, dan psikologis termasuk faktor-faktor di luar penerima yang 
membuat sulit untuk mendengar, serta banyak jenis gangguan lainnya.  

Sebagai contoh, bisingnya suara mesin Chooper membuat Anda sulit untuk 
mendengarkan apa yang disampaikan oleh peternak Kebisingan eksternal 
dapat mengganggu komunikasi hampir di mana saja dalam model (di 
pengirim, saluran, pesan, atau penerima).  

Kebisingan fisiologis melibatkan faktor biologis pada penerima atau pengirim 
yang mengganggu penerimaan yang akurat. Contohnya ketika Anda sakit atau 
lelah akan mengganggu dalam penerimaan pesan.  

Kebisingan psikologis mengacu pada kekuatan dalam komunikator yang 
mengganggu kemampuan untuk mengekspresikan atau memahami pesan 
secara akurat. Misalnya, seorang peternak yang sedang berkumpul dengan 
peternak lainnya, mungkin membesar-besarkan kualitas dan jumlah susu yang 
diproduksi oleh sapi-sapi yang dia miliki untuk meyakinkan dirinya sendiri 
dan orang lain tentang bakatnya. Dengan cara yang sama, seorang petani 
mungkin menjadi sangat marah setelah mengetahui bahwa dia gagal dalam 
memberantas hama penyakit sehingga dia akan tidak mampu berkata-kata 
(mungkin tidak mau adalah kata yang lebih baik) untuk memahami dengan 
jelas di mana letak kesalahannya. 

 

3.2 Model Interaksional  
Model komunikasi interaksional menekankan pada proses komunikasi dua 
arah di antara para komunikator (Schramm dalam West & Turner (2009). 
Dalam komunikasi interaksional seseorang dapat menjadi baik pengirim 
maupun penerima dalam sebuah transaksi, tetapi tidak dapat menjadi keduanya 
sekaligus (West & Turner, 2009). 

Elemen penting dalam komunikasi inetraksional adalah umpan balik 
(feedback) atau tanggapan terhadap pesan. Bentuk umpan balik dapat berupa 
verbal maupun nonverbal, sengaja maupun tidak disengaja. Umpan balik 
membantu komunikator untuk mengetahui apakah pesan mereka sampai atau 
tidak (West & Turner, 2009). 
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Elemen lain yang penting dari model interaksional adalah bidang pengalaman 
seseorang, atau bagaimana budaya dan pengalamannya memengaruhi 
kemampuannya dalam berkomunikasi (Liliweri, 2011; West & Turner, 2009). 
Setiap orang memiliki bidang pengalaman yang unik, dan pengalamannya ini 
sering kali memengaruhi komunikasi yang terjadi (West & Turner, 2009). 

Kelemahan model ini hanya dapat digunakan untuk komunikasi antara dua 
pihak. Kompleksitas dari berbagai tingkatan komunikasi tidak dapat dijelaskan 
dengan model ini (Liliweri, 2011). 

 

3.3 Model Transaksional  
Model linier yang sederhana dan model interaksional yang memberikan 
umpan balik namun tidak simultan, tidak menunjukkan proses yang memadai 
untuk mewakili cara sebagian besar komunikasi beroperasi. Model komunikasi 
transaksional pada Gambar 3.2 menyajikan gambaran yang lebih akurat dalam 
beberapa hal. 

 
Gambar 3.2: Model Komunikasi Transaksional (Adler & Rodman, 2006) 

Meskipun beberapa jenis komunikasi massa mengalir secara linier satu arah, 
sebagian besar jenis komunikasi pribadi adalah pertukaran dua arah. Model 
transaksional mencerminkan fakta bahwa kita biasanya mengirim dan 
menerima pesan secara bersamaan. Peran pengirim dan penerima yang tampak 
terpisah dalam model linier sekarang ditumpangkan dan didefinisikan ulang 
sebagai “komunikator”. Istilah baru ini mencerminkan fakta bahwa pada saat 
tertentu saat kita mampu menerima, menguraikan, dan menanggapi perilaku 
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orang lain, sementara pada saat yang sama orang lain menerima dan 
menanggapi perilaku kita. Pada model transaksional pengiriman dan 
penerimaan dapat dilakukan secara simultan (Adler & Rodman, 2006). Ada 
pertukaran makna di dalam prosesnya (Liliweri, 2011). 

Pertimbangkan, misalnya, senyuman lebar yang mungkin Anda lihat ketika 
Anda menceritakan salah satu lelucon dalam suatu pertemuan kelompok tani. 
Perilaku nonverbal seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar tatap muka 
komunikasi adalah urusan dua arah. Respons yang dapat dilihat dari penerima 
terhadap pesan pengirim disebut umpan balik. Tidak semua umpan balik 
bersifat nonverbal, tentu saja. Kadang-kadang lisan, seperti ketika Anda 
mengajukan pertanyaan kepada petani tentang hama penyakit yang menyerang 
tanaman tomat petani atau memberikan pendapat Anda dalam menanggulangi 
permasalahan tersebut. Dalam kasus lain tertulis, seperti ketika Anda 
menanggapi surat dari seorang teman. Gambar 3.2 memperjelas pentingnya 
umpan balik. 

Ini menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi memang merupakan 
komunikasi dua arah. Kelemahan lain dari model linier tradisional adalah 
asumsi yang dipertanyakan bahwa semua komunikasi melibatkan pengkodean. 
Kita tentu saja memilih symbol untuk menyampaikan sebagian besar pesan 
verbal. Tetapi bagaimana dengan banyak isyarat nonverbal yang terjadi 
terlepas dari apakah orang berbicara atau tidak: ekspresi wajah, gerak tubuh, 
postur, nada suara, dan sebagainya? Isyarat seperti ini jelas menawarkan 
informasi tentang orang lain, meskipun seringkali tidak disadari dan dengan 
demikian tidak melibatkan penyandian. Untuk itu, model transaksional 
mengganti istilah encode dengan istilah yang lebih luas merespons, karena 
menggambarkan tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang 
dapat diamati dan diinterpretasikan (Adler & Rodman, 2006). 
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3.4 Kasus: Pola Komunikasi 
Pemberdayaan Kelompok Santri Tani 
Millenial (KSTM) 
Kasus pola komunikasi pemberdayaan KSTM kami kutip dari Academy of 
Entrepreneurship Journal dengan judul Group Activities and Communication 
Patterns On Empowerment Of The Santri Tani Millennial Group (KSTM) In 
Indonesia: A Case In Sukabumi And Purwakarta West Java (Gandasari et al., 
2021). 

Program KSTM bertujuan untuk memberdayakan dan menumbuhkan minat 
generasi muda santri dalam berusaha di bidang pertanian. Penumbuhan dan 
pengembangan generasi muda pertanian menjadi prioritas dalam penyusunan 
perencanaan program pembangunan pertanian. Pemuda diharapkan dapat 
menjadi generasi penerus dalam bidang pertanian yang inovatif, kreatif, 
profesional, mandiri, mampu bersaing dan berwawasan global (Gandasari et 
al., 2021). 

Peningkatan minat santri di bidang pertanian dilakukan melalui kegiatan 
peningkatan kompetensi dan pemberian fasilitasi di bidang pertanian. Pola 
komunikasi pemberdayaan KSTM yang dibahas pada bab ini yaitu KSTM di 
Kota Sukabumi dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia (Gandasari 
et al., 2021).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan menurut semua 
santri dilihat dari agen pembangunan mendorong kepada kemandirian.  Dari 
sudut pesan menurut sebagian Santri masih kurang sesuai dengan kebutuhan 
santri dalam isi pesan, proses penyampaian pesan, bahasa dan sikap yang 
ditunjukkan. Pesan yang disampaikan masih kurang memadai dalam 
mendorong motivasi dan membangkitkan kebutuhan masyarakat (Gandasari et 
al., 2021). 

Tanggapan sebagian santri sebagai masyarakat masih adanya hambatan 
psikologis (dorongan/motivasi) dalam proses komunikasi dan umpan balik 
yang kurang memadai. Pola komunikasi yang berlangsung menurut sebagian 
besar Santri 58% menunjukkan penilaian ke arah pola komunikasi konvergen. 
Namun sebagian santri 42% menilai bahwa komunikasi pada program KSTM 
masih linier (Gandasari et al., 2021).  
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Pertanyaan: 

1. Mengapa pola komunikasi menurut Sebagian Santri masih linier? 
Kaitkan dengan teori yang baru Anda pelajari. 

2. Hambatan apa yang dijumpai dalam komunikasi pemberdayaan 
KSTM? Jelaskan kaitannya dengan jenis kebisingan atau gangguan 
(noise) dalam komunikasi. 

3. Jika Anda menjadi seorang Agen Pembaharuan bagaimana 
menerapkan Teori yang baru Anda pelajari ini? 

Ringkasan 

• Model komunikasi linier memiliki pola seperti memberikan suntikan: 
seorang pengirim mengkodekan ide dan perasaan menjadi semacam 
pesan dan kemudian menyampaikannya kepada penerima yang 
menerjemahkannya. 

• Tiga jenis kebisingan yang dapat mengganggu komunikasi yaitu: 
eksternal, fisiologis, dan psikologis termasuk faktor-faktor di luar 
penerima yang membuat sulit untuk mendengar, serta banyak jenis 
gangguan lainnya.  

• Model komunikasi interaksional menekankan pada proses 
komunikasi dua arah di antara para komunikator. Seseorang dapat 
menjadi baik pengirim maupun penerima dalam sebuah transaksi, 
tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus dalam model 
komunikasi interaksional. 

• Model transaksional mencerminkan fakta bahwa kita biasanya 
mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Peran pengirim dan 
penerima adalah sebagai “komunikator”. Pada saat tertentu saat kita 
mampu menerima, menguraikan, dan menanggapi perilaku orang 
lain, sementara pada saat yang sama orang lain menerima dan 
menanggapi perilaku kita. Pada model transaksional pengiriman dan 
penerimaan dapat dilakukan secara simultan 
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Latihan Soal 

1. Jelaskan tentang model komunikasi linier? 
2. Jelaskan tentang model komunikasi interaksional? 
3. Jelaskan tentang model komunikasi transaksional? 
4. Jelaskan perbedaan antara ketiga model? 
5. Untuk komunikasi pemberdayaan model mana yang paling cocok dan 

jelaskan alasannya.  
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Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan hubungan antara kata dan makna 
2. Menjelaskan arti dari bahasa 
3. Menjelaskan bahasa yang menghambat dan meningkatkan 

komunikasi serta faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan 
berbahasa 

“At one time or another, every one of us has suffered the limits and traps of 
language. Even though we are using familiar words, it’s clear that we often 
don’t use them in ways that allow us to communicate smoothly with one 

another’’ - Adler & Rodman (2006) 

“Pada satu masa, kita mengalami keterbatasan dalam bahasa. Meskipun kita 
menggunakan kata-kata yang kita kenal, namun kita sering tidak 

menggunakannya dengan cara yang dapat memperlancar komunikasi satu 
sama lain” - Adler & Rodman (2006) 

Dalam interaksi dengan orang lain, kita saling mempertukarkan pesan. 
Sebagian pesan-pesan yang kita pertukarkan adalah pesan verbal 
(Kusumastuti, 2010). 
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Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan Anda pada komunikasi verbal. 
Bagaimana simbol-simbol yang Anda gunakan sebenarnya memiliki makna.  

Kita perlu memulai studi kita tentang komunikasi verbal dengan 
mendefinisikan istilah ini. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis pesan 
melalui kata-kata (Tubbs & Moss, 2008).  

Tidak mudah untuk memberi arti yang sama mengenai sesuatu dalam budaya 
yang berbeda. Bahasa bisa sama, namun kata-kata seringkali menghasilkan 
makna yang berbeda (Tubbs & Moss, 2008). 

Pembahasan pesan verbal dalam bab ini akan meliputi beberapa hal yaitu 
hubungan antara kata dan makna, arti bahasa, bahasa yang menghambat dan 
meningkatkan komunikasi verbal serta faktor-faktor yang memengaruhi 
kemampuan berbahasa.  

 

4.1 Hubungan antara Kata dan Makna 
Beberapa konsep makna menurut Tubbs & Moss (2008) yaitu: 

1. Simbol dan Referensi. Simbol dipandang sebagai wakil sesuatu yang 
lain. Contohnya kata ”matahari: simbol verbal dari bintang yang 
menjadi pusat tatasurya kita. Contoh lainnya yaitu ”floppy disk” 
nama yang diberikan kepada media rekaman magnetik atau alat 
penyimpan. Istilah ini punya berbagai makna. Kata hanya bermakna 
bila sudah merujuk pada sejumlah referensi. Makna tidak melekat 
kepada kata, manusialah yang memberi makna pada kata. 

2. Denotasi dan Konotasi. Denotasi merujuk kepada asosiasi primer 
yang dimiliki sebuah kata bagi kebanyakan anggota suatu masyarakat 
linguistik tertentu atau disebut sebagai makna sebenarnya. Konotasi 
merujuk kepada asosiasi sekunder yang dimiliki sebuah kata bagi 
seseorang atau lebih anggota masyarakat itu atau disebut dengan 
makna kiasan. Contohnya kata ”buaya” arti sebenarnya adalah 
binatang melata (reptilia) berdarah dingin bertubuh besar dan berkulit 
keras, bernapas dengan paru-paru, hidup di air. Namun kata ”buaya 
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darat” dimaknai sebagai seorang laki-laki yang mempunyai sifat tidak 
setia terhadap pasangannya. 

3. Makna pribadi dan makna bersama. Kita dapat menggunakan bahasa 
secara khusus dan memaknai kata semau kita. Kita dapat 
menggunakan bahasa yang dicipta ulang. Inilah yang disebut makna 
pribadi. Contohnya menyebut pepohonan sebagai ”semak” atau 
”perdu”, menamai seseorang sesuai dengan perilakunya. Jika arti kata 
khusus tersebut kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, 
dan kita menginformasikan pada orang tersebut referensi bagi kata 
tersebut, maka inilah yang disebut makna bersama. Makna bersama 
adalah jika dua orang atau sekelompok orang menentukan 
penggunaan bahasa dengan suatu cara yang dipahami oleh semua 
orang di lingkungannya, sehingga mempermudah komunikasi di 
antara sesamanya. Contohnya orang komunikasi memakai istilah 
”komunikan” bagi penerima informasi. Ahli terapi fisik 
menggunakan istilah ”simpul pemicu”. Pecandu skateboard 
membicarakan ”ollies” dan ”boneless”. Semua kosakata itu akan 
lebih mudah dipahami oleh anggota kelompok karena itulah sandi 
bersama yang mereka miliki. 

 

4.2 Arti Bahasa 
Menurut Pearson et al. (2011) bahasa adalah kumpulan lambang, huruf, atau 
kata dengan arti yang diatur oleh aturan dan digunakan untuk berkomunikasi. 
Bahasa adalah sarana transmisi yang tidak sempurna, pikiran yang 
diungkapkan oleh satu orang tidak pernah sama persis dengan apa yang 
didekodekan oleh orang lain. Bahasa juga abstrak, terjalin dengan budaya, dan 
mengatur serta mengklasifikasikan realitas.  

Bahasa adalah sistem produktif yang dapat dialihkan dan terdiri dari simbol-
simbol yang cepat hilang, bermakna bebas dan dipancarkan secara kultural 
(DeVito, 2011). Menurut Tubbs & Moss (2008) bahasa melakukan dua hal 
penting yaitu sebagai alat bantu memori dan mengabstraksikan apa saja yang 
berasal dari pengalaman. 
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Beberapa klasifikasi Bahasa menurut Pearson et al. (2011)  yaitu sebagai 
berikut: 

1. Bahasa memiliki aturan. Beberapa aturan bahasa yaitu: (a) Semantik, 
studi tentang cara manusia menggunakan bahasa untuk 
membangkitkan makna pada orang lain dan fokus pada kata-kata 
individu. (b) Sintaksis, adalah cara kata-kata disusun untuk 
membentuk frasa dan kalimat. Misalnya, dalam bahasa Inggris dan 
Indonesia menggunakan pola Subyek-Predikat-Obyek. (c) Pragmatis, 
adalah studi tentang bahasa yang digunakan dalam konteks sosial, 
termasuk efeknya pada komunikator, pesan dapat bervariasi dan 
tergantung pada situasinya. Contohnya pesan ambigu seperti 
"Bagaimana kabarmu?" "Apa yang baru?" dan "Kamu terlihat baik" 
memiliki arti yang berbeda, tergantung pada konteksnya.  

2. Bahasa dan Budaya Berhubungan. Budaya dan bahasa terkait karena 
transmisi budaya terjadi melalui bahasa dan budaya menciptakan 
lensa yang melaluinya kita memandang dunia dan menciptakan 
makna bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa menanggapi 
kebutuhan budaya atau persepsi dunia. 

3. Bahasa Mengatur dan Mengklasifikasikan Realitas. Berikut adalah 
contoh bagaimana Anda dapat menggunakan klasifikasi ketika 
mencoba mengidentifikasi seseorang di tengah keramaian: 

"Lihat pria di sana itu?" 

"Yang mana?" 

"Yang tinggi." 

"Yang berambut cokelat pendek?" 

"Tidak, yang gemuk dengan rambut sebahu dan kacamata." 

Dalam hal ini bahasa digunakan untuk mengklasifikasikan keberadaan 
seseorang berdasarkan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, warna 
rambut, dan perhiasan.  

4. Bahasa itu arbitrary (bebas). Kata-kata bersifat arbitrer artinya kata-
kata itu tidak memiliki makna yang melekat; mereka hanya memiliki 
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arti yang diberikan orang kepada mereka. Makna yang disepakati 
atau makna kamus disebut makna denotatif. Sementara makna yang 
dipersonalisasi yang mungkin sarat dengan emosi disebut dengan 
makna konotatif.  

5. Bahasa itu abstrak. Kata-kata adalah abstraksi dan mewakili gagasan 
dan benda, namun tidak sama dengan gagasan dan benda itu sendiri. 
Orang yang mempelajari makna mengatakan "kata bukanlah 
bendanya". 

 

4.3 Bahasa yang Menghambat dan 
Meningkatkan Komunikasi  
Anda mungkin dapat memahami penggunaan bahasa yang tidak biasa dalam 
beberapa situasi, namun penggunaan bahasa tersebut   dapat menjadi hambatan 
komunikasi di situasi yang lain. Beberapa bahasa alternatif atau tidak umum 
ini (Adler & Rodman, 2006; Pearson et al., 2011) di antaranya adalah:  

1. Kesalahan tatabahasa. Komunikasi lisan, dalam beberapa situasi, 
tidak memerlukan perhatian yang sama pada tata bahasa seperti 
halnya komunikasi tertulis. Misalnya, mendengar orang berkata, 
“Bisakah saya ikut?” dan “Kami tidak yakin restoran mana yang akan 
kami tuju” adalah hal yang umum, namun kalimat ini salah dalam 
komunikasi tertulis. "Boleh saya ikut?" dan "Kami tidak yakin ke 
restoran mana kami akan pergi" benar tetapi terdengar kaku jika 
diucapkan. Kesalahan tata bahasa sangat bermasalah dalam situasi 
yang lebih formal atau ketika orang lain menilai kompetensi Anda. 
Saat Anda berada di ruang kelas, wawancara kerja, atau hubungan 
baru, kesalahan tata bahasa dapat mengakibatkan hasil negatif. 

2. Colloquialisme adalah kata-kata dan frase yang digunakan secara 
informal. Terkadang kata dan frasa sehari-hari tidak jelas, terutama 
bagi pendatang. Penutur non-pribumi dan orang asing mungkin tidak 
biasa dengan Bahasa ini. Namun, bahasa sehari-hari dapat melayani 
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tujuan relasional. Contoh umum bahasa sehari-hari adalah "Semoga 
harimu menyenangkan", “Senang bertemu denganmu”, dan “Sampai 
jumpa”. 

3. Klise. Klise adalah ekspresi yang kehilangan orisinalitas dan 
kekuatannya karena penggunaan yang berlebihan. Contoh klise di 
antaranya "Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan," "Kecantikan 
hanya sedalam kulit," "Satu untuk semua dan semua untuk satu," dan 
"Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah." Klise seperti 
contoh tersebut banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari dan 
dapat menjadi cara singkat untuk mengekspresikan pemikiran umum. 
Namun klise tidak jelas bagi individu yang tidak terbiasa sehingga 
tidak efektif dalam mengekspresikan ide dengan cara yang segar. 

4. Eufemisme. Eufemisme merupakan penggunaan bahasa yang lebih 
sopan dan menyenangkan untuk menyamarkan kebenaran atau makna 
sebenarnya. Eufemisme digunakan dalam bahasa sehari-hari, namun 
akan membingungkan bagi orang yang tidak terbiasa dengan 
maknanya. Penggunaan eufemisme berupa kata-kata pendek, nama 
fungsi fisik, atau istilah untuk beberapa situasi sosial yang tidak 
menyenangkan dan biasanya mendistorsi kenyataan. Misalnya, “pergi 
ke belakang” untuk mengganti kata "kencing", "orang yang 
berkepentingan" untuk tersangka dalam kejahatan, dan "dimiliki 
sebelumnya" untuk sesuatu yang digunakan atau bekas.  

5. Slang. Slang adalah bahasa khusus dari sekelompok orang yang 
memiliki minat yang sama atau milik budaya bersama yang serupa. 
Slang sering disebut sebagai bahasa gaul dan bersifat sementara. 
Namun bahasa ini dihindari penggunaannya dalam komunikasi 
formal (lisan dan tertulis).   

6. Jargon. Jargon adalah bahasa teknis yang dikembangkan oleh 
kelompok profesional, seperti dokter, pendidik, ahli listrik, ekonom, 
atau operator komputer. Beberapa contoh jargon termasuk CPR, 
brief, dan storyboard. Jargon dapat menjadi bahasa yang efisien dan 
efektif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang sama. 
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Sebaliknya, bahasa ini tidak efektif dan membingungkan bagi 
individu yang tidak memiliki pemahaman yang sama.  

7. Bahasa Informal. Bahasa informal cocok digunakan dalam keadaan 
santai ketika sedang bersama keluarga atau kawan. Anda mungkin 
menghindari menggunakan bahasa formal ketika melakukan 
percakapan dengan kawan atau keluarga. 

8. Pesan Instan atau IM. Pesan ini terjadi saat orang mengetik "obrolan" 
secara real time dengan orang lain yang terhubung ke Internet. Ketika 
"percakapan" ini dilakukan di ponsel, mereka dikenal sebagai pesan 
teks. Karena kecepatan pesan, orang menggunakan huruf dan angka 
untuk mewakili kata-kata lengkap dalam pesan instan atau pesan teks. 
Contoh: “R” mewakili kata are, “8” artinya makan, dan “Y” bertanya 
Mengapa? “CU” artinya sampai jumpa. Jalan pintas ini, 
bagaimanapun, memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan 
sangat cepat dan mengirim lusinan pesan ke banyak teman dan 
kenalan. Namun, ketika orang menerjemahkan bentuk komunikasi 
singkat ini ke dalam pengaturan yang lebih formal, orang lain 
mungkin tidak memahaminya dan/atau mereka mungkin tersinggung 
dengan penggunaannya. 

Namun menurut Pearson et al. (2011) jangan menjadikan kata-kata sebagai 
penghalang komunikasi Anda. Beberapa perubahan spesifik dalam 
penggunaan bahasa dapat membantu Anda menjadi seorang komunikator yang 
lebih efektif.  

Perubahan tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Hindari Kebingungan yang Disengaja. Beberapa orang menjadi 
begitu terbiasa dengan pola verbal yang klise, sehingga tidak lagi 
menyadari bahwa pola tersebut membingungkan orang lain. Mereka 
mulai percaya bahwa "semua orang" berbicara seperti yang mereka 
lakukan. Upaya yang perlu Anda lakukan adalah berusaha untuk 
menjadi semakin sensitif terhadap penggunaan bahasa kosong, 
ambiguitas, klise, dan eufemisme Anda sendiri. Mintalah seorang 
kawan untuk memantau pernyataan Anda dan mengevaluasi di bagian 
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mana masalah yang sering terjadi. Kemudian Anda dapat mulai 
memperbaiki masalah tersebut. 

2. Gunakan Deskriptif. Deskriptif adalah praktik menggambarkan 
perilaku atau pengamatan terhadap fenomena yang terjadi. Anda 
dapat mendeskripsikan dengan cara memeriksa persepsi Anda, 
parafrase, menggunakan definisi operasional, dan mendefinisikan 
istilah. 

3. Gunakan Bahasa yang konkret. Seseorang yang bahasanya konkret 
menggunakan kata-kata dan pernyataan yang spesifik daripada 
abstrak atau samar-samar. Kontribusi semantik umum mencakup 
penggunaan bahasa yang lebih tepat dan konkret untuk memfasilitasi 
transmisi dan penerimaan simbol seakurat mungkin. Praktik bahasa 
yang konkret di antaranya adalah mengobservasi dan 
mengidentifikasi orang, obyek dan situasi yang terjadi serta 
mengenali perbedaan di antara berbagai anggota kelompok. 

4. Bedakan Antara Observasi dan Inferensi. Cara lain untuk 
meningkatkan keterampilan bahasa adalah membedakan antara 
pengamatan dan inferensi. Observasi adalah deskripsi tentang apa 
yang dirasakan; inferensi adalah kesimpulan yang ditarik dari 
pengamatan. Perbedaan antara observasi dan inferensi menjadi lebih 
kabur ketika lebih dari satu budaya terlibat. Misalnya, siswa Amerika 
yang belajar di Denmark menyimpulkan bahwa siswa Denmark tidak 
terlalu ramah. Kesimpulan mereka didasarkan pada pengalaman 
mereka menghadiri pesta-pesta yang melibatkan mahasiswa Denmark 
dan Amerika. Orang Denmark cenderung datang berkelompok dan 
menghabiskan waktu dengan mengobrol dengan kelompok teman 
tertentu. Berbeda halnya dengan orang Amerika yang terbiasa 
bergerak di antara beberapa kelompok dan berbicara dengan banyak 
orang yang hadir. Siswa Denmark sebenarnya ramah, namun mereka 
mengekspresikan keramahannya secara berbeda. Hal ini 
mengacaukan pengamatan orang Amerika terhadap siswa Denmark 
dengan membuat kesimpulan berdasarkan perasaan mereka terhadap 
orang lain. 
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5. Tunjukkan Kompetensi Budaya. Kemampuan individu untuk 
merespons secara hormat dan efektif kepada orang-orang dari semua 
budaya, kelas, ras, latar belakang etnis dan agama dengan cara yang 
mengakui, menegaskan, dan menghargai nilai individu, keluarga, dan 
masyarakat serta melindungi dan menjaga martabat masing-masing 
sangatlah penting jika Anda ingin sukses dalam kehidupan pribadi 
dan masyarakat. Kompetensi budaya dapat ditunjukkan melalui 
keterampilan komunikasi seperti mendengarkan secara empati dan 
berpikir kritis (akan membantu Anda menjadi lebih peka terhadap 
perbedaan dalam verbal dan isyarat nonverbal yang ditawarkan orang 
lain), analisis audiens (akan memberi Anda alat yang dapat Anda 
gunakan untuk menilai karakteristik orang dengan siapa Anda 
berinteraksi), mendengarkan daripada berbicara, dan memahami 
daripada menilai (akan sangat berharga saat Anda menjadi lebih 
kompeten secara budaya). 

 

4.4 Faktor-faktor Memengaruhi 
Kemampuan Berbahasa  
Menurut Kusumastuti (2010) ada beberapa faktor yang memengaruhi 
kemampuan berbahasa yaitu: 

1. Faktor Fisiologis. Bahasa merupakan hasil fisik dan kapasitas mental 
manusia. Manusia memiliki kemampuan vokalisasi sebagai kapasitas 
dasar fisiologis manusia. Posisi lidah, bibir, dan rahang adalah faktor 
utama dalam menciptakan suara vokal. Pelafalan f,v,s,z,th,sh dan zh 
dihasilkan pada saat proses bernapas dan terjadinya geseran pada 
gigi, bibir bawah, bagian atas mulut atau lidah, Pelafalan p,b,t,d,k dan 
g tercipta ketika berhenti bernapas sementara dengan gerakan dari 
bibir bawah atau dari bagian lidah. Pelafalan rr dan tt tercipta ketika 
bernafas cepat dan dengan sebentar-bentar berhenti. Pelafalan 
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b,m,d,n dan g merupakan suara sengau yang tercipta bila aliran 
pernafasan dihentikan. 

2. Faktor Kognitif. Fisiologi manusia menjelaskan sebagian dari kerja 
proses komunikasi. Proses komunikasi di antaranya memantau 
mekanisme otak dan susunan saraf yang memungkinkan merasakan, 
menyadarkan dan menghubungkan nya dengan lingkungan atau 
sistemnya. 

3. Kemahiran Berbahasa. Kemahiran berbahasa merupakan bagian dari 
perkembangan individu. Interaksi antar individu dan lingkungannya 
akan meningkatkan kompetensi dalam berbahasa. 

 

4.5 Studi Kasus Komunikasi Verbal 
Komunikasi verbal menurut Melser (2009) adalah (1) sejenis tindakan atau 
aktivitas, sesuatu yang dilakukan orang. (2) Sesuatu yang kita lakukan secara 
sukarela dan sadar – dan kita melakukannya sejak lahir dan sepanjang waktu. 
(3) aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama 
(kegiatan sosial). Mengingat pentingnya komunikasi verbal sebagai aktivitas 
yang dilakukan sepanjang waktu dan agar tercipta komunikasi yang lebih 
efektif, maka banyak studi dilakukan untuk menyelidiki komunikasi verbal. 
Dua di antaranya adalah eksperimen dan dilakukan oleh Amit et al. (2013) dan 
Forgas & Cromer (2004). 

Studi yang dilakukan oleh Amit et al. (2013) ini menyelidiki pengaruh jarak 
pada preferensi media dalam komunikasi interpersonal baik verbal dan 
nonverbal. Lima eksperimen menunjukkan bahwa preferensi orang untuk 
menggunakan gambar/nonverbal (vs. kata-kata/verbal) semakin tinggi ketika 
berkomunikasi dengan orang lain secara temporal, sosial, atau geografis 
proksimal (vs distal). Sebaliknya, preferensi untuk kata-kata (verbal) semakin 
tinggi ketika berkomunikasi dengan mereka yang jauh. Eksperimen keenam 
menunjukkan bahwa media komunikasi memengaruhi preferensi jarak, 
sehingga preferensi orang untuk mengkomunikasikan pesan ke target yang 
jauh (vs. proksimal) lebih besar untuk komunikasi verbal dibandingkan dengan 
komunikasi gambar. Eksperimen ketujuh menunjukkan bahwa penerima lebih 
cenderung mengindahkan saran pengirim ketika media dan jaraknya kongruen. 
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Temuan ini mencerminkan kesesuaian gambar untuk komunikasi dengan 
orang lain proksimal dan kata-kata (verbal) dengan orang lain distal. 

Forgas & Cromer (2004) melakukan eksperimen tentang komunikasi verbal. 
Eksperimen ini memperkirakan bahwa suasana hati negatif akan meningkat, 
dan suasana hati yang positif menurunkan tingkat penghindaran verbal dalam 
situasi konflik, dan bahwa konflik situasional yang tinggi seharusnya 
memperbesar efek suasana hati ini. Temuan pada penelitian ini yaitu bahwa 
suasana hati memengaruhi kecenderungan orang untuk terlibat dalam 
komunikasi verbal yang mengelak dan samar-samar ketika menghadapi situasi 
konflik. Afek dan tingkat keparahan konflik memiliki pengaruh interaktif pada 
penghindaran dan penyangkalan: afek negatif menghasilkan lebih banyak 
penghindaran secara signifikan daripada afek positif, dan efek ini lebih besar 
pada situasi konflik tinggi daripada situasi konflik rendah. 

Ringkasan 

• Beberapa konsep makna yaitu: simbol dan referensi; denotasi dan 
konotasi; makna pribadi dan makna bersama. 

• Beberapa hal tentang bahasa yaitu: bahasa memiliki aturan; bahasa 
dan budaya berhubungan; bahasa mengatur dan mengklasifikasikan 
realitas, bahasa itu bersifat arbitrary dan abstrak.  

• Orang terkadang menggunakan bahasa dengan cara yang tidak biasa, 
yang dapat menjadi penghalang dalam komunikasi. Contoh bahasa 
yang tidak biasa di antaranya kesalahan tata bahasa, klise, eufemisme 
dan slang.  

Latihan Soal 

1. Apa itu komunikasi verbal?  
2. Bagaimana cara mengurangi hambatan dan meningkatkan 

komunikasi verbal?  
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi komunikasi verbal?  
4. Apakah komunikasi verbal itu dilakukan secara sadar atau tidak 

sadar?  
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Komunikasi Nonverbal 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan karakteristik komunikasi nonverbal 
2. Menjelaskan fungsi komunikasi nonverbal 
3. Menjelaskan tipe komunikasi nonverbal 

“There is often a big gap between what people say and what they feel. You ask 
a friend what’s wrong, and the “nothing” you get in response rings hollow. 

(Why does it sound untrue?)’’ - Adler & Rodman (2006) 

“Sering kali ada kesenjangan besar antara apa yang orang katakan dengan apa 
yang mereka rasakan. Anda bertanya kepada seorang teman apa yang salah, 

dan "tidak ada" yang Anda dapatkan sebagai jawaban hanya keheningan. 
(Namun terdengar tidak benar?)’” - Adler & Rodman (2006) 

Kadangkala kita menerima pesan tanpa kata-kata. Tanda-tanda seperti ekspresi 
kesal, senyum, desahan dapat mengatakan lebih dari sekadar kata-kata. Semua 
situasi seperti ini memiliki satu kesamaan pesan dikirim secara nonverbal 
(Adler & Rodman, 2006).  

Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan Anda pada dunia komunikasi 
nonverbal ini. Anda akan memperoleh kekayaan informasi yang belum pernah 
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Anda sadari. Dan meskipun pengalaman Anda tidak akan mengubah Anda 
menjadi pembaca pikiran, itu akan membuat Anda menjadi pengamat orang 
lain yang jauh lebih akurat—dan untuk diri Anda sendiri.  

Kita perlu memulai studi kita tentang komunikasi nonverbal dengan 
mendefinisikan istilah ini. Jika non berarti “tidak” dan verbal berarti “kata-
kata”, maka komunikasi nonverbal merupakan “komunikasi tanpa kata”. 
Kemudian jika kita membedakan antara komunikasi vokal (dengan mulut) dan 
komunikasi verbal (dengan kata-kata). Maka menjadi jelas bahwa beberapa 
pesan nonverbal adalah vokal, dan beberapa tidak (Adler & Rodman, 2006).  

Ketika orang mengacu pada perilaku nonverbal, mereka berbicara tentang 
sinyal yang dihasilkan, atau dikodekan, yang maknanya akan dikaitkan, bukan 
proses menghubungkan makna (Knapp et al., 2014). 

 

5.1 Karakteristik Komunikasi Nonverbal 
Menurut Adler & Rodman, (2006) beberapa karakteristik komunikasi 
nonverbal yaitu: 

1. Komunikasi Nonverbal Ada. Pengamatan Anda dalam eksperimen 
menunjukkan dengan jelas bahwa bahkan tanpa memahami ucapan, 
Anda dapat memperoleh gambaran tentang perasaan orang lain. Anda 
mungkin memperhatikan bahwa beberapa orang sedang terburu-buru, 
sedangkan yang lain tampak bahagia, bingung, menarik diri, atau 
tenggelam dalam pikirannya. Walaupun tanpa pengalaman formal, 
Anda dapat mengenali dan sampai taraf tertentu menafsirkan pesan 
yang dikirim orang lain secara nonverbal. Bab ini akan menambah 
keterampilan Anda dan memberi Anda pemahaman yang lebih baik 
tentang kosakata bahasa non verbal.  

2. Perilaku Nonverbal Memiliki Nilai Komunikatif. Meluasnya 
komunikasi nonverbal membawa kita ke karakteristik kedua: Hampir 
tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi secara nonverbal. Misalkan 
Anda diinstruksikan untuk menghindari komunikasi pesan apa pun. 
Apa yang akan Anda lakukan? Tutup matamu? Tinggalkan ruangan? 
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Arti dari beberapa perilaku nonverbal dapat menjadi ambigu, tetapi 
selalu memiliki nilai komunikatif.  

Perilaku nonverbal yang tidak disengaja berbeda dari yang disengaja. 
Misalnya, kita sering terbata-bata, merona, cemberut, dan berkeringat 
tanpa bermaksud melakukannya. Perilaku yang tidak disadari dan tidak 
disengaja pun menyampaikan pesan dan dengan demikian layak dipelajari 
sebagai komunikasi.  

Satu studi yang membandingkan kekayaan email dengan komunikasi tatap 
muka menegaskan jumlah informasi yang lebih banyak tersedia secara 
tatap muka. Fakta bahwa Anda dan semua orang di sekitar Anda terus-
menerus mengirimkan petunjuk nonverbal. Jika Anda dapat 
menyesuaikan diri dengan sinyal-sinyal ini, Anda akan lebih menyadari 
perasaan dan pemikiran orang-orang di sekitar Anda, dan Anda akan lebih 
mampu merespons perilaku mereka.  

3. Komunikasi Nonverbal Terutama untuk Relasional. Beberapa pesan 
nonverbal melayani fungsi utilitarian. Misalnya, seorang petugas 
polisi mengarahkan arus lalu lintas, dan tim surveyor jalanan 
menggunakan gerakan tangan untuk mengoordinasikan pekerjaannya.  

Fungsi sosial penting dari komunikasi nonverbal yang kedua yaitu 
melibatkan manajemen identitas. Kita berusaha menciptakan citra diri kita 
sendiri sebagaimana kita ingin orang lain memandang kita. Komunikasi 
nonverbal memainkan peran penting dalam proses ini. Pertimbangkan, 
misalnya, apa yang terjadi ketika Anda menghadiri pertemuan di mana 
Anda cenderung bertemu orang penting yang ingin Anda kenal lebih baik. 
Anda berperilaku dengan cara yang akan menunjukkan identitas ini. Anda 
mungkin banyak tersenyum, dan mungkin mencoba berpose santai. bahwa 
Anda berpakaian dengan hati-hati. Komunikasi nonverbal juga 
memungkinkan kita untuk menentukan jenis hubungan yang ingin kita 
miliki dengan orang lain. Anda dapat melambaikan tangan, berjabat 
tangan tangan, mengangguk, tersenyum, menepuk punggung orang lain, 
memeluk, atau menghindari semua kontak. Masing-masing dari keputusan 
ini akan mengirim pesan tentang sifat hubungan Anda dengan orang lain. 

Komunikasi nonverbal melakukan fungsi sosial ketiga yaitu 
menyampaikan emosi yang mungkin tidak ingin atau tidak dapat kita 
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ungkapkan—atau yang mungkin kita ekspresikan tanpa kita sadari. 
Faktanya, komunikasi nonverbal jauh lebih cocok untuk mengekspresikan 
sikap dan perasaan daripada ide. Anda dapat mengekspresikan hal-hal 
berikut secara nonverbal: Anda bosan, Anda tertarik pada orang lain 
dalam grup, Anda gugup. 

4. Komunikasi Nonverbal Ambigu. Penting untuk menyadari bahwa 
komunikasi nonverbal seringkali sulit untuk ditafsirkan secara akurat.  

Pekerja jaringan supermarket Safeway menemukan secara langsung 
masalah dengan ambiguitas nonverbal ketika mereka mencoba mengikuti 
kebijakan baru perusahaan "layanan pelanggan superior" yang 
mengharuskan mereka untuk tersenyum dan melakukan kontak mata 
dengan pelanggan. Dua belas karyawan mengajukan keluhan atas 
kebijakan tersebut, melaporkan bahwa beberapa pelanggan telah salah 
menafsirkan tindakan mereka seolah-olah mengundang atau ingin 
memiliki hubungan yang lebih intim.  

Ketika Anda mencoba memahami perilaku nonverbal yang ambigu, Anda 
perlu mempertimbangkan beberapa faktor: konteks di mana hal tersebut 
terjadi (misalnya, tersenyum pada lelucon menunjukkan perasaan yang 
berbeda dari apa yang disarankan dengan tersenyum pada kemalangan 
orang lain); riwayat hubungan Anda dengan pengirim (ramah, 
bermusuhan, dll.); suasana hati orang lain pada saat itu; dan perasaan 
Anda (ketika Anda merasa tidak aman, hampir semua hal bisa tampak 
seperti ancaman). Ide penting adalah ketika Anda menyadari pesan 
nonverbal, Anda harus menganggapnya bukan sebagai fakta, melainkan 
sebagai petunjuk yang perlu diperiksa.  

5. Komunikasi Nonverbal Berbeda dengan Komunikasi Verbal. 
Komunikasi nonverbal berbeda dalam beberapa hal penting dari 
bahasa lisan dan tulisan. Misalnya, pesan verbal hampir selalu 
disengaja, isyarat nonverbal sering tidak disengaja, dan terkadang 
tidak disadari.  

6. Keterampilan Nonverbal Itu Penting. Keterampilan encoding dan 
decoding nonverbal adalah prediktor yang kuat untuk popularitas, 
daya tarik, dan kesejahteraan sosio-emosional. Seorang komunikator 
nonverbal yang baik biasanya lebih persuasif dan memiliki peluang 
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sukses yang lebih besar dalam karier hingga romansa. Sensitivitas 
nonverbal adalah bagian utama dari apa yang oleh beberapa ilmuwan 
sosial disebut sebagai “kecerdasan emosional”, dan para peneliti 
mulai menyadari bahwa tidak mungkin mempelajari bahasa lisan 
tanpa memperhatikan dimensi nonverbalnya. 

 

5.2 Fungsi Komunikasi Nonverbal 
Menurut Adler and Rodman (2006) dan Knapp, Hall and Horgan, (2014) ada 
tujuh fungsi dari komunikasi nonverbal yaitu sebagai berikut:  

1. Mengulangi (Repeating). Jika seseorang menanyakan arah ke toko 
buah terdekat, Anda dapat mengatakan, “Sebelah utara dari sini 
sekitar dua blok,” mengulangi instruksi Anda secara nonverbal 
dengan menunjuk ke utara. Pengulangan semacam ini diperlukan 
karena orang lebih mengingat komentar yang disertai dengan gerakan 
daripada yang dibuat dengan kata-kata saja. Menunjuk adalah contoh 
emblem - perilaku nonverbal yang disengaja yang memiliki makna 
tepat yang diketahui semua orang dalam kelompok budaya. Sebagai 
contoh, kita semua tahu bahwa anggukan kepala berarti "ya", 
gelengan kepala berarti "tidak", lambaian tangan berarti "halo" atau 
"selamat tinggal", dan tangan di telinga berarti "Saya tidak dapat 
mendengar Anda". 

2. Mengganti (Subtituting). Emblem juga dapat menggantikan pesan 
verbal. Ketika seorang teman bertanya apa yang baru, Anda mungkin 
mengangkat bahu daripada menjawab dengan kata-kata. Terkadang 
mengganti tanggapan lebih ambigu dan kurang disengaja. Mendesah, 
tersenyum, atau mengerutkan kening dapat menggantikan jawaban 
verbal untuk pertanyaan Anda, "Bagaimana kabarnya?" Seperti yang 
ditunjukkan oleh contoh ini, penggantian nonverbal sangat penting 
ketika orang enggan mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-
kata. 
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3. Melengkapi (Complementing). Terkadang perilaku nonverbal cocok 
dengan isi pesan verbal. Misalnya, seorang teman meminta maaf 
karena melupakan janji dengan Anda. Ketulusan teman Anda akan 
diperkuat jika permintaan maaf verbal disertai dengan perilaku 
nonverbal yang sesuai: nada suara yang tepat, ekspresi wajah, dan 
lain-lain. Jika permintaan maaf teman Anda disampaikan dengan 
mengangkat bahu, seringai, dan nada suara yang ringan, Anda 
mungkin akan meragukan ketulusannya, tidak peduli seberapa 
banyak penjelasan verbalnya. Contoh lain perilaku nonverbal yang 
menyertai dan mendukung kata-kata yang diucapkan seperti 
menggaruk kepala saat mencari ide dan menjentikkan jari saat ide 
tersebut muncul. 

4. Aksen (Accenting). Sama seperti kita menggunakan huruf miring 
untuk menekankan ide di media cetak, kita menggunakan perangkat 
nonverbal untuk menekankan pesan lisan. Menunjuk jari yang 
menuduh menambah penekanan pada kritik. Menekankan kata-kata 
tertentu dengan suara ("Itu ide Anda!") Adalah cara lain untuk 
menambahkan aksen nonverbal. 

5. Mengatur (Regulating). Perilaku nonverbal dapat mengontrol arus 
komunikasi verbal. Misalnya, pihak dalam percakapan sering secara 
tidak sadar mengirim dan menerima isyarat giliran. Ketika Anda siap 
mengambil giliran untuk berbicara maka buatlah pola intonasi vokal 
yang meningkat, kemudian gunakan pola intonasi yang menurun, 
atau gambarkan suku kata terakhir dari klausa di akhir pernyataan 
Anda. Akhirnya, berhenti berbicara. Jika Anda ingin 
mempertahankan giliran Anda ketika pembicara lain tampaknya siap 
untuk memotong Anda, Anda dapat menekan upaya tersebut dengan 
mengambil napas yang terdengar, menggunakan pola intonasi yang 
berkelanjutan (karena pola naik dan turun menunjukkan akhir dari 
sebuah pernyataan), dan menghindari jeda dalam pidato Anda.  

6. Bertentangan (Contradicting). Orang sering secara bersamaan 
mengekspresikan pesan yang berbeda dan bahkan bertentangan 
dalam perilaku verbal dan nonverbal mereka. Contoh umum dari 
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campuran semacam ini. Pesannya adalah pengalaman kita semua 
mendengar seseorang dengan wajah merah dan urat menonjol 
berteriak, “Marah? Tidak, aku tidak marah!". Meskipun beberapa 
cara di mana orang bertentangan dengan diri mereka sendiri, pesan 
campuran memiliki dampak yang kuat. Penelitian menunjukkan 
bahwa ketika penerima merasakan ketidakkonsistenan antara pesan 
verbal dan nonverbal, pesan nonverbal membawa bobot lebih dari 
12,5 persen. 

7. Menipu (Deceiving). Sebagian besar pesan yang kita tukarkan tidak 
sepenuhnya benar dan tidak semua penipuan bersifat mementingkan 
diri sendiri atau jahat. Sebagian besar penipuan ditujukan untuk 
menyelamatkan muka komunikator yang terlibat. Misalnya, Anda 
mungkin mengatakan "kebohongan putih" untuk menghindari 
menyakiti perasaan teman yang meminta pendapat Anda: "Model 
rambut baru itu terlihat, uh, sangat bagus." Dalam situasi seperti ini, 
mudah untuk melihat bagaimana faktor nonverbal dapat membuat 
penipuan yang menyelamatkan muka berhasil atau gagal. Ketika 
seseorang curiga bahwa komunikator mungkin berbohong, dia akan 
memperhatikan lebih dekat perilaku nonverbal pembicara (misalnya, 
berbicara lebih cepat dari biasanya atau postur bergeser).  

 

5.3 Tipe Komunikasi Nonverbal 
Beberapa tipe komunikasi nonverbal menurut Adler and Rodman, (2006) 
yaitu:  

1. Postur dan Gestur. Postur adalah saluran yang kaya untuk 
menyampaikan informasi nonverbal. Dari waktu ke waktu pesan 
postural terlihat jelas. Jika Anda melihat seseorang menyeret melalui 
pintu atau merosot saat duduk di kursi, jelas bahwa sesuatu yang 
signifikan sedang terjadi. Contoh petunjuk postural yang mudah 
diintimidasi seperti cenderung berjalan perlahan dan ragu-ragu, 
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menatap tanah, dan menggerakkan lengan dan kaki mereka dalam 
gerakan tersentak-sentak (Adler & Rodman, 2006).  

Gestur adalah elemen fundamental dari komunikasi—begitu mendasar, 
bahkan, orang-orang yang buta sejak lahir menggunakannya. Menurut 
Muller (2013) gestur adalah tindakan tanpa disadari dan tidak diarahkan 
pada tujuan yang diatur oleh makna yang diciptakan pembicara, memiliki 
ciri ekspresi yang nyata. 

Satu kelompok gerakan ambigu terdiri dari apa yang biasanya kita sebut 
gelisah-gerakan di mana satu bagian tubuh merawat, memijat, menggosok, 
memegang, gelisah, mencubit, memetik, atau memanipulasi bagian tubuh 
lainnya. Tapi tidak semua kegelisahan menandakan kegelisahan. Orang-
orang juga cenderung menggunakan saat santai contohnya mereka akan 
lebih cenderung mengutak-atik daun telinga, memutar-mutar sehelai 
rambut, atau membersihkan kuku mereka tanpa disadari (Adler & 
Rodman, 2006).   

Knapp, Hall and Horgan (2014) membagi gestur dalam dua tipe yaitu 1) 
gerakan yang terpisah dari ucapan seperti simbol V (untuk victory) atau O 
(untuk oke); 2) gerakan yang berhubungan dengan kata-kata, di mana 
gerakan-gerakan ini dapat menonjolkan atau menekankan kata atau frasa.  

2. Wajah dan Mata. Wajah dan mata mungkin adalah bagian tubuh yang 
paling diperhatikan, dan pengaruhnya sangat kuat. Wajah berkaitan 
dengan konfigurasi yang menampilkan berbagai keadaan emosional 
dan fungsi utama wajah adalah untuk berkomunikasi (Knapp et al., 
2014). Wajah juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur 
pembicaraan dan aktivitas interaksional lainnya (Muller, 2013). 

Wajah adalah saluran ekspresi yang sangat rumit karena beberapa alasan. 
Salah satu alasannya adalah jumlah ekspresi yang dapat dihasilkan orang. 
Emosi yang berbeda terlihat paling jelas di bagian wajah yang berbeda: 
kebahagiaan dan keterkejutan di mata dan wajah bagian bawah, 
kemarahan di wajah bagian bawah dan alis dan dahi, ketakutan dan 
kesedihan di mata, dan jijik di wajah bagian bawah. Ekman dan Friesen 
telah mengidentifikasi enam emosi dasar yang dicerminkan oleh ekspresi 
wajah—kejutan, ketakutan, kemarahan, jijik, kebahagiaan, dan kesedihan. 
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Ekspresi yang mencerminkan emosi ini tampaknya dapat dikenali di 
dalam dan di antara anggota semua budaya (Adler & Rodman, 2006).  

Perilaku mata. Tatapan mengacu pada gerakan mata yang kita buat ke arah 
wajah orang lain. Saling menatap terjadi ketika orang yang berinteraksi 
melihat ke area mata satu sama lain. Pelebaran dan penyempitan pupil 
sangat menarik bagi mereka yang mempelajari komunikasi nonverbal 
karena kadang-kadang merupakan indikator minat, perhatian/keterlibatan, 
atau penipuan (Knapp et al., 2014). 

Mata itu sendiri dapat mengirim beberapa jenis pesan. Dalam budaya 
Eropa-Amerika, menatap sekilas seseorang dengan mata Anda biasanya 
merupakan tanda keterlibatan sedangkan memalingkan muka menandakan 
keinginan untuk menghindari kontak (Adler & Rodman, 2006). 

3. Suara. Suara itu sendiri adalah bentuk lain dari komunikasi 
nonverbal. Ilmuwan sosial menggunakan istilah paralanguage untuk 
menggambarkan pesan vokal nonverbal. Menurut Adler and Rodman 
(2006). Anda dapat mulai memahami kekuatan isyarat vokal dengan 
mempertimbangkan bagaimana makna sebuah kalimat sederhana 
dapat berubah hanya dengan menggeser penekanan dari kata ke kata: 

Ini adalah buku komunikasi yang fantastis. 

(Bukan sembarang buku, tapi yang ini khususnya). 

Ini adalah buku komunikasi yang fantastis. 

(Buku ini unggul, menarik). 

Ini adalah buku komunikasi yang fantastis. 

(Buku ini bagus dalam hal komunikasi; mungkin tidak sebagus sastra atau 
drama). 

Ini adalah buku komunikasi yang fantastis. 

(Ini bukan drama atau compact disc; ini buku). 

Menurut Knapp, Hall and Horgan (2014) secara umum, perbedaan dibuat 
antara dua jenis suara yaitu variasi bunyi yang dihasilkan pita suara selama 
berbicara dan suara yang dihasilkan terutama dari mekanisme fisiologis 
misalnya, rongga faring, mulut, atau hidung. 
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4. Menyentuh. Selain menjadi cara paling awal yang kita miliki untuk 
melakukan kontak dengan orang lain, sentuhan sangat penting untuk 
perkembangan yang sehat. Ketika seorang anak berkembang, 
kebutuhan untuk disentuh terus berlanjut. Dalam bukunya Touching: 
The Human Significance of the Skin, Ashley Montagu menjelaskan 
penelitian yang menunjukkan bahwa alergi, eksim, dan masalah 
kesehatan lainnya, sebagian, disebabkan oleh kurangnya kontak bayi 
dengan ibunya. Meskipun Montagu mengatakan bahwa masalah ini 
berkembang di awal kehidupan, ia juga mengutip kasus di mana 
orang dewasa yang menderita kondisi yang beragam seperti asma dan 
skizofrenia telah berhasil diobati dengan terapi psikiatri yang 
menggunakan kontak fisik yang ekstensif (Adler & Rodman, 2006). 

5. Daya Tarik Fisik. Kebanyakan orang mengklaim bahwa penampilan 
bukanlah ukuran terbaik dari keinginan atau karakter, tetapi mereka 
biasanya lebih menyukai orang lain yang mereka anggap menarik. 
Baik pria maupun wanita yang dipandang menarik oleh orang lain 
dinilai lebih sensitif, baik hati, kuat, mudah bergaul, dan menarik 
daripada yang lainnya. Kita memandang orang lain cantik atau jelek 
tidak hanya berdasarkan fisik semata, namun juga dari cara mereka 
menggunakannya. Postur, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan perilaku 
lainnya dapat meningkatkan daya tarik orang yang biasa-biasa saja. 
Olahraga dapat meningkatkan penampilan kita masing-masing. 
Terakhir, cara kita berpakaian dapat membuat perbedaan yang 
signifikan dalam cara orang lain memandang kita (Adler & Rodman, 
2006). 

6. Pakaian. Selain melindungi kita dari unsur-unsur, pakaian adalah 
sarana komunikasi nonverbal. Pakaian dapat digunakan untuk 
menyampaikan status ekonomi, tingkat pendidikan, status sosial, dan 
standar moral serta sistem kepercayaan (politik, filosofis, agama). 
Contoh: orang yang lewat berperilaku berbeda terhadap pasangan 
tergantung pada gaya pakaian: mereka merespons positif dengan 
pasangan berpakaian bagus dan negatif ketika orang yang sama 
berpakaian santai (Adler & Rodman, 2006).  
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7. Jarak. Studi tentang cara manusia dan hewan menggunakan ruang 
disebut proxemics. Ruang yang dipilih sebagian besar merupakan 
masalah norma budaya. Antropolog Edward T. Hall telah 
mendefinisikan empat jarak yang digunakan dalam budaya arus 
utama Amerika Utara. Jarak intim dimulai dengan kontak kulit dan 
berkisar sekitar delapan belas inci. Konteks yang paling jelas untuk 
jarak intim melibatkan interaksi dengan orang-orang yang dekat 
secara emosional dengan kita—dan kemudian sebagian besar dalam 
situasi pribadi. Jarak pribadi berkisar dari delapan belas inci pada 
titik terdekatnya hingga empat kaki pada titik terjauhnya. 
Jangkauannya yang lebih dekat adalah jarak di mana sebagian besar 
mitra relasional berdiri di depan umum. Jarak sosial berkisar dari 
empat hingga sekitar dua belas kaki. Di dalamnya terdapat jenis-jenis 
komunikasi yang biasanya terjadi dalam situasi bisnis. Jarak publik 
adalah istilah Hall untuk zona terjauh, berjalan keluar dari dua belas 
kaki. Jarak publik yang lebih dekat adalah yang paling banyak 
digunakan guru di kelas.  

8. Waktu. Ilmuwan sosial menggunakan istilah kronemik untuk 
mempelajari bagaimana manusia menggunakan dan menyusun 
waktu. Dalam beberapa budaya, ketepatan waktu sangat penting, 
sedangkan di budaya lain hampir tidak dipertimbangkan. Contoh 
waktu misalnya, dalam budaya yang sangat menghargai waktu, 
menunggu bisa menjadi indikator status. Orang-orang "penting" 
(yang waktunya dianggap lebih berharga daripada orang lain) dapat 
dilihat hanya dengan perjanjian, sedangkan mengganggu tanpa 
pemberitahuan pada orang-orang yang lebih rendah dapat diterima 
(Adler & Rodman, 2006).  
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5.4 Kasus dan Contoh-contoh 
Komunikasi Nonverbal 
Menurut Brookes and Nyst (2014) ada dua studi substansial tentang praktik 
penunjukan di Afrika Sub-Sahara yang dilakukan oleh Kita dan Essegbey 
(2001) dan Orie (2009). Praktik menunjuk dibentuk oleh faktor sosial budaya. 
Kita dan Essegbey (2001) dan Orie (2009) dalam Brookes and Nyst (2014) 
menyatakan banyak budaya Afrika mengasosiasikan tangan kiri dengan nilai 
dan tindakan negatif, dan oleh karena itu ada pantangan untuk 
menggunakannya untuk memberi, menerima, atau makan. Menunjuk dengan 
tangan kiri adalah tabu di antara penutur bahasa Yoruba di Nigeria, di Ghana 
dan di banyak budaya di Afrika sub-Sahara (Kita dan Essegbey 2001; Ori 
2009; Wilkins 2003). Orie (2009) dalam Brookes and Nyst (2014) 
menyarankan penunjukan jari telunjuk juga dibatasi secara sosial di banyak 
budaya African. Dalam studinya tentang Yoruba, menunjuk tangan umumnya 
dipandang lebih sopan. Menunjuk hidung menghina dan menunjuk kepala 
juga memiliki batasan sehubungan dengan status dan usia. Sekali lagi 
penunjuk bibir, penunjuk kepala, penunjuk mata, dan tatapan diatur oleh 
batasan budaya sosial yang berkaitan dengan usia, status, dan konteks. 

Knapp (1978) dalam Tubbs and Moss,(2008) menunjukkan beberapa contoh 
isyarat mana yang biasa diasosiakan dengan orang-orang yang hangat atau 
dingin pada bangsa Amerika Utara (Tabel ). 

Tabel 5.1: Beberapa Perilaku yang Dinilai Hangat atau Dingin (Knapp, 1978 
dalam Tubbs and Moss, 2008) 

Perilaku Hangat Perilaku Dingin 

Menatap matanya secara langsung 

Menyentuh tanganya 

Bergerak ke arahnya 

Sering tersenyum 

Menampilkan wajah riang 

Tersenyum lebar 

Menatap tanpa perasaan 

Mencemoohkan 

Mengerutkan kening 

Melihat ke langit-langit 

Memalingkan kepala 

Mencibir 



Bab 5 Komunikasi Nonverbal 51 

 

Kebiasaan melakukan kontak mata sangat dipengaruhi oleh budaya. Di Korea, 
melakukan kontak mata yang lama dianggap tindakan yang tidak sopan. Di 
Puerto Rico, anak-anak diajarkan untuk tidak menatap mata orang dewasa. Di 
beberapa negara di Asia, wanita sebaiknya tidak melakukan kontak mata 
dengan laki-laki (Ferinia et al., 2020).  

Beberapa contoh komunikasi nonverbal dikutip dari berbagai sumber yaitu: 1) 
Menggetarkan gigi untuk menunjukkan sedang berpikir keras. 2) Gambar pria 
atau wanita dipasang di pintu masuk toilet untuk menunjukkan kamar sesuai 
dengan jenis kelaminnya. 3) Berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang 
sedang melamun. 4) Mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir 
keras. 5) Menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau 
keheranan.  6) Menganggukkan kepala untuk menunjukkan tanda setuju. 7) 
Tangan mengepal untuk menunjukkan kepercayaan diri. 8) Asbak diatas meja 
tamu untuk menunjukkan bahwa tamu diperbolehkan merokok. 9) Simbol 
dilarang merokok yang terpasang di ruang tamu menunjukkan bahwa para 
tamu tidak boleh merokok. 10) Ruang tunggu sebuah bank tanpa tempat duduk 
untuk menunjukkan bahwa nasabah akan dilayani dengan cepat tanpa harus 
menunggu lama.  

Dalam komunikasi negosiasi pun digunakan komunikasi nonverbal. Beberapa 
contoh indera yang mengkomunikasikan bahasa non verbal (Opresnik, 2014) 
yaitu sebagai berikut: 1) Mata mitra negosiasi membesar dan mulut bulat dan 
terbuka lebar artinya dia menginginkan informasi yang lebih banyak tentang 
apa yang terjadi. 2) Senyuman sopan diberikan kepada seseorang yang baru 
dikenal, dan senyum yang kuat dan tulus diberikan kepada orang yang dekat 
dan dipercaya. 3) Postur kepala dan leher yang tegak, lurus, dan hampir kaku 
menggambarkan kestabilan dan keandalan. 4) Posisi bahu lurus menandakan 
tidak ada beban, namun jika posisi bahu mendorong ke depan menandakan 
keinginan membangun penghalang. 5) Posisi telapak tangan terbuka 
menandakan keterusterangan, sebaliknya jika hanya menunjukkan punggung 
tangan menandakan ada sesuatu yang disembunyikan.  

Ringkasan 

• Beberapa karakteristik komunikasi nonverbal yaitu: komunikasi 
nonverbal ada, memiliki nilai komunikatif, relasional, ambigu, 
berbeda dengan komunikasi verbal, dan keterampilan nonverbal itu 
penting. 
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• Fungsi komunikasi nonverbal yaitu untuk mengulangi, mengganti, 
melengkapi, aksen, mengatur, bertentangan, dan menipu. 

• Beberapa tipe komunikasi nonverbal yaitu: postur dan gestur, wajah 
dan mata, suara, menyentuh, daya tarik fisik, pakaian, jarak dan 
waktu. 

Latihan Soal 

1. Apa itu komunikasi nonverbal?  
2. Adakah hubungan antara fungsi perilaku nonverbal dengan verbal?  
3. Apakah komunikasi nonverbal memengaruhi kehidupan kita sehari-hari?  
4. Apakah komunikasi nonverbal itu disengaja atau tidak disengaja?  
5. Apakah komunikasi nonverbal bisa dipelajari? 
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Bab 6 

Mendengarkan 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan arti dan tujuan mendengarkan 
2. Menjelaskan proses mendengarkan   
3. Menjelaskan hambatan dalam mendengarkan  
4. Menjelaskan beberapa cara memperbaiki kemampuan mendengarkan 

“Understanding listening cognition and behavior can enhance decisions on 
how to make the world a better listening world’’ – Wolvin (2010) 

“Pemahaman kognisi dan perilaku dalam mendengarkan dapat meningkatkan 
keputusan tentang bagaimana membuat dunia menjadi dunia mendengarkan 

yang lebih baik” – Wolvin (2010) 

Dalam kehidupan sehari-hari kita mendengarkan banyak hal. Mendengarkan 
dalam arti menyimak, mempunyai peranan penting dalam mencapai 
komunikasi yang efektif dalam hubungan pribadi, sosial maupun profesional 
(Purnaningsih, 2010). 

Jika dilihat dari beberapa temuan, mendengarkan merupakan tindakan 
komunikasi yang paling besar persentasenya. Hasil penelitian Rankin yaitu 70 
persen waktu bangun yang dipakai untuk berkomunikasi yaitu 43 persen 
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dipergunakan untuk mendengarkan, 32 persen untuk berbicara, 15 persen 
untuk membaca dan 11 persennya dilakukan untuk menulis. Sementara Barker 
dan kawan-kawan dengan kasus mahasiswa, menemukan bahwa 70 persen 
dibagi dalam tindakan atau aktivitas komunikasi maka 53 persen dipergunakan 
untuk mendengarkan, 16 persen untuk berbicara, 17 persen untuk membaca 
dan 14 persennya dilakukan untuk menulis (DeVito dalam Gandasari, 2020; 
Adler & Rodman, 2006).   

Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan Anda pada mendengarkan 
sebagai salah satu keahlian dalam berkomunikasi. Pembahasan pertama pada 
Bab ini adalah mendefinisikan istilah ini. Kemudian pembahasan berikutnya 
tentang proses mendengarkan dengan mengacu pada suatu model dan 
bagaimana meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan mempelajari 
hambatan-hambatan yang dijumpai dan bagaimana mengurangi hambatan 
serta memperbaiki kemampuan dalam mendengarkan. 

 

6.1 Arti dan Tujuan Mendengarkan 
Membuat orang saling mendengarkan bukanlah tujuan yang mudah. 
Mendengarkan mungkin merupakan salah satu yang paling kompleks dari 
semua perilaku manusia (Wolvin, 2010). 

Mendengarkan dapat didefinisikan sebagai proses memilih, mengatur, dan 
mengintegrasikan informasi (Imhof, 2010). Mendengarkan melibatkan 
pemrosesan informasi dari berbagai sumber internal dan eksternal, sebagai 
informasi verbal yang dilengkapi dan dimodifikasi dari pengetahuan 
sebelumnya, informasi kontekstual, variabel situasional, bahasa tubuh, dan 
pesan paralinguistik nonverbal. Mendengarkan adalah proses yang disengaja 
dan terkontrol yang membutuhkan kapasitas perhatian, menghabiskan energi, 
menguras kekuatan pengaturan diri (Schneider dan Shiffrin, 1977 dalam 
(Imhof, 2010). 

Menurut Adler & Rodman (2006) Mendengarkan terjadi ketika otak 
merekonstruksi impuls elektrokimia ini menjadi representasi dari suara asli dan 
kemudian memberi mereka makna. Pendengaran tidak dapat dihentikan 
kecuali sakit atau menggunakan earphone/earpod. Telinga Anda akan 
menangkap gelombang suara dan mengirimkannya ke otak Anda, apakah 
Anda menginginkannya atau tidak.  
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Seorang pendengar dituntut untuk secara aktif melakukan dan memantau 
urutan proses dalam mempersiapkan, memahami dan menangani informasi 
secara memadai, dan kemudian bertindak berdasarkan informasi tersebut 
(Imhof, 2010). Niat yang memandu tindakan mendengarkan seorang 
pendengar, berfungsi sebagai filter untuk informasi yang masuk dan 
memfasilitasi penyimpanan informasi yang relevan sementara informasi yang 
tidak relevan dibuang atau dikompromikan (Imhof, 2010). Contohnya, 
terkadang kita dengan sengaja menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan: 
semuanya mulai dari mesin pemotong rumput listrik tetangga atau deru lalu 
lintas di sekitar hingga komentar membosankan dari teman atau kritikan 
seseorang yang tidak diinginkan (Adler & Rodman, 2006). 

 

Dalam pendekatan standar untuk mendengarkan, ada empat jenis tujuan 
mendengarkan (Wolvin dan Coakley, 1996 dalam Floyd, 2010) yaitu sebagai 
berikut:  

1. Mendengarkan Diskriminatif. Mendengarkan untuk membedakan 
rangsangan aural dan visual. 

2. Mendengarkan secara komprehensif. Mendengarkan untuk 
memahami pesan. 

3. Mendengarkan terapi. Memberi seseorang yang bermasalah 
kesempatan untuk membicarakan masalahnya. 

4. Mendengarkan secara kritis. Menganalisis dan mengevaluasi pesan.  

 

6.2 Proses Mendengarkan 
Model HURIER disajikan sebagai contoh perilaku pendekatan yang 
memahami mendengarkan sebagai fungsi pusat komunikasi. Gambar 6.1 
menyajikan model HURIER dari proses mendengarkan yang menggambarkan 
hubungan antara enam kelompok keterampilan. 
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Gambar 6.1: Model Mendengarkan HURIER (Brownell, 2010) 

Model HURIER (Brownell, 2010) yaitu sebagai berikut:  

1. Hearing. Model HURIER dimulai dengan seorang individu membuat 
keputusan tentang apa yang menjadi fokus perhatian dalam konteks 
lingkungan yang penuh dengan pilihan stimulus. Seperti yang kita 
ketahui dengan baik, komponen ini – apa yang disebut pendengaran 
(hearing) dalam model – dipengaruhi oleh orientasi budaya individu, 
pengalaman masa lalu, minat, sikap, keyakinan, dan berbagai variabel 
dan filter pribadi lainnya yang menjelaskan perbedaan individu dan 
budaya. 

2. Understanding. Setelah memperhatikan dan “menerima” stimulus 
tertentu, tahap selanjutnya dalam proses mendengarkan adalah 
pemahaman (understanding). Fase pemrosesan informasi ini sesuai 
dengan pemahaman bacaan dan membahas makna literal dari kata-
kata atau tanda-tanda yang diterima. Faktor pemahaman individu 
dalam bahasa akan memengaruhi keakuratan dan tingkat pemahaman 
dalam mendengarkan. 

3. Remembering. Sementara memori adalah proses mental yang 
terpisah, ia berfungsi dalam konteks komunikasi yang berpusat pada 
mendengarkan, karena kegunaan informasi bergantung pada 
kemampuan komunikator untuk bertindak atas apa yang diterima, 
baik segera atau di kemudian hari. Memori, kemudian, secara 
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langsung berkaitan dengan kemampuan individu untuk merumuskan 
respons yang tepat. 

4. Interpreting. Isyarat nonverbal memainkan peran yang sangat penting 
dalam tahap proses "menafsirkan" atau ”mendefinisikan situasi”. 
Namun beberapa ahli berpendapat bahwa dalam menafsirkan pesan 
tidak saja memerlukan isyarat nonverbal, namun juga pesan verbal 
diperlukan dalam penetapan makna. Konteks yang lebih kaya ini 
memungkinkan makna literal dimodifikasi oleh hal-hal seperti nada 
suara, postur, ekspresi wajah, dan pengetahuan kontekstual.  

5. Evaluating. Komponen evaluasi mengacu pada proses di mana 
seorang individu membuat penilaian tentang keakuratan dan validitas 
informasi yang diterima. Ini adalah tahap di mana komunikator yang 
efektif menilai apa yang telah mereka dengar dengan menimbang 
bukti dan alasan, mengenali daya tarik emosional, dan menarik 
kesimpulan lain yang akan memengaruhi respons mendengarkan 
mereka selanjutnya. Penekanan ditempatkan pada kebutuhan untuk 
memahami pesan sebelum memberikan penilaian. 

6. Responding. Hasil dari mendengarkan yang efektif, kemudian, akan 
menjadi respons yang tepat. “Pesan” komunikator mungkin verbal 
atau nonverbal, dan merupakan tahap akhir dari sistem multi-segi 
yang terintegrasi. Tanggapan ini dipengaruhi oleh semua informasi 
yang telah masuk sebelumnya dan, karena mendengarkan adalah 
proses yang terus menerus, komunikator terus memproses informasi 
baru saat dia berbicara. Ini menyiratkan bahwa mendengarkan terus 
menerus memungkinkan seorang pembicara untuk mengubah pesan 
saat dia mengamati ekspresi wajah pasangannya, mendengar nada 
suaranya, dan menyesuaikan interpretasinya tentang apakah pesan 
yang dia kirimkan, sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. 
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6.3 Hambatan dalam Mendengarkan 
Dialogis 
Beberapa hambatan mendengarkan dialogis (Floyd, 2010) yaitu sebagai 
berikut:  

1. Masalah Empati. Masalah empati hadir ketika proses dialogis terjadi 
(mendengarkan dan berbicara). Dalam praktiknya berempati mudah 
untuk dikemukakan, namun sulit untuk diterapkan. Merasakan apa 
yang orang lain rasakan, mengalami suatu pengalaman bersama 
dengan orang lain, mungkin tidak mudah dilakukan dalam praktik 
yang sebenarnya.  

2. Masalah Evaluasi. Masalah potensial lain yang mungkin terjadi 
dalam upaya untuk mendengarkan secara dialogis adalah bahwa 
pendengar mungkin mengalami disonansi yang dihasilkan dari 
keinginan yang kuat untuk menghargai yang lain, untuk menghindari 
penilaian, untuk menerima yang lain sebagai setara dan untuk melihat 
yang lain secara positif daripada negatif. Dalam hal ini bahayanya 
adalah terlalu mudah menyamakan mendengarkan dialogis dengan 
bersikap menyenangkan dan menerima. Hal ini akan menyebabkan 
terjadinya komunikasi yang monolog. Padahal seharusnya mencoba 
mendengarkan secara dialogis tidak berarti bahwa tujuannya adalah 
kesepakatan atau kurangnya argumen. 

3. Masalah Desepsi. Untuk memahami masalah ini, mungkin membantu 
untuk kembali ke kata sifat yang membedakan monolog dari dialog. 
Dialog itu jujur, tanpa kepura-puraan, tidak manipulatif, dsb. 
Sementara, monolog melibatkan kepura-puraan, penggunaan, rayuan, 
dominasi, dan manipulasi.  

Pada kasus program pelatihan penjualan ensiklopedia. Semua peserta pelatihan 
diminta untuk menghafalkan omongan penjualan yang didasarkan pada 
penipuan dan manipulasi, sehingga tampak bahwa konsumen akan menerima 
satu set ensiklopedia gratis, satu set buku klasik anak-anak, dan rak buku yang 
menarik. Pendekatan ini mencerminkan sebagian besar karakteristik berbicara 
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monologis (menipu, manipulatif, tidak autentik, tidak jujur, mengendalikan, 
dan eksploitatif), walaupun pembicara menampilkan dirinya sehingga tampil 
sangat dialogis. Dalam contoh ensiklopedia, pembicara menekankan perlunya 
keluarga biasa untuk menampilkan buku-buku ini. Pembicara tampaknya 
menghargai kecerdasan pelanggan dan penilaian yang baik dengan menyetujui 
bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima hadiah ini. 
Berulang kali pembicara menekankan betapa itu akan membantu anak-anak 
dalam keluarga untuk berhasil di sekolah. Tenaga penjual sama sekali tidak 
menggunakan apa pun kecuali apa yang tampak seperti karakteristik dialog 
dalam presentasi yang sangat memenuhi syarat sebagai monolog. Seharusnya 
pendengar dialogis mampu menerapkan perilaku mendengarkan kritis dan 
evaluatif yang efektif tanpa mengabaikan atau mengabaikan praktik dialog dan  
harus bersedia untuk “menolak ide atau perilaku orang lain sambil 
menegaskan dia sebagai pribadi. 

 

6.4 Perlindungan Diri versus Penerimaan  
Untuk mengatasi hambatan dalam mendengarkan dialogis maka seorang 
pendengar dialogis harus mendengarkan secara kritis untuk tujuan 
perlindungan diri. Namun di saat yang sama juga harus mampu mendeteksi, 
mengidentifikasi, dan menolak komunikasi yang tidak diinginkan dan menipu 
tanpa menolak pembicara.  

Beberapa saran untuk menjadi pendengar dialogis: (1) penggunaan umpan 
balik yang ekstensif; (2) kemampuan untuk mengidentifikasi yang tak 
terucapkan, tersirat, premis dan asumsi; (3) kemampuan untuk mendengarkan 
dukungan yang memadai, termasuk kualitas dan relevansi dukungan tersebut; 
(4) kemampuan mengidentifikasi dan mengevaluasi penalaran; (5) 
pemahaman yang baik tentang topik dan isu yang sedang dibahas; (6) 
pengembangan minat dan pengetahuan umum; (7) kemampuan untuk 
membayangkan konsekuensi potensial dari ide-ide pembicara; (8) kemampuan 
untuk menganalisis tindakan seseorang tanpa berasumsi bahwa mereka 
dicurigai; (9) kemampuan untuk mendeteksi penyampaian, gaya, dan 
kepribadian; dan (10) kemampuan untuk membedakan antara daya tarik 
emosional yang menghindari akal sehat dan daya tarik emosional yang 
memiliki dasar rasional (Haiman, 1958 dalam Floyd, 2010). 
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6.5 Cara Memperbaiki Kemampuan 
dalam Mendengarkan 
Model HURIER disajikan sebagai contoh perilaku pendekatan komunikasi 
yang mengacu pada mendengarkan. Berikut Kluster keterampilan 
Mendengarkan HURIER menurut Brownell (2010):  

1. Komponen 1: Mendengarkan pesan. Langkah-langkahnya yaitu 
sebagai berikut: (a) Tingkatkan konsentrasi; (b) Gunakan teknik 
mendengarkan vokal; (c) Bersiaplah untuk mendengarkan. 

2. Komponen 2: Memahami pesan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai 
berikut: (a) Kenali asumsi; (b) Dengarkan seluruh pesan tanpa 
menyela; (c) Bedakan ide utama dari bukti; (d) Periksa persepsi untuk 
pemahaman yang akurat. 

3. Komponen 3: Mengingat pesan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai 
berikut: (a) Pahami cara kerja memori; (b) Pisahkan dan latih setiap 
proses memori; (c) Berlatihlah dengan materi yang sulit.  

4. Komponen 4: Menafsirkan pesan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai 
berikut: (a) Pahami sifat empati; (b) Tingkatkan kepekaan terhadap 
isyarat nonverbal; (c) Tingkatkan kepekaan terhadap isyarat vokal; 
(d) Pantau perilaku nonverbal Anda sendiri.  

5. Komponen 5: Mengevaluasi pesan. Langkah-langkahnya yaitu 
sebagai berikut: (a) Menilai kredibilitas pembicara; (b) Kenali bias 
pribadi Anda; (c) Analisis logika dan penalaran; (d) Identifikasi daya 
tarik emosional.  

6. Komponen 6: Menanggapi pesan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai 
berikut: (a) Biasakan dengan opsi respons; (b) Kenali dampak dari 
setiap opsi respons; (c) Tingkatkan fleksibilitas perilaku. 
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6.6 Kasus: Komunikasi Pemberdayaan 
KSTM 
Kasus pola komunikasi pemberdayaan KSTM kami kutip dari Academy of 
Entrepreneurship Journal dengan judul Group Activities and Communication 
Patterns On Empowerment Of The Santri Tani Millennial Group (KSTM) In 
Indonesia: A Case In Sukabumi And Purwakarta West Java (Gandasari et al., 
2021). 

Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) di Bidang Pertanian 
merupakan salah satu program pertanian dalam pemberdayaan masyarakat 
pesantren. Program KSTM bertujuan untuk memberdayakan dan 
menumbuhkan minat generasi muda santri dalam berusaha di bidang pertanian 
(Gandasari et al., 2021). 

Pemberdayaan merupakan proses belajar yang produktif dan dialogis. Proses 
belajar yang produktif yaitu mampu mendayagunakan potensi diri dan 
lingkungan, kerjasama untuk memperoleh kemanfaatan materiil dan 
immaterial bagi masyarakat (Mardikanto, 2010; Sajogyo et al., 1999). 
Pemberdayaan sebagai proses dialogis yaitu adanya komunikasi yang baik 
antara satu dengan lainnya yang terlibat dalam proses pemberdayaan agar 
diperoleh kesamaan makna tentang pesan-pesan pembangunan di antara yang 
memberdayakan dan diberdayakan tersebut (Jamil, 2003).  

Pola komunikasi pada program pemberdayaan yang diharapkan adalah 
komunikasi yang konvergen. Konvergenitas komunikasi dilihat dari sudut 
agen adalah mencakup pembahasan mengenai kesesuaian antara pesan yang 
disampaikan oleh agen pembangunan dengan apa yang diharapkan masyarakat 
(Jamil, 2003 dalam Gandasari et al., 2021). Pada kenyataannya pola 
komunikasi yang ditemui dalam pelaksanaan di lapangan adalah konvergen 
dan linier (Gandasari et al., 2021). 

Ringkasan 

• Beberapa tujuan mendengarkan yaitu: mendengarkan diskriminatif, 
mendengarkan secara komprehensif, mendengarkan untuk tujuan 
terapi dan mendengarkan secara kritis. 

• Peningkatan kompetensi mendengar efektif yaitu: penggunaan umpan 
balik yang ekstensif; kemampuan untuk mengidentifikasi yang 



62 Komunikasi Pertanian 

 

tersirat; kemampuan untuk mendengarkan dukungan yang memadai; 
kemampuan mengidentifikasi dan mengevaluasi penalaran; 
pemahaman yang baik tentang topik dan isu yang sedang dibahas; 
pengembangan minat dan pengetahuan umum; kemampuan untuk 
membayangkan konsekuensi potensial dari ide-ide pembicara; 
kemampuan untuk menganalisis tindakan seseorang; kemampuan 
untuk mendeteksi penyampaian, gaya, dan kepribadian; dan 
kemampuan untuk membedakan antara daya tarik emosional yang 
menghindari akal sehat versus yang memiliki dasar rasional  

• Pendekatan dialogis untuk komunikasi merupakan pendekatan 
filosofis dan idealis untuk mencapai pemahaman dan persatuan. 
Banyak tantangan dan kesulitan dalam mendengarkan dialogis, 
namun berusahalah untuk menemukan cara untuk mengatasinya 
tanpa menyerah pada nilai dialog sebagai sikap yang diinginkan dan 
pendekatan mendengarkan yang efektif. 

Latihan Soal 
1. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ditemukan pola komunikasi yang 

tidak konvergen atau linier. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 
2. Agar tercipta konvergenitas komunikasi, apa yang harus dilakukan 

oleh agen pembangunan? 
3. Dapatkah seseorang benar-benar mendengarkan secara kritis dan, 

pada saat yang sama, secara dialogis?  
4. Apakah menurut Anda mendengarkan dialogis itu etis sedangkan 

mendengarkan monologis tidak?  
5. Berikan contoh masalah desepsi dalam bidang pertanian. 
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Bab 7 

Komunikasi Antarpribadi 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan pengertian komunikasi antarpribadi 
2. Menjelaskan karakteristik hubungan antarpribadi  
3. Menjelaskan bagaimana mengembangkan dan memelihara hubungan 

antarpribadi 
4. Menjelaskan komunikasi langsung dan tidak langsung dalam 

komunikasi antarpribadi 

“Qualitatively interpersonal relationships aren’t stable. Instead,they are 
constantly changing’’ – Adler & & Rodman (2006) 

“Hubungan interpersonal secara kualitatif tidak stabil. Sebaliknya, hubungan 
akan terus mengalami perubahan” – Adler & & Rodman (2006) 

Komunikasi antarpribadi memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya 
layak untuk dipelajari. Komunikasi antarpribadi dapat mengatasi masalah 
relasional secara eksplisit melalui metakomunikasi. Beberapa panduan akan 
dapat membantu Anda untuk mencapai komunikasi antarpribadi yang efektif. 
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Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan Anda pada komunikasi 
antarpribadi. Secara kualitatif komunikasi antarpribadi berbeda dari hubungan 
yang kurang pribadi. Seperti semua pesan, komunikasi antarpribadi secara 
kualitatif memiliki dimensi isi dan dimensi relasional. 

Untuk memahami komunikasi antarpribadi, kita akan membahas tentang 
karakteristik dan dimensi komunikasi antarpribadi serta model-model dalam 
mengembangkan komunikasi antarpribadi. Model pengembangan yang 
dibahas dalam Bab ini adalah model lima tahap DeVito dan sepuluh tahap 
Adler & Rodman yang menggambarkan bagaimana hubungan yang berubah 
sejalan dengan waktu.  

 

7.1 Pengertian Komunikasi Antarpribadi 
Komunikasi antarpribadi berdasarkan hubungan diadik adalah komunikasi 
yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang 
mantap dan jelas (DeVito, 2011). 

Menurut Adler and Rodman (2006) semua komunikasi antara dua orang, atau 
komunikasi interpersonal kontekstual adalah komunikasi interpersonal atau 
komunikasi antarpribadi.  

Komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antara 
dua atau lebih individu pada tingkat pribadi dan tatap muka langsung. 
Berdasarkan hal ini, empat komponen utama komunikasi interpersonal muncul 
ketika berhadapan dengan semua konstituen yaitu: (1) mendengarkan, (2) 
bahasa tubuh, (3) bahasa verbal, dan (4) perilaku (Lolli, 2013). 

Jika dilihat berdasarkan pengembangan, komunikasi antarpribadi adalah 
komunikasi yang bersifat tak-pribadi (impersonal) pada satu ekstrem menjadi 
komunikasi pribadi atau intim pada ekstrem yang lain (DeVito, 2011). 
Sementara jika dilihat berdasarkan komponen maka komunikasi antarpribadi 
adalah penyampaian pesan oleh satu orang penerimaan pesan oleh orang lain 
atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan 
peluang untuk memberikan umpan balik segera (DeVito, 2011). 
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Tiga faktor yang membedakan komunikasi antarpribadi dengan komunikasi 
tak-pribadi (DeVito, 2011) yaitu sebagai berikut: 

1. Prediksi berdasarkan data psikologis. Kita bereaksi terhadap orang 
lain yang berbeda kelompok sebagai seorang pribadi, bukan 
berdasarkan dari kelompok mana orang tersebut berasal. 

2. Pengetahuan yang menjelaskan. Anda tidak menduga-duga 
bagaimana mitra Anda akan bertindak, namun Anda dapat 
menjelaskan tentang perilaku mitra Anda tersebut. 

3. Aturan yang ditetapkan secara pribadi. Aturan yang ditetapkan secara 
perorangan dan tidak menggunakan aturan yang ditetapkan 
masyarakat. 

 

7.2 Karakteristik Hubungan Antarpribadi 
Menurut Adler and Rodman (2006) dalam banyak hal, komunikasi 
antarpribadi secara kontekstual berbeda dari jenis yang berlangsung dalam 
konteks lain, seperti jenis kelompok kecil. Angka dua adalah lengkap dan tidak 
dapat dibagi lagi. Jika satu orang menarik diri dari yang lain, hubungan 
berakhir. Ketidakterpisahan ini berarti bahwa, tidak seperti kelompok, mitra 
dalam pasangan tidak dapat membentuk koalisi untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Mereka harus menyelesaikan masalah satu sama lain.  

Komunikasi interpersonal (Adler & Rodman, 2006) memiliki beberapa 
karakteristik, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Secara kualitatif berbeda dari hubungan yang kurang pribadi. 
2. Memiliki dimensi isi dan dimensi relasional. 
3. Dapat mengatasi masalah relasional secara eksplisit melalui 

metakomunikasi.  
4. Memiliki beberapa dimensi. 
5. Dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin yang 

berbeda terkadang menilai dan mengekspresikan keintiman secara 
berbeda. 
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6. Dipengaruhi latar belakang budaya. Budaya memengaruhi cara dalam 
mengkomunikasikan keintiman. Model perkembangan 
menggambarkan bagaimana komunikasi dalam hubungan berubah 
dari waktu ke waktu. 

7. Ada berbagai alasan mengapa orang mengungkapkan (atau menahan) 
informasi pribadi. 

8. Berbagai model dapat membantu kita memahami bagaimana 
pengungkapan diri beroperasi. 

 

7.3 Dimensi Pesan Relasional 
Beberapa dimensi komunikasi relasional menurut Adler and Rodman (2006) 
yaitu:  

1. Affinity. Afinitas adalah derajat di mana orang-orang menyukai atau 
menghargai satu sama lain. 

2. Respect. Rasa hormat adalah sejauh mana kita mengagumi orang lain 
dan menghargai mereka. Rasa hormat dan afinitas mungkin tampak 
identik, tetapi sebenarnya mereka adalah dimensi hubungan yang 
berbeda. Misalnya, Anda mungkin sangat menyukai anak berusia tiga 
tahun tanpa menghormatinya. Demikian juga, Anda bisa 
menghormati bakat bos atau guru tanpa menyukainya. Rasa hormat 
adalah unsur yang sangat penting dan sering diabaikan dalam 
hubungan yang memuaskan. Ini adalah prediktor kepuasan relasional 
yang lebih baik daripada menyukai, atau bahkan mencintai. 

3. Immediacy. Istilah kedekatan digunakan untuk menggambarkan 
tingkat ketertarikan dan ketertarikan yang kita rasakan terhadap orang 
lain. 

4. Control. Dalam setiap percakapan dan setiap hubungan ada beberapa 
distribusi control yaitu jumlah pengaruh yang dicari komunikator. 
Kontrol dapat didistribusikan secara merata di antara mitra relasional, 
atau satu orang dapat memiliki lebih banyak dan yang lain lebih 
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sedikit. Distribusi kontrol yang tidak merata tidak akan menimbulkan 
masalah selama semua orang yang terlibat menerima pengaturan itu.  

 

7.4 Model-model Pengembangan 
Relasional Antarpribadi 
Model lima Tahap DeVito (2011) menguraikan tahap-tahap penting dalam 
pengembangan hubungan. Kelima tahap ini adalah kontak, keterlibatan, 
keakraban, perusakan dan pemutusan (Tabel 7.1). 

Tabel 7.1: Tahap Pembicaraan (DeVito, 2011) 

Tahap Penjelasan Contoh Pernyataan 

Kontak  Interaksi awal, pada 
tahap ini penampilan 
fisik begitu penting. 

”Halo”; ”Hai”; ”Apa kabar?” 

Keterlibatan Tahap pengenalan lebih 
jauh. 

”Saya juga senang memasak.” 

”Bagaimana kabarmu?” 

”Saya ingin mengundangmu 
makan malam” 

Keakraban Anda mengingat diri 
Anda lebih jauh pada 
orang ini. 

”Kita bisa bernyanyi bersama.” 

”Bagaimana kabarmu?” 

Perusakan Penurunan hubungan, 
ikatan kedua belah pihak 
melemah. 

”Kamu tidak pernah 
mendengarkanku” 

Pemutusan Pemutusan ikatan ”Selamat tinggal” 

”Ini Pat sahabat akrabku 
sekarang” 

Mark Knapp menciptakan model pengembangan komunikasi relasional dalam 
10 tahap, yang di dalamnya terkandung dua fase besar "bersama-sama" dan 
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"berpisah”. Gambar 7.1 menunjukkan bagaimana sepuluh tahap Knapp cocok 
dengan pandangan tiga bagian dari komunikasi relasional ini yaitu: hubungan 
intim, romantis dan teman dekat/persahabatan.  

 
Gambar 7.1: Model Pengembangan Hubungan Knapp (Adler & Rodman, 

2006) 

Sepuluh tahapan dalam Model Pengembangan Hubungan Knapp (Adler & 
Rodman, 2006) yaitu sebagai berikut:  

1. Initating. Tahap inisiasi yaitu membuat kontak awal dengan orang 
lain. Knapp membatasi tahap ini hanya untuk pembuka percakapan, 
baik dalam kontak awal maupun dalam kontak dengan kenalan: 
Contohnya: “Senang bertemu denganmu,” “Apa kabar?” dan 
seterusnya. Tahap inisiasi penting karena Anda membangun kesan 
pertama Anda dan menampilkan diri Anda sebagai orang yang 
tertarik pada orang lain. Memulai hubungan dapat dilakukan melalui 
kontak langsung secara tatap muka langsung ataupun online. 

2. Experimenting. Pada tahap eksperimen, percakapan berkembang 
ketika orang-orang berkenalan dengan membuat “obrolan ringan”. 
Contohnya: "Dari mana Anda berasal?" atau "Apa yang Anda 
lakukan?" atau “Apakah Anda mengenal Bapak ABC? Dia juga 
tinggal di Bogor”. Obrolan ini tampak ringan bahkan tidak berarti, 
namun Knapp menunjukkan bahwa obrolan tersebut melayani empat 
tujuan: (1) berguna untuk mengungkap integrasi topik dan 
pembukaan untuk percakapan yang lebih mendalam; (2) dapat 
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menjadi audisi untuk persahabatan di masa depan atau cara untuk 
meningkatkan ruang lingkup hubungan saat ini; (3) menunjukkan 
siapa kita dan bagaimana orang lain bisa mengenal kita lebih baik 
(pengurangan ketidakpastian); (4) memelihara rasa kebersamaan 
dengan sesama manusia. 

3. Intensifying. Pada tahap berikutnya yaitu intensifikasi, terjadi 
beberapa perubahan pola komunikasi selama tahapan ini. Contoh 
komunikasi pada tahap intensifikasi: menghabiskan lebih banyak 
waktu bersama; meminta dukungan satu sama lain; melakukan 
kebaikan untuk pasangan; memberikan tanda kasih sayang; 
mengisyaratkan dan menggoda; mengungkapkan perasaan secara 
nonverbal; mengenal pasangan, teman dan keluarga, dan berusaha 
untuk terlihat lebih menarik secara fisik. Menyentuh lebih sering 
terjadi selama tahap ini daripada yang sebelumnya. Bentuk sapaan 
menjadi lebih akrab. Para pihak mulai melihat diri mereka sebagai 
“kita”, bukan sebagai individu yang terpisah.  

4. Integrating. Ketika hubungan menguat, para pihak mulai mengambil 
identitas sebagai unit sosial. Properti bersama mungkin mulai 
ditunjuk—apartemen kami, mobil kami, lagu kami. Mereka bahkan 
mulai berbicara sama, menggunakan kata-kata dan pola kalimat yang 
sama. Dalam pengertian ini, tahap integrasi adalah saat ketika kita 
melepaskan beberapa karakteristik diri kita yang lama dan menjadi 
orang yang berbeda. Saat kita menjadi lebih terintegrasi dengan orang 
lain, rasa kewajiban kita kepada mereka tumbuh. Mitra dalam 
hubungan yang terintegrasi mengharapkan lebih dari satu sama lain 
daripada yang mereka lakukan dalam hubungan yang kurang intim. 

5. Bonding. Selama tahap ikatan, para pihak membuat isyarat publik 
simbolis untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hubungan mereka 
ada. Bentuk ikatan yang paling umum dalam hubungan romantis 
adalah upacara pernikahan dan ikatan hukum yang menyertainya. 
Hubungan tidak harus romantis untuk memiliki tahap ikatan. 
Contohnya kontrak bisnis pun membentuk ikatan, seperti halnya 
diinisiasi ke dalam persaudaraan atau perkumpulan mahasiswi. 
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Tindakan seperti ini “meresmikan” suatu hubungan dan melibatkan 
sejumlah komitmen publik. 

6. Differentiating. Dua orang telah membentuk kesamaan ini, perlu 
membangun kembali identitas individu. Kedua belah pihak mulai 
menginginkan privasi. Mitra menggunakan berbagai strategi untuk 
mendapatkan privasi satu sama lain. Orang perlu menjadi individu 
dan juga bagian dari suatu hubungan, dan diferensiasi merupakan 
langkah penting menuju otonomi. Kunci keberhasilan diferensiasi 
adalah mempertahankan komitmen terhadap hubungan sambil 
menciptakan ruang untuk menjadi individu juga. 

7. Circumscribing. Pada tahap circumscribing, komunikasi antar 
anggota menurun secara kuantitas dan kualitas. Ciri tahap ini adalah 
adanya pembatasan dan pengekangan, serta perubahan komunikasi 
dinamis menjadi statis. Anggota memilih untuk menarik diri 
(contohnya diam atau menghabiskan lebih sedikit waktu bersama) 
daripada menghabiskan energi untuk membahas ketidaksepakatan.  

8. Stagnating. Jika pembatasan berlanjut, hubungan mulai mandek. 
Anggota berperilaku satu sama lain dengan cara lama dan akrab tanpa 
banyak perasaan dan kehilangan antusiasme. Tidak ada pertumbuhan 
yang terjadi. 

9. Avoiding. Ketika stagnasi menjadi terlalu tidak menyenangkan, 
pihak-pihak dalam suatu hubungan mulai menghindar atau 
menciptakan jarak antara satu sama lain. Berbagai alasan diberikan 
seperti "Maaf saya sakit akhir-akhir ini dan tidak dapat menemui 
Anda" atau ”Tolong jangan hubungi saya. Saya tidak ingin melihat 
Anda saat ini”. Dalam kedua kasus, terlihat ada batas yang dibangun 
oleh pihak terkait untuk hubungan di masa depan. 

10. Terminating. Karakteristik dari tahap akhir ini yaitu ”mengakhiri” 
meliputi dialog ringkasan tentang keinginan untuk berpisah atau 
mengakhiri hubungan. Hubungan tersebut dapat diakhiri dengan 
makan malam bersama, melalui telepon, atau dokumen hukum yang 
menyatakan perpisahan atau perceraian. Bergantung pada perasaan 
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masing-masing orang, tahap ini bisa sangat singkat, atau mungkin 
berlangsung lama. 

 

7.5 Komunikasi Tatap Muka dan 
Antarpribadi yang Dimediasi 
Komunikasi tatap muka dan komunikasi antarpribadi yang dimediasi serta 
keterkaitannya merupakan fenomena yang menonjol saat ini. Berikut 
penjelasan tentang dua jenis komunikasi tersebut. 

Menurut Berger (2014) orang sering berbagi pendapat dan informasi dengan 
ikatan sosial mereka, dan komunikasi tatap muka dan dari mulut ke mulut 
(Word of Mouth) memiliki dampak penting pada perilaku komunikasi 
antarpribadi. Tetapi apa yang mendorong komunikasi antarpribadi dan 
mengapa orang membicarakan hal-hal tertentu daripada yang lain?  

Berger (2014) berpendapat bahwa komunikasi tatap muka dan dari mulut ke 
mulut dalam komunikasi antarpribadi didorong oleh tujuan dan melayani lima 
fungsi utama yaitu: manajemen kesan, regulasi emosi, perolehan informasi, 
ikatan sosial, dan persuasi. Komunikasi mulut ke mulut dapat didorong oleh 
beberapa motif pada saat yang sama. Contohnya seseorang dapat berbagi 
informasi tentang gadget teknologi baru tidak hanya untuk terlihat pintar 
(manajemen kesan), akan tetapi juga untuk terhubung dengan orang lain 
(ikatan sosial) (J. Berger, 2014).  

Berikut menjelasan Berger (2014) tentang lima fungsi komunikasi tatap muka 
dalam komunikasi antarpribadi: 

1. Manajemen Kesan. komunikasi antarpribadi memfasilitasi 
pengelolaan kesan dalam tiga cara: (a) peningkatan diri, (b) 
pensinyalan identitas, dan (c) mengisi ruang percakapan. 

2. Regulasi Emosi. Regulasi emosi mengacu pada cara orang mengelola 
emosi yang mereka miliki, kapan mereka memilikinya, dan 
bagaimana mereka mengalami dan mengekspresikannya (Gross 2008 
dalam Berger 2014). Pengelolaan emosi digunakan ketika seseorang 
berbagi informasi dengan orang lain dalam beberapa cara termasuk 
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dalam (a) menghasilkan dukungan sosial, (b) melampiaskan, (c) 
mencapai pemahaman yang lebih baik dengan akal sehat, (d) 
mengurangi disonansi, (e) membalas dendam, dan (f) mendorong 
latihan.  

3. Memperoleh Informasi. Berbagi harus memungkinkan mendapatkan 
informasi melalui (a) mencari saran dan (b) menyelesaikan masalah. 

4. Ikatan Sosial. Berbicara dan berbagi dengan orang lain memiliki 
fungsi yang mengikat. Orang memiliki keinginan mendasar untuk 
hubungan sosial dan komunikasi antarpribadi membantu memenuhi 
kebutuhan itu. Komunikasi antarpribadi dapat bertindak seperti 
“perekat sosial” yang menyatukan orang dan mempererat ikatan 
sosial.  

5. Persuasi. Orang menggunakan komunikasi interpersonal untuk 
memengaruhi orang lain. Motif persuasi harus mendorong orang 
untuk berbagi hal-hal yang (a) lebih terpolarisasi secara emosional 
dan (b) membangkitkan secara alami. 

Dengan berkembangnya teknologi media interpersonal, kehidupan sehari-hari, 
orang dapat terus berkomunikasi dengan orang lain tentang berbagai topik 
melalui saluran yang berbeda. Orang-orang berkomunikasi dengan 
menggunakan telepon, melalui monitor komputer, selain komunikasi secara 
langsung (face to face) (Hwang, 2011). Komunikasi dengan media digital 
interpersonal contohnya adalah komunikasi dengan menggunakan ponsel, 
aplikasi SMS, dan pesan instan. 

Berger (2005) menyatakan bahwa komunikasi termediasi melalui teknologi 
baru tidak hanya menyediakan saluran atau mode komunikasi yang nyaman 
bagi orang-orang, tetapi juga memengaruhi interaksi nonmediasi. Penggunaan 
media interpersonal yang berkelanjutan berpotensi mengubah sifat dasar 
interaksi sosial tatap muka dan kemudian menggunakan media informasi 
secara teratur dapat memengaruhi gaya, misalnya, pengungkapan diri, strategi 
perolehan informasi, dan kecepatan bicara pada interaksi tatap muka (C. R. 
Berger, 2005).  

Gaya interaksi seseorang dapat berubah ketika dia berinteraksi melalui media 
(Hwang, 2011). Kompetensi komunikasi dalam pengaturan yang dimediasi 
secara elektronik sekarang dapat diperlakukan sebagai faktor penting bagi 
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individu untuk memperluas interaksi sosial yang tepat ke dalam berbagai jenis 
keadaan percakapan (Hwang, 2011). Hasil penelitian Hwang (2011) 
menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi berhubungan positif dengan 
kompetensi komunikasi interpersonal termediasi. Efek tidak langsung dari 
kompetensi komunikasi melalui media efikasi dan kehadiran sosial didukung 
secara empiris. Pemeliharaan hubungan ditemukan untuk memediasi pengaruh 
kompetensi komunikasi pada kompetensi komunikasi interpersonal yang 
dimediasi. 

Ringkasan 

• Empat komponen utama komunikasi interpersonal muncul ketika 
berhadapan dengan semua konstituen yaitu: (1) mendengarkan, (2) 
bahasa tubuh, (3) bahasa verbal, dan (4) perilaku  

• Karakteristik komunikasi antarpribadi diantaranya: berbeda dari 
hubungan yang kurang pribadi; memiliki dimensi isi dan relasional; 
dapat mengatasi masalah relasional secara eksplisit melalui 
metakomunikasi; memiliki beberapa dimensi; dipengaruhi oleh 
perbedaan jenis kelamin dan latar belakang budaya; ada berbagai 
alasan dan model dalam komunikasi antarpribadi. 

• Lima fungsi utama komunikasi tatap muka yaitu: manajemen kesan, 
regulasi emosi, perolehan informasi, ikatan sosial, dan persuasi.  

Latihan Soal 

1. Apa itu komunikasi antarpribadi?  
2. Adakah hubungan antara fungsi perilaku nonverbal dengan verbal?  
3. Apa persamaan dan perbedaan Model DeVito dan Adler & Rodman? 
4. Mana yang lebih efektif, komunikasi tatap muka atau komunikasi 

antarpribadi yang dimediasi? 
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Bab 8 

Komunikasi Kelompok 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan pengertian komunikasi kelompok kecil 
2. Menjelaskan jenis dan fungsi kelompok kecil 
3. Menjelaskan anggota dalam komunikasi kelompok 
4. Menjelaskan pemimpin dalam komunikasi kelompok 
5. Menjelaskan format komunikasi kelompok 
6. Menjelaskan bagaimana menciptakan kelompok kecil yang efektif 

“The more we function in diverse groups, the greater the likelihood we will 
learn to profit from expanded perspectives” – Harris & Sherblom (2008) 

“Semakin banyak kita berfungsi dalam kelompok yang beragam, semakin 
besar kemungkinan kita akan belajar untuk mendapatkan keuntungan dari 

perspektif yang diperluas” – Harris & Sherblom (2008) 

Ada beberapa alasan mengapa Anda perlu mempelajari komunikasi kelompok 
yaitu: 1) Manusia membutuhkan kelompok untuk memenuhi kebutuhan yang 
tidak dapat mereka penuhi sebagai individu. 2) Grup ada di mana-mana. 3) 
Mengetahui bagaimana kelompok berfungsi dan beroperasi secara efektif 
merupakan suatu keterampilan yang sangat dihargai. 4) Bekerja secara efektif 
dalam kelompok membutuhkan pelatihan. 5) Kelompok kecil adalah sarana 
untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (Pearson et al., 2011). 
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Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan Anda pada komunikasi 
kelompok. Anda akan diperkenalkan dengan bermacam-macam fungsi dan 
jenis kelompok, bagaimana peran anggota dan pemimpin kelompok, format 
komunikasi kelompok serta bagaimana Anda dapat berkomunikasi secara 
lebih efektif sebagai anggota kelompok dan sebagai pemimpin kelompok 
dalam kelompok belajar dan pemecahan persoalan.  

 

8.1 Pengertian Komunikasi Kelompok 
Kecil 
Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil yang 
masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai 
derajat organisasi tertentu di antara mereka. Setiap karakteristik ini perlu 
diuraikan lebih lanjut (DeVito, 2011) yaitu sebagai berikut: 

1. Sekumpulan perorangan, jumlahnya cukup kecil (5 sampai 12 orang) 
dan semua anggota dapat berkomunikasi dan berfungsi sebagai 
komunikator maupun komunikan. 

2. Ada hubungan antara para anggota. 
3. Ada beberapa tujuan yang sama. 
4. Dihubungkan oleh beberapa aturan dan strukturnya terorganisir. 

Komunikasi kelompok kecil adalah interaksi antara tiga sampai sembilan 
orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling bergantung 
(Galanes & Adams, 2006 dalam Pearson et al., 2011). 

Menurut Pearson et al. (2011) komunikasi kelompok kecil melibatkan 
pengiriman sinyal verbal dan nonverbal yang dirasakan, ditafsirkan, dan 
ditanggapi oleh orang lain. Anggota kelompok saling memperhatikan dan 
mengkoordinasikan perilaku mereka untuk menyelesaikan tugas kelompok. 
Anggota dalam suatu kelompok berusaha untuk memiliki pemahaman yang 
cukup untuk memungkinkan tujuan kelompok tercapai. 
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Berikut menurut Harris & Sherblom (2008) tentang kelompok kecil dan 
komunikasi dalam kelompok kecil: 

1. Sebuah kelompok kecil adalah kumpulan dari setidaknya tiga dan 
biasanya kurang dari 20 individu yang saling bergantung, 
memengaruhi satu sama lain selama beberapa periode waktu, berbagi 
tujuan atau tujuan bersama, mengambil peran khusus, memiliki rasa 
saling memiliki, memelihara norma dan standar untuk keanggotaan 
kelompok, dan terlibat dalam komunikasi interaktif.  

2. Komunikasi kelompok kecil adalah proses transaksional 
menggunakan perilaku simbolik untuk mencapai makna bersama di 
antara anggota kelompok selama periode waktu tertentu.  

Ada tiga konsep kunci dalam komunikasi kelompok kecil (Harris & Sherblom, 
2008) yaitu:  

1. Proses Transaksional. Semua anggota kelompok adalah komunikator 
juga sebagai komunikan. Semua aksi yang dilakukan oleh anggota 
berpotensi sebagai komunikasi baik verbal maupun nonverbal. 

2. Perilaku Simbolik. Kapasitas seorang manusia adalah menggunakan 
dan merespon simbol. Makna dari komunikasi verbal dan nonverbal 
ada dalam makna simbolis yang kita kaitkan dengan kata-kata dan 
perilaku nonverbal yang ada saat digunakan. 

3. Makna Bersama. Pengembangan makna bersama, adalah tujuan 
penting dan ideal dari komunikasi kelompok kecil. Tujuan ideal 
untuk pertemuan kelompok kecil adalah semua orang sampai pada 
pemahaman yang kurang lebih sama tentang makna komunikasi yang 
sedang berlangsung. Tujuan ideal ini sulit dicapai karena pada 
kenyataannya semua orang sangat dipengaruhi oleh rangkaian 
pengalaman dan asumsi pribadi. 
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8.2 Jenis dan Fungsi Kelompok Kecil 
Pearson et al. (2011) mengidentifikasi empat cara untuk mengkategorikan grup 
yaitu sebagai berikut: 

1. Kelompok berorientasi tugas (juga disebut kelompok sekunder) 
dibentuk untuk tujuan menyelesaikan tugas seperti memecahkan 
masalah atau membuat keputusan. Sekelompok siswa belajar untuk 
ujian mengambil bagian dalam kelompok berorientasi tugas. 

2. Kelompok yang berorientasi pada hubungan (juga disebut kelompok 
primer) biasanya bersifat jangka panjang dan ada untuk memenuhi 
kebutuhan kita akan inklusi dan kasih sayang. Keluarga Anda adalah 
contoh kelompok yang berorientasi pada hubungan. 

3. Kelompok yang ditugaskan berkembang dari hierarki di mana 
individu ditunjuk sebagai anggota kelompok. Diminta untuk 
melayani di Badan Eksekutif Mahasiswa adalah contoh dari 
kelompok yang ditugaskan. 

4. Kelompok yang muncul adalah hasil dari kondisi lingkungan yang 
mengarah pada pembentukan kelompok individu yang kohesif. 
Sekelompok teman yang bertemu di perguruan tinggi adalah contoh 
dari kelompok yang muncul.  

 

8.3 Anggota dalam Komunikasi 
Kelompok 
Kenneth Benne dan Paul Sheats (1948) dalam Goldberg & Larson, (2006) 
mengusulkan suatu klasifikasi mengenai peran anggota dalam komunikasi 
kelompok kecil yang masih merupakan tinjauan yang terbaik dalam topik ini. 
Benne dan Sheats membagi peran anggota menjadi tiga kelas umum: 1) peran 
tugas kelompok, 2) peran membina dan mempertahankan kelompok, dan 3) 
peran individual. Setiap dari peran umum ini bisa dilakukan dengan beberapa 
perilaku spesifik yang berbeda-beda. Sudah barang tentu, peran semacam ini 
juga dilakukan oleh pemimpinnya.  
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Peran Tugas Kelompok. Peran tugas kelompok adalah peran yang membuat 
kelompok mampu untuk memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai 
tujuan kelompok (DeVito, 2011). Dalam menjalankan setiap dari peran ini, 
anggota tidak berbuat sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari 
keseluruhan yang lebih besar. Kebutuhan dan tujuan kelompok mengatur 
peran yang harus dilakukan oleh para anggota. Anggota kelompok yang efektif 
akan melaksanakan beberapa fungsi ini, walaupun beberapa orang terkunci 
pada beberapa peran spesifik (DeVito, 2011). Kedua belas peran tugas 
kelompok yang spesifik diuraikan pada Tabel 8.1. 

Tabel 8.1: Tugas Kelompok (DeVito, 2011) 

Peran Tugas 

Inisiator-kontributor Memberi gagasan baru atau pandangan baru 
pada gagasan lama; menyarankan tujuanbau, 
prosedur baru atau strategi organisasi yang baru 

Pencari Informasi Menanyakan fakta dan opini, mencari klasifikasi 
tentang masalah yang sedang dibahas 

Pencari opini Mencoba menemukan nilai-nilai yang mendasari 
tugas kelompok 

Pemberi informasi Menyajikan fakta dan opini kepada para anggota 
kelompok 

Pemberi opini Menyajikan nilai-nilai dan opini, mencoba 
mengimbau nilai-nilai kelompok yang seharusnya 

Elaborator Memberikan contoh-contoh dan berusaha 
mencari pemecahan yang mendukung pada apa 
yang dikatakan orang lain 

Koordinator Menguraikan hubungan antar gagasan dan 
menyarankan pemecahan, mengkoordinasikan 

Berorientasi Meringkas apa yang telah disebutkan dan 
mengarahkan pembicaraan kelompok 

Evaluator Kritik Mengevaluasi keputusan kelompok, 
mempertanyakan logika dan kepraktisan saran 
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Peran Tugas 

dan dengan demikian 

Pemberi energi Merangsang kelompok untuk lebih giat 

Teknisi Prosedural Memperhatikan berbagai tugas teknis seperti 
menyebarkan bahan ke anggota dan mengatur 
tempat duduk 

Pencatat Menuliskan kegiatan, saran dan keputusan; 
menyiapkan memo untuk kelompok 

Peran Membina dan Mempertahankan Kelompok. Menurut DeVito (2011) 
tidak seorangpun dan tidk satupun kelompok yang selalu berorientasi pada 
tugas setiap saat. Kelompok merupakan satu unit yang para anggotanya 
memiliki hubungan interpersonal yang beragam. Hubungan ini perlu 
dipelihara jika kelompok ingin berfungsi secara efektif-jika para anggota 
kelompok ingin merasa puas dan produktif (DeVito, 2011). Apabila fungsi ini 
tidak dilakukan, para anggota kelompok akan menjadi rusak apabila proses 
kelompok menjadi macet,sehingga timbul konflik, atau komunkasi kelompok 
kecil menjadi terganggu pada tingkat pribadi atau sosial tertentu (DeVito, 
2011). Membina dan mempertahankan kelompok dibagi menjadi tujuh peran 
spesifik (Tabel 8.2). 

Tabel 8.2: Peran Membina dan Mempertahankan Kelompok (DeVito, 2011) 

Peran Tugas 

Pendorong Memberikan kepada kelompok dukungan atau 
pemantapan positif dalam bentuk dukungan 
sosial atau menghargai gagasan mereka 

Penjaga harmoni Menjembatani berbagai perbedaan di antara para 
anggota kelompok 

Tukang kompromi Berusaha menyelesaikan konflik antara 
gagasannya dan gagasan orang lain dan 
menawarkan jalan tengah 

Penjaga Gerbang Mempertahankan saluran komunikasi tetap 
terbuka dengan mendorong partisipasi para 
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Peran Tugas 

anggota lainnya 

Penyusun standar Mengusulkan standar agar kelompok dapat 
berfungsi atau standar pemecahannya 

Pengamat kelompok dan 
komentar 

Membuat catatan tentang apa yang terjadi dan 
menggunakannya untuk evaluasi kelompok itu 
sendiri 

Pengikut Selalu mengikuti para anggota kelompok, secara 
pasif menerima gagasan orang lain dan lebih 
berfungsi sebagai hadirin daripada sebagai 
anggota yang aktif 

Peran Individual. Peran yang akan dibahas ini adalah peran yang 
kontraproduktif. Peran ini menghambat kelompok dalam mencapai tujuan dan 
lebih berorientasi pada individu. Peran semacam ini diistilahkan dengan 
malfungsi, yang menghambat efektivitas kelompok (DeVito, 2011). Ada 
delapan jenis spesifik yang termasuk dalam peran semacam ini (Tabel 8.3). 

Tabel 8.3: Peran Individual (DeVito, 2011) 

Peran Tugas 

Agresor Mengemukakan evaluasi negatif terhadap 
tindakan atau perasaan anggota kelompok, 
menyerang kelompok atau masalah yang sedang 
diperbincangkan 

Penghambat Memberikan umpan balik negatif, bersikap tidak 
setuju, dan menentang anggota lain atau saran-
sarannya tanpa memandang kebaikannya 

Pencari pengakuan Berusaha mencari perhatian bagi dirinya sendiri, 
lebih membanggakan apa yang telah dicapainya 
daripada membicarakan tugasnya sekarang 

Pengaku diri sendiri Mengemukakan perasaannya sendiri dan 
perspektif pribadinya daripada memfokuskan 
pada kelompok 
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Peran Tugas 

Playboy Terlalu banyak bercanda tanpa memperhatikan 
proses dalam kelompok 

Dominator Berusaha memperlakukan kelompok atau 
anggota kelompok dengan menarik peringkat, 
menyamaratakan para anggota kelompok dan 
menjalankan peran sebagai bos 

Pencari bantuan Mengemukakan ketidakpastian atau 
kebingungan atau celaan tentang dirinya sendiri, 
dengan demikian menarik simpati dari para 
anggota lainnya 

Pembela kelompok Tanpa memperhatikan tujuan kelompok dan 
khusus membela kasus kelompok khusus 

Pengamatan terhadap interaksi dalam kelompok dapat dilakukan dengan cara 
mengidentifikasikan dan mengkategorikan kejadian-kejadian tertentu yang 
terjadi dalam kelompok. Sistem kategori adalah suatu sistem di mana kejadian-
kejadian diklasifikasikan secara terpisah satu sama lain sesuai dengan kategori 
yang telah ditetapkan sebelumnya (Goldberg dan Larson, 2006).   

Salah satu sistem kategori yang digunakan secara luas adalah sistem kategori 
yang dikembangkan oleh Bales. Sistem kategori Bales digunakan untuk 
mengamati tingkah laku anggota kelompok secara empiris dan terstruktur. 
Cara ini dilakukan untuk melihat kontribusi para anggota kelompok. Pada 
sistem ini, Anda dapat menganalisis kontribusi para anggota kelompok ke 
dalam empat kategori umum: (1) kontribusi positif sosial emosional, (2) 
kontribusi negatif sosial emosional, (3) jawaban percobaan dan (4) pertanyaan 
dan terdiri dari dua belas kategori yang diorganisir ke dalam enam bidang 
umum seperti pada Tabel 8.4.  
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Tabel 8.4: Kategori Analisis Proses Interaksi (Bales dalam Goldberg & 
Larson, 2006) 

Kategori Kontribusi 

Sosial Emosional Positif Menunjukkan solidaritas 

 Menunjukkan penghindaran ketegangan 

 Menunjukkan persetujuan 

Sosial Emosional Negatif Menunjukkan ketidaksetujuan 

 Menunjukkan ketegangan 

 Menunjukkan perlawanan 

Jawaban Percobaan Memberikan saran 

 Memberikan pendapat 

 Memberikan informasi 

Pertanyaan Meminta saran 

 Meminta pendapat 

 Meminta informasi 

Berikut adalah beberapa pedoman yang akan membantu partisipasi Anda 
dalam komunikasi kelompok kecil menjadi lebih efektif dan lebih 
menyenangkan. Beberapa saran ini merupakan elaborasi dan perluasan dari 
karakteristik dasar komunikasi interpersonal yang efektif (Goldberg dan 
Larson, 2006) yaitu sebagai berikut: 

1. Berorientasilah pada kelompok. Dalam kelompok kecil Anda adalah 
anggota tim-seorang anggota dari keseluruhan yang lebih besar. 
Partisipasi Anda akan bernilai jika dapat membantu pencapaian 
tujuan kelompok dan meningkatkan kepuasan para sehingga 
kelompok dapat mengembangkan pemecahan yang lebih baik 
daripada yang dapat dikembangkan oleh satu orang. Prestasi yang 
sifatnya individual bisa menghambat kelompok. Berorietasi pada 
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kelompok tidak berarti bahwa para anggota kelompok harus 
meninggalkan kelompok. Yang dimaksudkan di sini adalah 
individualitas yang berorientasi pada kelompok. 

2. Pusatkan konflik pada masalahnya. Konflik dalam situasi kelompok 
kecil tidak dapat dihindarkan. Konflik merupakan bagian alamiah 
dalam pertukaran ide, tetapi tidak perlu dikhawatirkan atau diabaikan. 
Pahami konflik sebagai bagian alamiah dari proses kelompok kecil, 
tetapi pusatkan konflik itu pada masalahnya daripada pada pribadi 
orangnya. Apabila Anda tidak setuju, jelaskan bahwa ketidaksetujuan 
Anda adalah pada solusi yang disarankan atau masalah yang 
dikemukakan dan tidak pada orang yang mengemukakannya. 
Demikian juga, apabila seseorang tidak setuju dengan apa yang Anda 
katakan, janganlah hal ini dilihat sebagai serangan terhadap pribadi 
anda. Tetapi lihatlah hal itu sebagai kesempatan untuk mendiskusikan 
masalahnya dari sudut pandang yang lain. 

3. Bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. Suatu gejala umum tetapi 
perkembangan itu tidak produktif terjadi apabila para anggota datang 
ke kelompok dengan pikiran yang sudah terbentuk. Apabila hal ini 
terjadi, proses kelompok kecil akan berubah menjadi serangkaian 
perdebatan individual di mana setiap orang berusaha 
mempertahankan posisinya masing-masing. Seharusnya, anggota 
datang ke kelompok dibekali dengan informasi yang relevan yang 
akan bermanfaat dalam proses diskusi. Mereka seharusnya belum 
mempunyai keputusan apa-apa mengenai pemecahan atau 
kesimpulan yang akan mereka terima. Setiap pemecahan atau 
kesimpulan harus dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tentatif dari 
pada sebagai sesuatu yang bersifat pasti. Para anggota harus bersedia 
melihat semua saran dan memperbaikinya sesuai dengan pembahasan 
dalam diskusi. 

4. Dengarlah secara terbuka tetapi kritis terhadap semua komentar dari 
para anggota. Janganlah menerima atau menolak setiap saran para 
anggota tanpa secara kritis mengevaluasinya. Bersikaplah bijaksana 
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tanpa prasangka. Bersikaplah kritis bijaksana terhadap kontribusi 
Anda sendiri seperti halnya terhadap kontribusi orang lain. 

5. Pastikan pemahaman. Pastikan bahwa gagasan dan informasi anda 
dipahami oleh semua peserta. Jika sesuatu layak diutarakan, maka 
yang dikatakan itu layak juga dibuat jelas. Jika ragu-ragu tanyakan 
apakah yang Anda sampaikan itu jelas, 

 

8.4 Pemimpin dalam Komunikasi 
Kelompok 
Dalam kebanyakan kelompok kecil, satu orang berperan sebagai pemimpin. 
Dalam kelompok lain, kepemimpinan bisa dipegang oleh beberapa orang 
(DeVito, 2011). Lebih lanjut kita akan memusatkan perhatian pada gaya 
kepemimpinan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.  

Kepemimpinan dari sisi tiga gaya kepemimpinan: lepas-kendali, demokratis 
dan otoriter (DeVito, 2011): 

1. Pemimpin Lepas Kendali. Pemimpin lepas kendali tidak berinisiatif 
untuk mengarahkan atau menyarankan alternatif tindakan. Akan 
tetapi, pemimpin ini lebih mengijinkan kelompok untuk 
mengembangkan dan melaksanakan sendiri pekerjaannya, bahkan 
termasuk juga mengijinkan untuk melakukan kesalahan. Pemimpin 
semacam ini menolak setiap wewenang yang diberikan. Pemimpin 
lepas kendali hanya menjawab pertanyaan dan memberikan informasi 
yang relevan jika diminta secara khusus. Pemimpin ini hanya sedikit 
memberikan pemantapan kepada kelompok. Pada saat yang sma, 
pemimpin ini tidak akan menghukum anggotanya, sehingga ia pun 
tidak terancam. 

2. Pemimpin Demokratis. Pemimpin demokratis memberikan 
pengarahan, tetapi mengijinkan kelompok untuk mengembangkan 
dan melaksanakan cara yang dikehendaki para anggotanya. Para 
anggota kelompok didorong untuk menentukan sasaran dan prosedur. 
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Pemimpin demokratis merangsang timbulnya pengarahan sendiri dan 
aktualisasi diri pada para anggota kelompok. Tidak seperti pemimpin 
lepas kendali, Pemimpin demokratis memberikan pemantapan kepada 
para anggotanya dan berkontribusi memberikan arahan untuk 
pengarahan dan alternatif tindakan. Bagaimanapun juga pemimpin 
semacam ini selalu memperkenalkan kelompok untuk membuat 
keputusannya sendiri. 

3. Pemimpin Otoriter. Pemimpin otoriter merupakan kebalikan dari 
pemimpin lepas kendali. Pemimpin semacam ini menentukan 
kebijakan kelompok atau membuat keputusan tanpa berkonsultasi 
atau memastikan persetujuan dari para anggotanya. Pemimpin ini 
bersifat impersonal. Komunikasi mengalir dari pemimpin ke 
pemimpin, tetapi jarang mengalir dari anggota ke anggota. Pemimpin 
otoriter berusaha untuk meminimumkan komunikasi antar kelompok, 
sehingga membuat peran pemimpin menjadi lebih penting. Pemimpin 
otoriter mengasumsikan tanggung jawab terbesar bagi perkembangan 
kelompok dan menginginkan tidak adanya campur tangan dari para 
anggota.  

Sejumlah studi penting telah meneliti efektivitas relatif dari berbagai gaya 
kepemimpinan tersebut. Temuan White dan Lippert (1960) dalam  
menemukan bahwa kelompok lepas kendali, diskusinya terpusat pada anggota 
tetapi prosesnya menjadi tidak efisien. Pada kelompok demokratis, keeratan 
hubungan terjadi sangat tinggi, demikian juga kepuasan anggota. Pekerjaan 
dapat diselesaikan, akan tetapi hasilnya lebih rendah daripada yang dihasilkan 
pada kelompok otoriter. Pada kelompok otoriter, mereka lebih produktif dan 
efisien. Akan tetapi moral dan kepuasan lebih rendah daripada di kelompok 
demokratis. 

Menurut Barge dan Hirokawa (1989) dalam Pearson et al. (2011) pemimpin 
membantu suatu kelompok mencapai tujuannya melalui keterampilan 
komunikasi (kompetensi). Beberapa kompetensi pemimpin yang paling 
penting yaitu sebagai berikut: 

1. Pemimpin yang efektif mampu mengkomunikasikan ide dengan jelas 
dan tepat kepada kelompok tanpa mendominasi percakapan. 
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2. Pemimpin yang efektif mengomunikasikan pemahaman yang jelas 
tentang tugas yang dihadapi kelompok. 

3. Pemimpin yang efektif terampil dalam memfasilitasi diskusi. 
4. Pemimpin yang efektif mendorong dialog terbuka dan tidak 

memaksakan ide mereka sendiri pada kelompok. 
5. Pemimpin yang efektif menempatkan kebutuhan kelompok di atas 

kepentingan pribadi 
6. Pemimpin yang efektif menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain 

selama interaksi. 
7. Pemimpin yang efektif berbagi dalam keberhasilan dan kegagalan 

kelompok. 

Pemimpin yang efektif selain sebagai komunikator yang efektif juga harus 
harus belajar membuat rencana. Berikut adalah beberapa tips menurut Pearson 
et al. (2011) untuk merencanakan pertemuan yang efektif: 1) Pemimpin yang 
efektif harus memahami masalah yang dihadapi kelompok dan berhati-hati 
untuk mengkomunikasikan tugas itu kepada anggota kelompok. 2) Pemimpin 
yang efektif harus memahami cara memanfaatkan kekuatan anggota kelompok 
dan mengelola hubungan antarpribadi. Dinamika adalah peran kunci dari 
pemimpin kelompok. 3) Pemimpin kelompok harus berusaha untuk menjadi 
berpengetahuan tentang semua masalah yang dihadapi kelompok. 4)  
Pemimpin yang efektif harus dapat mendistribusikan kepemimpinan. Dalam 
situasi tertentu kepemimpinan harus didistribusikan di antara semua anggota 
kelompok. 5) Pemimpin kelompok harus merencanakan agenda diskusi. 
Agenda harus disesuaikan dengan tugas yang ada.   

 

8.5 Format Komunikasi Kelompok 
Menurut DeVito (2011) kelompok kecil melaksanakan kegiatannya dengan 
berbagai format. Format yang paling popular adalah panel atau meja bundar, 
seminar, simposium dan simposium forum. 

Panel atau Meja Bundar. Dalam format panel atau meja bundar, anggota 
kelompok mengatur diri mereka sendiri dalam pola melingkar atau semi 
melingkar. Mereka berbagi informasi atau memecahkan permasalahan tanpa 
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pengaturan siapa dan kapan mereka berbicara. Anggota akan memberikan 
kontribusinya jika mereka sendiri merasakan layak untuk itu (DeVito, 2011).  

 
Gambar 8.1: Panel atau Meja Bundar (DeVito, 2011) 

Seminar. Dalam seminar, anggota kelompok adalah “para pakar” dan 
berpartisipasi dalam format panel atau meja bundar. Perbedaannya adalah 
dalam seminar terdapat peserta yang anggotanya diminta untuk berkontribusi. 
Mereka ini bisa diminta untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan 
beberapa umpan balik (DeVito, 2011). 

 
Gambar 8.2: Seminar (DeVito, 2011) 

Seminar dua panel. Dalam seminar dua panel, format seminar terdiri dari panel 
pakar dan panel awam. Panel awam mendiskusikan topik, tetapi jika mereka 
memerlukan informasi teknis, tambahan data atau pengarahan mereka akan 
meminta bantuan kepada anggota panel pakar untuk memberikan informasi 
yang diperlukan (DeVito, 2011). 

Simposium. Dalam simposium, setiap anggota menyajikan presentasi yang 
telah disiapkan, seperti halnya pidato di depan umum. Semua pembicara 
menilik dari aspek yang berbeda mengenai satu topik. Dalam simposium, 
pemimpin akan memperkenalkan para pembaca, mengatur alur dari satu 
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pembicara ke pembicara lain dan bisa juga menyampaikan ringkasannya 
secara berkala (DeVito, 2011). 

 
Gambar 8.3: Simposium (DeVito, 2011) 

Simposium-forum. Dalam simposium-forum terdiri dari dua bagian: 
simposium dengan pembicara yang sudah disiapkan, dan forum 
mempersilahkan para hadirin untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh 
pembicara. Pimpinan akan memperkenalkan para pembicara sekaligus menjadi 
moderator dalam acara tanya jawab (DeVito, 2011). 

 
Gambar 8.4: Simposium-forum 
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8.6 Menciptakan Kelompok Kecil yang 
Efektif 
Bekerja dengan orang lain dalam kelompok kecil dapat menjadi salah satu 
pekerjaan yang paling menuntut, menantang, dan membuat Anda frustrasi. 
Kedekatan, kepribadian yang berbeda, diskusi yang memanas, 
kesalahpahaman, dapat menimbulkan konflik.  

Beberapa pemahaman yang diperlukan untuk terciptanya komunikasi 
kelompok kecil yang efektif (Fujishin, 2013) yaitu sebagai berikut: 

1. Terbuka untuk Menemukan Diri. Sebelum Anda benar-benar dapat 
terbuka terhadap ide, pendapat, dan perasaan orang lain, Anda harus 
terlebih dahulu terbuka terhadap ide, pendapat, dan perasaan Anda 
sendiri. Tanpa pengetahuan ini, interaksi Anda dengan orang lain 
akan kekurangan koneksi, kedalaman, dan kedewasaan. Anda perlu 
meluangkan waktu untuk menemukan kembali siapa diri Anda. 
Menghabiskan waktu sendiri adalah cara paling ampuh untuk 
mencapai tujuan ini. 

2. Menghabiskan Waktu Sendiri. Ada banyak cara lain kita bisa 
mengalami periode kesendirian dalam kehidupan kita sehari-hari. 
Berikut adalah beberapa contoh aktivitas yang merupakan cara 
sederhana bagi Anda untuk mengalami kesendirian: bangun lebih 
awal, tidur lebih lambat, meluangkan waktu, mematikan 
televisi/radio, atau menikmati waktu selepas beraktivitas di luar 
rumah (sekolah, kantor). 

3. Inventaris Penemuan Diri. Ada banyak cara atau metode yang dapat 
digunakan untuk membantu memberi Anda informasi tentang siapa 
diri Anda. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain: Tes 
kepribadian, skor IQ, umpan balik dari keluarga dan teman, rapor, 
ulasan pekerjaan, analisis tulisan tangan, dan tes penempatan karir. 

4. Berbicara dengan Baik pada Diri Sendiri. Dalam perjalanan Anda 
menuju peningkatan kesadaran diri, Anda selalu menghadapi risiko 
menemukan pikiran, gagasan, dan perasaan yang tidak selalu positif.  
Pikiran yang negatif dapat menjatuhkan Anda, mengganggu 
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komunikasi Anda dengan orang lain, dan dapat mengganggu 
partisipasi dan efektivitas Anda dalam kerja kelompok, bahkan 
menghambat tingkat penerimaan diri dan pertumbuhan pribadi Anda. 

5. Menerima Diri Sendiri. Meskipun kita dapat berupaya untuk 
meningkatkan kesadaran diri kita dan berbicara lebih ramah dan 
positif kepada diri kita sendiri, kita tidak akan pernah sampai pada 
pemahaman yang lengkap tentang diri kita sendiri. Walaupun 
demikian, yang penting adalah luangkan waktu Anda untuk bertanya 
pada diri sendiri beberapa pertanyaan penting tentang hidup Anda 
sesekali. Siapa Anda? Apa yang Anda percaya? Apa prioritas Anda? 
Bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain? Apa yang ingin 
Anda tingkatkan? Dan untuk apa kamu bersyukur? Keenam 
pertanyaan ini adalah cara untuk penemuan diri. 

6. Menerima Orang Lain. Penerimaan terhadap orang lain 
mengharuskan kita untuk menunda penilaian untuk sementara waktu. 
Ini tidak berarti kita tidak boleh mengevaluasi, mengkritik, atau 
menyalahkan. Namun cobalah untuk menahan sementara penilaian 
kita, cobalah untuk menjadi lebih terbuka kepada orang lain dan 
cobalah untuk mengabaikan perbedaan dan mencari persamaan. Hal 
ini artinya kita membuka diri kepada orang lain. Penerimaan orang 
lain sangat penting untuk keberhasilan kerja kelompok. Beberapa 
akibat tanpa penerimaan terhadap orang orang lain yaitu: interaksi 
kita dalam kelompok bisa menjadi kaku, tidak toleran, saling 
menyalahkan, komitmen kita terhadap kelompok dan partisipasi kita 
dalam negosiasi dan kompromi akan lemah dan tidak aman. 
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8.7 Kasus: Kepemimpinan Kelompoktani 
Kasus kepemimpinan kelompoktani kami kutip dari International of Academic 
Research in Business & Social Sciences dengan judul Relationship between 
Leadership of the Board with the Effectiveness of Farmers Group (Achdiyat & 
Gandasari, 2018). 

Salah satu faktor penting untuk terwujudnya kelompoktani yang efektif adalah 
berjalannya kepemimpinan dari kelompoktani tersebut. Peran pemimpin 
penting di dalam mencari alternatif pemecahan masalah agar terjamin 
keteraturan dalam suatu kelompok (Achdiyat & Gandasari, 2018). 

Kepemimpinan berdasarkan sifat merupakan penilaian yang menunjukan 
kemampuan pengurus kelompoktani dalam memimpin berdasarkan ciri-ciri 
yang biasa dilakukannya dalam memimpin. Kepemimpinan di dalam 
kelompoktani merupakan kepemimpinan kesukarelaan berdasarkan pilihan 
dari para anggota. Menurut Miller (2008) dalam Achdiyat & Gandasari (2018) 
salah satu pelajaran yang telah kita terima ialah, seseorang yang menjadi 
pemimpin dikarenakan orang lain memintanya untuk memimpin. Oleh sebab 
itu banyak dari kelompoktani tidak memahami potensi kepemimpinan yang 
dimilikinya. Miller (2008) dalam Achdiyat & Gandasari (2018) menyatakan 
umumnya pemimpin tidak memahami kemampuan memimpin dan potensi 
yang dimilikinya saat memimpin.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dihasilkan hasil yang 
menunjukan tingkat kepemimpinan pengurus kelompoktani menunjukan 
bahwa jika kepemimpinan pengurus kelompoktani dinilai berdasarkan sifatnya 
dapat dikatakan tergolong sedang dengan persentase sebesar 59,53 – 75,16 
persen. Kepemimpinan sifat yang tidak terlalu tinggi terlihat dari terbatasnya 
kemampuan yang dimiliki oleh pengurus kelompoktani dalam menggerakan 
para anggota untuk melakukan kegiatan, kurang hasrat untuk memimpin, 
semangat untuk memajukan kelompok dan rasa kepercayaan diri yang masih 
kurang memadai. Sifat kepemimpinan sedang berdasarkan hasil penelitian 
disebabkan pengetahuan kepemimpinan yang kurang memadai dalam 
manajemen dan komunikasi. Pengetahuan manajemen yang kurang memadai 
yaitu dalam mengatur para anggota. Pengetahuan komunikasi yang kurang 
memadai yaitu sikap terhadap diri sendiri yang masih rendah atau sifat kurang 
percaya diri. Padahal sikap terhadap diri sendiri merupakan salah satu faktor 
yang memengaruhi dalam efektivitas berkomunikasi.  
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Pertanyaan: 

1. Dari kasus di atas menunjukkan kepemimpinan masih belum efektif.  
a. Bagaimana meningkatkan kepemimpinan yang efektif? 
b. Bagaimana menciptakan kelompoktani yang efektif? 

Kaitkan dengan teori yang baru Anda pelajari. 

Ringkasan 

• Klasifikasi peran anggota kelompok kecil tediri dari: peran tugas 
kelompok, peran membina dan mempertahankan kelompok dan peran 
individual. 

• Dua belas peran tugas kelompok adalah Inisiator-kontributor, Pencari 
Informasi, Pencari opini, Pemberi informasi, Pemberi opini, 
Elaborator, Koordinator, Berorientasi, Evaluator Kritik, Pemberi 
energi, Teknisi Prosedural dan Pencatat. 

• Tujuh peran membina: Pendorong, Penjaga harmoni, Tukang 
kompromi, Penjaga Gerbang, Penyusun standar, Pengamat kelompok 
dan komentar, Pengikut. 

• Delapan peran individual: Agresor, Penghambat, Pencari pengakuan, 
Pengaku diri sendiri, Playboy, Dominator, Pencari bantuan, Pembela 
kelompok. 

• Analisis proses interaksi menggolongkan kontribusi ke dalam empat 
bidang: sosial emosional positif, sosial emosional negatif, jawaban 
percobaan dan pertanyaan. 

• Tiga gaya kepemimpinan yang pokok adalah lepas kendali, 
demokratis dan otoriter. 

Latihan Soal 

1. Apa itu komunikasi kelompok?  
2. Mengapa kita perlu mempelajari komunikasi kelompok? 
3. Berikan contoh komunikasi kelompok berdasarkan jenisnya. 
4. Mana yang lebih efektif, gaya kepemimpinan lepas kendali, 

demokratis atau otoriter? 
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Bab 9 

Komunikasi Organisasi 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 
2. Menjelaskan pengertian organisasi dan komunikasi organisasi 
3. Menjelaskan jaringan komunikasi 
4. Menjelaskan arus komunikasi dalam organisasi 
5. Menjelaskan efektivitas komunikasi organisasi 

“Dalam suatu teori organisasi yang mendalam, komunikasi akan menjadi pusat 
pembahasan, karena struktur, keluasan dan lingkup organisasi hampir 

seluruhnya ditentukan oleh berbagai teknik komunikasi’’ – Chester Barnard 
(1938) 

Pada bab ini kita akan membahas posisi sentral komunikasi yang mencakup 
sejumlah topik yang saling berkaitan dalam komunikasi organisasi. Pertama, 
kita akan mengulas pengertian organisasi dan komunikasi organisasi. Kedua, 
kita akan menengok berbagai jenis pola komunikasi atau jaringan komunikasi. 
Ketiga, kita akan membahas tentang berbagai arus komunikasi organisasi. 
Keempat, kita akan menguraikan efektivitas komunikasi organisasi. 
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9.1 Organisasi dan Komunikasi 
Organisasi: Definisi 
Berikut definisi dan konsep organisasi menurut beberapa ahli 

1. Sobirin (2009): secara harfiah, kata organisasi berasal dari bahasa 
Yunani "organon" yang berarti alat atau instrumen. Arti kata ini 
menyiratkan bahwa organisasi adalah alat bantu manusia. Jadi, ketika 
seseorang mendirikan sebuah organisasi, tujuan akhirnya bukan 
organisasi itu sendiri melainkan agar ia dan semua orang yang terlibat 
di dalamnya dapat mencapai tujuan lain lebih mudah dan lebih 
efektif. Itulah sebabnya organisasi sering didefinisikan sebagai 
sekelompok manusia (group of people) yang bekerja bersama-sama 
dalam rangka mencapai tujuan bersama (common goals). Definisi ini 
menunjukkan adanya dua esensi dasar dari sebuah organisasi yakni 
sekelompok manusia dan tujuan bersama yang hendak dicapai. 

2. DeVito (2011); Taylor & Van Every (2011): dalam perspektif 
komunikasi, organisasi menyiratkan sebuah jaringan dari hubungan-
hubungan yang melibatkan aktor-aktor manusia, serta alat-alat, tugas 
dan obyek yang menjadi perhatian mereka. Organisasi juga 
menyiratkan sebuah asosiasi aktor manusia atau kelompok manusia, 
semuanya tetap memfokuskan perhatian mereka pada obyek yang 
sama: itu adalah sine qua non dari semua kolaborasi terorganisir. 

3. DeVito (2011): organisasi bervariasi dalam jumlah dan struktur. 
a. Jumlah anggota (sedikit vs banyak). Organisasi dengan jumlah 

terbatas (3-4 orang) saling berdekatan sementara organisasi 
dengan jumlah banyak (>1000 orang) mungkin tersebar di 
seluruh dunia. 

b. Tingkat struktur (sangat ketat vs lebih longgar). Organisasi 
dengan struktur ketat memetakan peran dan posisi dalam hierarki 
yang jelas, sementara organisasi dengan struktur longgar 
pemetaan peran dan status dalam hierarki menjadi kurang 
penting. 
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4. DeVito (2011): ada dua struktur dalam setiap organisasi yaitu formal 
dan informal. 
a. Struktur formal digambarkan dalam struktur organisasi dan 

semua kegiatan organisasi dilaksanakan dalam struktur formal.  
b. Dalam banyak kasus, struktur informal strukturnya menyilang 

garis hierarki atau tidak sesuai dengan hierarki, karena tujuannya 
lebih kepada pemenuhan kebutuhan manusiawi para individunya 
dan mempertahankan mereka sebagai satu kesatuan. Misalnya 
sekumpulan karyawan membentuk wadah bersama, studi 
bersama atau menghadiri pelatihan bersama.  

5. Goldhaber (1999): Organisasi merupakan sistem terbuka di mana 
semua bagian dalam sistem saling berhubungan termasuk dengan 
lingkungannya. Secara alami hubungan ini bersifat interdependen 
karena semua semua bagian dalam sistem saling memberikan efek 
atau saling memengaruhi. Organisasi merupakan sistem 
terbuka/jaringan yang merupakan fungsi hubungan antar bagian yang 
digerakkan oleh manusia. 

Berikut definisi komunikasi organisasi menurut beberapa ahli 

1. Suyatni & Zanny (2019): salah satu unsur yang sangat penting dalam 
organisasi adalah komunikasi.  

2. Littlejohn & Foss (2009): komunikasi organisasi merupakan bidang 
yang mengonsepkan organisasi sebagai kerja sama yang dicapai 
secara simbolis oleh manusia-manusia yang terhubung dalam 
semacam susunan yang memberikan bentuk organisasional.  

3. Wiio (1988): komunikasi organisasi adalah pertukaran informasi 
antar sistem di mana terdapat situasi antar muka sistem organisasi 
yang berbeda sehingga perlu adanya fungsi koordinasi untuk 
mencapai tujuan-tujuan individu dan organisasi. Komunikasi 
organisasi adalah alat utama dalam peubah antar muka. Alat yang 
membuat segala sesuatu menjadi mungkin dalam organisasi.  



100 Komunikasi Pertanian 

 

4. Goldhaber (1999): komunikasi organisasi adalah alur pesan-pesan di 
dalam jaringan dari hubungan-hubungan interdependen. Definisi ini 
mengandung empat konsep yaitu:  
a. Pesan. terdapat empat perilaku yaitu; modalitas pesan (verbal, 

nonverbal), penerima (komunikan), metode difusi (keluasan 
penyebaran pesan) dan tujuan alur pesan (tugas, pemeliharaan 
dan kemanusiaan). 

b. Jaringan. Role relationship (formal dan informal), direction of the 
message flow (atas, bawah, silang, diagonal), serial nature of 
message flow (detail pesan dikurangi, ditambah, ditampilkan, 
atau dimodifikasi), content of the message (verbal, nonverbal, 
tugas, pemeliharaan atau kemanusiaan). 

c. Interdependen. Organisasi merupakan sistem terbuka di mana 
semua bagian dalam sistem saling berhubungan termasuk dengan 
lingkungannya. Secara alami hubungan ini bersifat interdependen 
karena semua semua bagian dalam sistem saling memberikan 
efek atau saling memengaruhi. 

d. Hubungan. Organisasi merupakan sistem terbuka atau jaringan 
yang merupakan fungsi hubungan antar bagian yang digerakkan 
oleh manusia. 

 

9.2 Jaringan Komunikasi 
Menurut Monge and Contractor (2003) dalam Nainggolan et al., (2021) 
jaringan adalah sistem interaksi, baik formal maupun informal, yang 
digunakan dalam organisasi dan antar organisasi. Jaringan komunikasi adalah 
pola kontak antara mitra komunikasi yang diciptakan dengan mengirimkan 
dan bertukar pesan melalui ruang dan waktu. Beberapa dari susunan saluran 
atau jaringan yang digunakan Bavelas dalam Goldberg & Larson (2006) dapat 
dilihat pada Gambar 9.1. 
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Gambar 9.1: Jaringan Komunikasi (Goldberg & Larson, 2006) 

Struktur jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi yang terjalin di 
antara anggota sistem. Pengamatan perilaku kelompok dapat dilakukan dari 
hubungan yang terbentuk antar anggota dalam jaringan. Hubungan dapat 
menentukan suatu peran dalam jaringan, derajat hubungan dan kualitas 
hubungan (Rogers & Kincaid, 1981).  
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1. Peran dalam jaringan. Sumber informasi (star), perantara sebagai 
anggota salah satu kelompok (bridge), perantara bukan anggota salah 
satu kelompok (liason) dan penyendiri (isolate).  

 
Star 

 
Liason 

 
Isolate 

 
Neglectee 

 

Gambar 9.2: Peran dalam Jaringan Komunikasi (Rogers & Kincaid, 1981) 
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2. Derajat hubungan. Derajat hubungan di antara orang-orang dalam 
satu organisasi terdiri atas jumlah hubungan ke dalam (in degree) dan 
keluar (out degree). 

 

 

 

Sentralitas Lokal ke Luar  Sentralitas Lokal ke Dalam 

Gambar 9.2: Sentralitas (Rogers & Kincaid, 1981) 

3. Kualitas hubungan. Kualitas hubungan di antara orang-orang dalam 
organisasi bersifat hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. 

Gambaran struktur jaringan komunikasi memberikan pemahaman bagaimana 
arus komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Tidak ada jaringan yang baik 
atau buruk, karena penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas-tugas 
tertentu. 

 

9.3 Arus Komunikasi dalam Organisasi 
Arus komunikasi adalah hubungan komunikasi satu sama lain secara hierarki 
dalam organisasi dan berfungsi dalam lingkungannya (Suyatni & Zanny, 
2019). Terdapat beberapa bentuk arus informasi dalam organisasi. Berikut 
bentuk arus komunikasi dapat dilihat pada Tabel 9.1 dan Gambar 9.4. 
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Tabel 9.1: Arus Komunikasi (DeVito, 2011; Suyatni and Zanny, 2019) 

Arus Komunikasi Keterangan 

Upward 
Communication 
(Komunikasi ke 

atas) 

• Arus komunikasi dari bawah ke atas atau dari staf ke 
pimpinan.  

• Berisikan laporan dan usulan 
• Manfaat: memberikan manajemen umpan balik, 

memberikan rasa memiliki bagi staf, kesempatan 
manajemen untuk mendapatkan usulan baru dari staf. 

• Permasalahan: keengganan staf untuk mengirimkan 
pesan, pesan yang tidak didengar oleh pimpinan karena 
dianggap mengganggu produktivitas, pesan yang tidak 
sampai karena dihambat/disaring perantara, pimpinan 
kehilangan kemampuan untuk mendengarkan pesan.  

Downward 
Communication 
(Komunikasi ke 

bawah) 

• Arus komunikasi dari atas ke bawah atau dari pimpinan 
ke staf. 

• Berisikan tugas pekerjaan yang harus dilakukan oleh staf 
• Permasalahan: perbedaan bahasa antara pimpinan dan 

staf karena perbedaan latar belakang pendidikan.  
Lateral 

Communication 
(Komunikasi 

lateral) 

• Arus komunikasi antara teman sekerja atau dari staf ke 
staf atau di antara para atasan atau bawahan dalam unit 
yang berbeda. 

• Manfaat: terjadinya pertukaran pengetahuan dan 
pengalaman, mengatasi masalah dalam organisasi, 
meningkatkan semangat kerja dan kepuasan karyawan, 
meningkatkan koordinasi antar bagian. 

 
Gambar 9.4: Arus Komunikasi (Guffey and Babcock, 2008 dalam Suyatni & 

Zanny, 2019) 
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9.4 Efektivitas Komunikasi Organisasi 
Efektivitas komunikasi menurut Goldhaber (2003) di antaranya yaitu:  

1. Peningkatan aliran pesan. Peningkatan aliran pesan akan 
meningkatkan harapan individu berpartisipasi dalam proses 
komunikasi. 

2. Keterbukaan dalam komunikasi. Ada keterbukaan dalam pesan untuk 
“mendengarkan” dan “menceritakan”. 

3. Pengambilan keputusan partisipatif. Sikap-sikap yang secara umum 
mencirikan iklim keterbukaan dalam berkomunikasi untuk berbagi 
ide, informasi dan opini tanpa adanya pengaruh dari yang lain. 

4. Adanya rasa percaya. Sejauh mana sumber-sumber pesan dan/atau 
aktivitas komunikasi dapat dipercayai. 

5. Adanya interdependen. Adanya keterkaitan antara jaringan 
komunikasi dalam organisasi. 

6. Adanya umpan balik. Pesan yang diterima, dipahami, dan 
disampaikan kembali sehingga terjadi pertukaran pesan. 

Efektivitas komunikasi organisasi menurut Goldhaber & Barnett (1995) 
dikategorikan dalam dua tema yaitu:  

1. Perilaku individu. Tema perilaku individu memusatkan perhatian 
pada pemahaman tentang efektivitas komunikasi individu anggota 
organisasi melalui structured discourse (lisan dan tulisan) dan 
hubungan antar manusia (informal, komunikasi interpersonal, 
dinamika grup, komunikasi kelompok).  

2. Operasional sistemik. Tema operasional sistemik memusatkan 
perhatian pada pemahaman terhadap keseluruhan sumber daya yang 
meningkatkan efektivitas organisasi yang berhubungan dengan 
fenomena komunikasi di antaranya yaitu: media, modalitas, saluran, 
jaringan, perencanaan korporasi dan kebijakan. Tema operasional 
sistemik terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal. 
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9.5 Penerapan Pola dan Struktut dalam 
Jaringan Komunikasi 
Dalam latihan pola komunikasi, kita berusaha menggali efisiensi dan kepuasan 
dalam berkomunikasi. Lima kelompok dengan dengan jumlah anggota yang 
sama dibentuk mengikuti pola berikut: 

 
Tanda panah yang menghubungkan dua individu menunjukkan bahwa 
komunikasi bisa terjadi di antara mereka. Individu yang tidak dihubungkan 
dengan tanda panah hanya bisa berkomunikasi secara tidak langsung dengan 
orang yang dihubungkan dengan tanda panah. Masalahnya sama bagi semua 
kelompok. Setiap kelompok harus mencapai persetujuan bulat tentang berapa 
banyak bujur sangkar yang terdapat dalam diagram berikut: 

 
Semua pesan harus ditulis pada lembar individual. Para anggota bisa 
meneruskannya ke anggota lain hanya untuk pesan yang mereka tulis sendiri. 

 
Struktur Lingkaran 

 
Struktur Roda 

 
Struktur Y 

 

 

 
 

Struktur Rantai 

  

 
Struktur Semua Saluran 
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Jadi, jika anggota menerima pesan yang ingin diteruskan ke anggota lain, 
maka ia harus menulis ulang pesan tersebut. 

Indeks Efisiensi dan Kepuasan 

Efisiensi kelompok harus diberi indeks sekurang-kurangnya dengan dua cara: 

1. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan harus dicatat. 
2. Pesan yang dikirim harus disimpan dan dihitung. 

Dengan demikian efisiensi akan diindeks oleh waktu yang diperlukan untuk 
sampai pada jawaban yang benar dan oleh jumlah pesan yang diperlukan 
untuk berkomunikasi. 

Kepuasan para anggota kelompok harus diindeks dengan respons pada skala 
berikut: 

Berikan peringkat pada partisipasi Anda dalam tugas menurut skala berikut: 

Menarik ___:___:___:___:___:___:___ Membosankan 

Menyenangkan ___:___:___:___:___:___:___ Tidak menyenangkan 

Dinamis ___:___:___:___:___:___:___ Statis 

Bermanfaat ___:___:___:___:___:___:___ Tidak bermanfaat 

Baik ___:___:___:___:___:___:___ Buruk 

Hitung nilai rata-rata Anda untuk skala-skala tersebut sebagai berikut:  

1. Berilah angka pada skala 7 ke 1 dari kiri ke kanan. 
2. Jumlahkan nilai-nilai dari semua skala (angkanya harus berkisar 

antara 5 hingga 35). 
3. Bagilah dengan 5 untuk mendapatkan nilai rata-rata anda. 
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NILAI EFISIENSI DAN KEPUASAN 

Pola  Saluran Efisiensi Kepuasan 

Waktu Jumlah 
Pesan 

Nilai Rata-rata 
Kelompok 

Lingkaran    

Roda    

Y    

Rantai    

Semua Saluran    

Pertanyaan 

1. Pola mana yang paling efektif dalam menghasilkan komunikasi yang 
cepat dan tepat? 

2. Pola mana yang paling kurang efektif dalam menghasilkan 
komunikasi yang cepat dan tepat? 

3. Pola mana yang tingkat partisipasinya optimum? 

Dalam latihan jaringan komunikasi berikut, Anda akan menghitung struktur 
jaringan komunikasi.  
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Pertanyaan 
Jika ada jaringan seperti gambar di atas, hitung sentralitas lokal node 1 s.d 5 
dan sentralitas global node 1 s.d 5? 

Ringkasan 

• Komunikasi organisasi adalah pesan yang dikirim dan diterima di 
dalam organisasi, di dalam kelompok yang strukturnya formal 
maupun informal. 

• Istilah jaringan komunikasi merupakan saluran yang dilalui oleh 
pesan dari satu orang ke orang lain. 

• Komunikasi ke atas merupakan pesan yang dikirim dari tingkat 
hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. 

• Komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat 
hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. 

• Komunikasi lateral merupakan pesan yang dikirim dari dan ke tingkat 
hierarki yang sama. 

Latihan Soal 
1. Apa itu komunikasi organisasi?  
2. Apa itu jaringan komunikasi? 
3. Mengapa kita perlu mempelajari jaringan organisasi? 
4. Faktor-faktor apa saja memengaruhi efektivitas komunikasi 

organisasi? 

Pustaka 

DeVito, J. A. (2011). Komunikasi Antarmanusia (L. Saputra, Y. Wahyu, & Y. 
Prihantini (eds.)). Karisma Publishing Group. 

Goldberg, A. A., & Larson, C. E. (2006). Komunikasi Kelompok: Proses-
proses Diskusi dan Penerapannya. UI-Press. 

Goldhaber, G., & Barnett, G. (1995). Organizational Communications. Ablex 
Publishing Corporation. 



110 Komunikasi Pertanian 

 

Goldhaber, G. M. (1999). Organizational Communication in 1976: Present 
Domain and Future Directions. In P. J. Salem (Ed.), Organizational 
Communication and Change. Hampton Press, Inc. 

Goldhaber, G. M. (2003). Organization Communication. McGraw-Hill. 

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Teori Komunikasi. Salemba 
Humanika. 

Nainggolan, N., Mawati, A., Gandasari, D., Ardiana, D., Purba, B., Kato, I., 
Silalahi, M., Purba, S., Rahayu, P., Damayanti, W., Firdaus, E., & 
Simarmata, M. (2021). Komunikasi Organisasi: Teori, Inovasi dan 
Etika. Yayasan Kita Menulis. 

Rogers, E. M., & Kincaid, D. L. (1981). Communication Networks: Toward a 
New Paradigm for Research. Collier Macmillan Publishers. 

Sobirin, A. (2009). Budaya Organisasi. UPP STIM YKPN. 

Suyatni, S., & Zanny, S. A. (2019). Aplikasi Komunikasi Bisnis. Salemba 
Empat. 

Taylor, J., & Van Every, E. (2011). The Situated Organization: Case Studies in 
The Pragmatics of Communication Research. Taylor & Francis. 

Wiio, O. A. (1988). Organizational Communication: Contingent Views. In 
Handbook of Organizational Communications. Ablex Publishing 
Corporation. 

 

 

 

 



 

Bab 10 

Komunikasi di Depan Umum 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan bagaimana memilih dan mengembangkan topik 
2. Menjelaskan bagaimana mengelola bahan pidato dan dukungan 

materi 
3. Menjelaskan bagaimana menyampaikan pesan  
4. Menjelaskan pesan informatif 
5. Menjelaskan pesan persuasif 

“A speech should not be just a sharing of information, but a sharing of 
yourself’’ – Ralph Archibold in Adler & Rodman (2006) 

“Pidato seharusnya tidak hanya berbagi informasi, tetapi berbagi tentang diri 
Anda sendiri” – Ralph Archibold dalam Adler & Rodman (2006) 

Berbicara atau komunikasi di depan umum adalah ucapan di depan umum, 
dikeluarkan di depan umum, dari orang itu sendiri; oleh karena itu hal pertama 
baik dalam waktu maupun tingkat kepentingannya adalah bahwa seorang 
pembicara harus dapat berpikir dan merasakan hal-hal yang layak untuk 
diberikan (Carnagey & Esenwein, 2005). Komunikasi di depan umum atau 
komunikasi publik terjadi ketika suatu kelompok menjadi terlalu besar bagi 
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semua anggota untuk memberikan kontribusinya. Karakteristik komunikasi 
publik (Adler & Rodman, 2006) yaitu: 1) Satu orang atau lebih cenderung 
bertindak sebagai pembicara (menyampaikan pesan) sementara yang lainnya 
berlaku sebagai audiens. 2) Adanya keterbatasan dalam pemberian umpan 
balik verbal.  

Berbicara di depan umum merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan 
dalam organisasi (Schlee & Harich, 2010). Pengembangan kemampuan Anda 
dalam komunikasi lisan dan berbicara di depan umum (Schlee & Karns, 2017) 
diperlukan karena komunikasi lisan dan berbicara di depan umum merupakan 
keterampilan dan atribut terapan yang paling banyak diminta untuk pekerjaan 
tingkat pemula (85%), dan bahkan lebih penting untuk pekerjaan kelas atas 
(92%). 

Dalam komunikasi di depan umum, Anda sebagai seorang pembicara atau 
komunikator, perlu untuk mempersiapkan, merencanakan dan menyusun 
bahan pidato yang layak untuk disampaikan di depan publik. Oleh karena itu 
bab ini akan menjelaskan secara mendalam langkah-langkah dan prinsip-
prinsip yang dapat Anda ambil untuk mempersiapkan komunikasi publik yang 
efektif. 

 

10.1 Pemilihan dan Pengembangan 
Topik 
Keberhasilan Anda dalam berpidato dipengaruhi oleh topik yang Anda pilih. 
Sebaiknya topik yang Anda pilih adalah topik yang cukup familiar untuk 
dipahami, namun cukup inovatif untuk menarik perhatian audiens Anda.  

Panduan berikut akan membantu Anda memilih topik yang tepat untuk Anda, 
audiens Anda, dan tugas Anda (Adler & Rodman, 2006):  

1. Cari Topik Lebih Awal. Salah satu alasan untuk mencari topik lebih 
awal adalah agar Anda memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan 
pidato dan mempraktikkannya. Waktu latihan yang memadai sangat 
penting untuk membuat pidato yang efektif. 

2. Pilih Topik yang Menarik Bagi Anda. Topik Anda harus menarik 
bagi audiens Anda, dan cara terbaik untuk mencapainya adalah 
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dengan menemukan topik yang menarik bagi Anda. Ketertarikan 
Anda pada suatu topik juga akan meningkatkan kemampuan Anda 
untuk membuat pidato, dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri 
Anda ketika topik tersebut tiba saatnya untuk dipresentasikan. 
Beberapa cara untuk menentukan topik pidato yaitu dengan meninjau 
media favorit Anda, mendiskusikan peristiwa terkini dengan keluarga 
dan teman Anda, atau hanya merenungkan minat Anda dalam 
kesendirian. 

Tidak ada yang berpidato—atau menyampaikan pesan apa pun—tanpa 
memiliki alasan untuk melakukannya. Pembicara selalu memiliki tujuan: 
untuk membangkitkan respons dari pendengar. Sehingga penting bagi 
pembicara untuk mengingat tujuan yang jelas dan memahamimya. Ada dua 
tujuan  (Adler & Rodman, 2006), yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum. Pemahaman yang jelas tentang tujuan umum Anda 
membuat Anda berada di jalur yang benar untuk memilih dan 
mengembangkan topik. Ada tiga tujuan umum dasar untuk berbicara 
yaitu: a) Untuk menghibur, untuk menenangkan audiens Anda 
dengan menceritakan pengalaman yang menyenangkan. b) Untuk 
menginformasikan, untuk mencerahkan audiens Anda dengan 
mengajarkannya sesuatu. c) Untuk membujuk, Untuk menggerak 
audiens Anda ke arah sikap atau perilaku baru. 

Sebenarnya, tujuan ini bersifat kumulatif dalam arti bahwa, untuk 
memberi tahu audiens, Anda harus membuat komentar Anda cukup 
menghibur untuk mempertahankan minatnya, setidaknya cukup lama 
untuk meyakinkannya bahwa topik Anda layak untuk dipelajari. Dan 
Anda tentu harus memberi tahu audiens (tentang argumen Anda) untuk 
membujuknya. 

2. Tujuan Khusus. Ada tiga kriteria untuk pernyataan tujuan yang baik 
yaitu: 
a) Pernyataan Tujuan Harus Berorientasi pada Penerima. Memiliki 

orientasi penerima berarti bahwa tujuan Anda terfokus pada 
bagaimana pidato Anda akan memengaruhi anggota audiens 
Anda. Misalnya, jika Anda memberikan ceramah informatif 
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tentang cara pembuatan silase, tujuan ini tidak memadai jika: 
”Tujuan saya adalah untuk memberi tahu audiens saya tentang 
cara pembuatan silase”. Saat pernyataan ini diucapkan, tujuan 
Anda adalah hanya "untuk memberi tahu" sesuatu kepada 
audiens. Pernyataan tujuan tersebut agar memadai dapat 
ditingkatkan dengan cara ini: “Setelah mendengarkan pidato 
saya, audiens saya akan tahu lebih banyak tentang pembuatan 
silase”. Pernyataan tersebut memadai, karena Anda sekarang 
telah menyatakan apa yang Anda harapkan dari audiens Anda.  

b) Pernyataan Tujuan Harus Spesifik. Agar efektif, pernyataan 
tujuan harus diucapkan secara spesifik, dengan rincian yang 
cukup sehingga Anda dapat mengukur atau menguji audiens 
Anda. Setelah Anda melakukan pidato, Anda dapat melihat 
apakah Anda telah mencapai tujuan Anda. Dalam contoh yang 
diberikan sebelumnya, hanya "mengetahui tentang cara 
pembuatan silase" terlalu kabur; Anda memerlukan sesuatu yang 
lebih spesifik, seperti: “Setelah mendengarkan pidato saya, 
audiens saya akan tahu bagaimana membuat silase yang baik dan 
benar”.  

c) Pernyataan Tujuan Harus Realistis. Anda harus dapat mencapai 
tujuan Anda seperti yang dinyatakan. Anda harus menargetkan 
respons audiens yang mungkin dicapai. Jadi pernyataan tujuan 
yang lebih baik untuk pidato ini contohnya yaitu: “Setelah 
mendengarkan pidato saya, audiens saya akan dapat membuat 
daftar tujuh langkah untuk mempersiapkan pembuatan silase 
yang baik dan benar”. Pernyataan tujuan ini berorientasi pada 
penerima, spesifik, dan realistis.  

Ada dua komponen untuk dianalisis dalam situasi berbicara apa pun: audiens 
dan kesempatan (Adler & Rodman, 2006). Agar pidato Anda berhasil maka 
setiap pilihan yang Anda buat untuk menyusun pidato harus sesuai dengan 
kedua komponen yaitu sebagai berikut:  

1. Analisis Audiens. Analisis audiens adalah bentuk dari orientasi 
penerima. Anda perlu menyesuaikan pidato Anda dengan pendengar 



Bab 10 Komunikasi di Depan Umum 115 

 

Anda. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari apa yang kita katakan 
kepada anak-anak dan orang tua lebih sederhana, lebih berlebihan, 
dan tidak terlalu rumit daripada apa yang kita katakan kepada orang 
dewasa lainnya. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 
dalam analisis audiens yaitu tipe audiens, tujuan audiens, 
karakteristik demografi (usia, gender, jumlah orang) dan sikap, 
kepercayaan dan nilai yang dianut audiens. 

2. Kesempatan. Kesempatan suatu pidato ditentukan oleh keadaan yang 
melingkupinya. Tiga keadaan tersebut adalah waktu, tempat, dan 
harapan audiens. Anda harus memilih topik yang cukup luas untuk 
mengatakan sesuatu yang berharga tetapi cukup singkat agar sesuai 
dengan batas Anda (waktu). Pidato Anda juga menempati ruang fisik, 
sehingga keindahan atau keburukan lingkungan dan kebisingan atau 
sesaknya ruangan semuanya harus dipertimbangkan (tempat). Pidato 
Anda pun ditentukan oleh ekspektasi audiens. Pidato yang 
disampaikan di kelas kuliah, misalnya, biasanya diharapkan 
mencerminkan tingkat pemikiran dan kecerdasan yang tinggi, 
dibandingkan jika Anda mendiskusikan topik yang sama dengan 
teman sambil minum kopi. Ketika Anda mempertimbangkan 
kesempatan pidato Anda, perlu diingat bahwa setiap kesempatan itu 
unik. Akan ada perbedaan yang jelas antara acara kuliah, pertemuan 
di kelompok tani, dan seminar, namun setiap keadaan dan 
kesempatan ini unik.  

 

10.2 Pengelolaan dan Materi 
Pendukung 
Menyusun pesan secara efektif akan membantu Anda memperbaiki ide-ide 
Anda sendiri dan membangun pesan yang lebih persuasif. Kerangka penulisan 
yang menjadi dasar dalam struktur pidato (Adler & Rodman, 2006) yaitu: 1) 
Kerangka kerja, dapat berupa garis besar gagasan Anda dalam bentuk simbol 
dan steno pribadi yang diperlukan dalam memetakan bahan pidato Anda. 2) 
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Kerangka formal, berupa garis besar kalimat lengkap dan mencakup tujuan, 
topik atau judul. 3) Catatan bicara, formatnya dapat berupa kata kunci singkat, 
pengantar dan kesimpulan. 

Beberapa prinsip kerangka menurut Adler & Rodman (2006) yaitu sebagai 
berikut: 

1. Simbol standar. Simbol-simbol berikut: a) Poin utama (Angka 
Romawi), b) Subpoin (huruf besar), c) Sub-subpoin (nomor standar), 
d) Sub-subpoin (huruf kecil). 

2. Format standar. Garis besar contohnya dapat memenuhi aturan setiap 
simbol menjorok sejumlah spasi dari simbol di atasnya. Hal ini selain 
menjaga agar outline tetap rapi, lekukan ide-ide dengan tatanan yang 
terorganisir membantu Anda mengingat semua yang ingin Anda 
katakan.  

3. Aturan divisi. Bentuk garis besar yang tepat didasarkan pada 
beberapa aturan dan pedoman, di antaranya adalah aturan pembagian. 
Dalam garis besar formal, poin utama dan subpoin selalu mewakili 
pembagian keseluruhan. Karena tidak mungkin membagi sesuatu 
menjadi kurang dari dua bagian, Anda harus memiliki setidaknya dua 
poin utama untuk setiap topik. Kemudian, jika poin utama Anda 
dibagi, Anda akan selalu memiliki setidaknya dua subpoin, dan 
seterusnya. Aturan untuk garis besar formal adalah: Jangan pernah 
ada "I" tanpa "II", jangan pernah ada "A" tanpa "B", dan seterusnya. 
Tiga hingga lima dianggap sebagai jumlah ideal poin utama. 
Sebaiknya juga membagi poin-poin utama tersebut menjadi tiga 
sampai lima subpoin, bila perlu dan memungkinkan.  

4. Aturan kata-kata paralel. Poin utama Anda harus ditulis dengan cara 
yang serupa, atau "paralel". Misalnya, jika Anda mengembangkan 
pidato silase, poin utama Anda mungkin terlihat seperti ini: 

I. Persiapan bahan silase. 

II. Pembuatan silase. 

III. Pemberian silase. 
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Menurut Adler & Rodman (2006) ada empat fungsi dan enam tipe dari bahan 
pendukung yaitu sebagai berikut:  

1. Empat fungsi bahan pendukung yaitu: a) untuk mengklarifikasi istilah 
dan gagasan utama, b) membuat ide menarik atau untuk menarik 
perhatian audiens, c) untuk membuat suatu hal mudah diingat, d) 
untuk membuktikan kebenaran dari apa yang Anda katakan.   

2. Enam tipe bahan pendukung yaitu: a) definisi, b) contoh, c) contoh 
hipotesis, d) data statistik, e) analogi, perbandingan dan kontras, f) 
anekdot, g) testimoni. 

 

10.3 Penyampaian Pesan 
Berbicara di depan umum adalah jenis situasi evaluatif sosial yang umum dan 
sejumlah besar populasi merasa gelisah dengan itu (Arsalan & Majid, 2021). 
Sebagian besar dari kita tidak nyaman melakukan sesuatu di depan umum, 
terutama jika itu adalah bentuk kinerja di mana bakat dan kemampuan kita 
sedang dievaluasi. Kecemasan berbicara dialami oleh hampir sebagian besar 
pembicara di depan umum dalam satu atau lain bentuk, mulai dari sedikit 
gugup hingga ketakutan dan kepanikan yang melumpuhkan (Kimani et al., 
2021). Kecemasan atau stres ini merupakan rintangan dalam pidato yang 
efektif. Sehingga sangat penting untuk mendeteksi stres berbicara di depan 
umum dalam rangka pengambilan  tindakan yang tepat untuk meminimalkan 
dampaknya (Arsalan & Majid, 2021). 

Sebelum kita membahas tentang bagaimana mengelola rintangan ini, mungkin 
akan membantu Anda untuk melihat mengapa orang menderita demam 
panggung. Demam panggung dapat terjadi karena pengalaman negatif 
sebelumnya dan pemikiran yang tidak rasional (Adler & Rodman, 2006). 

1. Pengalaman negatif sebelumnya seperti pengalaman di masa lalu 
yang tidak menyenangkan dapat menyebabkan orang sering merasa 
khawatir ketika akan menyampaikan pidato. Kegagalan dalam pidato 
sebelumnya atau pengalaman lain di masa kanak-kanak yang 
menyebabkan rasa percaya diri yang rendah dapat menyebabkan 
demam panggung di kemudian hari.  
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2. Pemikiran irasional muncul karena keyakinan yang mereka miliki 
bukan karena peristiwanya. Orang dapat menjadi gugup karena rasa 
pemikiran seperti: 

 "Begitu saya berdiri untuk berbicara, saya akan melupakan semua yang 
ingin saya katakan."  

“Semua orang akan menganggap ide saya bodoh."  

"Seseorang mungkin akan menertawakanku." 

Menurut Adler & Rodman (2006) Ada lima strategi yang dapat membantu 
Anda mengelola demam panggung yaitu sebagai berikut: 

1. Gunakan kegugupan untuk keuntungan Anda. Sedikit kegugupan 
sebenarnya dapat membantu Anda menyampaikan pidato yang 
sukses. Rasa cemas dapat meningkatkan energi hal ini berlaku dalam 
berbicara. Menjadi benar-benar tenang dapat menghilangkan gairah 
yang merupakan salah satu elemen dari pidato yang baik. Sehingga 
kelolalah rasa gugup Anda. 

2. Bersikaplah rasional tentang ketakutan Anda. Beberapa ketakutan 
tentang berbicara adalah rasional. Misalnya, Anda harus khawatir jika 
Anda belum meneliti atau melatih pidato Anda. Tapi ketakutan lain 
didasarkan pada kekeliruan yang Anda baca, ketakutan akan 
membeku di depan audiens merupakan hal yang tidak rasional.  
Sehingga jika Anda takut, Anda perlu untuk menganalisis terlebih 
dahulu seberapa besar kemungkinan kejadian itu sebenarnya. Dan 
kemudian menganalisis mengapa peristiwa itu akan terjadi, bahkan 
jika itu terjadi, tidak akan menjadi bencana besar. 

3. Pertahankan orientasi penerima. Memberi terlalu banyak perhatian 
pada perasaan Anda sendiri—bahkan ketika Anda merasa baik 
tentang diri Anda sendiri—akan menghabiskan energi untuk 
berkomunikasi dengan pendengar Anda. Berkonsentrasilah pada 
audiens Anda daripada pada diri Anda sendiri. Fokuskan energi Anda 
untuk membuat mereka tetap tertarik, dan untuk memastikan mereka 
memahami Anda. 
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4. Jaga sikap positif. Bangun dan pertahankan sikap positif terhadap 
audiens Anda, pidato Anda, dan diri Anda sendiri sebagai pembicara. 
Beberapa konsultan komunikasi menyarankan agar pembicara publik 
harus berkonsentrasi pada tiga pernyataan segera sebelum berbicara. 
Ketiga pernyataan tersebut adalah: a) Saya senang saya memiliki 
kesempatan untuk berbicara tentang topik ini. b) Saya tahu apa yang 
saya bicarakan. c) Saya peduli dengan audiens saya.  

5. Persiapan yang Matang. Persiapan adalah kunci paling penting untuk 
mengendalikan kecemasan berbicara. Anda dapat merasa percaya diri 
jika Anda tahu dari latihan bahwa ucapan Anda terorganisir dan 
didukung dengan baik dan penyampaian Anda lancar. Jika Anda 
cemas dan takut melupakan apa yang akan Anda katakan, pastikan 
kartu catatan Anda lengkap dan efektif, dan Anda telah melatih 
pidato Anda secara menyeluruh.  Jika Anda cemas dan takut  
"terdengar bodoh", maka memulai lebih awal dengan banyak 
penelitian dan pemikiran lanjutan.   

Saran lain yang diberikan Carnagey & Esenwein (2005) yang dapat membantu 
Anda mengelola demam panggung yaitu sebagai berikut: 

1. Latihan, latihan, dan latihan berbicara di depan audiens akan 
cenderung menghilangkan semua ketakutan, dengan latihan yang 
terus menerus akan menimbulkan kepercayaan diri. Sehingga Anda 
harus belajar berbicara dan berbicara. 

2. Konsentrasi adalah proses pengalihan perhatian dari hal-hal yang 
kurang penting. Ketika Anda berada di atas panggung, jadi pusatkan 
perhatian Anda pada apa yang akan Anda katakan, isi pikiran Anda 
dengan materi pidato Anda, hal ini akan mengusir ketakutan Anda 
yang tidak mendasar. 

3. Memiliki Sesuatu untuk Dikatakan. Untuk memperoleh kepercayaan 
diri, Anda harus memiliki sesuatu untuk menjadi percaya diri. Jika 
Anda pergi ke hadapan audiens tanpa persiapan apa pun, atau 
pengetahuan sebelumnya tentang subjek Anda, Anda harus sadar diri, 
Anda seharusnya malu untuk mencuri waktu audiens Anda. 
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Sebaiknya persiapkan diri Anda, ketahui apa yang akan Anda 
bicarakan, bagaimana Anda akan mengatakannya dan kenali subjek 
Anda lebih baik dan tidak ada yang perlu Anda takutkan. 

Adler & Rodman (2006) dan McNatt (2019) pun menyatakan cara terbaik 
untuk memastikan pidato yang efektif adalah dengan melatih pidato berulang 
kali dan sistematis. Salah satu cara menurut Adler & Rodman (2006) untuk 
melakukannya adalah melalui beberapa atau semua langkah berikut: 

1. Pertama, presentasikan pidato untuk diri sendiri. "Bicaralah" seluruh 
isi pidato Anda, termasuk contoh-contoh yang akan Anda berikan.  

2. Kedua, rekam pidato Anda, dan dengarkan. Rekaman video telah 
terbukti menjadi alat yang sangat efektif untuk latihan, memberi 
Anda gambaran tentang seperti apa penampilan Anda, dan juga suara 
Anda. 

3. Ketiga, presentasikan pidato di depan sekelompok kecil teman atau 
kerabat. 

4. Presentasikan pidato tersebut kepada setidaknya satu pendengar di 
ruangan tempat Anda akan menyampaikan pidato terakhir (atau, jika 
ruangan itu tidak tersedia, ruangan serupa). Minta pendengar Anda 
mengkritik pidato Anda. 

Dua aspek penting dalam penyampaian pesan  untuk terciptanya pidato yang 
efektif (Adler & Rodman, 2006) yaitu: 

1. Aspek Visual dalam Penyampaian Pesan Nonverbal. 
a. Penampilan merupakan variabel persiapan dalam pidato. 

Pembicara yang kredibel terlihat seperti orang bisnis menarik 
namun tidak mencolok.  

b. Gerakan adalah aspek visual yang penting dalam penyampaian. 
Cara Anda berjalan ke depan audiens, misalnya, akan 
mengekspresikan kepercayaan diri dan antusiasme Anda. Salah 
satu cara untuk mengontrol gerakan yang tidak disengaja adalah 
dengan bergerak secara bebas/alami ketika Anda merasa perlu 
untuk bergerak. Cukup terlibat dalam pesan Anda, dan biarkan 
keterlibatan Anda menciptakan motivasi untuk gerakan Anda.  
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c. Postur tubuh yang baik berarti berdiri tegak namun cukup 
nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu Anda 
mendapatkan reaksi audiens yang positif karena berdiri tegak 
membuat Anda lebih terlihat. Ini juga meningkatkan kontak 
audiens Anda karena audiens akan merasa bahwa Anda cukup 
tertarik pada mereka untuk berdiri secara formal, namun cukup 
santai untuk merasa nyaman dengan mereka. 

d. Ekspresi wajah Anda bisa lebih bermakna bagi audiens daripada 
kata-kata yang Anda ucapkan. Ekspresi wajah Anda akan 
mencerminkan keterlibatan Anda dengan pesan Anda. Jangan 
mencoba berpura-pura. Terlibatlah dalam pesan Anda, dan wajah 
Anda akan bekerja dengan sendirinya. 

e. Kontak mata merupakan aspek nonverbal yang paling penting 
dalam penyampaian pesan. Kontak mata dapat meningkatkan 
kontak langsung Anda dengan audiens Anda dan untuk 
membantu Anda mengendalikan kegugupan Anda. Kontak mata 
langsung adalah bentuk pengujian realitas. Untuk 
mempertahankan kontak mata, Anda dapat mencoba menatap 
mata setiap anggota audiens Anda setidaknya sekali selama 
presentasi tertentu.  

2. Aspek Auditori dalam Pengiriman Pesan Nonverbal. 
a. Volume. Kunci untuk menentukan volume yang tepat adalah 

kontak audiens. Penyampaian Anda harus cukup keras sehingga 
audiens Anda dapat mendengar semua yang Anda katakan.  

b. Rate (Tingkat kecepatan). Kecepatan dalam berbicara disebut 
tingkat kecepatan (rate). Kecepatan berbicara yang normal adalah 
antara 120 dan 150 kata per menit. Jika Anda berbicara jauh lebih 
lambat dari itu, Anda mungkin cenderung menidurkan audiens 
Anda. Namun, jika lebih cepat akan cenderung tidak dipahami 
oleh audiens. Kecepatan berbicara dengan tingkat kecepatan yang 
memadai berkaitan dengan kompetensi seorang pembicara.  

c. Pitch. Tinggi rendahnya suara Anda (pitch) dikontrol oleh 
frekuensi di mana pita suara Anda bergetar saat Anda mendorong 
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udara melaluinya. Pitch akan cenderung mengikuti rate dan 
volume. Saat Anda mempercepat atau menjadi lebih keras, nada 
Anda akan cenderung naik. Anda harus mengontrol nada bicara 
Anda sehingga pendengar Anda percaya bahwa Anda sedang 
berbicara dengan mereka daripada tampil di depan mereka. 
Keterlibatan Anda dalam pesan dapat membantu Anda 
menangani hal ini secara alami. 

d. Artikulasi. Artikulasi berarti mengucapkan semua bagian dari 
semua kata yang diperlukan dan tidak ada yang lain. Artikulasi 
yang salah biasanya disebabkan oleh (1) penghilangan bagian 
kata, (2) penggantian bagian kata (substitusi), (3) penambahan 
bagian kata, atau (4) tumpang tindih dua kata atau lebih.  

 

10.4 Pesan Informatif 
Ada beberapa jenis pesan informatif yaitu sebagai berikut:   

1. Berdasarkan Konten. Pidato tentang pesan informatif umumnya 
dikategorikan menurut isinya, yaitu sebagai berikut: a) Pidato tentang 
Objek, yaitu tentang segala sesuatu yang nyata (mampu dilihat atau 
disentuh). Contohnya demonstrasi program komputer baru (atau 
produk lainnya). b) Pidato Tentang Proses, serangkaian tindakan 
yang mengarah ke hasil tertentu. Contohnya proses pembuatan silase, 
proses pembuatan biogas, atau proses membuka aplikasi Takesi. c) 
Pidato tentang Peristiwa. Topik Anda berhubungan dengan sesuatu 
yang penting yang terjadi, sedang terjadi, atau mungkin terjadi: 
magang di perusahaan, praktik kerja lapang di desa, atau launching 
program kegiatan pertanian. d) Pidato tentang Konsep, mencakup 
ide-ide yang tidak berwujud, seperti keyakinan, teori, ide, dan 
prinsip. Jika Anda memberikan pidato informatif tentang 
postmodernisme, vegetarisme, atau "isme" lainnya. 

2. Berdasarkan Tujuan. Kategori berdasarkan tujuan yaitu sebagai 
berikut: a) Deskripsi. Anda mungkin memperkenalkan inovasi atau 
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produk baru ke sekelompok peternak, atau Anda mungkin 
menggambarkan seperti apa profesi peternak. b) Penjelasan. 
Penjelasan memperjelas ide/konsep yang sudah diketahui tetapi tidak 
dipahami oleh audiens. Misalnya, audiens Anda mungkin sudah tahu 
bahwa kualitas produk tidak baik, tetapi mereka mungkin bingung 
dengan alasan mengapa kualitas tidak baik. Penjelasan sering 
berhubungan dengan pertanyaan mengapa. Mengapa kualitas produk 
kita kurang baik? c) Instruksi. Instruksi mengajarkan sesuatu kepada 
audiens secara logis, langkah demi langkah. Instruksi adalah dasar 
dari program dan orientasi pelatihan. Jenis pidato ini sering 
menampilkan demonstrasi atau alat bantu visual. Jadi, jika Anda 
memberikan instruksi tentang "Cara memerah sapi yang benar agar 
susu berkualitas," Anda dapat mendemonstrasikannya sendiri. 

Teknik dalam pidato informatif (Adler & Rodman, 2006) yaitu sebagai 
berikut: 

1. Tentukan tujuan secara spesifik. Tujuan sebaiknya berorientasi pada 
audiens, tepat, dan dapat dicapai. 

2. Buat informasi yang memang dibutuhkan. Pidato informatif yang 
efektif adalah menciptakan informasi yang dibutuhkan oleh audiens. 
Sehingga audiens mau mendengarkan dan belajar dari pidato Anda. 
Anda dapat memanfaatkan kebutuhan fisik anggota audiens dengan 
menghubungkan topik Anda dengan kelangsungan hidup mereka atau 
dengan peningkatan kondisi kehidupan mereka. Contoh topik tentang 
kebutuhan dasar yaitu pangan (memakannya, memasaknya, atau 
berbelanja), polusi air (hubungkan dengan informasi daftar polutan di 
salah satu danau setempat), kebutuhan praktis audiens (cara berhasil 
dalam kursus atau pencarian pekerjaan). 

3. Buatlah mudah untuk didengarkan. Buat audiens Anda mudah 
mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Beberapa 
hal yang diperlukan yaitu: a) Anda harus berbicara dengan jelas dan 
dengan volume yang cukup untuk didengar oleh semua pendengar 
Anda.  b) Batasi jumlah informasi yang diberikan. c) Gunakan 
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informasi yang telah dipakai untuk meningkatkan pengertian audiens. 
d) Gunakan informasi sederhana untuk membangun pemahaman 
informasi yang kompleks. 

 

10.5 Pesan Persuasif 
Persuasi adalah proses memotivasi seseorang, melalui komunikasi, untuk 
mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku tertentu. Sehingga menurut (Adler 
& Rodman, 2006) dari definisi ini terkandung beberapa karakteristik persuasi 
yaitu sebagai berikut: 

1. Persuasi tidak sama dengan paksaan. Pendekatan paksaan biasanya 
disertai ancaman, sifatnya ilegal dan tidak akan efektif. Pemaksaan 
akan menyebabkan kegagalan, hasil yang tidak akan bertahan lama, 
tidak produktif, bahkan menyebabkan tidak adanya penghargaan atau 
pemberontakan. Sementara pendekatan persuasi, sifatnya membujuk, 
membuat pendengar ingin berpikir atau bertindak secara berbeda. 

2. Persuasi Biasanya Bertambah. Sikap biasanya tidak berubah secara 
instan atau dramatis. Persuasi adalah sebuah proses. Ketika berhasil, 
biasanya berhasil dari waktu ke waktu, secara bertahap, dan biasanya 
sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, pembicara yang realistis 
menetapkan tujuan dan harapan yang mencerminkan karakteristik 
persuasi ini. 

3. Persuasi Itu Interaktif. Persuasi bukanlah sesuatu yang Anda lakukan 
kepada audiens, melainkan sesuatu yang Anda lakukan bersama 
dengan audiens. Aktivitas timbal balik (saling berargumen) ini sangat 
penting untuk resolusi.  

4. Persuasi itu Etis. Persuasi etis memainkan peran penting dan berharga 
dalam kehidupan setiap orang. Melalui persuasi etis, kita 
memengaruhi kehidupan orang lain dengan cara yang bermanfaat. 
Misalnya Anda dapat meyakinkan orang yang Anda cintai untuk 
berhenti merokok; Anda dapat meminta anggota komunitas Anda 
untuk melestarikan energi atau bergabung bersama untuk 
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membersihkan lingkungan; Anda dapat membujuk atasan untuk 
mempekerjakan Anda untuk pekerjaan di mana bakat, minat, dan 
kemampuan Anda akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Gambar berikut adalah contoh struktuk bagan pidato persuasif. Dengan 
struktur ini, jika tujuan Anda adalah untuk meyakinkan, Anda berkonsentrasi 
pada dua komponen pertama: Menetapkan masalah dan menjelaskan 
solusinya. Jika tujuan Anda adalah untuk menggerakkan, Anda menambahkan 
komponen ketiga, menggambarkan reaksi audiens yang diinginkan.  

 

 
Gambar 10.1: Struktur Pidato Persuasif (Adler & Rodman, 2006) 

Ringkasan 

• Ada dua tujuan dalam penyampaikan pidato yaitu tujuan umum dan 
khusus. Tujuan umum seperti menghibur, menginformasikan, dan 
membujuk. Beberapa kriteria dalam tujuan khusus yaitu berorientasi 
pada penerima, spesifik dan realistis.  

• Agar dapat memilih topik dengan tepat hal yang diperlukan adalah 
mencari topik lebih awal dan memilih topik yang menarik perhatian.  

• Empat fungsi bahan pendukung/referensi yaitu: a) untuk 
mengklarifikasi istilah dan gagasan utama, b) membuat ide menarik 

Pidato untuk 
Meyakinkan

I. Jelaskan 
masalahnya.

A. Diskusikan sifat masalahnya.

B. Tunjukkan bagaimana masalah 
tersebut memengaruhi audiens Anda.

II. Jelaskan 
solusinya.

A. Tunjukkan bahwa rencana itu akan 
berhasil.

B. Diskusikan keuntungan dari rencana 
tersebut.

III. Jelaskan 
reaksi audiens 

yang 
diinginkan.

A. Jelaskan dengan tepat apa yang 
harus dilakukan audiens.

B. Jelaskan manfaat dari tanggapan 
yang Anda cari.
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atau untuk menarik perhatian audiens, c) untuk membuat suatu hal 
mudah diingat, d) untuk membuktikan kebenaran dari apa yang Anda 
katakan.   

• Enam tipe bahan pendukung/referensi yaitu: a) definisi, b) contoh, c) 
contoh hipotesis, d) data statistik, e) analogi, perbandingan dan 
kontras, f) anekdot, g) testimoni. 

• Jenis pesan informatif yaitu sebagai berikut:  a) berdasarkan Konten 
(pidato tentang objek, proses, peristiwa dan konsep); b) berdasarkan 
Tujuan (deskripsi, penjelasan, dan instruksi).  

• Beberapa karakteristik persuasi yaitu sebagai berikut: a) persuasi 
tidak sama dengan paksaan, b)  persuasi biasanya bertambah, c) 
persuasi itu interaktif, d) persuasi itu etis. 

Latihan Soal 

1. Apa itu komunikasi publik?  
2. Mengapa kita perlu mempelajari komunikasi publik? 
3. Bagaimana caranya agar pidato kita efektif? 
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Bab 11 

Komunikasi Lintas Budaya 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan pengertian komunikasi lintas budaya 
2. Menjelaskan dimensi komunikasi lintas budaya 
3. Menjelaskan proses dan fungsi komunikasi lintas budaya 
4. Menjelaskan hambatan dalam komunikasi lintas budaya 
5. Menjelaskan strategi untuk meningkatkan komunikasi lintas budaya 

“Being an effective communicator means interacting positively with people 
from various racial, ethnic, and cultural backgrounds.’’ – Pearson et al. (2011) 

“Menjadi komunikator yang efektif berarti berinteraksi secara positif dengan 
orang-orang dari berbagai latar belakang ras, etnis, dan budaya” – Pearson et 

al. (2011) 

Mengapa kita perlu mempelajari komunikasi lintas budaya? Fakta pertama, 
bahwa kita hidup dalam masa ketika perubahan teknologi, pola migrasi, 
ekonomi, politik dan kepadatan penduduk telah mengakibatkan kita 
berinteraksi atau berkomunikasi lintas budaya. Fakta berikutnya, Komunikasi 
Lintas Budaya sangat dipengaruhi oleh budaya. Oleh sebab itu budaya sebagai 
latar belakang dan pengalaman yang kita peroleh, akan membatu kita dalam 
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berinteraksi dengan dunia dan menentukan bagaimana dunia ini seharusnya 
bagi kita (Samovar, Porter and McDaniel, 2010 dalam Gandasari et al., 2021). 
Oleh karena itu bab ini akan menjelaskan secara mendalam informasi yang 
dapat Anda ambil untuk mempersiapkan komunikasi lintas budaya yang 
efektif. 

 

11.1 Definisi Komunikasi Lintas Budaya 
Berikut definisi komunikasi lintas budaya menurut beberapa ahli.  

1. Hurn & Tomalin (2013): komunikasi lintas budaya adalah subjek 
multifaset yang memiliki unsur-unsur dari sejumlah disiplin ilmu 
yaitu:antropologi; ilmu bahasa; filsafat; dan psikologi. Komunikasi 
lintas budaya adalah tentang komunikasi antara komunikator dan 
komunikan dari budaya yang berlainan baik secara tatap muka 
maupun pada jarak yang berjauhan. Komunikasi dapat melibatkan 
bahasa lisan dan tulisan, bahasa tubuh dan bahasa etika dan protokol. 

2. Samovar et al. (2010): Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi 
yang terjadi antara anggota dari budaya yang berbeda. Komunikasi 
terjalin antara orang-orang yang memiliki sistem simbol dan persepsi 
budaya yang cukup berbeda. 

3. Stringer & Cassiday (2009): komunikasi lintas budaya adalah 
komunikasi yang terjalin antar manusia dengan latar belakang budaya 
yang berbeda. Ini dapat mencakup seluruh rentang perbedaan dari 
kebangsaan, usia, hingga departemen yang berbeda dalam organisasi 
yang sama. 

4. Edward T Hall (1989) dalam Carte & Fox (2004):  inti dari 
komunikasi lintas budaya yang efektif lebih berkaitan dengan 
melepaskan tanggapan yang benar daripada dengan mengirimkan 
pesan yang benar. Anda perlu tetap berpikiran terbuka, berempati, 
mengajukan pertanyaan perseptif, dan mendengarkan secara efektif 
pada saat mereka menyampaikan pesan dan bagaimana suaranya saat 
mengatakannya. 
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5. Rogers dan Steinfatt (1999) dalam Pearson et al. (2011) 
mendefinisikan komunikasi antarbudaya sebagai pertukaran 
informasi antara individu-individu yang berbeda secara budaya. 

 

11.2 Dimensi Komunikasi Lintas Budaya 
Menurut Samovar et al. (2010) dalam Gandasari et al. (2021) Hofstede 
membagi nilai dimensi yang dipengaruhi budaya dalam lima klasifikasi 
berikut: 

1. Individualisme/Kolektivisme. Pada dimensi individualisme seorang 
pribadi merupakan unit terkecil utama dalam setiap hubungan sosial, 
kemandirian lebih ditekankan dibandingkan ketergantungan, prestasi 
pribadi sangat dihargai, dan keunikan dari setiap individu merupakan 
nilai yang tertinggi. Menurut Goleman dalam Samovar et al. (2010), 
pada budaya yang menghargai individualisme, tujuan pribadi 
seseorang menjadi prioritas dibandingkan kesetiaan terhadap 
kelompok, seperti keluarga atau majikan. Kesetiaan seorang 
individualis terhadap suatu kelompok sangat kecil; mereka kadang 
merasa menjadi bagian dari banyak kelompok dan cenderung 
mengganti keanggotaan mereka jika hal itu cocok bagi mereka, 
pindah gereja, misalnya, atau meninggalkan satu jenis pekerjaan 
untuk yang lainnya.  

Sementara nilai yang digambarkan dari karakter masyarakat dengan budaya 
kolektivis adalah perhatian mereka terhadap hubungan. Hubungan-hubungan 
ini membedakan kelompok-dalam dan kelompok-luar. Orang-orang 
bergantung pada kelompok-dalam mereka (misalnya kerabat, suku, klan, dan 
organisasi) dan setia terhadap kelompok tersebut. Triadis dalam Samovar et al. 
(2010) menyatakan kolektivisme berarti penekanan terhadap (a) Tujuan dan 
kebutuhan kelompok daripada diri sendiri;(b) norma dan kewajiban sosial 
ditentukan oleh kelompok; (c) kepercayaan yang dianut dalam kelompok-
dalam yang membedakan pribadi dalam kelompok-dalam; dan (d) kesediaan 
untuk bekerja sama dengan anggota kelompok-dalam. Berikut Tabel Nilai 
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Individualisme/ Kolektivisme dikutip dari Hoftstede dalam Samovar et al. 
(2010). 

Tabel 11.1: Nilai Individualisme/Kolektivisme pada 50 Negara dan 3 Daerah 
Bagian (Samovar et al., 2010) 

Peringkat Negara Peringkat Negara 

1 Amerika Serikat 28 Turki 

2 Australia 29 Uruguay 

3 Inggris 30 Yunani 

4/5 Kanada 31 Filipina 

4/5 Belanda 32 Meksiko 

6 Selandia Baru 33/35 Yugoslavia 

7 Italia 33/35 Portugis 

8 Belgia 33/35 Afrika Timur 

9 Denmark 36 Malaysia 

10/11 Swedia 37 Hongkong 

10/11 Perancis 38 Chili 

12 Irlandia 39/41 Singapura 

13 Norwegia 39/41 Thailand 

14 Swiss 39/41 Afrika Barat 

15 Jerman 42 El Salvador 

16 Afrika Selatan 43 Korea Selatan 

17 Finlandia 44 Taiwan 

18 Austria 45 Peru 

19 Israel 46 Kosta Rika 

20 Spanyol 47/48 Pakistan 
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Peringkat Negara Peringkat Negara 

21 India 47/48 Indonesia 

22/23 Jepang 49 Kolombia 

22/23 Argentina 50 Venezuela 

24 Iran 51 Panama 

25 Jamaika 52 Ekuador 

26/27 Brazil 53 Guatemala 

26/27 Negara-negara Arab   

Angka peringkat yang rendah menunjukkan negara tersebut lebih 
individualisme. Sebaliknya angka peringkat yang tinggi berarti negara 
tersebut mendukung kolektivisme. 

2. Menghindari Ketidakpastian Tingkat Tinggi dan Tingkat Rendah. 
Pada penganut budaya menghindari ketidakpastian tinggi, mencoba 
menghindari ketidakpastian dan ambiguitas dengan menyediakan 
kestabilan bagi anggotanya dengan protokol sosial yang formal, 
menekankan konsensus, dan tidak mentolerir ide yang menyimpang. 
Ada kebutuhan yang besar untuk rencana, hukum, peraturan, protokol 
sosial, dan komunikasi serta perilaku yang tetap (Samovar et al., 
2010).  

Tabel 11.2: Tingkat Menghindari Ketidakpastian dalam 50 Negara dan 3 
Daerah Bagian (Samovar et al., 2010) 

Peringkat Negara Peringkat Negara 

1 Yunani 28 Ekuador 

2 Portugis 29 Jerman 

3 Guatemala 30 Thailand 

4 Uruguay 31/32 Iran 

5/6 Belgia 31/32 Finlandia 
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Peringkat Negara Peringkat Negara 

5/6 El Salvador 33 Swiss 

7 Jepang 34 Afrika Barat 

8 Yugoslavia 35 Belanda 

9 Peru 36 Afrika Timur 

10/15 Spanyol 37 Australia 

10/15 Argentina 38 Norwegia 

10/15 Panama 39/40 Afrika Selatan 

10/15 Perancis 39/40 Selandia Baru 

10/15 Chili 41/42 Indonesia 

10/15 Kosta Rika 41/42 Kanada 

16/17 Turki 43 Amerika Serikat 

16/17 Korea Selatan 44 Filipina 

18 Meksiko 45 India 

19 Israel 46 Malaysia 

20 Kolombia 47/48 Inggris 

21/22 Venezuela 47/48 Irlandia 

21/22 Brazil 49/50 Hongkong 

23 Italia 49/50 Swedia 

24/25 Pakistan 51 Denmark 

24/25 Austria 52 Jamaika 

26 Taiwan 53 Singapura 

27 Negara-negara Arab   

Angka peringkat yang rendah menunjukkan negara tersebut lebih menghindari 
ketidakpastian. Sebaliknya angka peringkat yang tinggi berarti negara tersebut lebih 
mudah menerima ketidakpastian. 
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Pada penganut penghindaran ketidakpastian tingkat rendah, mereka 
memiliki toleransi yang tinggi, menerima pandangan orang yang berbeda, 
menghargai inisiatif, berani mengambil risiko, tidak menyukai struktur 
yang terkait dengan hierarki, fleksibel, berpikir bahwa seharusnya ada 
sedikit peraturan, dan bergantung pada para ahli juga pada diri mereka 
sendiri. 

3. Pengaruh Kekuasaan yang Tinggi dan Rendah. Negara-negara dan 
daerah bagian berdasarkan tingkat pengaruh kekuasaan (Tabel 11.3). 

Tabel 11.3: Tingkat Pengaruh Kekuasaan dalam 50 Negara dan 3 Daerah 
Bagian (Samovar et al., 2010) 

Peringkat Negara Peringkat Negara 

1 Malaysia 27/28 Korea Selatan 

2/3 Guatemala 29/30 Iran 

2/3 Panama 29/30 Taiwan 

4 Filipina 31 Spanyol 

5/6 Meksiko 32 Pakistan 

5/6 Venezuela 33 Jepang 

7 Negara-negara Arab 34 Italia 

8/9 Ekuador 35/36 Argentina 

8/9 Indonesia 35/36 Afrika Selatan 

10/11 India 37 Jamaika 

10/11 Afrika Barat 38 Amerika Selatan 

12 Yugoslavia 39 Kanada 

13 Singapura 40 Belanda 

14 Brazil 41 Australia 

15/16 Perancis 42/44 Kosta Rika 
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Peringkat Negara Peringkat Negara 

15/16 Hongkong 42/44 Jerman 

17 Kolumbia 42/44 Inggris 

18/19 El Savador 45 Swiss 

18/19 Turki 46 Finlandia 

20 Belgia 47/48 Norwegia 

21/23 Afrika Timur 47/48 Swedia 

21/23 Peru 49 Irlandia 

21/23 Thailand 50 Selandia Baru 

24/25 Chili 51 Denmark 

24/25 Portugis 52 Israel 

26 Uruguay 53 Austria 

27/28 Yunani   

Semakin rendah angkanya, semakin tinggi negara tersebut diklasifikasikan 
sebagai negara dengan pengaruh kekuasaan tinggi.  

Menurut Gudykunst dalam Samovar et al. (2010), individu dari budaya 
dengan pengaruh kekuasaan yang tinggi menerima kekuasaan sebagai 
bagian dari masyarakat dan penguasa menganggap bawahannya berbeda 
dari dirinya dan sebaliknya. Dalam organisasi dengan pengaruh 
kekuasaan yang tinggi, ada pemusatan kekuasaan, pentingnya status dan 
peringkat, dan terdapat hierarki yang kaku (Samovar et al., 2010). 
Sementara pada budaya dengan pengaruh kekuasaan yang rendah 
menganggap bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat harus 
diminimalisasi (Samovar et al., 2010). Budaya dengan pengaruh 
kekuasaan yang rendah dituntun oleh hukum, norma, dan perilaku setiap 
hari yang membuat perbedaan kekuasaan sekecil mungkin (Brislin dalam 
Samovar et al., 2010). 

4. Maskulin/Feminin. Menurut Hofstede. Budaya maskulin melihat 
secara biologis berdasarkan jenis kelamin dalam menjelaskan 
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peranan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-
laki diharapkan menjadi sosok yang tegas, ambisius, dan kompetitif 
serta berjuang untuk kesuksesan materi dan menghormati apa yang 
besar, kuat dan cepat. Sementara pada budaya feminin lebih 
menekankan perilaku yang mengemong. Pandangan feminin laki-laki 
tidak perlu tegas dan dapat mengemong serta adanya kesetaraan 
gender (Samovar et al., 2010). 

Tabel 11.4: Nilai Maskulin dalam 50 Negara dan 3 Daerah Bagian 
(Hofstede dalam Samovar et al., 2010)) 

Peringkat Negara Peringkat Negara 

1 Jepang 28 Singapura 

2/3 Austria 29 Israel 

2/3 Venezuela 30/31 Indonesia 

4/5 Italia 30/31 Afrika Barat 

4/5 Swiss 32/33 Turki 

6 Meksiko 32/33 Taiwan 

7/8 Irlandia 34 Panama 

7/8 Jamaika 35/36 Iran 

9/10 Inggris 35/36 Perancis 

9/10 Jerman 37/38 Spanyol 

11/12 Filipina 37/38 Peru 

11/12 Kolombia 39 Afrika Timur 

13/14 Afrika Selatan 40 El Salvador 

13/14 Ekuador 41 Korea Selatan 

15 Amerika Serikat 42 Uruguay 
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Peringkat Negara Peringkat Negara 

16 Australia 43 Guatemala 

17 Selandia Baru 44 Thailand 

18/19 Yunani 45 Portugis 

18/19 Hongkong 46 Chili 

20/21 Argentina 47 Finlandia 

20/21 India 48/49 Yugoslavia 

22 Belgia 48/49 Kosta Rika 

23 Negara-negara Arab 50 Denmark 

24 Kanada 51 Belanda 

25/26 Malaysia 52 Norwegia 

25/26 Pakistan 53 Swedia 

27 Brazil   

Semakin rendah angkanya, semakin tinggi negara tersebut diklasifikasikan 
sebagai negara yang memfavoritkan nilai maskulin.  

5. Orientasi Jangka Panjang dan Jangka Pendek. Pada budaya orientasi 
jangka Panjang mencerminkan etika yang kuat dan menunjukkan rasa 
hormat pada perbedaan status. Sementara pada budaya yang 
menempatkan orientasi jangka pendek, kadang tidak 
memprioritaskan status, berhubungan dengan hasil jangka pendek, 
dan mencari jalan cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka 
(Samovar et al., 2010). 
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11.3 Proses dan Fungsi Komunikasi 
Lintas Budaya 
Perbedaan komunikasi lintas budaya dengan jenis komunikasi lainnya 
adalah dalam unsur-unsur sosio-budayanya. Pada proses komunikasi 
lintas budaya dilakukan dengan:  

1. Dengan negosiasi untuk mengikutsertakan orang-orang dalam 
pertemuan yang membahas satu tema yang sedang diperdebatkan. 
Simbol dapat mempunyai makna jika dia dimasukkan kedalam satu 
konteks dan makna-makna itu dinegosiasikan.  

2. Keputusan untuk terlibat dalam proses pemberian makna yang sama 
melalui pertukaran sistem simbol yang bergantung pada kesepakatan 
di antara orang-orang yang terlibat dalam percakapan tersebut.  

3. Sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram namun 
bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita.  

4. Menunjukkan fungsi sebuah kelompok sehingga kita dapat 
membedakan diri dari kelompok lain dan mengidentifikasikannya 
dengan berbagai cara (Liliweri, 2003 dalam Gandasari et al., 2021). 

Purwasito (2003) dalam Gandasari et al. (2021) mengatakan bahwa 
dengan adanya komunikasi multikultural akan memengaruhi secara 
langsung baik pengaruh yang bersifat kognitif maupun yang bersifat 
afektif yaitu: 

1. Memberi kepekaan terhadap diri seseorang tentang budaya asing 
sehingga dapat merangsang pemahaman yang lebih baik tentang 
budaya sendiri dan mengerti bias-biasnya. 

2. Memperoleh kemampuan untuk benar-benar terlibat dalam tindak 
komunikasi dengan orang lain yang berbeda-beda latar belakang 
budayanya sehingga tercipta interaksi yang harmonis dan langgeng. 

3. Memperluas cakrawala budaya asing atau budaya orang lain, 
sehingga lebih menumbuhkan empati dan pengalaman seseorang, 
yang mampu menumbuhkan dan memelihara wacana dan makna 
kebersamaan. 
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4. Membantu penyadaran diri bahwa sistem nilai dan budaya yang 
berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dapat dibandingkan dan 
dipahami. Kedua kritis terhadap cultural domination dan cultural 
homogenization, menerima perbedaan budaya sebagai sebuah berkah 
bukan bencana (Purwasito, 2003 dalam Gandasari et al, 2021). 

Dalam praktik komunikasi antarbudaya mengandung fungsi- fungsi 
pribadi dan fungsi sosial. Berikut penjelasan tentang fungsi-fungsi 
komunikasi lintas budaya: 

1. Fungsi Pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang 
ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari 
seorang individu (Purwasito, 2003 dalam Gandasari et al., 2021). 
a. Menyatakan Identitas Sosial 

Dalam proses komunikasi lintas budaya terdapat beberapa perilaku 
komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas diri 
maupun identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan 
berbahasa baik secara verbal dan nonverbal. Dari perilaku berbahasa 
itulah dapat diketahui asal usul suku bangsa, agama maupun tingkat 
pendidikan seseorang. Contohnya orang Bugis menampilkan "badik" 
sebagai identitas suku yang berani dan gagah perkasa. 

b. Menyatakan Integrasi Sosial 

Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan 
antarpribadi, antar kelompok namun tetap mengakui perbedaan-
perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Salah satu tujuan 
komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang 
dibagi antara komunikator dengan komunikan. Prinsip utama dalam 
proses pertukaran pesan komunikasi lintas budaya adalah: saya 
memperlakukan anda sebagaimana yang saya kehendaki. Dengan 
demikian komunikator dan komunikan dapat meningkatkan integrasi 
sosial atas relasi mereka 

c. Menambah Pengetahuan 

Seringkali komunikasi antarpribadi maupun lintas budaya menambah 
pengetahuan bersama, saling mempelajari kebudayaan. Contohnya 
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ketika saya memperkenalkan budaya saya yaitu budaya Toraja 
kepada teman saya yang tentunya berbeda kebudayaan dengan saya. 
Di sini saya memperkenalkan tentang budaya Rambu Solo di mana 
orang yang sudah meninggal sebelum dikuburkan harus dipestakan 
terlebih dahulu 

d. Melepaskan Diri / Jalan Keluar 

Kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau 
mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Kita 
mungkin lebih suka memilih teman kencan karena dalam banyak hal 
dia cocok dengan kita, dia memiliki pikiran-pikiran dan gagasan yang 
sama, dia seorang perasa, sama seperti kita. Pilihan komunikasi itu 
kita katakan komunikasi yang berfungsi menciptakan hubungan yang 
komplementer dan hubungan yang simetris. Hubungan komplementer 
selalu dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai perilaku yang 
berbeda sedangkan hubungan simetris dilakukan oleh dua orang yang 
saling becermin pada perilaku lainnya. 

2. Fungsi Sosial 

Peran komunikasi dalam interaksi sosial satu dengan yang lain tentunya 
sangat dibutuhkan sebagai wadah dalam terciptanya kebersamaan untuk 
kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi sosial 
komunikasi lintas budaya antara lain: pengawasan, menjembatani, 
sosialisasi nilai dan menghibur (Purwasito, 2003 dalam Gandasari et al., 
2021). 

a. Pengawasan  

Praktek komunikasi lintas budaya di antara komunikator dan komunikan 
yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Fungsi ini lebih 
banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara 
perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita meskipun peristiwa 
itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Akibatnya 
adalah kita turut mengawasi perkembangan sebuah peristiwa dan 
berusaha mawas diri seandainya peristiwa itu terjadi dalam lingkungan 
kita. 
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b. Menjembatani  

Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang 
mereka pertukarkan, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas 
sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Fungsi ini 
dijalankan pula oleh pelbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi 
massa. 

c. Sosialisasi Nilai  

Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan 
memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada 
masyarakat lain. Dalam komunikasi lintas budaya sering kali tampil 
perilaku nonverbal yang kurang dipahami namun yang lebih penting ialah 
bagaimana kita menangkap nilai yang terkandung di dalamnya 

d. Menghibur  

Fungsi menghibur juga sering tampil dalam komunikasi antarbudaya. 
American Fun yang sering ditampilkan di televisi memberikan gambaran 
tentang bagaimana orang-orang sibuk memanfaatkan waktu luang untuk 
mengunjungi teater dan menikmati suatu pertunjukan humor. 

 

11.4 Hambatan dalam Komunikasi 
Lintas Budaya 
Hambatan komunikasi mengakibatkan proses komunikasi tidak 
berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator dan 
penerima. Menurut Shannon dan Weaver, gangguan atau hambatan 
komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu 
elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung 
secara efektif (Cangara, Hafied, 2008 dalam Gandasari et al., 2021). 

Dalam konteks komunikasi antarbudaya, beberapa masalah mungkin 
terjadi selama interaksi lintas budaya.  Menyadari masalah ini dapat 
membantu Anda menghindarinya atau mengurangi efeknya. Ingatlah 
bahwa meskipun hambatan yang diidentifikasi di sini dapat menjadi 
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masalah, hambatan tersebut tidak terjadi di setiap interaksi lintas budaya 
(Pearson et al., 2011). 

Berikut rangkuman beberapa hambatan komunikasi menurut beberapa 
ahli (Hurn & Tomalin, 2013; Pearson et al., 2011) yaitu sebagai berikut: 

1. Etnosentrisme 

Masalah terbesar yang terjadi selama komunikasi antar budaya adalah 
bahwa orang membawa prasangka budaya mereka ke dalam interaksi. 
Etnosentrisme adalah keyakinan bahwa kelompok atau budaya Anda 
sendiri lebih unggul dari semua kelompok atau budaya lain. Anda 
etnosentris jika Anda melihat dan menilai seluruh dunia hanya dari 
perspektif budaya Anda sendiri. Beberapa contoh umum termasuk 
pemikiran bahwa setiap orang harus berbicara bahasa Inggris, bahwa 
orang-orang di Amerika Serikat tidak harus belajar bahasa selain bahasa 
Inggris, bahwa budaya AS lebih baik daripada budaya Meksiko, atau 
bahwa kebiasaan membungkuk di Asia itu aneh (Dodd, 1998 dalam 
Pearson et al., 2011)).  

Untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari budaya 
yang berbeda, Anda perlu menerima orang-orang yang nilai dan 
normanya mungkin berbeda dari Anda sendiri. Seorang komunikator 
yang efektif menghindari etnosentrisme dan menganut relativisme 
budaya. 

2. Stereotype 

Sama berbahayanya dengan etnosentrisme yaitu kecenderungan untuk 
membuat stereotip orang-orang dalam kelompok budaya dan budaya 
bersama. Rogers dan Steinfatt (1999) mendefinisikan stereotip sebagai 
“generalisasi tentang beberapa kelompok orang yang terlalu 
menyederhanakan budaya mereka. Stereotip pria gay adalah pria yang 
banci, tetapi orang gay kemungkinan besar adalah pengemudi truk, 
dokter, dan atlet. Demikian pula, orang Yahudi kaya dan miskin, orang 
Asia berbakat dalam matematika dan tidak, dan kulit hitam Amerika 
terkadang adalah atlet hebat tetapi terkadang tidak. Pertimbangkan 
seorang mantan siswa yang beretnis Korea, yang nama belakangnya 
adalah Schlumpberger (sangat Jerman), dan dibesarkan di St. Paul, 
Minnesota. Dia tidak bisa berbahasa Korea, belum pernah ke negara itu 
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sejak kelahirannya, dan dibesarkan dalam keluarga bule. Begitu banyak 
hal untuk menilai dari penampilan. 

Mengapa orang melakukan stereotip? Bruno (1999) mengamati, “Tabuh 
genderang suku di semua masyarakat” memperingatkan anggota suku 
terhadap bahaya orang lain, mereka yang bukan anggota suku, bahkan 
mereka yang berbeda dalam suatu masyarakat. 

3. Prejudice 

Prejudice atau prasangka adalah sikap negatif terhadap sekelompok orang 
hanya karena mereka adalah siapa mereka. Seringkali kelompok yang 
menerima prasangka adalah kelompok yang terpinggirkan—orang 
miskin, orang kulit berwarna, orang yang berbicara bahasa selain bahasa 
Inggris, pria gay dan wanita lesbian—tetapi terkadang kelompok yang 
menerima prasangka sebenarnya lebih besar daripada kelompok yang 
berprasangka. Misalnya, banyak negara, termasuk Amerika Serikat, 
menunjukkan prasangka terhadap perempuan (gaji lebih rendah) 
meskipun mereka mayoritas. Wanita mengalami insiden seksis—
komentar yang merendahkan dan merendahkan serta objektifikasi 
seksual—lebih banyak daripada pria, dan wanita mengalami depresi, 
kemarahan, dan harga diri yang lebih rendah karena insiden tersebut 
(Swim, Hyers, Cohen, & Ferguson, 2001). Di negara-negara lain masih 
orang-orang yang merupakan minoritas numerik mengendalikan nasib 
dan menunjukkan prasangka terhadap kelompok yang lebih besar tetapi 
lebih lemah (misalnya, Irak Saddam Hussein). 

4. Perbedaan Persepsi 

Perbedaan budaya sangat sering terjadi karena perbedaan persepsi. 
Masalahnya adalah ketika kita berkomunikasi secara internasional, kita 
sering salah memahami konteks keseluruhan. Kita membuat kesalahan 
dalam persepsi dan kita melihat hal-hal negatif yang oleh pembicara di 
lingkungannya akan dianggap sama sekali tidak konfrontatif. Contoh 
yang baik adalah kritik langsung dan tidak langsung. Di Cina, Jepang 
dan, pada tingkat lebih rendah, Korea Selatan, penting untuk tidak 
mengkritik siapa pun secara langsung untuk menyelamatkan 'wajah' 
orang yang dikritik. Potensi kegagalan komunikasi karena itu sangat 
meningkat ketika pengirim dan penerima tidak berbagi persepsi budaya 
yang sama. 
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Etnosentrisme, stereotype dan prasangka serta perbedaan persepsi sering 
didasarkan pada ketidaktahuan. Pendidikan mungkin merupakan jalan 
terbaik untuk mengurangi hambatan tersebut. Sehingga melalui 
pembelajaran ini adalah untuk membantu orang-orang terpelajar 
mengatasi etnosentrisme, stereotype, dan prasangka.  

 

11.5 Strategi dalam Meningkatkan 
Komunikasi Lintas Budaya 
Samovar (2017) dalam Gandasari et al. (2021) mengidentifikasi tiga 
unsur yang harus dimiliki seseorang agar kompeten dalam berkomunikasi 
lintas budaya yaitu sebagai berikut: 

1. Memiliki Motivasi 
2. Memiliki Pengetahuan  
3. Memiliki Keterampilan Komunikasi Tertentu 

Beberapa strategi atau cara menurut Pearson et al. (2011) untuk 
meningkatkan komunikasi lintas budaya yang efektif dan menghindari 
masalah yaitu sebagai berikut:  

1. Lakukan penilaian diri pribadi. Bagaimana sikap Anda sendiri 
terhadap budaya yang berbeda? Salah satu langkah pertama untuk 
meningkatkan keterampilan komunikasi antarbudaya Anda adalah 
penilaian yang jujur tentang gaya komunikasi, keyakinan, dan 
prasangka Anda sendiri. 

2. Praktikkan perilaku komunikasi yang mendukung. Perilaku yang 
mendukung, seperti empati, mendorong keberhasilan dalam 
pertukaran antarbudaya; perilaku defensif cenderung menghambat 
efektivitas. 

3. Mengembangkan kepekaan terhadap keragaman. Satu perspektif 
komunikasi yang sehat menyatakan bahwa Anda dapat belajar 
sesuatu dari semua orang. Populasi yang beragam memberikan 
banyak kesempatan untuk belajar. Luangkan waktu untuk belajar 
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tentang budaya sebelum berkomunikasi, tetapi jangan lupa bahwa 
Anda juga akan belajar tentang orang lain hanya dengan mengambil 
risiko dan berbicara dengan seseorang yang berbeda dari Anda. 

4. Hindari stereotip. Hindari membuat asumsi tentang budaya orang 
lain, dan kenali individu untuk diri mereka sendiri. 

5. Hindari etnosentrisme. Anda mungkin paling tahu budaya Anda 
sendiri, tetapi keakraban itu tidak membuat budaya Anda lebih 
unggul dari yang lain. Anda akan belajar lebih banyak tentang 
kekuatan dan kelemahan budaya Anda sendiri dengan belajar lebih 
banyak tentang budaya lain 

6. Kembangkan sensitivitas kode. Sensitivitas kode mengacu pada 
kemampuan untuk menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang 
sesuai dengan norma budaya individu dengan siapa Anda 
berkomunikasi. Semakin banyak Anda tahu tentang budaya orang 
lain, semakin baik Anda beradaptasi. 

7. Cari kode bersama. Unsur utama dalam membangun kode bersama 
adalah berpikiran terbuka tentang perbedaan saat Anda menentukan 
gaya komunikasi mana yang akan diadopsi selama komunikasi antar 
budaya. 

8. Gunakan dan dorong umpan balik deskriptif. Umpan balik yang 
efektif mendorong adaptasi dan sangat penting dalam komunikasi 
lintas budaya. Kedua peserta harus bersedia menerima umpan balik 
dan menunjukkan perilaku yang mendukung. Umpan balik harus 
segera, jujur, spesifik, dan jelas. 

9. Buka saluran komunikasi. Komunikasi lintas budaya bisa membuat 
frustrasi. Sehingga bersabarlah saat Anda mencari saling pengertian. 

10. Kelola keyakinan dan praktik yang bertentangan. Pikirkan ke depan 
tentang bagaimana Anda dapat menangani perbedaan kecil dan besar, 
dari perilaku sehari-hari hingga praktik yang sangat berbeda seperti 
hukuman (pemenggalan kepala, rajam), kenyataan (kelaparan, 
kemiskinan ekstrem), dan keyakinan (superioritas pria, penaklukan 
wanita). 
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Menurut Hurn & Tomalin, (2013) untuk mengatasi persepsi kita tentang 
orang lain, kita perlu menyadari bahwa orang lain tidak lebih baik atau 
lebih buruk, hanya berbeda. Untuk menghadapi orang lain dengan sukses 
dan untuk mengendalikan perasaan kita sendiri ketika menghadapi 
ambiguitas atau rasa tidak aman, kita perlu melakukan tiga hal yaitu: 

1. Terima perbedaan: kita harus menerima bahwa orang lain berbeda 
dari kita. 

2. Kenali ketidaktahuan: kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu 
persis bagaimana orang lain berbeda dari kita. Pilih untuk mengisi 
atau mengabaikan informasi kontekstual dalam upaya membuat 
keputusan dan menggunakan bias budaya. 

3. Ambil tanggung jawab: kita harus menerima tanggung jawab atas 
perasaan dan reaksi kita ketika berhadapan dengan orang lain. 

Salah satu prosedur yang berguna menurut Tomalin dan Nicks, (2010) 
dalam Hurn & Tomalin (2013) untuk membantu kita melakukan ini 
adalah dengan mengambil lima langkah (yang dikenal dengan The STAR 
Approach) berikut: 

1. STOP/BERHENTI: dalam situasi ambiguitas, kecenderungan alami 
kita adalah mempercepat dan melepaskan diri dari situasi yang tidak 
nyaman. Padahal, kita perlu melakukan yang sebaliknya, yaitu 
memperlambat dan merenung. 

2. LOOK & LISTEN/LIHAT & DENGARKAN: lihat orang-orang dan 
dengarkan bagaimana mereka berbicara. Apa yang ini katakan 
tentang gaya dan cara mereka? 

3. FEEL/RASAKAN: rasakan suasananya. Apakah ramah, bermusuhan 
atau netral? 

4. DON’T ASSUME/JANGAN BERASUMSI: membuat asumsi adalah 
hal yang paling alami di dunia, tetapi bisa menjadi yang paling 
berbahaya. 

5. ASK/TANYAKAN: jika menurut Anda ada yang salah, tanyakan 
dengan sopan jika ada yang bisa Anda lakukan. Ini tidak akan 
menyebabkan pelanggaran; pada kenyataannya, orang akan senang 
bahwa Anda menunjukkan minat. 
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11.6 Kasus: Komunikasi Lintas Budaya  
Sejak 1950-an, orang Latin di Negara Bagian Washington telah menjadi 
bagian integral dari keberhasilan pertanian sebagai pekerja pertanian, 
manajer pertanian, dan semakin banyak, pemilik pertanian. Sensus 
Pertanian 2012 menghitung hampir 3.000 operator pertanian 
Latino/Hispanik dan 1.874 operator pertanian utama Latino/Hispanik di 
Washington, meningkat 14% dari sensus 2007. Peternakan yang 
dioperasikan dengan Latin sekarang mencapai 5% dari semua peternakan 
di Washington, naik dari 4,2% pada tahun 2007, dan menghasilkan lebih 
dari $367 juta dalam penjualan pertanian. 

Petani Latin dan profesional pertanian semuanya dibentuk oleh latar 
belakang budaya mereka sendiri yang berbeda baik di pertanian, di pasar 
petani, di kantor agen pemberi pinjaman, di lingkungan pendidikan, atau 
di tempat bisnis lain. Petani Latin, terutama imigran generasi pertama, 
kemungkinan besar berasal dari budaya konteks tinggi, sementara 
profesional pertanian mungkin telah dikondisikan oleh latar belakang 
budaya dan pendidikan mereka untuk menggunakan gaya komunikasi 
konteks rendah dalam interaksi profesional. 

Kesalahpahaman akan tak terelakkan jika pendidik atau penyedia layanan 
tidak menyadari orientasi budaya mereka sendiri dan bagaimana mereka 
dapat berdiri kontras dengan orientasi lain yang sama validnya. 
Ketidaksadaran tersebut mungkin membuat mereka bertanya-tanya 
mengapa petani Latino tampak tidak tertarik atau enggan untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, program, pelatihan, pertemuan, 
atau program pertanian pemerintah yang tampaknya menjanjikan peluang 
untuk meningkatkan pertanian mereka. Sebaliknya, orang-orang dari latar 
belakang yang kontras mungkin merasa frustrasi karena memiliki harapan 
yang berbeda untuk interaksi mereka. 

Pertanyaan: 

1. Apa yang terjadi di sini? Kaitkan dengan teori yang baru Anda 
pelajari. 

2. Bagaimana caranya untuk mengurangi hambatan komunikasi lintas 
budaya yang terjadi? 
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Ringkasan 

• Hofstede membagi nilai dimensi yang dipengaruhi budaya dalam 
lima klasifikasi yaitu: a) individualisme/kolektivisme, b) menghindari 
ketidakpastian tingkat tinggi dan tingkat rendah, c) pengaruh 
kekuasaan yang tinggi dan rendah, d) maskulin/feminin, e) orientasi 
jangka panjang dan jangka pendek. 

• Komunikasi antarbudaya mengandung fungsi- fungsi pribadi dan 
fungsi sosial. 

• Agar tercipta komunikasi yang efektif, ada beberapa hambatan 
komunikasi yang harus dihindari yaitu: etnosentrisme, stereotype dan 
prejudice. 

• Tiga unsur yang harus dimiliki seseorang agar kompeten dalam 
berkomunikasi lintas budaya yaitu sebagai berikut: a) memiliki 
motivasi, b) memiliki pengetahuan, dan c) memiliki keterampilan 
komunikasi tertentu. 

Latihan Soal 

1. Apa itu komunikasi lintas budaya?  
2. Mengapa kita perlu mempelajari komunikasi lintas budaya? 
3. Hambatan apa saja yang memengaruhi efektivitas komunikasi lintas 

budaya? 
4. Jelaskan bagaimana menghindari masalah dalam komunikasi lintas 

budaya? 
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Bab 12 

Komunikasi Massa 

 

 

 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Bab ini, Anda diharapkan untuk: 

1. Menjelaskan pengertian komunikasi massa 
2. Menjelaskan komponen komunikasi massa 
3. Menjelaskan bentuk komunikasi massa 
4. Menjelaskan fungsi komunikasi massa 

“It is important, to know that we are not alone, but connected to what was 
before, what may be, and what is next to come” - Gary Gumpert 

“Penting, untuk mengetahui bahwa kita tidak sendirian, tetapi terhubung 
dengan apa yang sebelumnya, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang akan 

datang” - Gary Gumpert 

Media massa ada di mana-mana di sekitar kita. Kita membutuhkan surat kabar, 
radio, televisi, bioskop dan rekaman musik. Tanpa media tersebut, hidup kita 
akan berbeda dan bagi kebanyakan orang akan sulit (DeVito, 2011). Menurut 
Perry (2002) secara potensial, komunikasi massa memiliki dampak penting 
tidak hanya pada individu, tetapi pada kelompok sosial mulai dari keluarga 
hingga seluruh bangsa dan budaya. Hal ini juga berarti dalam berbagai bidang 
keilmuan, termasuk di dalamnya bidang komunikasi pertanian. 
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Untuk lebih mengenal tentang komunikasi massa, maka pada Bab ini kita akan 
membahas definisi komunikasi massa beserta karakteristiknya yang esensial. 
Kedua, kita akan mengupas tentang berbagai macam bentuk komponen 
komunikasi massa. Ketiga, kita akan menelaah bentuk-bentuk komunikasi 
massa. Keempat, kita akan membahas fungsi-fungsi komunikasi massa. 

 

12.1 Definisi Komunikasi Massa 
Berikut definisi komunikasi massa menurut beberapa ahli.  

1. Baran & Davis (2012): komunikasi massa terjadi ketika sebuah 
organisasi menggunakan teknologi sebagai media untuk 
berkomunikasi dengan khalayak yang besar. Pada komunikasi massa, 
isi pesan dikendalikan secara terpusat oleh organisasi media. 
Contohnya para profesional di New York Times (sebuah organisasi) 
menggunakan mesin cetak dan surat kabar (teknologi dan media) 
untuk menjangkau pembaca mereka (audiens yang besar). Para 
penulis, produser, pembuat film, dan profesional lainnya di Cartoon 
Network menggunakan berbagai teknologi audio dan video, satelit, 
televisi kabel untuk berkomunikasi dengan audiens mereka. Warner 
Brothers memasang iklan di majalah untuk memberi tahu pembaca 
film apa yang dirilis. 

2. Campbell et al. (2012): Media massa adalah industri budaya, saluran 
komunikasi, yang memproduksi dan mendistribusikan lagu, novel, 
acara TV, surat kabar, film, video game, layanan Internet, dan produk 
budaya lainnya ke sejumlah besar orang. 

3. Perry (2002): Dalam arti luas, komunikasi massa mengacu pada 
kegiatan komunikasi yang melibatkan banyak orang. Secara 
tradisional, komunikasi massa telah dikonseptualisasikan sebagai 
proses yang melibatkan pesan yang dikirim ke kelompok orang yang 
cukup umum. 

4. Dominick (2004): Komunikasi massa mengacu pada proses di mana 
organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin 
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memproduksi dan mentransmisikan pesan publik yang diarahkan 
pada khalayak yang besar, heterogen, dan tersebar. 

5. Turow (2009): komunikasi massa adalah produksi industri dan 
banyak distribusi pesan melalui perangkat teknologi. 

 

12.2 Komponen Komunikasi Massa 
Menurut DeVito (2011) ada lima komponen atau variabel dalam komunikasi 
massa, yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber 

Komunikator massa adalah suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan 
biaya besar untuk Menyusun dan mengirimkan pesan. Contohnya organisasi 
surat kabar, jaringan televisi kabel, atau studio film. 

2. Khalayak 

Komunikasi masa ditujukan kepada massa-sejumlah besar khalayak. Karena 
banyaknya jumlah khalayak dan karena penting bagi media untuk memberikan 
apa yang diinginkan oleh khalayak, maka pesan dari komunikasi massa harus 
difokuskan. Untuk itu diperlukan demasifikasi atau segmentasi khalayak. 
Misalnya segmentasi anak-anak berusia 6-10 tahun, ibu rumah tanggal berusia 
25-40 tahun, remaja pria berusia 15-25 tahun. 

3. Pesan 

Komunikasi massa bersifat umum, setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan 
komunikasi massa di berbagai media massa. Komunikasi massa dapat dilihat 
dan didengar oleh setiap orang. 

4. Proses 

Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu: a) Proses mengalirnya pesan 
(satu arah) dari sumber ke penerima. b) proses seleksi (proses dua arah). Baik 
media maupun khalayak melakukan seleksi. 
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5. Konteks 

Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media 
memengaruhi konteks sosial, sebaliknya konteks sosial memengaruhi media. 
Ada hubungan transaksional antara media dan masyarakat. 

Dominick (2004) dan Turow (2009) menyampaikan perbedaan antara tiga 
konteks komunikasi berdasarkan elemennya. Perbedaan tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 12.1 dan Tabel 12.2. 

Tabel 12.1: Perbedaan Seting antara Tiga Konteks Komunikasi (Dominick, 
2004) 

Elemen Konteks   

 Antarpribadi Antarpribadi 
(bermedia) 

Massa 

Sumber satu orang; 
memiliki 
pengetahuan 
tentang penerima 

Satu orang atau 
kelompok; banyak 
pengetahuan atau 
tidak ada 
pengetahuan 
tentang penerima 

Organisasi atau 
satu orang; 
sedikit 
pengetahuan 
tentang 
penerima 

Encoding Tahap tunggal Tahap tunggal atau 
ganda 

Beberapa tahap 

Pesan Swasta atau 
publik; murah; 
sulit untuk 
dihentikan; diubah 
agar sesuai dengan 
penerima 

Swasta atau publik; 
biaya rendah hingga 
sedang; relatif 
mudah untuk 
dihentikan; dapat 
diubah menjadi 
sesuai dengan 
penerima dalam 
beberapa situasi 

Publik; bisa 
mahal; mudah 
dihentikan; 
pesan yang 
sama untuk 
semua orang 

Saluran Potensi bagi 
banyak orang; 
tidak ada mesin 
yang disisipkan 

Terbatas pada satu 
atau dua; setidaknya 
satu mesin 
disisipkan 

Terbatas pada 
satu atau dua; 
biasanya lebih 
dari satu mesin 
disisipkan 
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Decoding Tahap tunggal Tahapan tunggal 
atau ganda 

Beberapa tahap 

Penerima Satu atau jumlah 
yang relatif kecil; 
di hadapan fisik 
sumber; dipilih 
oleh sumber 

Satu orang atau 
kelompok kecil atau 
besar; di dalam atau 
di luar keberadaan 
fisik sumber; dipilih 
oleh sumber atau 
ditentukan sendiri 

Angka besar; di 
luar keberadaan 
fisik sumber; 
dipilih sendiri 

Feedback/masukan Banyak; segera Agak terbatas 
segera atau tertunda 

Sangat terbatas 
biasanya 
tertunda 

Noise/kebisingan Semantik; 
lingkungan 

semantik; 
lingkungan; 
mekanis 

Semantik; 
lingkungan; 
mekanis 

Tabel 12.2: Perbedaan Berdasarkan Tipe Komunikasi (Turow, 2009) 

Elemen Komunikasi   

 Antarpribadi Antarpribadi 
(bermedia) 

Massa 

Pesan Menggunakan 
semua indra 

Biasanya verbal 
dan/atau visual 

Biasanya 
verbal dan/atau 
visual 

Sumber Seorang individu Seorang individu Satu atau lebih 
organisasi 

Encoding Oleh otak individu Oleh otak individu 
dan teknologi  

Oleh organisasi 
dan teknologi 

Saluran Udara Udara, teknologi Udara, 
teknologi 

Penerima Beberapa individu 
di lokasi yang 
sama 

Beberapa atau 
banyak individu di 
lokasi yang sama 

Biasanya, 
banyak orang 
di lokasi yang 
berbeda 
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Decoding Oleh otak individu Dengan teknologi 
dan otak individu 

Dengan 
teknologi dan 
otak individu 

Feedback/masukan langsung; segera Segera atau 
tertunda; umumnya 
langsung 

Segera atau 
tertunda; 
umumnya tidak 
langsung 

Noise/kebisingan Semantik; 
lingkungan; 
mekanik 

Lingkungan, 
mekanis, dan 
semantik, dengan 
lingkungan 
terkadang 
disebabkan oleh 
organisasi 

Lingkungan, 
mekanis, dan 
semantik, 
terkadang 
disebabkan 
oleh organisasi 

 

12.3 Bentuk Komunikasi Massa 
Beberapa sarana menurut DeVito (2011) dalam komunikasi massa, yaitu 
sebagai berikut: 

1. Televisi. Media yang paling popular dan tersebar. Dalam beberapa 
tahun mendatang televisi dengan layar lebar yang dapat 
menayangkan dua atau lebih program sekaligus akan memuaskan 
pemirsa dengan program-programnya. 

2. Radio. Radio berusaha melayani kelompok-kelompok khusus seperti 
pencinta musik simfoni, penggemar music rock dan seterusnya. 
Radio juga berfungsi sebagai penghibur di saat beristirahat, bekerja 
atau berkendaraan mobil menuju kantor. 

3. Surat Kabar. Ada dua fungsi surat kabar yaitu sebagai sumber 
informasi (masalah politik, ekonomi atau sosial) dan menghibur 
(rubrik seni, olah raga atau komik). 

4. Majalah. Ada yang bersifat umum untuk semua khalayak dan bersifat 
khusus yang ditujukan ke sekelompok khalayak.  
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5. Film. Film dapat yang bertujuan untuk menghibur, namun ada pula 
yang berfungsi untuk memengaruhi atau meyakinkan. 

6. Buku. Dari semua media massa, buku adalah yang paling elit, karena 
dibaca oleh kelompok khalayak cerdik cendekia. Buku bersifat 
menghibur dan mendidik. 

7. Compact Disc. Media massa ini semakin penting dalam dunia 
hiburan dan Pendidikan. Para mahasiswa lebih banyak menggunakan 
media ini dibandingkan buku. 

 

12.4 Fungsi Komunikasi Massa 
Enam fungsi penting komunikasi massa menurut DeVito (2011) yaitu sebagai 
berikut: 

1. Menghibur. Media mendesain program-program untuk menghibur. 
Media memberi hiburan untuk mendapat perhatian dari khalayak, dan 
dapat menjual ini kepada para pengiklan. 

2. Meyakinkan 
a. Mengukuhkan. Media mengukuhkan atau membuat kepercayaan, 

sikap, nilai dan opini kita menjadi kuat. 
b. Mengubah. Media akan mengubah sikap sementara orang dari 

tidak memihak menjadi memihak, atau merubah perilaku 
seseorang. 

c. Menggerakkan. Media menggerakkan orang untuk mengambil 
tindakan. 

d. Menawarkan etika atau sistem nilai tertentu. Dengan 
mengungkapkan adanya penyimpangan, media merangsang 
masyarakat untuk mengubah situasi. 

3. Menginformasikan. Sebagian besar informasi kita dapatkan dari 
meda. Anda belajar musik, politik, film, ekonomi, sosial dan lain-lain 
dari media.  

4. Menganugerahkan Status. Media banyak memuat nama-nama orang 
penting.  
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5. Membius. Bila media menyajikan informasi tentang sesuatu, 
penerima percaya bahwa tindakan itu telah diambil. Sebagai 
akibatnya, penerima seperti terbius ke dalam keadaan tidak aktif.  

6. Menciptakan Rasa Kebersatuan. Media dapat membuat kita merasa 
menjadi anggota suatu kelompok. Program-program televisi 
misalnya, dapat membuat seseorang yang kesepian menjadi anggota 
sebuah kelompok yang lebih besar. 

 

12.5 Kasus: Model Komunikasi Massa 
Shaikh et al. (2020) melakukan studi tentang ” Role of Mass Media in 
Dissemination of Agricultural Information among Farmers of Hyderabad, 
Sindh – Pakistan”, di mana studi ini mengkaji peran media massa dalam hal 
penyebaran informasi terkait kegiatan pertanian di distrik Hyderabad (Sindh) 
Pakistan. Kajian menemukan peran signifikan media massa dalam 
menyebarluaskan informasi pertanian. Di media massa sumber yang paling 
mungkin adalah media cetak di mana harian Kawish dan harian Ibrat memiliki 
lebih banyak pembaca dibandingkan dengan surat kabar lainnya. Selain itu, isi 
surat kabar membantu petani untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai 
kegiatan pertanian. Tabel 12.3 sampai 12.5 menunjukkan hasil kajian dari 
Shaikh et al. (2020). 

Tabel 12.3: Mass Media Cetak (Shaikh et al., 2020) 

Bentuk Frekuensi Persentase 

Newspapers 88 48,8% 

Pamphlets 39 21,6% 

Leaflets 30 16,6% 

Magazine 13 7,2% 

Books 10 5,5% 

Total 180 100% 
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Tabel 12.4: Favorite Newspaper (a) (Shaikh et al., 2020) 

Favorite Newspaper Frekuensi Persentase 

Awami Awaz (Public Voice)  1 0,5% 

Chinning  4 2,2% 

Dawn  2 1,1% 

Halchal  2 1,1% 

Hilal Pakistan  1 0,5% 

Ibrat 28 15,5% 

Imkan  19 10,5% 

Jang 1 0,5% 

Kawish 93 51,6% 

Mehran  6 3,3% 

Pak Sindh  3 1,6% 

Sindh  5 2,7% 

Sindh Express  10 5,5% 

Waqat  1 0,5% 

Not Use Newspaper 4 2,2% 

Total  180 100% 
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Tabel 12.5: Favorite Newspaper (b) (Shaikh et al., 2020) 

No. Information 

1. Weather change  

2. Market price  

3. Annual closer/rotation of water from irrigation department  

4. Seasonal cropping  

5. Cultivation techniques  

6. Disaster Preventions Alerts 

Pertanyaan: 

1. Jelaskan siapa sumber informasi, khalayak, pesan dan saluran pada 
komunikasi massa yang digunakan dalam diseminasi informasi 
pertanian pada studi kasus di atas. 

Ringkasan 

• Komponen komunikasi terdiri dari: sumber, khalayak, pesan, proses 
dan konteks. 

• Beberapa sarana komunikasi massa yaitu: televisi, radio, surat kabar, 
majalah, film, buku dan compact disc. 

• Fungsi komunikasi massa adalah untuk menghibur, meyakinkan, 
menginformasikan, menganugerahkan status, membius dan 
menciptakan rasa persatuan. 

Latihan Soal 

1. Apa itu komunikasi massa?  
2. Apa perbedaan antara komunikasi massa dengan komunikasi 

antarpribadi? 
3. Analisa perbedaan antara tiga konteks komunikasi berdasarkan 

elemennya berdasarkan Dominick dan Turow? 
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