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DANPROSESKOMUNIKASI
PENGERTIAN
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Pendahulu:rn
dasarmengenai
andapadapemahaman
Modul1 ini akanmengantarkan
dasar komunikasi yang di dalamnyaberisitentangpengertiandan prose$
komunikasi.Untuk memahamikedua hal tersebut,maka anda akan
bagainranet
padapengertian,
ciridasar,tahapproseskomunikasi,
cliperkenalkan
komunikasi.
fungsidanklasifikasi
proseskr:munikasi
berlangsung,
Dengan menguasaimateri dari modul ini, anda akan mempunyai
landasan yang kuat dalam bidang lmu komunikasi,sehingga peluang
berikutnyaakan menjadi
modul-modul
Anda dalammempelajari
keberhasilan
let:ihtresar.
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t.

a

mampu:
modulini,Andadiharapkan
Setelahmempelajari
darikomunikasi;
batasanpengertian
menjelaskan
dasarkomunikasi
ciri-ciri
;
mengidentifikasi
nrenjelaskanmengenaitahap proses komunikasisecara primer dan
s e k un d e r :

A

proseskomunikasiberlangsung;
ffrengQsIl1barkanbagaimana
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komunikasi;
fungsi-fungsi
menjelaskan

().

komunikasi.
mengklasifikasi
Untukmencapaitujuandi atas,modulini dibagimenjaditiga kegiatan

(KB)sebagai
berikut:
belajar
dan TahapProses
Ciri-ciriDasarKolnunikasi;
KegiatanBelajar1 : Pengertian,
Komunikasi
Berlangsung
ProsesKomunikasi
2 : Bagaimana
Betajar
Kegiatan
Komunikasi
3 : FungsidanKlasifikasi
Belajar
K.egiatan

I

Pengertian,
Giri-ciriDasarKomunikasi,
dan TahapProsesKomunikasi
(bhs.Inggris:Communication)
lstilahkomunikasi
berasaldari perkataan
Latin"communicatio"
dan bersumber
darikata" communis"yang
berarti"salna".
"Sama"di sisrrimaksudnya
adalahsamamakna(OnongU. Effendy,1984:9).
Namunada pulayangmengatakan
berasaldarikatakerjaLatin"communicai'e",
yangberarti"berbicara
bersama,berunding,
berdiskusi
dan berkonsultasi,
satu
samalaitr"(LimarSuwito,1989:'l).Pengertian
komunikasi
ini sifatnyadasariah,
dalamarti kata bahwakomunikasi
itu minimalharusmengandung
kesamaalr
makna antara dua pihak yang terlibat.Dikatakanminimalkarena kegiatan
l<omunikasi
yakniagar orang lain mengertidan terhu,
tidak hanyainformatif,
juga persuasif,
yaituagaroranglainbersedia
melainkan
menerinra
suatupahilm
ataukeyakinan
ataumelakukan
/ perbuatan
suatukegiatan
, danlain-lain.
Dalamkehidupan
sehari-hari,
kitamenggunakan
istilahkomunikasi
dalam
pernyataan
arti : berhubungan
pikiranatau
denganoranglain,menyampaikan
perasaankepadaorang lain, denganatau tanpa meCia.Namun denrikian,
d

pdngertian
pengertian
yarng
komunikasijauh
lebihkompleks
daripada
l<omunikasi
kitagunakansehari-hari.
Edgar Dale membuatbatasanpengertiankomunikasisebagai"saling
("-fhe
berbagibersamagagasandan perasaandalamsuasanakebersamaan"
sharingof ideas and feelingsin a mood of mutuality").
Konsekuensi
dari
pengertian
tersebutadalahsebagaiberikut:
pada kebutuhanuntuk meina. Batasanpengertianini menekankan
bangunpengertian
bersama
atau konsensus.
bahwa komunikasirneb. Batasanpengertianini juga menyarankan
libatkaninteraksi,salingmemberidan menerimayang memberikart
yang terlibatdalam pertukaran
umpan balik kepadaorang-orang
gagasan.

c. Batasanpengertianini mengasumsikan
suatu falsafahhiciupyang
delnokratik,
martabatdan kehormatankepadasemua orang yang
terlibatkomunikasi,
dantiadanya
manipulasi
daripihak-pihak
lain.
' d. Batasanpengertian
ini menempatkan
empati(kemampuan
menempatkan diri padakeadaandan perasaan
oranglain)sebagaiyangutama
dan pemberiankesempatan
sertakadang-kadang
semangatkepada
oranglainuntukmenempatkan
diripadakeadaan
kita(Dale,1969:10),
MenurutJohn Dewey sepertiyang dikutipDale (1969),mengatakan
bahwakomunikasi
adalahsuatuprosessalingberbagibersamapengalar,"ian
sampaimenjadimilik bersama.la menekankan
bahwa unsur utama dalam
komunikasi
adalahpengalaman
bersama.
.Untuklebihjelasnya, maka perludikutippendapatdari D. Lawrence
yangmengatakan
KincaiddanWilburSchramm(1'977)
sebagaiberikut:
"Prosesyang azasi dalam komunikasiadalahpenggunaanbersama.
Pengertirrn
ini lebihtepatuntukmelukiskan
suatuproseskomunikasi
daripada
kata-kata:
mengirimataumenerima..Penggunaan
bersamatidak berartibahwa
seseorangmelakukansesuatuatau memberipada seseorangyang lairr.
Penggunaan
bersamaberartisuatuhalyangdilakukan
olehduaorangataulabih
aiau
bersama-sama;suatu
haldi manamerekaberpartisipasi
secarabergabun.q
laindalamlruah
bersama.Berpartisipasi
artinyaberinteraksi
denganfihak-fihak
pikiran,perasaan
tertentu.
ataukegiatan
Jadisalingberbagiataumenggunakan
sesuatuhal yangsamasecarabersama.
DalambahasaInggris,katayangtepat
untuktindakanini adalahto share.Prosessalingberbagiatau rnenggunnl<arn
informasisecara bersama,dan pertalianantara para pesertadalam proses
" (diterjemahkan
AgusSetiadi,1980:6).
informasi,
disebutkomunikasi
komunikasi
Lebih lanjut,Wilbur Schrarnmmengatakan:"...penelitian
dangagasansaling
dengarr
segalacaradalamhal manainformasi
bersangkutan
dipertukarkan
dan dibagi bersama".Informasidan gagasantersebutdapat
lisan,isyarat,gerakantubuh,gambar,pameranvisual,siaran,
berupakata-kata
melaluimana tranusia
dan larnbang-lambang
film,dan semuatanda-tanda
artidannilaisatusamalain(UmarSuwito,1989:3).
mencoba
menyampaikan

Dari beberapapendapatmengenaipengertian
komunikasi,
maka perlu
kitacobarumuskan
yanglengkapsebagaiberikut:"
suatupengertian
komunikasi
Komunikasi
adalahprosessalingberbagiinformasi
dan gagasan/perasaan
Vang
berupa simbol atau lambangyang mengandungarti/maknaantar piha;k,
sehinggamenjadimilik bersama".Sekedarmenyampaikan
atau mernerirna
informasi
tidakmenjamin
terjadinya
komunikasi.
gagasan/ perasaanyang disampaikan
(dan diterima)dalam
Informasi/
proses komunikasi berupa simbol-simbolatau lambang-lambang
y'ang
mengandung
arti.Syaratutamaagarsuatukomunikasi
dipahami,yaituapabila
yangsamaoleh pemakailarnba;'ig
lambang-lambang
tersebutdiberiarti/makna
(penyampai
pesan- komunikator)
dan penerimalambang( penerimapesankomunikan).Tanpa pemberianarti/maknayang sama akan rnenyetrabl<an
terjadinya
salahpengertian.
Mengapabisa terjadiseseorangmenangkap
arti/maknayang berbeda
dari arti/maknayang diberikanorang lain terhadaplambangyang sama,
yangbaik? Hal ini terjadikarenasatusarna
sehinggatidakterjadikomunikasi
pengalaman
yangberbeda.
lainmempunyai
Pengalaman
bersamamerupakan
suatuyangamatpentingdalamproses
kesulitan
dapatmengakibatkan
komunikasi,
karenaketidaksamaanpengalaman
pengalaman
perbedaan
berkomunikasi.
Ada beberapa
faktoryangmenyebabkan
antarasatudenganlainnya;
antaralainsebagaiberikut:
pemudaatauorangtua
a. Faktorusia,misal:anak-anak,
perempuan,
waria
misal:laki-laki,
b. Faktorkelamin,
misal:kaya,miskin,dansebagainya.
c. Faktorekonomi,
kota,ataudesa.
d. Faktorlokasi,misal:kota,pinggiran
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e. Faktormental,misal:cerdas,sedang,bo$oh,dansebagainya.
misal:siswaSD,SMP,SMU,danseterusnya.
f. Faktorpendidikan,
g. Faktororganisasi,
misal:anggotaGolkar,PPP,PDl,dan sebagainya.
ataupedagang.
misal:petani,pegawai,
h. Faktorpekerjaan,

danbawah.
atas,menengah,
i. Faktorsosial,misallingkungan
j Faktorsuku,misal:sukuJawa,Batak,Aceh,dansebagainya.
Danmasihbanyaklagifaktorlainnya.
batasanpengertiankonr.rnikasi
Masih banyakahli yang membe.rikan
Namundemikian,esensinya sebenarnyaSamahanya cara pengungkapan
bahasanyayang berbeda.Setelah Anda mempelajaribeberapabatasan
dari para ahli, maka Anda juga diharapkan
pengertian
mengenaikomunikasi
kembalibatasanpengertiankomunikasiyang lerbih
mampumerumuskannya
Anda'
lengkapdanspesifiksesuaidengankompetensi
secaralebihbaik,makaperlukitamengenal
komunikasi
Untukmemahami
Adler dan
sepertiyang dikemukakan
antar-manusia
ciri-ciridasar komunikasi
Rodman(1982)sebagaiberikut:
bersifatsimbolik
a. Komunikasiantar'manusia
adalahsifatnyaarb,itrenya
Ciri yang menonjoldari lambang-lambang
makapiltrirlt
Agarterjalinsuatukomunikasi,
(berdasarkesepakatan).
lambangyang satu dan lainnyaharussepakatuntukmenggunakan
lambang,baikdalarnbentukkata.katamaupunperilakunon-verbal
ini diujudkandalam
dengancara dan arti yang sama.Kesepakatan
b;rhasa'
dan peraturan-peraturan
bentuk kelaziman-kelaziman
pada
Konrunikasidapat berlangsungsecara efektif , tergantung
tersebutmengenaiperatut'ankesepakatandi antara pihak-pihak
bahasaini.
Peraturan
seorangpenyampaipesan
b. Komunikasimemerlukan
Dalam setiap komunikasiselalu terjadi penyampaianpesan dari
yang lain'
kepada orang/pihak/sesuatu
seseorang/pihak/sesuatu
yang berfungsisebagai pcselalu aca seseorang/pihak/sesuatu
nyampaipesan.Tipeyangpa|ingmenyolokdaripenyampaianpesan
suatupesan'
secarasengajamenciptakan
terjadiapabilaseseorang
Narnurt
misalnya menyampaikaninformasikepada orang lain'
demikian,banyakterjadimenyampaikanpesanyangtidaksesrtai
denganyangdimaksudkannya,terutamapesan-pesannon-vertia|.

Kadangjuga terjadipada pesan-pesan
verbal,yaitu tanpa unsur
kesengajaan
atau"keseleo
lidah".
Komunikasimemerlukan
seorangpenerimapesan
Menyampaikan
pesansajatidaklahcukupuntukmenciptakan
tindakan
kornunikasi.Diperlukansesuatu respons terhadap pes,anyang
disampaikantersebr"rt.
secara idear,diharapkanpenerimap,g,san
memahamipesan sesuaitepat dengan maksuddari penyampai
pesan.Namun,hal tersebutbukanlah
sesuatuyang mudahrlicapai
dan ketepatansepenuhnyamemangtidak dituntut untuk dapat
berlangsungnya
suatukomunikasi.
d . Komunikasirrerupakanprosesyang berlanjut

Komunikasi
adalahsuatuprosesyang berlanjutdan tidakterputr.rsputus.sulit untuk menentukan
awal dan akhir suatu komunikasi.
Tidaklah
tepatmengatakan
bahwasuatutindakkomunikasi
mulaiparJa
waktu kita berhadapan
denganseseorang, atau berakhirsetelah
pertukaran
terakhir
daripesan-pesan.
Komunikasitidak bisadiulangkembali
Mustahiluntuk menghapussesuatu yang telah diucapkancjan
menggantikannya
dengansuatupesanyanglebihbaik.MemangcJapat
menyampaikan
pesanbaruyanglebihbaik,tetapipesanlarnayang
pernahterucapdalam putarankomunikasi
sebelumnya
tetap telah
tersampaikan
tanpamungkin
dibatalkan.
f. Komunikatoradalahpenyampaisekaliguspenerimapesan
Pada saat berkomunikasi
selaku penyampaipesan baik verbal
rnaupunnon-verbal,
jugamenerima
secarasimultan
pesanverbaldan
non-verbal
dari kitasendiri(komunikasi
intrapersonal)
ataudariorang
lain(komunikasi
interpersonal).
g . Selaluterdapat"noise" (pengganggu)
dalamproseskomurrikasi

Penerimapesantidak selalumenerimadenganmemahamipejsan
seperti yang dimaksudkan.Hal ini disebabkanadanya "noise"
(pengganggu)
dalamsetiapunsurdari sitemkomunikasi.
Upayaagar

suatuproseskomunikasi
"norse"
berhasiladalahdenganmengurangi
ini. Adapunbatasandari pengertian
"noise"adalahsegalasesuatu
yang dapat rnengganggu
atau mengaburkan penyampaianatau
perlerimaan
pesandalam proseskomunikasi.
"Noise"bisa berupa
suara,cahaya,situasiruang,kondisifisik atau psikhis,dan lain-lain
(dikutip
dalamUmarSuwito,
1989:5-7).
Prcseskomunikasi
terbagimenjadidua tahap,yaknisecaraprinrerdan
secarasekunder.
a. ProsesKomunikasi
secaraPrimer
Proseskomunikasi
secaraprimeradalahprosespenyampaian
informasii
gagasan/perasaanseseorangkepadaorang lain denganmenggunakan
lambang(symbol)sebagaimedianya.
Lambangsebagaimediaprimerdillam
proses komunikasiadalah bahasa,kial, isyarat,gambar, warna, dan
i

sebagainya yang

secara

langsung mampu

"menerjemahKan"

informasiigagasan/perasaan
komunikator
kepadakomunikan.
Bahasapaling
banyakdipergunakan
dalam komunikasikarean hanya bahasalahyang
mampu"menerjemahkan
pikiranseseorangkepadaoranglain.Apatcahitu
berbentuk
idea,informasi
atauopini;baikmengenai
hal yangkonkritmaupun
yang abstrak;bukan saja tentang hal atau peristiwayang terjadi saat
jugapadawaktuyanglaludan masayangakandatang.
sekarang,
melainkan
Dengankemampuan
bahasakitadapatmempelajari
ilmupengetahuan
sejnk
ditampilkan
oleh Aristoteles,
Plato,dan Socrates;dapat menjadimantrsia
yang beradabdan berbudaya;
dan dapat memperkirakan
apa yano akan
terjadipada tah/an, dekade,bahkanabad yang akan datang.

pikiran seseorang
Kial (gesture)memang dapat "menerjemahkan
sehinggaterekspresikan
tangian,
secarafisik.Akan letapi,menggapaikan
jari jemari,atau mengedipkan
atau memainkan
mata,atau menggeralikan
hal-haltertentusara
anggotatubuhlainnyahanyadapatmengkomunikasikan
(sangatterbatas)
pulaisyaratdenganmenggunakan
bedug,
Demikian
alatsepertitongtong,
maknateftentuKedua
sertawarnayangmempunyai
sirene,dan lain-lainnya

lambangitu amat terbataskemampuannya
pikiran
dalammentransmisikan
seseorang
kepadaoranglain.
Ganrbarsebagailambangyangbanyakdipergunakan
dalamkomunikasi
memang melebihi kial, isyarat, dan warna dalam hal kemanrpuan
"menerjemahkan"
pikiranseseorang,tetapi tetap tidak melebihibahasa.
Buku-bukuyang ditulis dengan bahasa sebagai lambang untuk
"menerjemahkan"
pemikiran
tidakmungkin
digantiolehgambar,apalagioleh
lambang-lambang
lainnya.Namun,denganpertimbangan
agar komuniliasi
lebih efektif,maka seringdipadukanpenggunaannya.
Dalam kelridupan
sehari-hari
yangmenggunakan
kitaseringterlibatdalamkomunikasi
bahasa
disertaigambar-gambar
benruarna.
paparandiatas,pikirandan atauperasaanseseorang
Berdasarkan
Llaru
akandiketahui
oleh dan akanada dampaknya
kepadaoranglain apabi{a
ditransrnisikan
denganmenggunakan
mediaprimer,yaknilambang-lambang.
Dengan perkataan lain, pesan (message)yang disampaikanoteh
komunikator
kepadakomunikan
terdiriatas isi (the content)dan lambang
(symbol)
(OnongU. Effendy,
1990:12).
h
t,.

ProsesKonrunikasi
secaraSekunder
pesan
Proseskomunikasi
secarasekunderadalahprosespenyampaian
oleh seseorangkepadaoranglain denganmenggunakan
alat atau sarana
sebagairnediakeduasetelahmemakai
lambang
sebagaimediapertama,
Seorang komunikatormenggunakanmedia dalam melancarkan
komunikasinya
karenakomunikansebagaisasarannya
beradadi temapat
yang relatifjauh ataujumlahnyabanyak,misalsurat,telepon,teleks,surat
mediakedua
kabar,majalah,radio,televisi,
film,dan banyaklagimerupakan
yangseringdigunakan
dalamkomunikasi. .
Dalam kehidupansehari-hariyang biasa disebut sebagai mgdia
di atas..Jatrang
diterangkan
komunikasi
adalahmediakeduasebagaimana
sekali orang menganggapbahasa sebagaimedia komunikasi.Hal ini
disebabkan
karenabahasasebagailambang(symbol)besertaisi (content)
yakniperasaandan ataupikiran- yangdibawanya
menjaditotalitaspesan

(message)yang tampak tak dapat dipisahkan. Tidak sepertimedia dalam
jelastidakselaludipergunakan.
bentuksurat,telepon,radio,dan lain-lainnya

SetelahAnda membacadan mempelajari
materidi atas, yaitu mengenai
batasarrpengertian
dan ciri-ciridasar komunika,maka cobalahmengerjakan
latihanberikutagarpemahaman
Andamenjadilebihmantap.
Latihan
1) Banyakbatasanpengertian
mengenaikomunikasi
dari para ahli. Cobalah
Anda cari definisi-definisi
mengenaikomunikasidari ahli-ahliyang lain,
kemudianrumuskanlah
secaralebih lengkapdan spesifiksesuaidengan
kompetensi
Anda masing-masing
! Misal:Anda sebagaiguru SD, doserr,
dokter,penyuluh
KB atauPertanian,
dansebagainya.
I

2) Setiapahli memberikan
batasanpengertian
komunikasi
secaraberbedi;r-berJa
tekanannya.
CobalahAnda identifikasi
kelebihandan kelemahanmar.lpun
perbedaan
dan persamaan
masing-masing
komunikasi
!
batasanpengertian
3) Dalampengalaman
Andasehari-hari
tentunya
Andasudahseringmelakul,lan
tindakartkomunikasi.
CobalahAndaidentifikasi
faktorpenunjang
dan faktor
hambatannya
denganberpedoman
ciri-ciri
dasardarikomunikasi
sepertiyang
telahdiungkapkan
di atas.
4) CobaAndapaparkan
antarakomunikasi
tentangperbedaan
dan persamaan
secaraprimerdansekunder
!
Untukdapat memperkirakan
keberhasilan
latihanAnda dan agar krtihan
jawabanlatihanberikutini ! '
Andamenjaditerarah,makabacalahrambu-rambu
Rambu-rambu
JawabanLatihan
mengenai
1. Contoh:ApabilaAnda sebagaiguru SD, denganpemahaman
ahli.CobalahAndaruntuskan
komunikasi
daribeberapa
batasanpengertian
komunikasi
secaralengkapdan spesifiktindakan
kembalibatasanpengertian
yangterjalinantaraAndadenganparasiswa!
komunikasi
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2 . Ad a a h l i ya n g me n e ka n kankom unikasisebagaipr osesber bagi,ada y,:ng
proses penyampaian dan penerimaan gagasan atau informasi dan
s e b a g a i n ya .D e n g a n me ngidentifikasi
kelemahandan kelebihanr naup r .n
persamaandan perbedaanmasing-masingdefinisitersebut,maka akan
m en ra n ta p kapne ma h a man
Andamengenaipenger tian
komunikasi.

3 . c o n to h : A n d a se b a g a gi ur u sD. Faktorpenunjangdan ham batanapa yang
A n da a l a mise l a kup e n ya mpai
pesanpem belajar an,
bagaim anar esponspa r a
s i sw aA n C ase b a g a pi e n e r imapesan, "noise"dalambentukapa yang mun c ul
d a n se b a g a i n ya .
4 . Perbedaandan persamaanantara komunikasiprimer dan sekunderakan
l e bi h l e l a s a p a b i l ad i b a n dingkan
dengan melihatcir i- cir dasar
i
kor nunik as i
antarmanusiasepertidi atas.
Setelahmengerjakanlatihan,bacalahrangkumanberikutagar pemalrarnan
Andaterhadapintisaripembahasanmateriini menjadisemakinmantap.
Rangkuman

lstilahkomunikasi
artiI
berasaldari perkataan
Latinyang mempunyai
"sarTra"
atauberbicara,
berunding,
satusamalain.
berkonsultasi
I
Batasanpengertiankomunikasiadalahsuatu prosessaling berbagiI
informasi dan gagasan berupa simbol atau lambang yangI
mengandung
menjadimilikbersarrra.i
arti/makna
antarpihak,sehingga
3. Ciri-ciridasar komunikasiadalah:a) Komunikasiantar manusia
bersifat simbolik;b) Komunikasimemerlukanseorang penyampai
pesan; c) Komunikasimemerlukanseorang penerimapesan; d)
prosesyangberlanjut;
bisa
e)Komunikasitidak
merupakan
Komunikasi
penerirna
sekaligus
adalahpenyampai
diulangkembali;
f) Komunikator
"noise"dalamproseskomunikasi.
pesan;g) Selaluterdapat
terbagimenjadi
duatahap,yaknisecaraprimerdan
4. Proseskomunikasi
secarasekunder.
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