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2.1 Pengertian Ilmu Komunikasi 

Pengertian mengenai Ilmu Komunikasi pada dasarnya mempunyai ciri yang 

sama dengan pengertian ilmu secara umum. Namun, yang membedakan adalah objek 

kajiannya, dimana perhatian dan telaah difokuskan pada peristiwa-peristiwa komunikasi 

antar manusia. Berger & Chafee (1987) menyatakan Ilmu Komunikasi adalah, “Suatu 

pengamatan terhadap produksi, proses dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan 

lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan 

dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses dan 

pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang,”  

 Pengertian di atas memberikan tiga (3) pokok pikiran, di antaranya : 

1. Objek pengamatan yang jadi fokus perhatian dalam ilmu komunikasi adalah 

produksi, proses dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang dalam 

konteks kehidupan manusia. 

2. Ilmu komunikasi bersifat ilmiah empiris dalam arti pokok-pokok pikiran dalam 

ilmu komunikasi (dalam bentuk teori-teori) harus berlaku umum. 

3. Ilmu komunikasi bertujuan menjelaskan fenomena sosial yang berkaitan 

dengan produksi, proses dan pengaruh dari sistem tanda dan lambang. 

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa Ilmu Komunikasi adalah, 

“Pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh melalui suatu penelitian 



tentang sistem, proses, dan pengaruhnya yang dapat dilakukan secara rasional dan 

sistematis, serta kebenarannya dapat diuji dan digeneralisasikan,” 

 

2.2 Perkembangan Ilmu Komunikasi 

Pada awal kehidupan di dunia, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan 

kebutuhan organis. Sinyal-sinyal kimiawi pada organisme awal digunakan untuk 

reproduksi. Seiring dengan evolusi kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi primitif yang 

digunakan dalam berkomunikasi juga ikut berevolusi dan membuka peluang terjadinya 

perilaku yang lebih rumit seperti tarian kawin pada ikan. Pada binatang, selain untuk 

seks, komunikasi juga dilakukan untuk menunjukkan keunggulan, seperti sikap 

menyerang. Munurut sejarah evolusi sekitar 250 juta tahun yang lalu munculnya "otak 

reptil" menjadi penting karena otak memungkinkan reaksi-reaksi fisiologis terhadap 

kejadian di dunia luar yang kita kenal sebagai emosi. Pada manusia modern, otak reptil 

ini masih terdapat pada sistem limbik otak manusia, dan hanya dilapisi otak lain "tingkat 

tinggi". 

Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk 

umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan 

penyiaran. Komunikasi dapat berupa interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. 

Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat 

dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan 

yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Walaupun 

komunikasi sudah dipelajari sejak lama dan termasuk “barang antik”, topik ini menjadi 

penting khususnya pada abad 20 karena pertumbuhan komunikasi digambarkan 

sebagai “penemuan yang revolusioner”. Hal ini karena adanya peningkatan teknologi 

komunikasi yang sangat pesat seperti radio. televisi, telepon, satelit dan jaringan 

komputer seiring dengan industiralisasi bidang usaha yang besar, dan politik yang 

mendunia.  

Komunikasi dalam tingkat akademis mungkin telah memiliki departemen sendiri 

sehingga komunikasi dibagi-bagi menjadi komunikasi massa, komunikasi bagi 

pembawa acara, humas dan lainnya. Komunikasi merupakan satu dari disiplin-disiplin 

yang paling tua tetapi yang paling baru. Orang Yunani kuno melihat teori dan praktek 

komunikasi sebagai sesuatu yang kritis.  Popularitas komunikasi merupakan suatu 

berkah (a mixed blessing). Komunikasi merupakan sebuah aktifitas, sebuah ilmu sosial, 

sebuah seni liberal dan sebuah profesi.  Menurut Ruben & Steward (1998 : 18-37) 

perkembangan ilmu komunikasi terbagi atas delapan (8) fase, antara lain : 

 



 Studi Komunikasi Awal 

Sebenarnya sangat sulit untuk mendeteksi kapan dan bagaimana komunikasi 

pertama kali dipandang sebagai faktor yang penting dalam kehidupan 

manusia.Berdasarkan sejarah, komunikasi diekspresikan dan berperan dalam 

kehidupan manusia yaitu pada abad 5 SM dalam tulisan klasik bangsa Mesir dan 

Babilonia serta tulisan essay dari Hommer yang berjudul ’Iliad’ pada abad 3000 SM. 

Selanjutnya, perkembangan komunikasi mulai tampak awal tahun 2675 SM melalui 

kehadiran ”The Precepts” yang berisi tentang panduan berkomunikasi secara efektif.  

Selain itu, juga tampak pada literatur-literatur dalam kitab perjanjian lama (Bible) ketika 

Tuhan bersabda kepada umat-Nya : Let there be light : and there was light.  Proses 

(studi) komunikasi juga dalam beberapa tahun kemudian muncul pada masayarakat 

Yunani yang melakukan kehidupan demokratis dengan melakukan komunikasi oral. 

 

 Retorika dan Pidato 

Secara harfiah Retorika merupakan seni berkata-kata atau berbicara. Bukan 

hanya untuk sekedar berbicara, Retorika juga merupakan teknik mempengaruhi. 

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pidato berarti 

pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak 

(khalayak). Karenanya, sasaran pidato lebih luas dan banyak dibandingkan komunikasi 

antar persona.  Dengan demikian, proses penyampaian pesan melalui pidato ini 

memerlukan persiapan dan penyusunan agar pesan yang disampaikan nanti efektif dan 

efisien. Karenanya, praktek pidato memerlukan teknik retorika.  

Berikut ada beberapa tokoh dalam perkembangan ilmu komunikasi studi retorika 

dan pidato ini, antara lain : 

1. Corax dan Tisias -- Teori komunikasi pertama yang dikembangkan di Greece 

adalah oleh Corax dan kemudian disusun kembali oleh muridnya Tisias.  

Teori ini berkaitan dengan berbicara di ruang pengadilan sebagai 

keterampilan persuasi. Tisias meyakini, persuasi adalah suatu seni yang 

kemudian disebut Retorika. Corax dan Tisias mengembangkan konsep 

organisasi pesan, yaitu terdiri dari introduction, body, dan kesimpulan. 

2. Protagoras -- Dia mengembangkan tentang debat.  Dia juga mengajarkan 

bagaimana seharusnya menjadi pembicara yang baik.  

3. Gorgias dan Leontini -- Ia mengajarkan tentang penggunaan emosional 

dalam pidato persuasive berupa penggunaan gaya dan figur-figur yang tepat.  

4. Socrates -- Ia mengajarkan bagaimana seorang orator seharusnya dilatih 

dengan seni liberal dan bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik. 



5. Plato -- Ia menggarisbawahi pentingnya mempelajari retorika untuk 

menjelaskan perilaku manusia.  Bidang ini mempelajari mengenai sifat kata-

kata, sifat manusia, cara mereka hidup, dan segala yang dapat 

mempengaruhi manusia dalam kehidupannya.  

6. Aristoteles -- Merupakan tokoh sentral dalam studi komunikasi awal ini. 

Keduanya yang mengibarkan bahwa komunikasi adalah sebuah seni untuk 

dipraktekkan dan sebagai area studi.  Ia mendeskripsikan komunikasi 

menjadi suatu orator atau speaker yang memberikan suatu argumen untuk 

dipresentasikan dalam suatu pidato untuk pendengar atau audience. Karya 

klasiknya adalah ”the rhetoric” yang memfokuskan pada persuasi mengenai 

ethos, pathos dan logos.  

7. Augustine -- Ia mengaplikasikan komunikasi dalam melakukan interpretasi 

dari bible dan tulisan religius lainnya. Ia juga yang menyatukan aspek praktis 

dan teoritis dari studi komunikasi. 

8. Sir Francis Bacon -- Ia mengenalkan pembuatan pidato dan penulisannya 

yang disusun praktis.  

9. Cicero -- Ia mengembangkan teori retorika dan melihat komunikasi sebagai 

persoalan akademik dan praktis. Pandangannya, komunikasi itu 

komprehensif yang melibatkan seluruh domain ilmu sosial.  

10. Quintilian -- Ia mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang komunikator 

yang baik itu perlu dididik.  

 

 Jurnalisme 

Jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, menerbitkan 

berita melalui koran dan  majalah atau memancarkan berita melalui radio dan televisi. 

Jurnalisme merupakan bagian dari komunikasi massa secara luas. Kendati 

pengertiannya kini mencakup medium yang sangat luas (termasuk juga radio, televisi 

bahkan bioskop), medium dasar dari jurnalisme adalah koran atau suratkabar.  

Wartawan radio dan televisi umumnya mengadopsi metode dan prinsip jurnalisme 

tradisional pada koran dan majalah. Prototip awal dari koran masa kini adalah 

pengumuman-pengumuman resmi yang dikenal pada Zaman Romawi sebagai Acta 

Diurna atau Gazzetta.  Medium perkabaran serupa juga dikenal di Cina sebagai Tching-

pao atau "Kabar dari Istana" yang muncul setiap hari sekitar Abad ke-8 M. Di Romawi 

maupun Cina itu, pengumuman biasanya disebarkan dengan medium tulisan tangan 

antara pribadi atau dengan mulut. 



Revolusi persuratkabaran dipicu penemuan mesin cetak oleh Johan Guttenberg 

pada 1450.  Koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang ini muncul pertama kalinya 

pada 1457 di Nurenberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali 

diberitakan secara luas di  suratkabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christoper 

Columbus ke Benua Amerika pada 1493. Pada Abad ke-17, di Inggris kaum bangsawan 

umumnya memiliki penulis-penulis yang membuat berita untuk kepentingan sang 

bangsawan. Para penulis itu membutuhkan suplai berita.  Organisasi pemasok berita 

(sindikat wartawan atau penulis) bermunculan bersamaan dengan maraknya jumlah 

koran yang diterbitkan. Pada saat yang sama koran-koran eksperimental, yang bukan 

berasal dari kaum bangsawan mulai pula diterbitkan pada Abad ke-17 itu, terutama di 

Prancis. 

Pada Abad ke-18, jurnalisme lebih merupakan bisnis dan alat politik ketimbang 

sebuah profesi. Komentar-komentar tentang politik, misalnya, sudah bermunculan pada 

masa ini. Demikian pula ketrampilan desain atau perwajahan mulai berkembang 

dengan kian majunya teknik percetakan. Perkembangan awal jurnalisme ini juga mulai 

diwarnai dengan  perjuangan panjang kebebasan pers – pergulatan abadi hingga kini 

antara wartawan dan penguasa.  Pers Amerika dan Eropa berhasil menyingkirkan batu-

batu sandungan sensorsip pada akhir Abad ke-18,  dan memasuki era jurnalisme 

modern seperti yang kita kenal sekarang. 

Sementara perkembangan lebih lanjut dalam percetakan ditandai dengan 

penemuan pulp (bubur  kertas), mesin-mesin percetakan baru dan teknologi lain (seperti  

telpon) membuat proses produksi koran kian cepat kian cepat, murah dan massal. 

Sampai dengan awal Abad ke-19, koran tak lebih dari sekadar  perpanjangan tangan 

dari pemerintah atau partai politik. Perceraian  antara jurnalisme dan politik terjadi pada 

sekitar 1825-an, sehingga wajah jurnalisme sendiri menjadi lebih jelas dan berkarakter, 

yakni independen dan berwibawa. Sejumlah jurnalis yang muncul pada abad itu bahkan 

lebih berpengaruh ketimbang tokoh-tokoh politik atau pemerintahan. Maka jadilah 

jurnalisme sebagai bentuk profesi yang mandiri dan profesional.  Lebih jauh, jurnalisme 

juga muncul sebagai cabang bisnis baru yang makmur dan menjanjikan profit atau 

pendapatan yang menguntungkan. Pemodal-pemodal basar meramalkan bisnis ini 

dalam bentuk investasi, pencaplokan dan merger. 

 

 Pidato dan Jurnalisme (Tahun 1900 s.d 1930) 

Awal abad 19 pidato muncul sebagai sebuah disiplin tersendiri di AS yang 

ditandai oleh sejumlah peritiwa, di antaranya : 



1. Tahun 1909 dibentuk Eastern States Speech Association. Tahun 1910 

mengadakan konferensi tahunan pertama. 

2. Tahun 1914 terbentuk The National Association of Teachers of Public 

Speaking sekarang Speech Communication Association 

3. Tahun 1915 terbit jurnal Quaterly Journal of Public Speaking diikuti Journal 

Quaterly Journal of Speech. 

 

 Pertumbuhan Interdisiplin (Tahun 1940 s.d 1950) 

Sejumlah sarjana dari variasi disiplin ilmu sosial mulai mengembangkan teori-

teori komunikasi yang merupakan perluasan bidang-bidang komunikasi. Contohnya 

bidang antropologi yang mengkaji dan gesture-gesture pada budaya-budaya tertentu 

berdasarkan pada kajian komunikasi non verbal yang lebih luas.  Peneliti mulai 

memberikan perhatian pada persuasi, termasuk bagaimana propaganda dilakukan, 

bagaimana opini publik dibentuk dan bagaimana perkembangan media yang memberi 

kontribusi pada usaha persuasif. Kurt Lewin dan koleganya memimpin penelitian pada 

kelompok dinamik. Carl Hovland dan Paul Lazarfeld melakukan riset awal pada 

komunikasi massa. 

Ilmuwan sosiologi dan politik mempelajari sifat media massa dalam berbagai 

aktifitas sosial dan politik misalnya voting behaviour. Dalam bidang zoology mengkaji 

mengenai komunikasi diantara binatang-binatang. Demikian juga bidang linguistic , 

sematik umum, dan semiotic yang memfokuskan pada sifat bahasa dan perannya 

dalam kehidupan manusia yang mendorong studi ilmu komunikasi. Dalam retorika dan 

pidato pada akhir tahun 1940-an dan 1950-an mengkaji mengenai interpretasi oral, 

suara, dan diksi, debat, theater, fisiologi pidato, dan patologi pidato.  Jurnalisme dan 

studi media massa memberi perhatian pada sifat dan efek media massa. Sampai akhir 

tahun 1950 an mulai terbentuk The National Society for the Study of Communication 

(sekarang The International Communication Association) dengan tujuan membuat satu 

kesatuan hubungan antara pidato, bahasa, dan media. Perkembangan-perkembangan 

ini mempercepat pertumbuhan komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu.  

Pada masa ini banyak muncul tokoh-tokoh antara lain Harold D Lasswell yang 

mengkaji tentang propaganda politik pada tahun 1948. Setahun kemudian, Claude 

Shannon mempublikasikan hasil penelitiannya di Bell Telephone tentang soal mesin 

dari pengiriman/transmisi signal.  Hasilnya adalah menjadi dasar utama model Shannon 

dan Weaver.  Wirburr Schramm juga mengkaji komunikasi adalah upaya yang bertujuan 

menciptakan suatu kesamaan makna di antara sumber dan penerima. Pada tahun 1955 

ilmuwan politik Elihu Katz dan Paul Lazarfeld memperkenalkan two step flow model.  



Mereka mengenalkan konsep opinion leader (pemuka pendapat). Dan Bruce Westley 

dan Malcom S. Maclean, Jr. menyatakan bahwa proses komunikasi adalah dimulai dari 

penerimaaan pesan bukan dari pengiriman pesan.  Hal ini merupakan gabungan antara 

komunikasi interpersonal dan komunikasi dalam media massa. 

 

 Integrasi (Tahun 1960) 

Pada tahun 1960 an para ilmuwan melakukan sintesa dari retorika dan pidato, 

jurnalisme dan media massa, dan disiplin ilmu sosial lainnya. Kontribusi pada integrasi 

ini ditandai dengan berbagai buku antara lain The Process of Communication (1960), 

The Effect s of Mass Communication, (Diffusion of Innovations (1962), The Science of 

Human Commnunication (1963), and Theories of Mass Communication (1966).  

Komunikasi menarik minat beberapa displin lain selama dekade 1960 an. Para ahli 

sosiologis misalnya, memfokuskan pada dinamika kelompok, relasi sosial, asal 

pengetahuan sosial.  Para ilmuwan politik menulis tentang peran komunikasi dalam 

pemerintahan, opini publik, propaganda dan pembentukan citra politik merupakan 

bidang komunikasi politik. Pada bidang administrasi memperlajari tentang organisasi, 

managemen, kepemimpinan, dan jaringan informasi yang menjadi dasar pertumbuhan 

komunikasi organisasi yang muncul tahun 1970an. Di bidang Antropologi dan Linguistik 

memunculkan area studi komunikasi antar budaya dan selama tahun 1960an para ahli 

Zoology mengkaji komunikasi binatang.  

 

 Pertumbuhan dan Spesialisasi (Tahun 1970 s.d awal 1980) 

Dalam periode ini beberapa bidang kajian mulai populer. Perluasan dan 

spesialisasi bidang mencapai tingkatan tinggi pada periode ini. Komunikasi 

interpersonal menjadi bidang yang populer seperti mempelajari interaksi nonverbal, ilmu 

informasi, teori informasi dam sistem informasi komunikasi merupakan topik lainnya 

yang menarik.  Di samping itu, di tahun yang sama komunikasi kelompok, organisasi, 

politik, dan interkultural hadir sebagai area studi. 

 

 Abad Informasi (Akhir Tahun 1980 s.d 1990) 

Sebuah masa dimana komunikasi dan tehnologi informasi secara meningkat 

telah memainkan peran penting di masyarakat, informasi sebagai komoditas, media 

baru dan media penyatu, pengaruh ekonomi dan pasar serta komunikasi sebagai 

proses, memperkuat hubungan-hubungan  antar disiplin, di antaranya : 

 Psikologi kognitif (persepsi, interpretasi, penyimpanan dan penggunaan 

informasi).  



 Kajian kritis dan budaya (pengaruh sejarah, sosial, budaya, transmisi, 

interpretasi, akibat dan penggunaan pesan) 

 Ekonomi (produksi dan konsumsi informasi sebagai sumberdaya ekonomi) 

 Ilmu komputer dan rekaya elektrik (penyimpanan, mendapatkan kembali, 

manipulasi dan transmisi informasi) 

 Ilmu informasi (klasifikasi, dan penyimpanan informasi) 

 Jurnalisme (sumber informasi, isi, komsi publik dan media) 

 Sastra (penciptaan, interpretasi pembaca pada materi teks) 

 Pemasaran (kebutuhan dan pilihan pengguna untuk adopsi dan penggunaan 

pesan, produk dan layanan) 

 Filsafat (dimensi dari proses komunikasi individual dan media massa) 

 

2.3 Ruang Lingkup Ilmu Komunikasi 

 Onong Uchjana Effendy (1998) dalam bukunya ”Dimensi Komunikasi” 

menyatakan, ruang lingkup atau cakupan komunikasi terbagi atas : 

 

 Bentuk Komunikasi 

Sedikitnya terdapat tiga (3) bentuk komunikasi yang paling banyak dilakukan, 

diantaranya : 

1) Komunikasi Personal 

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara individu-individu 

(Littlejohn, 1999).  Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah 

komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang secara tatap muka, 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik verbal atau nonverbal, seperti suami-isteri, ibu dan anak, 

seorang guru dengan seorang muridnya, dan lainnya. Komunikasi personal 

itu sendiri terdiri atas: 

 Komunikasi Intrapersonal -- Merupakan proses komunikasi yang  

berlangsung dalam diri seseorang, atau berkomunikasi dengan diri sendiri,  

contohnya, merenung, dan berdoa.  

 Komunikasi Interpersonal -- Merupakan proses komunikasi yang 

berlangsung antara individu satu dengan individu lain. Contohnya 

percakapan suami istri. 

2) Komunikasi Kelompok 

Proses komunikasi yang terjadi dalam sekumpulan orang yang mempunyai 

tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 



bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai 

bagian dari kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2005). Komunikasi 

kelompok terbagi atas : 

 Komunikasi Kelompok Kecil -- Merupakan proses komunikasi yang 

berlangsung dan dimungkinkan terjadi secara dialogis, contohnya 

ceramah, diskusi panel, simposium, forum, seminar, kuliah, dan lainnya. 

 Komunikasi Kelompok Besar -- Atau juga disebut Public Speaking ini 

merupakan proses komunikasi yang berlangsung dan tidak dimungkinkan 

terjadinya suatu proses dialogis, contohnya kegiatan kampanye atau rapat 

akbar.  

3) Komunikasi Massa 

Komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa Inggris, mass communication, 

sebagai kependekan dari mass media communication. Artinya, komunikasi 

yang menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. 

Istilah mass communication atau communications diartikan sebagai 

salurannya, yaitu media massa (mass media) sebagai kependekan dari 

media of mass communication. Massa mengandung pengertian orang 

banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka 

dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang 

sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi 

yang sama. (Wiryanto, 2005) 

 

 Komponen Komunikasi  

 Onong Uchjana Effendi (2000) membagi komunikasi ke dalam beberapa 

komponen, di antaranya : 

a.  Komunikator/Sumber/Source -- Semua proses komunikasi berasal dari 

sumber, yang dapat berupa perorangan , jika dalam komunikasi antar 

perorangan, atau seorang dengan beberapa orang suatu organisasi, atau 

orang yang dilembagakan.  

b.  Pesan/Message -- Unsur pesan meliputi semua materi atau isi yang 

dikomunikasikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, 

baik yang disampaikan secara verbal maupun non verbal., baik secara 

langsung maupun tidak langsung (menggunakan media).  Pesan dapat 

berupa :  

 Pesan verbal, seperti bahasa/kata-kata lisan atau tertulis  

 Pesan non verbal, seperti isyarat, gambar, warna  



 Pesan paralinguistik, seperti kualitas suara, tekanan suara (tinggi rendah 

nada bicara), kecepatan suara, vokalisasi. 

 c.  Saluran/Media/Channel -- Unsur saluran merupakan sarana tempat pesan 

yang disampaikan sehingga bisa diterima dan dimaknai oleh komunikan. 

Misalnya: media massa (surat kabar, majalah, televisi, radio dll.) telepon, 

surat. 

d.  Komunikan/Penerima pesan/Receiver -- Unsur penerima merupakan sasaran 

dari komunikasi, bisa terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau suatu 

lembaga atau organisasi. 

 e.  Tujuan/Destination/Efect -- Efek merupakan hasil dari suatu kegiatan 

komunikasi, merupakan tujuan dari peserta-peserta di dalam proses 

komunikasi. 

 f.  Umpan Balik/Feedback -- Feedback atau umpan balik ini merupakan 

tanggapan atas pesan dari komunikan apabila tersampaikan atau 

disampaikan kepada komunikator. 

 g.  Gangguan/Noise -- Merupakan gangguan tak terencana yang terjadi saat 

proses komunikasi berlangsung yang mengakibatkan pesan yang diterima 

oleh komunikan menjadi berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan tersebut. Misalnya, pembicaraan yang tidak 

jelas di telepon akibat gangguan sinyal selular, atau dosen yang sedang 

mengajar di tengah gemuruh hujan sehingga mahasiswa tidak bisa 

mendengar jelas apa yang disampaikannya.  

 

 Tujuan Komunikasi 

Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk membangun atau menciptakan 

pemahamam atau pengertian bersama. Adanya saling memahami atau mengerti bukan 

berarti harus menyetujui tetapi mungkin dengan komunikasi terjadi suatu perubahan 

sikap, pendapat, perilaku maupun perubahan secara sosial. Berikut tujuan komunikasi 

menurut Onong Uchyana Effendi, diantaranya :  

a.  Perubahan sikap (attitude change) -- Seseorang komunikan setelah 

menerima pesan kemudian sikapnya berubah, baik postif maupun negatif.  

Dalam  berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan 

berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita.  

b.  Perubahan pendapat (opinion change) -- Komunikasi adalah untuk 

menciptakan pemahaman, yakni kemampuan memahami pesan secara 

cermat sebagaimana dimaksudkan komunikator. Setelah memahami apa 



yang dimaksud komunikator maka akan tercipta pendapat yang berbeda-beda 

bagi komunikan, contohnya, berita di koran.  Informasi dapat diterima oleh 

semua khalayak, namun pendapat yang muncul tiap individu berbeda-beda.  

c.  Perubahan perilaku (behavior change) -- Komunikasi bertujuan untuk 

mengubah perilaku maupun tindakan seseorang, contohnya kampanye 

kesehatan mengenai HIV/AIDS.  Setelah mengikuti kampanye tersebut 

seorang remaja misalnya kemudian berusaha menjaga pergaulannya dari 

pengaruh seks bebas. 

d. Perubahan sosial (social change) -- Membangun dan memelihara ikatan 

hubungan dengan  orang lain sehingga  menjadi hubungan yang makin baik.  

Dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan 

kadar hubungan interpersonal, contohnya di perkantoran, seringkali terjadi 

komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau 

mempengaruhi sikap semata, tetapi kadang-kadang terdapat maksud implisit 

di sebaliknya, yakni untuk membina hubungan baik.  

 

 Fungsi Komunikasi  

Onong Uchjana Effendi dalam bukunya ”Dimensi-Dimensi Komunikasi” 

mengatakan bahwa sebuah proses komunikasi yang dilakukan setidaknya mempunyai 

sejumlah fungsi sebagaimana berikut ini, antara lain : 

a. Menyampaikan informasi (to inform) -- Memberitahukan/menerangkan 

informasi atau hal-hal yang belum diketahui seseorang maupun publik 

terhadap apa yang terjadi kepada seseorang ataupun publik, sehingga 

informasi-informasi yang diberikan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan.  Misalnya, media massa melaporkan hal-hal luar biasa ataupun 

berita-berita aktual kepada publik/audiens sehingga publik menjadi 

mengetahui dan mengerti akan berita tersebut.  

b. Mendidik (to educate) -- Memberikan pendidikan dan pengetahuan yang 

bermanfaat baik formal, non formal maupun informal sehingga mendorong 

pembentukan watak dan pendidikan keterampilan serta kemahiran yang 

diperlukan pada semua bidang kehidupan.  Misalnya, seorang guru yang 

mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. 

c. Membujuk (to persuade) -- Membujuk, mempengaruhi atau membentuk suatu 

opini seseorang maupun publik, meyakinkan tentang informasiinformasi yang 

diberikannya sehingga benar-benar mengetahui situasi yang terjadi di 

lingkungannnya. Misalnya, Iklan produk di TV, dengan gaya persuasinya 



membujuk atau mempengaruhi pemirsanya untuk menggunakan produk 

tersebut. 

d. Menghibur (to entertaint) -- Memberikan hiburan atau kesenangan, sehingga 

seseorang maupun publik memperoleh selingan dari kejenuhan yang 

dialaminya karena takanan-tekanan baik dalam pekerjaan, pergaulan dan 

lainlain yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.  Misalnya: Musik, Komedi, 

Tari, Olah Raga. 

 

Sementara menurut Harol D. Lasswell, fungsi dari komunikasi adalah sebagai 

berikut : 

1. The surveillance of the environment -- fungsi komunikasi adalah untuk 

mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu 

lingkungan.  

2. The correlation of correlation of the parts of society in responding to the 

environment -- dalam hal ini fungsi komunikasi mencakup interpretasi 

terhadap informasi mengenai lingkungan. 

3. The transmission of the social heritage from one generation to the next -- 

dalam hal transmisi budaya difokuskan pada kegiatan mengkomunikasikan 

informasi, nilai-nilai, dan norma sosial dari suatu generasi ke generasi lain. 

 

 Media Komunikasi 

Media komunikasi terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yakni, media umum (nirmassa) 

dan media massa.   

 

1. Media Umum 

Terdapat beberapa jenis media komunikasi yang bersifat umum atau nirmassa 

untuk melakukan suatu komunikasi, di antaranya sebagai berikut : 

 Tatap muka langsung -- Pengirim melakukan komunikasi secara langsung 

kepada penerima dengan tatap muka. Rapat, pertemuan, obrolan antara dua 

orang atau lebih secara langsung merupakan contoh-contoh dari jenis media 

komunikasi tatap muka langsung. 

 Komunikasi melalui media elektronik -- Pengirim, sumber atau komunikator 

menggunakan fasilitas media elektronik, seperti fax, voice mail, video, 

telepon, komputer untuk melakukan komunikasinya. 

 Komunikasi tertulis–pribadi -- Bentuk umum komunikasi tertulis pribadi misal 

surat pribadi, atau bisa juga pesan tertulis lainnya. 



 Komunikasi tertulis–bukan pribadi -- Untuk komunikasi non-personal atau 

komunikasi resmi yang digunakan organisasi, komunikasi tertulis dapat 

berupa surat, memo, laporan, proposal dan bentuk-bentuk komunikasi tertulis 

lainnya. 

 

2. Media Massa 

 Media massa biasanya digunakan pada bentuk komunikasi massa. Media massa 

terbagi atas, medai cetak dan elektronik. Seiring perkembangan teknologi informasi, 

media komunikasi pun bertambah satu, yakni media massa internet.  Contohnya media 

cetak (majalah, tabloid, surat kabar), dan media elektronik (radio, televisi dan internet).  

 

 Proses Komunikasi 

Dalam proses komunikasi yang dilakukan sedikitnya terbagi atas dua (2) jenis, 

yakni : 

 

A.  Proses Komunikasi Primer 

Proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media.  Media terdiri atas, bahasa, 

kial (gesture), isyarat, gambar, warna, dan lainnya.  Media yang paling banyak 

digunakan dalam sebuah interaksi atau proses komunikasi adalah bahasa. Pasalnya, 

bahasa mampu menerjemahkan pikiran sesorang kepada orang lain, berupa idea, 

gagasan, informasi atau opini. 

Dalam bahasa terkandung sejumlah kata-kata.  Kata-kata itu sendiri terdiri atas 

dua jenis pengertian, yakni : 

 Denotatif, arti sebagaimana tercantum dalam kamus (dictionary meaning) 

 Konotatif, arti emosional atau mengandung penilaian tertentu/kiasan 

(emotional or evaluate meaning) 

 

B. Proses Komunikasi Sekunder 

Proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang 

(bahasa) sebagai media pertama. Pemakaian sarana dikarenakan proses komunikasi 

yang dilakukan relatif jauh atau dengan jumlah yang banyak. Beberapa medium yang 

dapat digunakan untuk melakukan proses komunikasi sekunder di antaranya, surat, 

telepon, faxsimili, majalah, surat kabar, radio, TV, film, e-mail, serta internet. 

 



 Hakekat Komunikasi 

Pada hakekatnya, suatu proses atau kegiatan komunikasi merupakan : 

 

1) Komunikasi Sebagai Proses Sosial 

Artinya, tindakan komunikasi antar individu atau kelompok yang melibatkan 

intensitas, motivasi dan kemampuan yang berlangsung terus menerus tanpa 

akhir. Hal ini menjadikan komunikasi merupakan hal yang bersifat kompleks, 

dinamis serta berubah secara kontinyu. Komunikasi sebagai proses membuat 

sifat komunikasi menjadi suatu hal tidak dapat diulang (irreversible). Proses 

dan Simbol disatukan oleh adanya makna. Makna juga merupakan suatu 

persepsi seseorang terhadap pesan. Bahasa menunjukkan suatu tingkat 

kemajuan kemajuan teknologi pada masyarakat.  Hal tersebut diakibatkan 

karena bahasa sebagai salah satu simbol dari komunikasi sangat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lingkungan (faktor di luar individu yang melakukan 

komunikasi), adapun yang termasuk faktor lingkungan adalah : 

a.  Faktor fisik   

b.  Faktor psikologis   

c. Faktor sosial 

d. Faktor waktu 

 

2) Komunikasi Sebagai Peristiwa Sosial 

Artinya saat terjadi proses sosial maka terjadi juga peristiwa komunikasi.  

Peristiwa Komunikasi disebut juga kejadian interaksi dari sejumlah orang 

dengan perantaraan lambang-lambang komunikasi.  Interaksi dari sejumlah 

orang tersebut menjadikan peristiwa komunikasi sama dengan peristiwa 

sosial. Adapun hal-hal yang terjadi dalam peristiwa sosial adalah : a) Proses 

produksi, b) Proses seleksi, dan c) Pengaruh dari sistem lambang-lambang 

yang digunakan. 

 

3) Komunikasi Sebagai Ilmu 

Dalam hal ini komunikasi dipandang sebagai ilmu yang bersifat multi disipliner, 

dalam artian bahwa ilmu komunikasi berkembang melalui disiplin dari 

sejumlah ilmu lain, seperti : 

a.  Politik 

b.  Psikologi 

c.  Matematika 



d.  Antropoligi 

Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah model dasar ilmu komunikasi dari 

beberapa ahli di luar bidang komunikasi, di antaranya : 

a.  Harold Dwight Lasswell (Politik) --> The Founding Fathers 

b.  Lewin (Psikologi) --> The Founding Fathers 

c.  Paul Felix Lazarsfeld (Sosiologi) --> The Founding Fathers 

d.  Carl Iver Hovland ((Psikologi) --> The Founding Fathers 

e.  Claudio Shanon (Matematik) 

f.  Newcomb 

g.  Lainnya 

 

4) Komunikasi Sebagai Ketrampilan 

Antar komunikasi dan bidang profesional terdapat kaitan yang sangat 

signifikan. Sebagai penunjang suatu profesi yang menuntut pemahaman pada 

sifat dasar komunikasi, maka cara dalam melakukan teknik berkomunikasi 

yang kompeten dan efektif sangatlah menentukan. 

Karena komunikasi dipandang sebagai skill atau ketrampilan khusus yang 

berlaku pada banyak bidang, maka munculah bidang karir untuk para 

profesional komunikasi, seperti : 

a.  Komunikasi massa 

b.  Komunikasi organisasi 

c.  Komunikasi politik 

d.  Periklanan 

e.  Public relation 

f.  Riset komunikasi  

 

_____________________ 
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