
Buku Daras

KOMUNIKASI
ANTARPRIBADI

DAN KELOMPOK

Oleh:
Dr. Muhammad Anshar Akil, S.T., M.Si

Puslitpen LP2M
UIN Alauddin Makassar

Tahun 2015



ii

Buku Daras
Komunikasi Antarpribadi Dan Kelompok

Penulis : Dr. Muhammad Anshar Akil, S.T., M.Si
Editor : Dr. H. Mahmuddin, M.Ag.
Desain Cover : AU Press
Layout : M. Hidayat, SE.I

X + ………….
Cetakan I : Desember 2015
ISBN :

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

Alauddin University Press
Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar 90221
Telp. 0823 4867 – Fax (0411) 864923
Email : au_press@yahoo.com



iii

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur hanya patut dipanjatkan ke hadirat Allah SWT,
karena atas kehendak-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku
ini. Shalawat dan salam tak lupa kami kirimkan kepada Nabi
Muhammad saw, yang telah membawa ajaran Islam sebagai cahaya
peradaban, pembebas umat manusia dari sifat jahiliyah, kesesatan, dan
kebodohan, hingga akhir zaman.

Buku ini dimaksudkan sebagai buku daras mata kuliah
”Komunikasi Antarpribadi dan Kelompok” pada Jurusan Ilmu
Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin
Makassar. Buku ini disusun mengikuti pola integrasi keilmuan yang
dikembangkan oleh UIN Alauddin Makassar. Di setiap satuan bahasan
dimasukkan konsep-konsep Islam mengenai komunikasi antarpribadi
dan kelompok sebagai muatan integrasi islamic & science of communication.

Buku ini akan membantu dosen dan mahasiswa untuk
mempelajari mata kuliah ”Komunikasi Antarpribadi dan Kelompok”
secara integratif dan komprehensif. Materi buku ini dibagi atas dua
bagian yaitu: Bagian Pertama membahas mengenai komunikasi
antarpribadi (mulai bab 1 sampai bab 5); dan Bagian Kedua
membahas tentang komunikasi kelompok (bab 6 sampai 10).
Pembagian ini dimaksudkan agar materi dapat disajikan lebih
sistematis dan mendalam sesuai fokus dari dua level komunikasi
tersebut. Dengan demikian, dosen dan mahasiswa akan lebih mudah
memahami materi komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok.

Bagi praktisi atau masyarakat pada umumnya, buku ini dapat
menjadi panduan untuk mempraktekkan komunikasi antarpribadi dan
kelompok sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu komunikasi.

Dalam penulisan buku ini, kami mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, kami menyampaikan
terima kasih kepada:
1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin;
3. Kepala LP2M UIN Alauddin;
4. Ketua Puslitpen LP2M UIN Alauddin;
5. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FDK UIN Alauddin;
6. Teman sejawat di lingkungan FDK UIN Alauddin;
7. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan.
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Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan.
Karena itu dengan hati terbuka kami menerima segala saran dan kritik
yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan buku ini di masa mendatang.
Semoga sumbangsih dan keikhlasan semua pihak dalam melahirkan
buku ini dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar, 07 Agustus 2015

Muhammad Anshar Akil
Email: ansharakil@yahoo.com
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Motto

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa derajat”
(QS. Al Mujaadilah: 11)

Persembahan

Karya ini dipersembahkan untuk orang-orang yang kami cintai:

Ayahanda (alm.) H. Syafruddin A. Akil;
ibunda Hj. St. Asmah;
Istriku Andi Faridah Arsal, SSi., MSi;
Putra-putriku: A.M.Akram Akil; A.M.Akhtar Akil;
A.Alisha Akil;  dan A. Azizah Akil

Serta seluruh mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat pada umumnya yang
membutuhkan pengetahuan “komunikasi antarpribadi dan kelompok” untuk
menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dalam bidang apa pun.

Semoga karya ini dicatat sebagai amal jariyah dan menjadi sumber kebaikan bagi
sesama manusia, amin….
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BAB 1
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang

lingkup komunikasi antarpribadi (interpersonal communication). Pengertian
komunikasi antarpribadi adalah komunikasi timbal balik yang
berlangsung antara dua orang atau lebih yang bersifat unik, khusus,
atau istimewa, baik secara tatap muka maupun melalui media
elektronik seperti telepon dan internet. Ruang lingkup komunikasi
antarpribadi mencakup komunikasi I-It, I-You, dan I-Thou;
komunikasi diadik (dyadic communication) dan komunikasi triadik (triadic
communication); serta komunikasi beralat dan tidak beralat. Komunikasi
antarpribadi dimulai dari komunikasi intrapribadi (intrapersonal
communication) yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri
seseorang, kemudian berlanjut menjadi komunikasi antarpribadi.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami uraian mengenai pengertian

komunikasi antarpribadi, komunikasi diadik dan triadik, komunikasi
antarpribadi tak beralat dan beralat, serta keterkaitan antara
komunikasi intrapribadi dengan antarpribadi.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian komunikasi antarpribadi;
2. Mahasiswa dapat menjelaskan komunikasi diadik dan triadik;
3. Mahasiswa dapat menjelaskan komunikasi antarpribadi tak beralat

(tatap muka) dan beralat (menggunakan media elektronik);
4. Mahasiswa dapat menjelaskan keterkaitan antara komunikasi

intrapribadi dengan komunikasi antarpribadi.

D. Materi Perkuliahan
Setiap orang di dunia ini membutuhkan hubungan antarpribadi

dengan orang lain. Anak membutuhkan orang tuanya dan  orang tua
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membutuhkan anak-anaknya. Suami membutuhkan istri dan begitu
pula sebaliknya. Seorang remaja membutuhkan remaja lainnya; atasan
membutuhkan bawahan dan bawahan membutuhan atasannya. Ketua
RT membutuhkan warganya dan warga membutuhkan ketua RT.
Begitulah seterusnya. Kita memerlukan hubungan antarpribadi dengan
orang lain agar kehidupan ini dapat berjalan secara sehat dan normal.

Dapat dikatakan bahwa menjalin hubungan dekat dengan orang
lain --- seperti saudara, orang tua, suami, istri, sesama pegawai,
tetangga, atau pelayan toko tempat kita berbelanja --- merupakan
esensi kehidupan. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak semua
hubungan berlangsung produktif karena adanya hambatan komunikasi,
khususnya komunikasi antarpribadi (interpersonal communication).

Komunikasi antarpribadi bukan hanya dibutuhkan sebagai ilmu
(science) dan seni (art), tapi juga sebagai suatu keterampilan (skill) untuk
meraih sukses sosial. Komunikasi antarpribadi dapat menjadi alat yang
berguna untuk menyampaikan kritik secara konstruktif, mengelola
konflik, memberikan dukungan, atau berbagi momen lucu. Kita akan
menggunakan komunikasi antarpribadi bukan hanya untuk alasan-
alasan seperti itu, namun juga penting dalam berbagai situasi lainnya,
seperti ketika berbicara dengan tetangga baru, mengkoordinasikan
jadwal membersihkan dapur Anda dengan teman sekamar Anda, atau
bernegosiasi menaikkan gaji dengan bos. Kita dapat menggunakan
komunikasi antarpribadi untuk membangun hubungan yang sukses di
rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di depan umum. Komunikasi
antarpribadi sudah menjadi suatu kajian penting dalam ilmu
komunikasi maupun lainnya, seperti psikologi dan sosiologi.

Agama Islam juga sangat memperhatikan komunikasi
antarpribadi. Ilmu, seni, dan praktek komunikasi antarpribadi banyak
ditemukan dalam Alquran. Sejarah para Anbiya dan aulia Allah yang
memuat percakapan-percakapan antara Nabi dengan anaknya, Rasul
dengan umatnya, kisah Luqmanul Hakim, dan cerita sejarah lainya
terekam dalam Alquran yang mempunyai unsur komunikasi
antarpribadi, bukan hanya dari segi etika juga pesan terkandung dalam
proses komunikasi tersebut yang sangat penting dipelajari.

Contoh komunikasi antarpribadi tersebut adalah percakapan
antara Nabi Ibrahim as dengan bapaknya Azar yang dicatat dalam
Alquran sebagai berikut:
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ِ إِذۡ  ۡ ُ  َ ُ َو ِ ۡ ُ  َ ُ َو َ ۡ َ  َ َ  ُ ُ ۡ َ  َ ِ  ِ َ َ َ  ِ ِ َ ِ َل  َ
 ۡ َ  َ َ ٗٔ ِ َ َ َ َ ِ  ِ َٓء َ  ۡ َ  ِّ ِ ِ ٱإ ۡ ِ ۡ َ ِ ۡ َ  ۡ َ َ

 َ ٓ ِ ۡ ِّٗ ِ َ ٗ ٰ َ ِ َك  ِ ۡ ِ أَ َ َ َ ِ ُ ۡ َ ۖ ٱَ  َ ٰ َ إِنۡ
َ ٱ ٰ َ ّۡٗ ِ َ ِ َن  َ ِ َ َ َ َ َ َ ُف أَن  َ ٓ أَ ِّ ِ إ

 َ ِ ّ اٞب  َ ّٗٱَ ِ ِ َو ٰ َ ۡ ِ َن  ُ َ َل َ َ َ ٌ أَ ِ أََرا
ۖ وَ  َ َ ُ َۡر َ  ِ َ َ  ۡ ِ َ  ۖ ُ ِ ٰ َ ۡ ِ َ  ِ َ ِ ۡ َءا ِ ۡ ٱَ ۡ ُّٗ ِ َ

َل  َ ُ ِ إ ٓ ِ ّ َ َر َ  ُ ِ ۡ َ ۡ َ َ  ۖ َ ۡ َ َ  ٌ ٰ َ ّٗۥَ ِ َ  ِ َن  َ
 ۡ ُ ُ ِ َ ۡ ُدوِن َوأَ ِ َن  ُ ۡ َ َ ٓ ِ ٱَو َ َ َ  ِ ّ ْ َر ا ُ َوأَۡد

ّٗ ِ َ  ِ ّ ِٓء َر َ ُ ِ َن  ُ َأَ ۡ ٱَ ُ َ َ َ َۡ َِو وَن  ُ ُ ۡ َ
ُ ِ ٱُدوِن  َ َ ۡ َ ّٗۥٓ َو ِ َ َ ۡ َ َ  ّٗ ُ َبۖ َو ُ ۡ َ َ َو ٰ َ ۡ ِ إ

Terjemahnya:
Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, mengapa kamu
menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat
menolong kamu sedikitpun?
Wahai bapakku, Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu
pengetahuan yang tidak datang kepadamu, Maka ikutilah Aku, niscaya aku
akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu
durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.
Wahai bapakku, Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab
dari Tuhan yang Maha pemurah, Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan".
Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, Hai Ibrahim? jika
kamu tidak berhenti, Maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah
aku buat waktu yang lama".
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Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan
memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik
kepadaku.
Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain
Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, Mudah-mudahan aku tidak
akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku".
Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang
mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak, dan Ya'qub.
dan masing-masingnya Kami angkat menjadi Nabi (QS. Maryam: 42-49).

Ayat di atas menceritakan tentang percakapan antara Nabi
Ibrahim dengan bapaknya secara person to person. Harapan Nabi ibrahim
terhadap bapaknya agar bapaknya tidak disiksa oleh Allah dan tidak
menjadi teman bagi syaitan mendorong Nabi Ibrahim untuk
melakukan komunikasi antarpribadi dengan bapaknya.

Dalam ayat lain juga dikisahkan Lukman menasihati anaknya
dengan penuh lemah lembut, sebagai berikut:

ِ ذۡ   ُ ٰ َ ۡ ُ َل  ِۦَ ِ ۡ ُ ُ ِ َ  َ ُ ِ ۥَو ِۡك  ۡ ُ  َ َ ُ ٰ إِنِۖ َ
ۡكَ  ِ ّ ٞ ٱ ِ َ  ٌ ۡ ُ ََ ۡ َ َوَو ٰ َ ِ ۡ ُ ٱ ُ أُ ۡ َ َ َ  ِ ۡ َ ِ ٰ َ ۥِ

 ُ ٰ َ ِ ٖ َو ۡ ٰ َو َ َ ً ۡ ِ أَِن ۥُ َو ۡ َ َ  ِ ۡ ُ ۡ َٱ ِ َ إ ۡ َ ِ ٰ َ ِ ِ َو
 ُ ِ َ ۡ ِ نٱ ِ  َ َ  َ ۡ َ َ  ِ َِك  ۡ ُ أَن  َ َ اَك  َ َ ٰ ۦَ

 ِ َ ُ ۡ ِ َ ۖ َو َ ُ ۡ ِ ُ  َ َ  ٞ ۡ َِ ۡ ۖ وَ ٱ ٗ و ُ ۡ َ ۡ ِ ۡ ٱ َ  َ ِ َ
َ ِ إ ُ  ۚ َ ِ َب إ َ َن َ ُ َ ۡ َ  ۡ ُ ُ َ ِ ُ ُ ِ ّ َ ُ َ  ۡ ُ ُ ِ ۡ َ

َ ُ ٰ ٍ أَۡو َ َ ۡ َ  ِ ُ َ َ َدٖل  ۡ َ  ۡ ِ ّ  ٖ َ َل  َ ۡ ِ  ُ َ ٓ إِن  َ ِ إ
ٰتِ ِ  َ ٰ َ ِ ٱ ِض أَۡو  َ ۡ َٱ ِ ِۡت  َ ۚ ُ َ إِنٱ ٞ ٱ ِ َ  ٌ ِ َ

َ ُ ٰ َ ِ ةَ ِ أَ ٰ َ ِ ٱ  ۡ ُ وِف َوأۡ ُ ۡ َ َ وَ ۡ ۡ ِ ٱ َ ِ َ ُ ۡ ۡ وَ ٱ ِ ۡ ٱ
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ِۡم  َ  ۡ ِ  َ ِ ٰ َ ۖ إِن َ َ َ ٓ أَ َ  ٰ َ رِ َ ُ ُ ۡ َ ٱ َك َو َ  ۡ ِ ّ َ ُ
 ِ  ِ ۡ َ  َ ِس َو ِض ِ َ ۡ ۖ إِنٱ ً َ َ َ ٖل ٱ َ ۡ ُ ُ ِ ُ  َ

رٖ  ُ َ ۡ ِ ۡ َ وَ َوٱ ِ ۡ َ  ِ ۡ ُ ۡ َ ٱ َ أَ ۚ إِن َ ِ ۡ َ ِ
ٰتِ  َ ۡ َ ۡ ُۡت ٱ َ َ ِ ِ َ ۡ ٱ

Terjemahnya:
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar".
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan
orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,
Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan)
seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi,
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah
Maha Halus lagi Maha mengetahui.
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal
yang diwajibkan (oleh Allah).
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong)
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (QS. Lukman: 13-19).

Kutipan ayat di atas menceritakan tentang seorang ayah,
Lukman, yang menasihati anaknya. Cara Lukman dalam
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menyampaikan pesan nasehat kepada anaknya penuh dengan kata-kata
yang lembut, bahkan Luqman menasihati anaknya untuk merendahkan
suara dalam bercakap-cakap. Proses komunikasi antara Lukman
dengan anaknya menganut prinsip komunikasi antarpribadi dalam
Islam. Begitu pula interpretasi dari nasehat itu menjadi pedoman hidup
yang sangat berharga bagi ummat manusia.

Dalam berkomunikasi, Lukman sangat hati-hati, lemah lembut,
dan memanggil anaknya dengan sebutan ’’bunayya’’, sebagai
bentuk tashghir yang menyebut anaknya dengan nama kesayangannya.
Kemudian penggalan ayat terakhir dari kisah ini, Lukman berpesan
kepada anaknya untuk melunakkan suaranya, tidak seperti suara
keledai. Karena suara yang paling jelek adalah suara keledai, pada
permulaanya adalah suara ringgikan keras yang kemudian disusul
dengan ringgikan-ringkikan yang tidak enak didengar.

Komunikasi antarpribadi selalu menjadi bagian yang sangat
penting dalam hidup kita. Kita perlu mempelajari komunikasi
antarpribadi karena: (1)  orang-orang menciptakan makna melalui
komunikasi --- kita belajar tentang siapa diri kita melalui komunikasi
dengan orang lain, melalui komunikasi  kita mempengaruhi pikiran dan
perasaan orang lain; (2) dengan alasan praktis kita perlu berkomunikasi
dengan orang lain untuk mendapatkan hasil-hasil positif; (3) bila
hubungan antarpribadi kita baik, maka secara fisik dan mental kita
akan sehat; (4) manusia adalah social animal dan komunikasi
antarpribadi membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita,
memahami komunikasi antarpribadi membuat kita lebih sukses; dan
(5) setiap orang berkomunikasi dengan cara yang sangat berbeda
sehingga setiap orang perlu lebih memahami karakter komunikasi
orang lain (Littlejohn and Foss, 2009: 546).

Dalam bab ini, akan dibahas pengertian komunikasi; pengertian
komunikasi antarpribadi; ruang lingkup komunikasi antarpribadi; dan
keterkaitan komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) dengan
komunikasi antarpribadi (interpersonal communication).

1. Pengertian

Manusia adalah makhluk sosial, yang membutuhkan interaksi
dengan sesamanya untuk hidup secara layak. Interaksi sosial yang
paling sederhana adalah komunikasi antarpribadi. Komunikasi antara
satu individu dengan individu lain sebagai unit sosial, seperti
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percakapan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, dosen
dengan mahasiswa, majikan dan pekerja, dokter dengan pasien, atau
polisi dengan pencuri yang tertangkap. Dalam komunikasi antarpribadi
terjadi pertukaran pesan secara resiprokal (timbal balik), dimana
individu yang satu dengan lainnya berbagi konsep verbal dan non
verbal, untuk membentuk kesamaan pikiran, sikap, dan perilaku
diantara  mereka yang terlibat komunikasi (Akil, 2012:73-74).

Apa yang dimaksud dengan komunikasi antarpribadi? Sebelum
membahas pengertian komunikasi antarpribadi, terlebih dulu
dijelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris
“communication”, berasal dari “communicatus” dalam bahasa Latin yang
berarti “berbagi” atau “menjadi milik bersama”. Dengan demikian,
komunikasi menunjuk pada suatu upaya dari orang-orang yang terlibat
di dalamnya untuk berbagi pesan dan mencapai kebersamaan. Sejalan
dengan perkembangan ilmu komunikasi yang begitu pesat, defenisi
komunikasi yang diberikan para ahli juga semakin banyak, antara lain:
 Hovland et al (1953): komunikasi adalah proses seseorang

(komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk
kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku
khalayak.

 Lasswell (1960): komunikasi adalah ‘siapa’, ‘mengatakan apa’,
‘dengan saluran apa’, ‘kepada siapa’ dan ‘dengan akibat atau hasil
apa’ (Who? Says what? In which channel? To Whom? With what effect?).

 Weaver (1949), komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana
pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya.

 Em Griffin (2012): komunikasi adalah proses relasional dari
penciptaan dan penafsiran pesan yang memperoleh tanggapan.

 Julia T. Wood (2011): komunikasi adalah proses sistematis dimana
orang-orang berinteraksi dengan dan melalui simbol-simbol untuk
menciptakan dan menafsirkan tanda-tanda.

 Sendjaja dkk (1999): komunikasi adalah suatu proses
pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan
yang terjadi di dalam diri seseorang dan/atau diantara dua orang
atau lebih dengan tujuan tertentu.

 M. Anshar Akil (2012): komunikasi adalah proses pertukaran
pesan antara komunikator dengan komunikan secara sirkular
melalui media untuk menciptakan kesamaan pendapat, sikap, dan
perilaku diantara semua pihak yang terlibat komunikasi sesuai
konteks yang diharapkan (Lihat: Akil, 2012: 28-31).
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Dengan mengetahui definisi komunikasi, maka kita dapat
memahami pengertian komunikasi antarpribadi. Solomon and Theiss
(2013) menjelaskan bahwa komunikasi antarpribadi merupakan jenis
komunikasi khusus. Jika komunikasi secara umum adalah penggunaan
simbol untuk mewakili ide-ide sehingga makna dapat dibagi, maka
komunikasi antarpribadi lebih mengacu pada komunikasi yang khusus
terjadi antara orang-orang untuk menciptakan ikatan pribadi antara
mereka. Istilah “antarpribadi: berasal dari dua kata yaitu: "antar" (inter)
dan "pribadi" (personal), lihat gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Pengertian komunikasi antarpribadi

Sumber: Solomon and Theiss (2013: 5)

Kata pertama: “antar” (inter) merupakan bagian dari kata yang
menyoroti bagaimana komunikasi antarpribadi “menghubungkan”
orang-orang. Dalam komunikasi antarpribadi, seseorang akan
“terhubung” dengan orang lain sebagai dua individu yang unik;
dimana pikiran, sikap, dan tindakan seseorang secara langsung
mempengaruhi orang lain. Kata kedua: “pribadi” (personal), yang berarti
komunikasi antarpribadi juga bersifat “pribadi” (personal). Ini tidak
berarti bahwa komunikasi antarpribadi selalu melibatkan topik pribadi
atau bahwa hal itu hanya terjadi pada hubungan dekat. Sebaliknya, itu
berarti bahwa kualitas yang unik dari seseorang merupakan hal penting
selama komunikasi antarpribadi. Jika Anda berada di sebuah restoran
dan Anda diperlakukan hanya sebagai “pelanggan” --- seseorang yang
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memesan dan membutuhkan makanan --- Anda tidak benar-benar
mengalami komunikasi antarpribadi. Ini merupakan komunikasi
impersonal (impersonal communication), karena kualitas pribadi Anda tidak
terlibat dalam interaksi itu. Tetapi jika pelayan menunjukkan minat
kepada Anda sebagai “individu yang istimewa” dan berkomunikasi
dengan Anda dengan cara yang unik maka percakapan itu jauh lebih
pribadi. Dalam komunikasi antarpribadi, Anda memperhatikan kualitas
pribadi Anda dan orang lain yang terlibat dalam interaksi itu.

Solomon and Theiss (2013: 4-5) mengartikan komunikasi
interpersonal sebagai penggunaan simbol-simbol yang mewakili ide-
ide untuk berbagi makna dan menciptakan ikatan pribadi di antara
orang-orang yang berinteraksi (“Interpersonal Communication is using
symbols to represent ideas in order to share meanings and create a personal bond
between people”). Sedangkan komunikasi impersonal menggunakan simbol
untuk mewakili ide-ide dengan cara mengabaikan kualitas pribadi dari
orang yang terlibat dalam interaksi (“Impersonal Communication is using
symbols to represent ideas in a manner that ignores personal qualities of the people
involved in the interaction”). Menurut R Wayne Pace (dalam Cangara,
2002: 32), komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang
melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah situasi bertatap muka
(“Interpersonal communication is communication involving two or more people in a
face to face setting”). Effendy (1981: 48) menyatakan bahwa komunikasi
antarpribadi merupakan komunikasi antara dua orang, dimana terjadi
kontak langsung dalam bentuk percakapan. Komunikasi ini biasanya
berlangsung secara tatap muka (face to face) atau melalui media seperti
telepon. Ciri khas komunikasi antarpribadi ialah sifat komunikasinya
berjalan dua arah atau timbal balik (two way traffic communication).

Brooks dan Heath (1993) memberi pengertian komunikasi
antarpribadi sebagai proses dimana informasi, makna dan perasaan
yang dimiliki oleh orang dipertukarkan pesan verbal dan nonverbal.
Menurut Hartley (1999), komunikasi antarpribadi berkonsentrasi pada
komunikasi yang: (a) pada dasarnya bersifat non-dimediasi (face to face);
(b) berlangsung diadik (one-to-one) atau kelompok kecil (small group); dan
(c) dalam format dan isi yang dibentuk oleh, dan menyampaikan
sesuatu, kualitas pribadi dari interactors serta peran dan hubungan sosial
mereka. Adler et al (1998), menambahkan bahwa kategori yang
menonjol dari komunikasi antarpribadi adalah: (a) keunikan masing-
masing interpersonal yang dipertukarkan --- orang-orang
berkomunikasi sebagai individu-individu; (b) kesalingtergantungan
antara orang-orang berinterakasi; (c) pengungkapan diri yang terjadi
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kemudian; dan (d) sifat intrinsik dari yang berasal dari contact person-to-
person (Hargie & Dickson, 2004: 11-12).

Dengan demikian, komunikasi antarpribadi dapat didefenisikan
sebagai proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih dengan
ikatan emosional yang kuat dan saling ketergantungan yang tinggi,
dalam suatu interaksi yang unik, khusus, dan istimewa, baik melalui
pertemuan secara langsung (tatap muka) maupun menggunakan
teknologi komunikasi dan informasi (media).

2. Ruang Lingkup

Kita dapat memahami ruang lingkup komunikasi antarpribadi
melalui kontinum komunikasi. Karakter unik komunikasi antarpribadi
dapat diketahui dengan menelusuri arti kata “antarpribadi”
(interpersonal). Kata ini berasal dari awalan “antar”, yang berarti
"antara," dan kata pribadi yang berarti orang. Komunikasi antarpribadi
secara harfiah merupakan komunikasi antara orang. Di satu sisi, semua
komunikasi terjadi antara orang-orang, namun di sisi lain banyak
interaksi tersebut tidak melibatkan kita secara pribadi. Ruang lingkup
komunikasi antarpribadi itu berada pada sebuah kontinum dari
impersonal ke interpersonal, yang dimulai dari situasi tanpa pribadi sampai
ke tingkat yang sangat pribadi. Lihat gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2
Kontinum komunikasi

Sumber: Wood (2010: 19)

Banyak dari komunikasi kita tidak benar-benar pribadi. Kadang-
kadang kita tidak mengakui orang lain sebagai orang sama sekali tapi
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memperlakukan mereka sebagai obyek; alat, atau seperti “benda mati”.
Dalam kasus lain, kita mengakui keberadaan orang lain, namun kita
berinteraksi dengan mereka sebatas peran sosial mereka daripada
sebagai pribadi. Misalnya, saya dengan tetangga terlibat dalam obrolan
ringan tentang cuaca dan proyek rumah. Melalui interaksi semacam ini,
kita mengakui satu sama lain sebagai tetangga yang baik, tapi kita tidak
benar-benar berkomunikasi secara pribadi. Di pihak lain, dengan
beberapa orang yang kita pilih, kita berkomunikasi dengan cara sangat
intim. Perbedaan cara berkomunikasi ini digambarkan secara puitis
oleh filsuf Martin Buber (1970), yang membedakan tiga tingkat
komunikasi yaitu: I-It, I-You, dan I-Thou.

Dalam komunikasi tingkat pertama dari Buber, komunikasi I-
It, kita memperlakukan orang lain sangat impersonal, hampir sebagai
objek. Dalam I-It komunikasi, kita tidak mengakui kemanusiaan orang
lain; kita bahkan tidak bisa menegaskan keberadaan mereka. Penjual,
pelayan di restoran, dan staf administrasi sering diperlakukan tidak
sebagai orang-orang tetapi sebagai instrumen untuk melaksanakan
perintah dan memberikan apa yang kita inginkan. Dalam bentuk
ekstrim, hubungan I-It yang lain bahkan tidak mengakui keberadaan
orang lain. Ketika seorang tunawisma meminta uang untuk membeli
makanan, beberapa orang berpaling seolah-olah tidak ada orang di
sana. Dalam keluarga disfungsional, orang tua dapat mengabaikan
anak-anaknya, sehingga memperlakukan anaknya bukan sebagai
“manusia”. Mahasiswa di kampus-kampus juga mungkin merasa
diperlakukan tidak sebagai individu-individu unik oleh dosennya
karena hanya dipandang sebagai objek pembelajaran.

Komunikasi Tingkat kedua Buber adalah komunikasi I-You,
yang merupakan bentuk mayoritas interaksi kita. Orang mengakui satu
sama lain lebih dari objek, tetapi mereka tidak sepenuhnya terlibat satu
sama lain sebagai individu yang unik. Misalnya, ketika Anda pergi ke
mall, sang penjaga toko bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?"
Kemungkinannya Anda tidak memperhatikan sapaan tersebut karena
Anda hanya menganggapnya sebagai basa-basi. Atau mungkin Anda
akan berkata, "Aku hanya ingin melihat-lihat barang pajangan hari ini.
Ini adalah akhir bulan.” Sanga penjaga mungkin tertawa dan memberi
simpati bagaimana sulitnya kondisi keuangan di akhir bulan. Dalam
interaksi ini, petugas tidak semata-mata memperlakukan Anda sebagai
pembeli, dan Anda tidak memperlakukan petugas toko sebagai penjual.
Ini adalah komunikasi I-You yang lebih baik daripada komunikasi I-It.
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Hubungan I-You agak bersifat pribadi, seperti dalam interaksi
Anda dengan penjaga toko. Hal yang sama juga dapat dilakukan dalam
di kelas, di kantor, di mailing list atau e-group, di mana orang-orang
bertemu untuk berbagi ide untuk kepentingan bersama. Interaksi
masih dipandu oleh peran kita sebagai rekan, sebagai anggota kelas
atau tim, dan sebagai orang yang memiliki minat yang sama. Namun
kita menegaskan keberadaan orang lain dan mengakui mereka sebagai
individu dalam peran mereka. Dosen dan mahasiswa sering memiliki
hubungan I-You. Juga di tempat kerja, sesama karyawan banyak
menjalin hubungan I-You.

Tingkatan terakhir, Komunikasi I-Thou, merupakan jenis
komunikasi paling langka. Buber menganggap komunikasi ini sebagai
bentuk tertinggi dari dialog manusia, karena setiap orang menegaskan
orang lain sebagai makhluk yang berharga dan unik. Ketika kita
berinteraksi di tingkat I-Thou, kita bertemu orang lain dalam keutuhan
dan individualitas mereka. Alih-alih berurusan dengan mereka sebagai
pemeran sosial, justru kita melihat mereka sebagai manusia unik yang
kita kenal dan menerima totalitas mereka. Dalam komunikasi I-Thou,
kita membuka diri sepenuhnya, mempercayai orang lain untuk
menerima kita seperti mereka, dengan kebajikan dan keburukan,
harapan dan ketakutan, kekuatan dan kelemahan. Buber percaya
bahwa hanya dalam hubungan I-Thou kita menjadi manusia
sepenuhnya, yang baginya berarti bahwa kita membuang samaran kita,
menggunakan sebagian besar waktu kita untuk menunjukkan diri kita
yang benar-benar asli. Banyak dari komunikasi kita melibatkan apa
yang disebut Buber "tampak" (seeming) di mana kita sibuk dengan citra
kita dan berhati-hati untuk mengelola penampilan diri. Dalam
hubungan I-Thou, kita terlibat dalam "menjadi" (being) di mana kita
mengungkapkan siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita benar-benar
merasakannya. Hubungan I-Thou tidak umum, karena kita tidak
mampu untuk mengungkapkan diri kita dengan sebenar-benarnya
kepada semua orang sepanjang waktu. Hubungan I-Thou sebagai
komunikasi antarpribadi, merupakan hal yang langka dan khusus
(Wood, 2010: 19-20).

Selanjutnya menurut Buber (1937: 6), hubungan I-Thou akan
melahirkan tiga lingkungan relasi. Pertama, kehidupan kita dengan
alam akan menjadi lebih bersinar; kedua, kehidupan kita dengan
sesama manusia akan lebih terbuka; dan ketiga, kehidupan kita akan
lebih mudah dimengerti (intelligible).
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Komunikasi antarpribadi merupakan fondasi dasar kehidupan.
Karena itu kita perlu membiasakan komunikasi antarpribadi yang
bersifat I-Thou, atau minimal komunikasi I-You. Hal ini penting
karena dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar hubungan kita
dibangun secara interpersonal, baik berbentuk dyads (hubungan dua
orang) maupun triads (hubungan tiga orang) Dalam interaksi dyads,
setiap individu dapat membangun hubungan dengan individu lain,
misalnya interaksi si A dengan bapaknya, si A dengan ibunya, si A
dengan gurunya, si A dengan saudaranya (B), si A dengan tetangganya
(C), si A dengan teman sekolahnya (D), dan sebagainya. Sementara di
dalam interaksi triads, misalnya si A, B, C, maka dapat tercipta
hubungan antara si A dengan B, si A dengan C, si B dengan C, si A
dan B dengan C, si A dan C dengan B, dan si B dan C dengan A.
Hubungan dyads dapat terjalin dengan baik melalui komunikasi
antarpribadi (interpersonal communication) dan hubungan triads dijalin
melalui komunikasi kelompok (group communication) (Lihat: Ruben,
1992: 325-327). Komunikasi diadik (dua orang) ialah proses
komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap
muka. Komunikasi diadik dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:
percakapan, dialog, dan wawancara. Percakapan berlangsung dalam
suasana yang bersahabat dan informal. Dialog berlangsung dalam
situasi yang lebih intim, lebih dalam dan lebih personal. Sedangkan
wawancara sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan
pada posisi bertanya dan yang lainnya pada posisi menjawab.
Komunikasi triadik (tiga orang) merupakan bentuk komunikasi
kelompok kecil (small group communication). Komunikasi kelompok kecil
ialah proses komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih
secara tatap muka, dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu
sama lainnya (Cangara, 2002: 32). Kedua level komunikasi ini
(komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok) mempunyai
keterkaitan erat dan memiliki beberapa kesamaan maupun perbedaan
yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini.

Komunikasi antarpribadi bersifat timbalbalik. Artinya,
komunikator dan komunikan dapat saling bergantian fungsi. Pada
suatu waktu, komunikan bisa menjadi komunikator, dan komunikator
menjadi komunikan. Demikian seterusnya terjadi selama proses
komunikasi berlangsung. Dalam situasi seperti ini, komunikator utama
adalah orang yang pertama-tama menyampaikan pesan (message),
sebab dialah yang memulai komunikasi, dialah yang mempunyai tujuan
tertentu dengan komunikasi itu (Effendy, 1981: 48).
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Sifat utama komunikasi antarpribadi yaitu komunikasi yang
berlangsung secara pribadi (personal) --- pesan-pesan yang
disampaikan itu dapat bersifat terbatas, khusus, tertutup, rahasia, atau
unik, yang dikirimkan oleh satu individu (komunikator) kepada
individu lain (komunikan) secara timbal balik. Sifat khusus ini
membedakannya dengan komunikasi lainnnya seperti komunikasi
massa (massa artinya umum atau terbuka).

Komunikasi antarpribadi dapat berlangsung secara tatap muka
(face to face) atau menggunakan media elektronik. Namun beberapa ahli
berbeda pendapat mengenai komunikasi antarpribadi yang
menggunakan media elektronik. Everett M Rogers (1986) menganggap
proses komunikasi yang menggunakan telepon kurang tepat
digolongkan sebagai komunikasi massa atau komunikasi antarpribadi.
“….machine assisted interpersonal communication is the telephone, it does not fit
into either category of mass media or interpersonal channel because it is neither face-
to-face nor one-to-many”. Tapi sarjana komunikasi lainnya Mc Kroskey
(1971) memasukkan peralatan komunikasi yang menggunakan
gelombang udara dan cahaya seperti halnya telepon dan telex sebagai
saluran komunikasi antarpersona. “The channel is the means of conveyance of
the stimulate the source creates to the receiver. Channels include airwaves, light
waves and the like”. Oleh sebab itu timbul kelompok yang lebih senang
memakai istilah komunikasi antarpersona yang beralat (memakai media
mekanik) dan komunikasi antarpersona yang tidak beralat (berlangsung
secara tatap muka) (Cangara, 2002: 32-34).

3. Komunikasi Intra dan Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi tidak dapat dipisahkan dengan
komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication). Komunikasi
intrapribadi adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri
seseorang, berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera
dan sistem syaraf. Misalnya, aktivitas berpikir, merenung, mengingat
sesuatu, menulis dan menggambar yang dilakukan oleh seseorang.
Setiap manusia akan selalu terlibat dalam kegiatan komunikasi
intrapribadi selama proses kehidupannya, bahkan merupakan
komunikasi yang paling mendasar dalam kajian ilmu komunikasi.

Pengertian komunikasi intrapribadi bermakna proses pengalahan
data dan pembentukan informasi melalui sistem syaraf dan otak
manusia sehubungan dengan adanya stimulus yang ditangkap melalui
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panca indera. Proses berpikir (mencerna dan memahami suatu simbol),
serta melalui reaksi atau stimulus, adalah bagian dari proses
komunikasi yang terjadi dalam diri manusia. Terjadinya proses
komunikasi ini karena seseorang memberi arti terhadap suatu objek
yang diamati atau dipikirkannya. Objek di sini bisa dalam bentuk nyata
seperti benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, fakta-fakta, atau
yang berbentuk abstrak seperti cita-cita, impian, harapan, kecemasan
dan ketakutan. Pikiran manusia akan menganalisis, mengembangkan,
atau mengkritisi objek-objek yang yang diterima oleh pancaindera.
Hasil kerja pikiran setelah dievaluasi akan memberi pengaruh pada
pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang. Dalam proses
pengambilan keputusan yang melibatkan pikiran, juga seseorang kali
dihadapkan pada pilihan ya atau tidak. Keadaan ini membawa
seseorang pada situasi komunikasi dengan diri sendiri, terutama dalam
mempertimbangkan untung rugi dari keputusan yang akan diambil.
Cara ini hanya bisa dilakukan dengan metode komunikasi intrapribadi.

Komunikasi intrapribadi merupakan landasan komunikasi
antarpribadi, dimana setiap komunikasi antarpribadi akan didahului
oleh komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi merupakan
komunikasi yang berlangsung di dalam diri seseorang, sedangkan
komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara
seseorang dengan orang lain. Komunikasi intrapribadi dapat disebut
komunikasi yang melandasi sebuah komunikasi antarpribadi. Ketika
seseorang akan berkomunikasi dengan siapapun, terlebih dahulu ia
memikirkan apa yang akan disampaikan kepada orang lain; setelah ia
memutuskan sebuah ide yang tepat, maka ia (komunikator) akan
mengkomunikasikannya kepada teman komunikasinya (komunikan).
Di pihak lain, temannya akan memikirkan makna dari ide atau gagasan
yang dia terima, setelah ia memahaminya, ia akan memberikan umpan
balik kepada pihak pertama. Disini terlihat bahwa komunikasi
intrapribadi merupakan dasar dari komunikasi antarpribadi.

Dean C Barnlund, seorang ahli komunikasi Amerika Serikat
membuat model komunikasi intrapribadi dan antarpribadi yang tidak
dapat dipisahkan antara satu model dengan lainnya. Barnlund
menjelaskan bahwa pada dasarnya tingkah laku non verbal seseorang
apakah bernilai positif, netral, atau negatif, dipengaruhi oleh isyarat-
isyarat pribadi dan publik yang dialaminya. Rasa gembira karena
mendapat kiriman uang, atau rasa senang karena usai makan roti yang
enak, adalah contoh isyarat pribadi yang bervanlensi + (positif).
Ruangan kuliah yang sejuk karena ber-AC, atau tempat duduknya yang
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rapi, bersih, dan empuk, adalah contoh-contoh isyarat publik yang
bervalensi +. Apablila contoh-contoh di atas dialami oleh seorang
mahasiswa yang akan kuliah, maka begitu masuk dan duduk di ruang
kuliah kemungkinan ia akan tampak ceria, mengangguk-anggukkan
kepalanya tanda gembira, atau bersiul pertanda senang. Dalam
kehidupan sehari-hari, seseorang akan mengalami berbagai isyarat
(pribadi maupun publik) yang bernilai positif, netral, atau negatif.
Namun, semua isyarat ini setelah di-decode, akan membentuk (encode)
suatu isyarat tingkah laku nonverbal tertentu (positif, netral, atau
negatif). Ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita mengirimkan
pesan dan isyarat tingkah laku. Dengan demikian, bentuk komunikasi
yang terjadi diantara dua orang dipengaruhi oleh hasil proses
komunikasi intrapribadi yang terjadi dalam dirinya masing-masing
(Sendjaja dkk, 1999: 58-59).

Seperti halnya Barnlund, pakar komunikasi Wilbur Schramm,
juga melihat hubungan erat antara komunikasi intrapribadi dengan
antarpribadi. Schramm mengatakan bahwa manusia bila menerima
pesan dan harus mengambil keputusan apakah setuju ataupun tidak,
akan terlebih dulu melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri
(proses berpikir). Tergantung dari komunikasi dengan dirinya inilah,
apakah seseorang akan menerima atau menolak pesan yang
didapatkan. ”Komunikasi dengan diri sendiri” ataupun proses berpikir,
khususnya pertimbangan untung rugi pesan yang diajukan oleh
komunikator inilah yang disebut oleh Wilbur Schramm sebagai
komunikasi intrapribadi. Schramm membandingkan proses
komunikasi dengan proses jual beli yang berlangsung di pasar, dimana
orang-orang mendapatkan banyak barang-barang yang ditawarkan (=
pesan) dan dapat memilih (= seleksi pesan) dari sekian banyak
ditawarkan, apa yang oleh masing-masing (komunikan) dianggap
berguna dan tidak merugikan baginya, ataupun yang mempunyai nilai
praktis baginya. Barang-barang lain yang mungkin indah dan berguna
untuk kebutuhan orang lain, tidak akan dibeli oleh orang pertama,
karena tidak mempunyai kebutuhan praktis (khususnya kebutuhan
aktual) baginya. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Wilbur
Schramm dalam Journalism Teachers Seminar di Honolulu Hawai tahun
1971 tentang hubungan antara komunikasi intrapribadi yang
mendahului komunikasi antarpribadi (Susanto, 1977: 6-7).

Sesuai dengan penjelasan Barnlund maupun Schramm di atas,
kita dapat memahami bahwa komunikasi antarpribadi tidak dapat
dipisahkan dengan komunikasi intrapribadi. Komunikasi antarpribadi
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melibatkan aspek psikologi, yaitu pikiran dan perasaan seseorang, yang
akan menentukan pola komunikasinya. Setiap pesan yang disampaikan
maupun tanggapan yang diberikan mencerminkan pikiran, perasaan,
sifat, dan karakter orang tersebut. Komunikasi intrapribadi tidak hanya
penting dalam komunikasi antarpribadi dan antarbudaya, tapi juga
dalam semua level komunikasi lainnya (Akil, 2012: 51-58).

E. Latihan
Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang pengertian dan

ruang lingkup komunikasi antarpribadi, kerjakanlah latihan berikut ini:
1. Jelaskan contoh komunikasi antarpribadi di dalam Alquran.
2. Jelaskan pengertian komunikasi antarpribadi.
3. Uraikan apa yang dimaksud komunikasi I-It, I-You, dan I-Thou.
4. Jelaskan apa yang dimaksud komunikasi diadik dan triadik.
5. Jelaskan perbedaan antara “komunikasi antarpribadi yang beralat”

dan “komunikasi antarpribadi tidak beralat”.
6. Jelaskan perbedaan antara “komunikasi intrapribadi” dengan

“komunikasi antarpribadi”.

F. Rangkuman
Islam sangat memperhatikan etika dan pesan-pesan komunikasi

antarpribadi. Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication)
adalah komunikasi timbalik yang melibatkan dua orang atau lebih, baik
secara tatap muka atau melalui media seperti telepon. Ruang lingkup
komunikasi antarpribadi terdiri atas: komunikasi I-It, I-You, dan I-
Thou; komunikasi diadik (dyadic communication) dan komunikasi triadik
(triadic communication); serta komunikasi beralat dan tidak beralat.
Komunikasi antarpribadi dimulai dari komunikasi intrapribadi
(intrapersonal communication) yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam
diri seseorang yang kemudian berlanjut ke komunikasi antarpribadi.

G. Tes Normatif
Jawablah soal di bawah ini:

1. Jelaskan contoh komunikasi antarpribadi dalam Alquran.
2. Jelaskan pengertian komunikasi antarpribadi.
3. Jelaskan ruang lingkup komunikasi antarpribadi.
4. Jelaskan perbedaan antara “komunikasi intrapribadi” dengan

“komunikasi antarpribadi”.



19

H. Kunci Jawaban
Jawaban dari soal di atas adalah:

1. Contoh komunikasi antarpribadi dalam Alquran adalah
percakapan Nabi Ibrahim as dengan bapaknya, Azar, yang
diceritakan dalam QS. Maryam: 42-49; serta nasihat Lukman
kepada anaknya yang dikisahkan dalam QS. Lukman: 13-19.

2. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi khusus antara dua
orang atau lebih secara timbal-balik dengan menggunakan media
atau tanpa media. Menurut beberapa ahli, komunikasi antarpribadi
adalah: penggunaan simbol-simbol untuk mewakili ide-ide agar
dapat berbagi makna dan menciptakan ikatan pribadi di antara
orang-orang yang berinteraksi (Solomon and Theiss); komunikasi
yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah situasi
bertatap muka (R Wayne Pace); atau proses dimana informasi,
makna dan perasaan yang dimiliki oleh orang dipertukarkan pesan
verbal dan nonverbal (Brooks dan Heath).

3. Ruang lingkup komunikasi antarpribadi dapat dijelaskan dalam
tiga tinjauan, sebagai berikut:
(a) Komunikasi I-It (saya-dia) yaitu memperlakukan orang lain

sangat impersonal, hampir sebagai objek; komunikasi I-You
(saya-kamu) yaitu komunikasi mengakui satu sama lain
sebagai lebih dari objek, tetapi mereka tidak sepenuhnya
terlibat satu sama lain sebagai individu yang unik; dan
komunikasi I-Thou (saya-kita) yaitu komunikasi yang
menghargai keunikan dan keutuhan individu, suatu bentuk
komunikasi tertinggi yang langka dan khusus.

(b) Komunikasi diadik (dua orang) dan triadik (3 orang).
(c) Komunikasi beralat (media) dan tanpa alat (non media).

4. Komunikasi intrapribadi adalah proses komunikasi yang terjadi di
dalam diri seseorang, berupa proses pengolahan informasi melalui
panca indera dan sistem syaraf seperti berpikir, merenung,
mengingat sesuatu, menulis dan menggambar yang dilakukan oleh
seseorang. Sedangkan komunikasi antarpribadi adalah komunikasi
antara seseorang dengan orang lain. Komunikasi intrapribadi
dapat disebut komunikasi yang melandasi sebuah komunikasi
antarpribadi. Ketika seseorang akan berkomunikasi dengan
siapapun, terlebih dahulu ia memikirkan apa yang akan
disampaikan kepada orang lain; setelah ia memutuskan ide yang
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tepat, maka ia (komunikator) akan mengkomunikasikannya
kepada orang lain (komunikan).

***
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BAB 2
CIRI, PRINSIP DAN JENIS

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas tentang ciri, prinsip, dan jenis

komunikasi antarpribadi. Menurut Komala (2009), ciri komunikasi
antarpribadi adalah: dimulai dengan diri sendiri (self); bersifat
transaksional; mencakup isi pesan dan hubungan antarpribadi; adanya
kedekatan fisik; ketergantungan satu sama lain; dan tidak bisa diulang.
Prinsip komunikasi antarpribadi adalah: Kita tidak dapat tidak
berkomunikasi; Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah;
Komunikasi antarpribadi melibatkan pilihan etis; Orang membangun
makna dalam komunikasi; Metacommunication mempengaruhi makna;
Mengembangkan dan menopang hubungan; Komunikasi Interpersonal
bukan sebuah panacea; dan Komunikasi efektif bisa dipelajari. Jenis
komunikasi antarpibadi adalah: komunikasi antarpribadi di lingkungan
keluarga (seperti komunikasi antara orang tua dengan anak, suami dan
istri, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu, dan kakak dengan
adik); komunikasi antarpribadi di tempat kerja (seperti komunikasi
antara atasan dengan bawahan, penjual dan pembeli, dokter dengan
pasien, dan mandor dengan pekerja); dan komunikasi antarpribadi
dalam masyarakat (seperti komunikasi antara pengurus RT dengan
warga, satu tetangga dengan tetangga lain, penceramah dengan anggota
majelis taklim, atau pemuka adat dengan anggota masyarakatnya).

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami uraian mengenai ciri, prinsip  dan

jenis komunikasi antarpribadi yang dibahas dalam bab ini, sehingga
mahasiswa dapat mengetahui esensi komunikasi antarpribadi yang
membedakan dengan level komunikasi lainnya.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan ciri komunikasi antarpribadi;
2. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip komunikasi antarpribadi;
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3. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis komunikasi antarpribadi.

D. Materi Perkuliahan

Komunikasi antarpribadi memiliki karakteristik yang berbeda
dengan level komunikasi lainnya, seperti komunikasi organisasi dan
massa. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami ciri, prinsip, dan
jenis komunikasi antarpribadi sesuai dengan konsep-konsep yang
dipelajari dalam ilmu komunikasi.

Ajaran Islam sendiri mempunyai konsep tentang komunikasi
antarpribadi, antara lain yang dijelaskan dalam Alquran, bahwa:

َ َ َ ٱَ اْ ِ ُ ِ ُ ٓاْ أَن  ُ َ َ َ  ٖ َ َ ِ  ۢ ُ ِ َ  ۡ ُ َٓء َ ٓاْ إِن  ُ َ َءا
 َ ِ ِ ٰ َ  ۡ ُ ۡ َ َ َ  ٰ َ َ اْ  ُ ِ ۡ ُ َ  ٖ َ ٰ َ َ ِ ۢ َ ۡ َ

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan
kamu menyesal atas perbuatanmu itu (QS. Al Hujuraat: 6).

َ إِن ِ ِ ٱ ُٓءو  َ ِ ۡ ِ ۡ ِّ  ٞ َ ۡ ُّٗ َ هُ  ُ َ ۡ َ  َ  ۚ ۡ ُ
 ِ ّ ُ ِ  ۚ ۡ ُ  ٞ ۡ َ  َ ُ  ۡ َ ِيُ ۡ ُٱ ۡ ِ ّ َ َ َ ۡ َ ٱ ِ

ِ ۡ ِ ۡ ِيوَ ٱ َهُ ٱ ۡ ِ  ٰ َ ُ ۥَ َ  ۡ ُ ۡ ٞ ۥِ ِ َ اٌب  َ َ ٓ َ إِۡذ ۡ
َ هُ  ُ ُ ۡ ِ نَ َ ُ ِ ۡ ُ ۡ ُ وَ ٱ ٰ َ ِ ۡ ُ ۡ َ ٱ آ ِ َ ٰ َ  ْ ا ُ َ َو ٗ ۡ َ  ۡ ِ ِ ُ

 ٞ ِ  ٞ ۡ ِ َ إ اْ ۡ ُ ۡ َ  ۡ َ ِۡذ  َ  ۚ آَء َ َ ُ  ِ َ َ َۡر ِ  ِ ۡ َ َ ُٓءو  َ
آءِ ِ  َ َ َ ِ  َ ِ َ ُْو َ ِ ُ ٱ نَ ُ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ٱ ۡ َ ُ َو ۡ َ ِ ٱ
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 ُ ُ َ ۡ ۡ َوَر ُ ۡ َ َٱِ ۥَ ةِ وَ ۡ َ ِ ِ ٱ ِ  ۡ ُ ۡ َ ٓ أَ َ  ِ  ۡ ُ َ َ
 ٌ ِ َ اٌب  َ ُ إِذۡ َ َ ۡ َ ُۥَ ِ ا َ ۡ َ ِ َن  ُ ُ َ ۡ َو ُ ِ َ ِ ۡ َ ِ

 ِ ِ ُ َ  َ ۡ ُ ۦَ َ ُ َ ۡ َ ٞ َو ۡ َ ۥِ ِ  َ ُ َو ٗ ِ ّ َ ِ ٞ ٱ ِ َ
 ٓ َ ۡ َ ُ َو ُ ۡ ِ َ ا إِۡذ  َ ٰ َ ِ  َ َ َ ٓ أَن  َ َ ُن  ُ َ ُ ۡ ُ هُ 

 ٞ ِ َ  ٌ ٰ َ ۡ ُ ا  َ ٰ َ  َ َ ٰ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ِ َ ُ ُدواْ ٱ ُ َ أَن 
 ِ ِ ۡ ِ َ ۦٓ ِ ِ ِ ۡ ُ ُ ا إِن  ً َ َ ُ ِ ّ َ ُ ُ َو ُ ٱ ُ َِ ٰ َ ُ وَ ٱ ٱ

 ٌ ِ َ  ٌ ِ َ ٱإِنَ ِ َ ِ َ َن أَن  ِ ُ ُ َ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ٱ ِ ٱ
 ِ  ٞ ِ اٌب أَ َ َ  ۡ ُ َ  ْ ا ُ َ ََءا ۡ ِوَ ٱ ة َ ِ ُ وَ ٱ َ ٱ  ۡ ُ ُ َوأَ َ ۡ َ

َن  ُ َ ۡ َ

Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan
kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu
bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat
Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang
mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya
azab yang besar.
Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan
mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa
tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."
Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi
atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi
Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta.
Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di
dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena
pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.
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(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan
kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan
kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah
adalah besar.
Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu:
"Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau
(ya Tuhan kami), ini adalah Dusta yang besar."
Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu
selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.
Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu. dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu
tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di
dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui
(QS. Al-Nur: 11-19).

Beberapa ayat di atas menjelaskan pentingnya memeriksa
kebenaran suatu berita yang kita terima dan menghindari menyebarkan
fitnah, desas-desus, atau berita bohong dalam komunikasi antarpribadi.
Prinsip-prinsip ini menjadi karakter komunikasi antarpribadi islami
yang perlu diterapkan di berbagai bidang kehidupan kita.

Dengan mengetahui ciri, prinsip, dan jenis komunikasi
antarpribadi, baik menurut tinjauan Islam maupun teori komunikasi,
maka mahasiswa dapat menggunakan komunikasi antarpribadi untuk
menciptakan hubungan sosial yang lebih baik.

1. Ciri

Komunikasi antarpribadi memiliki ciri yang berbeda dengan
level komunikasi lainnya. Komala (2009: 164) menjelaskan ciri
komunikasi antarpribadi, sebagai berikut:
a. Komunikasi antarpribadi dimulai dengan diri sendiri (self).
b. Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional, mengacu pada

tindakan pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak
menyampaikan dan menerima pesan.

c. Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan
hubungan antarpribadi. Tidak hanya berkenaan dengan isi pesan
yang dipertukarkan, tetapi juga melibatkan partner komunikasi kita
dan bagaimana hubungan kita dengan partner tersebut.
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d. Komunikasi antarpribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik
antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

e. Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling
bergantung satu dengan lainnya dalam proses komunikasi.

f. Komunikasi antarpribadi tidak bisa diubah atau diulang:
 Jika kita salah mengucapkan sesuatu kepada partner komunikasi

kita, mungkin kita dapat meminta maaf, tetapi itu tidak berarti
menghapus apa yang pernah kita ucapkan.

 Kita tidak bisa mengulang suatu pernyataan dengan harapan
untuk mendapatkan hasil yang sama, karena dalam proses
komunikasi hal ini akan sangat bergantung dari respon partner
komunikasi kita.

Selanjutnya Solomon and Theis (2013: 7-10) menyebutkan ciri
komunikasi antarpribadi, sebagai berikut:
a. Komunikasi antarpribadi adalah proses yang

berkesinambungan (continuous). Setiap orang yang terlibat
dalam komunikasi antarpribadi senantiasa bertukar pesan secara
berkesinambungan selama komunikasi berlangsung. Bahkan
ketika salah satu pasangan sedang berbicara, yang lain
berkomunikasi melalui gerak tubuh, kontak mata, dan ekspresi
wajah. Melaui medium tatap muka atau media elektronik,  mitra
komunikasi saling memberi perhatian. Kadang-kadang, mereka
tidak merasa adanya saluran komunikasi, karena mereka benar-
benar terhubung dengan keterlibatan keterlibatan penuh. Dalam
semua kasus, komunikasi memungkinkan mitra untuk bersama-
sama berpartisipasi dalam menciptakan dan menafsirkan simbol-
simbol yang mewakili ide-ide mereka secara terus menerus.

b. Komunikasi antarpribadi adalah proses dinamis (dynamic).
Komunikasi bersifat dinamis karena makna berubah dan
berkembang dari waktu ke waktu, baik sebelum maupun sesudah
komunikasi itu berlangsung. Pesan yang diperoleh saat ini akan
mempengaruhi bagaimana pesan berikutnya diciptakan dan
dipahami. Dalam percakapan antarpribadi setiap orang akan
memberikan respon berbeda sesuai dengan makna yang diterima.

c. Komunikasi antarpribadi menciptakan konsekuensi
(consequential). Komunikasi antarpribadi menciptakan
konsekuensi, hasil, atau akibat. Pada satu waktu, seseorang
berkomunikasi untuk mencapai maksud yang telah direncanakan.
Misalnya, Anda menggunakan komunikasi antarpribadi untuk
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membujuk teman sekelas untuk membantu Anda melalui
selembar kertas; untuk menyelesaikan konflik dengan saudara;
atau untuk menghibur teman yang berduka. Di lain waktu, Anda
berkomunikasi dan menghasilkan akibat yang tidak diinginkan.
Sebagai contoh, Anda berbicara dengan tegas untuk
mengingatkan teman Anda mengenai tugasnya, namun hal itu
justru menekan perasaan rekan kerja Anda. Konsekuensi
komunikasi antarpribadi, baik disengaja maupun tidak, dapat
terwujud berbagai bentuk. Beberapa konsekuensi (hasil) yang
paling umum dari komunikasi antarpribadi adalah:
 Belajar (learning): Komunikasi antarrpibadi memungkinkan

Anda mempelajari berbagai hal dengan mengumpulkan
informasi tentang diri Anda, orang lain, masa lalu, sekarang,
atau memprediksi masa depan.

 Membantu (helping): Komunikasi antarrpibadi memungkinkan
Anda untuk memberikan informasi, saran, dukungan
emosional, atau bantuan yang dapat mendukung kesepakatan
untuk menyelesaikan suatu masalah.

 Mempengaruhi (influencing): Komunikasi antarrpibadi
memungkinkan Anda untuk membujuk orang lain memberikan
bantuan, nasihat, berbagi kegiatan, mengubah sikap, hubungan,
memberikan izin, atau memenuhi kewajiban.

 Menjalin hubungan (relating): Komunikasi antarrpibadi
memungkinkan Anda untuk mengalami kedekatan atau jarak,
persetujuan atau ketidaksetujuan, dan kesetaraan atau
ketidaksetaraan dengan orang lain.

 Bermain (playing): Komunikasi antarrpibadi memungkinkan
Anda untuk menciptakan humor, persahabatan, perayaan, serta
untuk menghabiskan waktu dan mengkoordinasikan kegiatan
bersama dengan orang lain secara menyenangkan.

d. Komunikasi antarpribadi yang telah terjadi tidak dapat
diubah lagi (irreversible). Anda tidak dapat mengambil kembali
pesan yang telah disampaikan, dan tidak bisa menciptakan
kembali peluang komunikasi yang telah berlalu. Misalnya, jika
Anda membuat komentar menyakitkan, Anda dapat meminta
maaf, menjelaskan, atau mencoba memperbaiki kesalahpahaman,
tapi semua percakapan Anda dengan mitra komunikasi Anda,
merupakan catatan sejarah yang tidak mungkin diubah. Apakah
anda pernah melakukan penghinaan atau memberi pujian dan
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berpikir untuk kembali lagi kepada kesempatan itu setelah
percakapan terjadi? Kita tidak akan pernah mengubah lagi
peristiwa komunikasi antarpribadi yang telah berlalu. Karena itu,
pikirkan dengan baik setiap pesan yang disampaikan kepada mitra
komunikasi Anda, sampaikan hal-hal terbaik kepada orang lain.

e. Komunikasi interpersonal adalah sesuatu yang tidak
sempurna (imperfect). Tidak pernah terjadi suatu komunikasi
antarpibadi yang sempurna. Pikiran Anda tidak pernah dapat
benar-benar disampaikan kepada orang lain. Anda harus
menggunakan simbol-simbol untuk mewakili ide-ide, dan Anda
harus bergantung pada pasangan Anda untuk menguraikan
simbol-simbol. Tak dapat dihindari, mitra Anda akan memiliki
sedikit arti yang berbeda dengan simbol-simbol yang Anda
maksudkan. Kadang-kadang, penafsiran kita terlihat berbeda,
menimbulkan frustasi, atau lucu. Bahkan terjadi kesalahpahaman,
ingatlah bahwa selalu ada perbedaan ide-ide dalam pikiran orang
dan makna yang mereka ciptakan melalui komunikasi
antarpribadi. Untuk mengurangi kesalahpahaman itu, kita dapat
meningkatkan interpersonal skill Anda dalam berkomunikasi.

2. Prinsip

Setelah mengetahui ciri komunikasi antarpribadi, kita akan
membahas prinsip-prinsip komunikasi antarpribadi. Menurut Wood
(2010: 27-31), ada delapan prinsip komunikasi antarpribadi, yaitu:
a. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi

Kita berkomunikasi setiap saat. Kita tidak bisa menghindari
berkomunikasi ketika kita bertemu atau bersama dengan orang
lain. Kita menafsirkan apa yang orang lain katakan atau lakukan,
begitu pula sebaliknya, orang lain  akan melakukan hal yang sama
kepada diri kita. Bahkan jika kita memilih untuk diam, kita tetap
berkomunikasi. Apa yang kita maksud dengan keheningan dan
bagaimana orang lain menafsirkannya tergantung pada latar
belakang budaya. Karena Barat biasanya lebih banyak bertutur
dibanding budaya lain, mereka cenderung menganggap diam
sebagai sinyal kemarahan, tidak tertarik, atau kurangnya
pengetahuan. Beberapa Penduduk asli Amerika dan budaya Timur
menafsirkan diam sebagai rasa hormat. Dengan demikian, diam
itu berkomunikasi. Bahkan ketika kita tidak berniat untuk
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berkomunikasi, kita telah berkomunikasi. Kita mungkin tidak
menyadari menunjukkan muka lesu sebagai isyarat
ketidaksetujuan. Komunikasi yang terjadi pada hubungan tingkat
makna seperti ketika kita mengungkapkan perasaan tentang orang
lain secara halus, komunikasi sering nonverbal. Terlepas dari
apakah kita bertujuan untuk berkomunikasi dan apakah orang lain
memahami niat kita, mau tidak mau, kita tetap berkomunikasi.

b. Komunikasi antarpribadi tidak dapat ditarik kembali
Mungkin pada suatu peristiwa pertengkaran, kita kehilangan
kesabaran dan mengatakan sesuatu yang disesali. Bisa jadi kita
menyakiti seseorang atau mengungkapkan sesuatu tentang diri
sendiri yang dimaksudkan untuk menjaga pribadi. Kemudian, kita
mungkin mencoba memperbaiki permasalahan dengan meminta
maaf, menjelaskan apa yang dikatakan, atau menyangkal apa yang
diungkapkan. Tapi itu tidak bisa menghapus komunikasi yang
telah terjadi; kita tidak bisa menarik kembali apa yang telah
dikatakan. Pengalaman ini mungkin berulang ketika
berkomunikasi melalui e-mail. Mungkin membaca pesan yang
membuat kita tersulut emosi, dan dengan cepat membalas melalui
kata-kata menyakitkan, lalu dikirim, dan kemudian berharap Anda
bisa menarik kembali kata-kata itu. Fakta bahwa komunikasi
adalah tidak dapat diubah lagi (ireversibel) mengingatkan kita bahwa
apa yang kita katakan dan lakukan hal memiliki dampak. Setelah
kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, kata-kata kita menjadi
bagian dari hubungan kita selanjutnya.

c. Komunikasi antarpribadi melibatkan pilihan etis
Etika adalah cabang filsafat yang berfokus pada prinsip-prinsip
moral dan kode etik. Masalah etika menyangkut baik dan buruk.
Karena komunikasi interpersonal tidak dapat diubah dan
mempengaruhi orang lain, maka selalu memiliki implikasi etis.
Apa yang kita katakan dan lakukan mempengaruhi orang lain:
bagaimana mereka merasa, bagaimana mereka memandang diri
mereka sendiri, bagaimana mereka berpikir tentang diri mereka
sendiri, dan bagaimana mereka berpikir tentang orang lain.
Dengan demikian, orang yang bertanggung jawab berpikir hati-
hati tentang pedoman etika dalam berkomunikasi. Misalnya, jika
kita memberitahu seseorang yang membuatnya kurang nyaman,
atau jika kita membaca pesan di mailing list yang membuat kita
marah, menulis surat balasan yang lebih menyakitkan, dengan
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asumsi bahwa kita tidak akan pernah bertemu orang dan jadi tidak
akan menghadapi konsekuensi apapun? Apakah kita menilai
komunikasi orang lain dari perspektif pengalaman individu kita
sendiri? Atau kita mencoba untuk memahami komunikasinya
dengan caranya dan dari sudut pandangnya? Dalam
berkomunikasi kita menghindari memberikan umpan balik negatif
karena bisa melukai perasaan orang lain? Dalam hal ini dan
banyak lainnya, kita menghadapi pilihan etis.

d. Orang membangun makna dalam komunikasi
Manusia membangun makna dalam komunikasi mereka.
Pentingnya komunikasi antarpribadi tidak terletak pada kata-kata
dan perilaku nonverbal. Sebaliknya, makna muncul dari
bagaimana kita menafsirkan komunikasi. Ini meminta perhatian
kita pada fakta bahwa manusia menggunakan simbol-simbol, yang
membedakan kita dari makhluk lainnya. Simbol, seperti kata-kata,
tidak memiliki makna yang melekat. Sebaliknya, kita harus
menafsirkannya. Apa artinya jika seseorang mengatakan, "Kau
sakit"? Untuk menafsirkan komentar, kita harus
mempertimbangkan konteks, siapa yang mengatakan itu, dan isi
dari pesan itu sendiri. Dalam komunikasi antarpribadi, orang terus
menafsirkan satu sama lain. Meskipun biasanya kita tidak
menyadari bahwa kita menetapkan makna, mau tidak mau kita
melakukannya. Dalam hubungan dekat, mitra secara bertahap
berkoordinasi makna sehingga mereka berbagi pemahaman yang
menentukan nasib hubungan mereka. Ketika suatu hubungan
dimulai, orang-orang berusaha menghindari konfrontasi atau
pertengkaran. Seiring waktu, mitra datang untuk berbagi makna
misalnya apa itu konflik, bagaimana mengatasinya, dan apakah itu
mengancam hubungan atau jalur pertumbuhan. Bagi orang-orang
yang berbeda budaya, makna konflik itu juga berbeda. Makna
diciptakan oleh orang-orang dalam konteks tertentu.

e. Metacommunication mempengaruhi makna
Meta, berarti "tentang", dan communication berarti komunikasi.
Dengan demikian, metacommunication (metakomunikasi) adalah
komunikasi tentang komunikasi. Misalnya, selama percakapan
dengan teman Anda, Anda melihat bahwa ia tampaknya tegang
dan suaranya berat. Anda mengatakan, “Kamu tampak stres.”
Pernyataan Anda adalah metacommunication karena menafsirkan
pesan dari komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman Anda.
Metacommunication dapat bersifat verbal atau nonverbal. Kita dapat
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menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan atau melalui
perilaku nonverbal. Jika terjadi perdebatan antara dua sahabat,
mungkin salah seorang berkata, “Aku tidak benar-benar bermaksud
seperti apa yang saya katakan.” Ini adalah metacommunication yang
dapat melunakkan luka akibat pesan negatif yang Anda
sampaikan. Metacommunication nonverbal sering memperkuat
komunikasi verbal. Sebagai contoh, Anda mungkin
menganggukkan kepala Anda sambil berkata, "Aku benar-benar
mengerti apa yang Anda maksud." Atau mungkin Anda menjauh dari
seseorang setelah Anda berkata,"Saya tidak ingin melihat Anda lagi."
Namun, tidak semua metacommunication nonverbal memperkuat
pesan verbal. Kadang-kadang, ekspresi nonverbal justru
bertentangan pesan verbal kita. Ketika bercanda dengan teman
kerja yang datang ke ruangan Anda, Anda mungkin tersenyum
sambil berkata, "Oh, datang lagi si tikus pengganggu!" Senyum itu
memberitahu rekan Anda bahwa Anda menyambut kunjungan dia
meskipun komentar Anda sebaliknya.

f. Mengembangkan, memperkuat, dan menopang hubungan
Komunikasi antarpribadi merupakan cara kita membangun,
memperbaiki, dan memperkuat, atau mengubah hubungan.
Misalnya, bagaimana kita menangani perbedaan pendapat demi
menghadapi mereka, mengabaikan mereka, atau menggunakan
strategi langsung untuk mengembalikan harmoni? Apa yang
dianggap sebagai wujud kepedulian, berupa kata-kata atau
perbuatan baik? Karena komunikasi tidak memiliki makna
intrinsik, kita harus menghasilkan makna kita sendiri dalam proses
interaksi. Komunikasi antarpribadi memungkinkan kita
membangun atau merekonstruksi sejarah bersama orang lain.
Mitra sering berbicara tentang peristiwa masa lalu dan pengalaman
yang menantang mereka dan orang-orang yang gembira. Proses
mengenang masa lalu mengingatkan mitra berapa lama mereka
telah bersama-sama dan berapa banyak mereka telah berbagi.
Sebagai mitra mengkomunikasikan pikiran dan perasaan, mereka
menghasilkan makna bersama untuk diri mereka sendiri, interaksi
mereka, dan hubungan mereka. Komunikasi juga merupakan
sarana utama dimana orang membangun masa depan bagi diri
mereka sendiri dan hubungan mereka. Komunikasi
memungkinkan kita mengekspresikan berbagi mimpi, imajinasi,
dan kenangan yang menjadi kunci dari hubungan berkelanjutan.

g. Komunikasi antarpribadi bukan sebuah panacea
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Sebagaimana telah kita lihat, kita berkomunikasi untuk memenuhi
banyak kebutuhan kita dan menciptakan hubungan baik dengan
orang lain. Namun suatu kesalahan jika menganggap komunikasi
adalah panacea atau obat untuk semua masalah. Tentu saja banyak
masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan berbicara saja.
Komunikasi dengan sendirinya tidak akan mengakhiri kelaparan,
pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, rasisme,
kekerasan rumah tangga, atau penyakit fisik. Juga tidak dapat
menjembatani perbedaan yang tak terdamaikan antara orang-
orang atau menghapus luka pengkhianatan. Meskipun komunikasi
yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan membantu kita
memecahkan masalah, tetapi tidak akan memperbaiki segalanya.
Komunikasi antarpribadi memiliki kekuatan namun juga memiliki
batas dan efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti
sarana, budaya, ataupun karakter komunikator dan komunikan.

g. Komunikasi yang efektif bisa dipelajari
Setiap orang dapat belajar menjadi komunikator efektif. Meskipun
beberapa orang memiliki bakat yang luar biasa dalam berbicara
atau menulis, namun mereka tetap harus belajar untuk menjadi
pembicara dan penulis yang kompeten. Begitu pula halnya bakat
untuk berkomunikasi, tetapi jika mau, kita semua dapat belajar
untuk menjadi komunikator kompeten sesuai dengan yang
diharapkan. Buku ini salah satunya dapat membantu kita secara
teoritis dan praktis untuk komunikator dan komunikan yang
efektif dalam hubungan antarpribadi.

3.    Jenis

Untuk membahas jenis komunikasi antarpribadi, kita perlu
mengidentifikasi tipologi hubungan dasar antar manusia yang
melibatkan komunikasi antarpribadi. Tipologi hubungan manusia
menunjukkan perbedaan yang fundamental dalam komunikasi
antarpribadi. Hubungan tersebut berfungsi untuk mengatur tingkat
komunikasi individu dan masyarakat, hubungan yang berbasis
keintiman, kedekatan, atau saling ketergantungan, dengan hubungan
pribadi yang lebih dekat, lebih intim, dan saling bergantung dan
hubungan sosial menjadi lebih dangkal dan impersonal.

VanLear dkk (2006) menyebut banyak tipologi untuk
mengidentifikasi jenis hubungan seperti “terlepas” (disengaged),



31

“terpisah” (detached), “bebas” (independent), atau “putus” (separate), dan
jenis hubungan “saling tergantung” (interdependent), “bersama”
(companionate), “terhubung” (attached), atau “terperangkap” (enmeshed).
Keintiman dan saling ketergantungan sangat berkorelasi dan
menentukan “solidaritas” (solidarity) atau “kedekatan” (closeness).
Perbedaan lain yang umum adalah antara hubungan sukarela (voluntary)
seperti persahabatan dan hubungan yang muncul karena adanya faktor
eksogen (exogenous factors) seperti pekerjaan. Terdapat perbedaan
kualitatif antara hubungan orang yang memilih untuk diri mereka
sendiri dan dan orang-orang yang dipilih untuk mereka atau
dikendalikan oleh faktor-faktor eksogen (misalnya, oleh hukum,
lingkungan biologi, atau kebutuhan eksternal). Hubungan sukarela
dilakukan karena keinginan dari masing-masing pihak untuk menjalin
interaksi dan hubungan timbal-balik. Sedangkan yang didasari faktor
eksogen dijalani karena adanya faktor luar yang “memaksa” terjadinya
hubungan tersebut. Hubungan sukarela dan karena faktor eksogen
dapat terjadi dalam hubungan personal maupun sosial. Gambar 2.1
menunjukkan bagaimana perbedaan antara hubungan sukarela dan
hubungan yang didasari oleh faktor exogen. Hubungan personal yang
bersifat sukarela (voluntary), seperti: pernikahan, persahabatan, hidup
bersama, dan keluarga adopsi. Sementara hubungan personal yang
dibangun atas faktor eksogen (exogenous factors), seperti hubungan orang
tua-anak, saudara, dan kakek-cucu. Sedangkan hubungan sosial yang
bersifat sukarela adalah kenalan, teman biasa, dan hubungan
pemasaran. Hubungan sosial yang dibentuk oleh faktor eksogen antara
lain hubungan kerja atau hubungan antara perusahaan dan klien.

Gambar 2.1
Tipologi Hubungan
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Sumber: VanLear dkk (2006: 95)

Selanjutnya Toennies (1957) membuat perbedaan antara hubungan
Gemeinschaft (komunitas) dan Gesellschaft (masyarakat). Hubungan
gemeinschaft didasarkan pada kekerabatan, loyalitas, persahabatan, dan
tradisi. Hubungan gesellschaft didasarkan pada hukum kontrak, opini
publik, rasionalitas, dan pertukaran. Fiske (1991, 1992) mengklaim
bahwa orang di semua budaya menggunakan hanya empat dasar
"model" untuk mengatur pemikiran dan perilaku mereka dalam
berasosiasi dengan orang lain. Keempat model tersebut adalah:
communal sharing (CS), authority ranking (AR), equality matching (EM), and
market pricing (MP). Dalam hubungan CS, orang memiliki perasaan
kesetaraan dan berorientasi pada kesamaan dan kebaikan bersama,
bukan perbedaan mereka atau individualitas. Peserta dalam hubungan
CS merupakan "in-group" dan terlihat sebagai milik bersama dan
bertindak sebagai salah satu sosial aktor. Hubungan AR diatur dalam
status linear hierarki seperti "rantai komando" di mana hak dan
tanggung jawab didasarkan pada peringkat relatif. Dalam hubungan
EM, pertukaran timbal balik digunakan untuk memastikan ekuitas dan
keseimbangan. Peserta dalam hubungan EM menganggap diri mereka
sebagai individu yang berkaitan dengan satu sama lain sebagai sama.
Akhirnya, hubungan MP prihatin dengan rasio bermakna sosial seperti
biaya untuk penghargaan sesuai dengan keadilan distributif dari hak
sebanding dengan investasi seseorang. Peserta dalam hubungan MP
melihat diri mereka sebagai individu dengan potensi valuasi berbeda.
Menurut Fiske (2000), orang dapat menggunakan model yang berbeda
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secara bersamaan dalam menangani dengan aspek yang berbeda dari
hubungan yang sama atau bahkan interaksi yang sama. Sedangkan
fleksibilitas ini memberikan kompleksitas tambahan untuk hubungan
manusia yang menunjukkan bahwa empat model tersebut mungkin
tidak saling eksklusif (VanLear dkk, 2006: 91-98)

Robert A Hinde (1996) membedakan pengertian antara interaction
dan relationship. Dalam terminologi yang digunakan di sini, interaction
(interaksi) melibatkan antara dua individu minimal A menunjukkan
perilaku X untuk individu B. B mungkin merespon dengan perilaku Y.
Mungkin ada jumlah pengulangan urutan ini, yang melibatkan perilaku
yang konsisten atau berbeda, tapi interaksi pada dasarnya terbatas
dalam waktu. Suatu relationship (hubungan) melibatkan serangkaian
interaksi antara individu yang mengenal satu sama lain, sehingga
masing-masing dipengaruhi oleh interaksi sebelumnya dan harapan
interaksi masa depan. Tidak pernah suatu interaksi atau hubungan
terjadi tanpa perilaku, tetapi bukan hanya perilaku, juga disertai dengan
emosi, harapan, penyesalan, keinginan, dan sebagainya. Emosi dan
kognitif memiliki peran penting dalam interaksi dan hubungan. Lebih
penting lagi, hubungan melibatkan komunikasi. Komunikasi memang
esensi dari interaksi dan hubungan. Dalam tingkat kompleksitas sosial,
hubungan memiliki sifat yang relevan untuk interaksi individu.
Kompleksitas hubungan melibatkan berbagai aspek sosio kultural dan
phyisical environment dalam level society, group, relationship, interaction,
individual behaviour, dan phyisiological factors.

Diana Dwyer dalam buku Interpersonal Relationship (2000: 6-13)
menjelaskan bahwa kita mengalami berbagai jenis hubungan
antarpribadi dalam kehidupan ini, yaitu:
a. Afiliasi

Berafiliasi (membangun pertalian atau menjadi anggota suatu
kelompok) adalah kebutuhan dasar dalam kehidupan kita. Salah
satu hukuman yang paling berat bagi manusia adalah menempatkan
mereka dalam kurungan tersendiri, sehingga memaksa mereka
menjadi benar-benar sendirian. Di dalam masyarakat, manusia
menunjukkan cenderung untuk berkelompok (bersosialisasi) dan
kebutuhan untuk berafiliasi adalah naluriah. Kita hidup dan bekerja
dalam kelompok bukan dalam isolasi; kelangsungan hidup kita
tergantung padanya. Kita berafiliasi di segala kondisi seperti untuk
bersenang-senang, untuk persetujuan, meringankan rasa takut dan
berbagi kedekatan seksual. Motivasi untuk bersama dengan orang
lain tergantung pada kedua kepribadian dan keadaan. Situasi
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tertentu yang kita hadapi, terutama yang baru, yang menakutkan
atau ambigu, membawa kita untuk mencari orang lain. Namun,
orang juga berbeda dalam kebutuhan mereka untuk afiliasi,
beberapa yang jauh lebih ramah daripada yang lain. Motivasi kita
beraviliasi antara lain untuk perbandingan sosial, mengurangi
kekhawatiran, dan mencari informasi.

b. Persahabatan
Sahabat adalah orang-orang yang kita sukai dan dengan siapa kita
merasa senang melakukan berbagai hal. Pepatah terkenal
mengatakan: ‘Anda dapat memilih teman-teman Anda, tetapi Anda
tidak dapat memilih keluarga Anda’, mencerminkan kenyataan
bahwa, tidak seperti keluarga, persahabatan sepenuhnya sukarela.
Persahabatan bersifat universal: pada semua umur, di semua kelas
dan budaya, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan,
semuanya mengenal bentuk ikatan persahabatan. Sahabat bebas
membantu pada saat dibutuhkan; mereka percaya dan saling
menghormati satu sama lain dan berbagi rahasia sementara
menghormati privasi masing-masing. Ada variasi dalam tingkat
keintiman dan stabilitas persahabatan. Persahabatan masa kecil
cenderung stabil, sementara yang dibuat selama masa remaja dan
dewasa awal sering yang paling dekat dan paling abadi. Maka
milikilah sahabat di setiap tahap kehidupan Anda.

c. Hubungan keluarga
Bagi sebagian besar orang, hubungan dengan anggota keluarga kita,
terutama dengan orang tua dan anak-anak kita, adalah fitur penting
dari jaringan sosial kita dari buaian sampai ke liang kubur. Keluarga
kita melayani fungsi penting dalam hidup kita, menyediakan
identitas bersama dan tempat tinggal yang aman.
Meskipun stereotip populer dari keluarga inti terisolasi di dunia
Barat, hubungan antara anggota keluarga yang berbeda geografis
seringkali sangat dekat, terutama melalui telepon, faks dan e-mail.
Mayoritas orang dewasa memiliki beberapa kontak dengan ibu
mereka setidaknya sekali seminggu dan lebih dari 10 persen melihat
mereka setiap hari. Tidak peduli seberapa besar jarak antara orang
tua dan anak-anak, hubungan tetap kuat, yang terkuat biasanya
bersama ibu. Ada rasa kewajiban untuk tetap berhubungan dengan
semua anggota keluarga dekat, tapi terutama dengan orang tua.
Selain itu, hubungan saudara seringkali yang paling abadi dari
semua hubungan dalam kehidupan kita dalam berbagi pengalaman
bersama. Meskipun intensitas hubungan saudara sangat bervariasi,
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kebanyakan orang melaporkan merasa dekat dengan saudara-
saudara mereka setidaknya dalam beberapa hal. Hubungan antara
saudara yang jauh yang terkuat, tapi semua dari mereka
memberikan banyak dukungan emosional dan kehangatan
meskipun fakta bahwa ada mungkin juga beberapa persaingan.
Seringkali hubungan yang paling dekat dengan kerabat di luar
keluarga inti adalah bahwa antara kakek-nenek dan cucu. Kakek
cukup dekat dengan cucu mereka karena mereka memiliki sedikit
tanggung jawab disiplin dan hanya dapat menikmati perusahaan
muda. Dari perspektif cucu, kakek-nenek adalah orang-orang
dengan siapa Anda bisa bersenang-senang dan kepada siapa Anda
kadang-kadang bisa berubah ketika Anda berada dalam suasana
yang buruk dengan ibu dan ayah Anda.

d. Hubungan romantis
Tahap awal hubungan yang penuh gairah melibatkan aspek kognitif,
perilaku dan emosional cukup spektakuler dan spesifik. Ketika kita
jatuh cinta, ‘kita pada awalnya benar-benar sibuk dengan subjek
tersebut dan memiliki keinginan yang besar untuk mengenalnya
atau dikenalnya’. Emosi bisa meningkat, bisa positif atau negatif.
Jika semuanya berjalan dengan baik, kita mungkin bersenang-
senang di atas dunia, tetapi harus terjun ke kedalaman putus asa jika
cinta kita tidak berbalas. Ada tingkat tinggi gairah fisiologis dan
tingkat tertentu akan ketidakpastian atau kecemasan.
Kita memiliki pesona dengan subjek cinta kita, hasrat seksual yang
besar bagi mereka dan merasa perlu untuk menghargai dan merawat
mereka. Pada tahap awal, kita saling ingin untuk menghabiskan
waktu sebanyak mungkin bersama-sama, sering menjadi asyik
bersama dan mengesampingkan orang lain.
Namun banyak gairah cinta yang rapuh dan tidak bertahan lama,
berbeda dengan jenis lain dari cinta yang bisa berlangsung seumur
hidup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa cinta romantis
memudar dari waktu ke waktu, kadang-kadang, tetapi tentu tidak
selalu, akan digantikan oleh cinta companionate (mutual).

Dalam suatu hubungan mungkin terdiri dari satu, beberapa, atau
banyak jenis interaksi, tetapi dimensi ini dalam setiap jenis interakasi
antar-manusia yang spesifik di atas, juga berlaku komunikasi
antarpribadi yang bersifat spesifik. Jenis komunikasi antarpribadi yang
terjadi dalam hubungan personal maupun sosial sangat ditentukan oleh
jenis interakasi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
hubungan tersebut. Sesuai dengan konteksnya, jenis komunikasi
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antarpribadi yang akan tercipta dalam human relationship, dapat
dikelompokkan dalam: komunikasi antarpribadi di lingkungan
keluarga, seperti komunikasi antara orang tua dengan anak, suami dan
istri, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu, dan kakak dengan
adik; komunikasi antarpribadi di tempat kerja, seperti komunikasi
antara atasan dengan bawahan, penjual dan pembeli, dokter dengan
pasien, dan mandor dengan pekerja; komunikasi antarpribadi
dalam masyarakat seperti komunikasi antara pengurus RT dengan
warga, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, antara
penceramah dengan anggota majelis taklim, atau antara seorang
pemuka adat dengan anggota masyarakatnya. Komunikasi antarpribadi
pada umumnya yang terjadi dalam berbagai jenis human relationship
merupakan komunikasi yang melibatkan personal to personal secara utuh.
Namun tidak berarti bahwa komunikasi antarpribadi hanya melibatkan
topik pribadi atau bahwa hal itu hanya terjadi pada hubungan dekat
(close relationship). Memperhatikan kualitas yang unik dari seseorang dan
memperlakukannya sebagai pribadi yang utuh (personal) merupakan
hal penting selama komunikasi antarpribadi berlangsung.

E. Latihan
Untuk meningkatkan pemahaman Anda mengenai karakteristik

komunikasi antarpribadi, maka kerjakanlah latihan di bawah ini:
1. Jelaskan salah satu satu konsep komunikasi antarpribadi yang ada

di dalam Alquran.
2. Jelaskan ciri komunikasi antarpribadi menurut ilmu komunikasi.
3. Uraikan prinsip-prinsip dasar komunikasi antarpribadi.
4. Jelaskan jenis komunikasi antarpribadi.

F. Rangkuman
Materi yang dibahas dalam bab ini terdiri atas: ciri, prinsip, dan

jenis komunikasi antarpribadi. Menurut Lukiati Komala (2009), ciri
komunikasi antarpribadi adalah: dimulai dengan diri sendiri (self);
bersifat transaksional; mencakup isi pesan dan hubungan antarpribadi;
adanya kedekatan fisik; ketergantungan satu sama lain; dan tidak bisa
diulang. Prinsip komunikasi antarpribadi adalah: Kita tidak dapat
tidak berkomunikasi; Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah;
Komunikasi antarpribadi melibatkan pilihan etis; Orang membangun
makna dalam komunikasi; Metacommunication mempengaruhi makna;
Mengembangkan dan menopang hubungan; Komunikasi Interpersonal
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bukan sebuah panacea; dan Komunikasi efektif bisa dipelajari. Jenis
komunikasi antarpibadi adalah: komunikasi antarpribadi di lingkungan
keluarga (seperti komunikasi antara orang tua dengan anak, suami dan
istri, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu, dan kakak dengan
adik); komunikasi antarpribadi di tempat kerja (seperti komunikasi
antara atasan dengan bawahan, penjual dan pembeli, dokter dengan
pasien, dan mandor dengan pekerja); dan komunikasi antarpribadi
dalam masyarakat (seperti komunikasi antara pengurus RT dengan
warga, antara satu tetangga dengan tetangga lain, antara penceramah
dengan anggota majelis taklim, atau antara pemuka adat dengan
anggota masyarakatnya). Perbedaan jenis komunikasi antarpribadi
tersebut disebabkan oleh tempat, area, atau konteks dimana peristiwa
komunikasi itu terjadi.

G. Tes Normatif
1. Jelaskan prinsip komunikasi antarpribadi seperti yang disebutkan

dalam QS. Al Hujuraat: 6.
2. Jelaskan ciri komunikasi antarpribadi menurut salah seorang ahli

yang telah dijelaskan dalam bab ini.
3. Jelaskan prinsip komunikasi antarpribadi menurut salah satu ahli.
4. Jelaskan jenis komunikasi antarpribadi.

H. Kunci Jawaban
Jawaban dari soal tersebut adalah:

1. QS. Al Hujuraat ayat 6 menjelaskan: “Hai orang-orang yang beriman,
jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah
kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan
kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. Ayat ini menunjukkan perlunya
umat Islam lebih teliti dalam menerima berita, memastikan
kebenaran berita itu, dan tidak menyebarkan berita bohong atau
menimbulkan mudharat bagi orang lain.

2. Menurut Lukiati Komala (2009), komunikasi antarpribadi
memiliki ciri khas sebagai berikut:
a. Komunikasi antarpribadi dimulai dengan diri sendiri (self).
b. Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional.
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c. Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi dan
keterlibatan partner dalam hubungan antarpribadi.

d. Komunikasi antarpribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik
antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

e. Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling
bergantung satu dengan lainnya dalam proses komunikasi.

f. Komunikasi antarpribadi tidak bisa diubah atau diulang.
3. Prinsip komunikasi antarpribadi menurut Julia T Wood adalah:

Kita tidak dapat tidak berkomunikasi; Komunikasi antarpribadi
tidak dapat diubah; Komunikasi antarpribadi melibatkan pilihan
etis; Orang membangun makna dalam komunikasi;
Metacommunication mempengaruhi makna; Mengembangkan dan
menopang hubungan; Komunikasi Interpersonal bukan sebuah
panacea; dan Komunikasi efektif bisa dipelajari.

4. Jenis komunikasi antarpribadi adalah: komunikasi antarpribadi di
dalam keluarga (seperti komunikasi antara orang tua dengan anak,
suami dan istri, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu,
dan kakak dengan adik); komunikasi antarpribadi dalam
pekerjaan (seperti komunikasi antara atasan dengan bawahan,
penjual dan pembeli, dokter dengan pasien, dan mandor dengan
pekerja); dan komunikasi antarpribadi dalam masyarakat (seperti
komunikasi antara pengurus RT dengan warga, satu tetangga
dengan tetangga lain, penceramah dengan anggota majelis taklim,
atau pemuka adat dengan anggota masyarakatnya). Ketiga jenis
komunikasi antarpribadi tersebut dibedakan berdasarkan tempat
atau konteks dimana komunikasi itu berlangsung.

***
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BAB 3
KOMPONEN, PROSES DAN TUJUAN

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah pada bab ini membahas tentang komponen,

proses, dan tujuan komunikasi antarpribadi. Komponen komunikasi
antarpribadi adalah unsur-unsur yang terlibat secara integratif dan
sistematis dalam peristiwa komunikasi. Komponen tersebut adalah:
subjek (pengirim-penerima), menyandi dan menafsirkan pesan
(encoding-decoding), isi pesan (content), saluran (media), gangguan (noise),
umpan balik (feed back),  konteks, bidang pengalaman, dan akibat.
Proses komunikasi antarpribadi dapat dijelaskan melalui empat model
yaitu: model linear, model interaktif, model transasksional, dan model
umum. Tujuan komunikasi antarpribadi secara umum adalah untuk
menciptakan kesamaan pikiran, sikap, dan perilaku (homophily),
sedangkan tujuan khusus antara lain: menemukan diri sendiri dan
orang lain, dunia luar, membentuk hubungan yang bermakna,
mengubah perilaku, bermain dan mencari hiburan, dan membantu.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami uraian pada bab ini mengenai:

komponen, proses, dan tujuan komunikasi antarpribadi. Dengan
memahami hal tersebut, maka mahasiswa dapat menggunakan
komunikasi antarpribadi secara efektif dalam berbagai bidang
kehidupannya.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan komponen
komunikasi antarpribadi;

2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan proses komunikasi
antarpribadi;

3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tujuan komunikasi
antarpribadi.
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D. Materi Perkuliahan
Komponen, proses, dan tujuan komunikasi antarpribadi dalam

Islam banyak dijelaskan dalam Alquran. Salah satu diantarnya adalah
Allah swt. dalam menyajikan materi ilahiyat (wahyu) pertama-tama
meletakkan suatu prinsip bahwa manusia terdiri atas dua unsur yaitu
unsur rohani dan unsur jasmani sehingga dengan demikian ia harus
dipandang, dihadapi, serta diperlakukan dengan keseluruhan unsur-
unsurnya secara serempak dan simultan, baik dari segi materi maupun
dari segi waktu penyajiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Alquran
dalam mengkomunikasikan pesan-pesan ilahiyat memiliki corak
(Arifuddin Tike, 2012: 138-141), yaitu:

Pertama, pada saat menggambarkan puncak kesucian yang
dialami seseorang (ketika menerima wahyu), Alquran senantiasa
mengaitkan gambaran tersebut atau membawa yang bersangkutan
dalam situasi yang bersifat material natural, sebagaimana digambarkan
dalam QS. Taha ayat 17 yaitu:

َ ٰ َو َ ُ ٰ َ  َ ِ ِ َ ِ  َ ۡ ِ
Terjemahnya:
Apakah itu yang di tangan kananmu, Hai Musa?

Dalam QS. Al-Qiyamah ayat 16 yaitu:

 ِ ِ ِۡك  ّ َ ُ ِ ۦَ  ِ  َ َ ۡ َ ِ  َ َ َ ۦٓ ِ
Terjemahnya:

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak
cepat-cepat (menguasai)nya

Dan di dalam QS. Al-Najem ayat 17 yaitu:

َزاَغ  ُ ٱَ َ َ ۡ ٰ َ َ َ َو
Terjemahnya:

Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak
(pula) melampauinya.

Kedua, Alquran senantiasa menggunakan benda-benda alam.
Hal ini dimaksudkan sebagai penghubung komunikasi antara manusia
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dengan Tuhannya, atau sebagai gambaran kejiwaan. Hal ini sesuai
dengan firman Allah dalam QS. Al-Zumar: 5 yaitu:

 َ َ ٰتِ ٱَ َ ٰ َض ٱوَ َ َ ۡ ِ َِۡ ُِر ّ ّ َ َ ٱُ ۡ َ رِ ٱَ َ
ُِر  ّ َ ُ رَ ٱَو َ َ ِٱَ ۡ َ َ َ ٱَو ۖ ٱوَ ۡ َ َ َ ِي ۡ ۡ َ  ٞ ّ ُ

 َ ُ  َ َ َ  ٖ َ َ ُ ٱِ ِ َ ُ ٱۡ ٰ َ ۡ

Terjemahnya:
Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan
malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan
matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan.
ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Ketiga, menekankan tentang segala sesuatu yang terjadi.  Hal ini
dimaksudkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan manusia
merupakan kehendak dan kekuasaan Allah swt. Sebagaimana
digambarkan dalam QS. Al-An’am ayat 59 yaitu:

هُ  َ ِ ُ ۥ۞َو ِ َ ِ ٱَ ۡ َ ۡ ِ َ  ُ َ ۡ َ ۚ َو َ ُ ِ ٓ إ َ ُ َ ۡ َ ِ ٱَ  ّ َ ۡ
ِٱوَ  ۡ َ ۡ ِ ٰ َ ُ ُ  ِ  ٖ َ  َ َو َ ُ َ ۡ َ ِ ٍ إ َ َوَر ِ  ُ ُ ۡ َ َ َو
ِض ٱ َ ۡ ٖ ِ  ٖ ٰ َ ِ  ِ ِ ٍ إ ِ َ  َ ٖ َو ۡ َ َر َو

Terjemahnya:
Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang
mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan
di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya
(pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu
yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh
Mahfudz).



42

Tiga corak tersebut merupakan cara Alquran menyampaikan
pesan-pesan ilahiyat kepada manusia. Dari corak tersebut dapat dikaji
lebih lanjut komponen, proses, dan tujuan komunikasi antarpribadi
sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadist Rasulullah saw.

Dalam ilmu komunikasi, komunikasi antarpribadi merupakan
sebuah sistem yang melibatkan berbagai komponen secara integratif
untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang
terlibat dapat peristiwa komunikasi. Pada bab ini akan dibahas materi
tentang: komponen, proses, dan tujuan komunikasi antarpribadi.

1. Komponen

Menurut Morealle dkk (2007: 4-7), pengertian dasar komunikasi
adalah proses pengelolaan pesan dan media untuk tujuan menciptakan
makna (“Communication is the process of managing messages and media for the
purposes of creating meaning”). Dari pengertian tersebut, terdapat empat
komponen kunci komunikasi, yaitu: pesan (messages), makna (meaning),
media (media), dan pengelolaan (managing). Setiap komponen akan
dibahas lebih lanjut di bawah ini.
a. Pesan (messages)

Pesan adalah kata-kata (words), suara (sounds), tindakan (actions), dan
sikap (gestures) yang disampaikan seseorang kepada orang lain
ketika mereka berinteraksi. Pesan dapat diutarakan dalam secara
verbal dalam bentuk kata-kata atau nonverbal dalam bentuk suara,
tindakan, dan sikap. Pesan dapat berbentuk simbol. Sebuah
simbol adalah kata-kata, suara, tindakan atau sikap yang menunjuk
pada suatu hal. Hubungan antara simbol dengan konsep atau
sesuatu hal dimana mereka merujuk disebut arbitrary. Perbedaan
makna dari sebuah kata dapat menjadi masalah dalam komunikasi.
Untuk pengaturan simbol-simbol verbal secara umum kita
menggunakan bahasa, dimana kita menggunakannya untuk
membicarakan aspek fisik, sosial, dan psikologis. Bahasa (language)
adalah sebuah sistem simbol verbal yang memungkinkan kita
untuk membuat pesan dalam bentuk kata-kata dan
memindahkannya ke dalam makna. Sebagai contoh, dalam bahasa
Inggris, kita menggunakan kata house (rumah) dan car (mobil)
untuk menunjuk kepada suatu objek fisik di dunia nyata, dan kata-
kata seperti love (cinta) dan anger (marah) menunjuk kepada
perasaan yang ada di dalam hati kita. Simbol verbal dapat dibuat
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dalam bentuk lisan (spoken) atau tertulis (written). Perilaku simbolis
tidak hanya terbatas pada pesan verbal; tapi juga nonverbal.
Simbol-simbol nonverbal mencakup suara, tindakan, atau sikap
yang memiliki makna. Simbol nonverbal dikomunikasikan dengan
perilaku seperti gerak mata, postur, raut muka, dan cara kita
menggunakan ruang dan waktu.

b. Makna (meaning)
Makna merupakan interpretasi orang-orang terhadap tanda-tanda
dalam sebuah pesan --- yang disadari dan dimengerti. Arti dari
sebuah kata atau kejadian mungkin bersifat personal dan unik atau
dapat dipahami secara bersama. Ketika kita tergabung dalam
sebuah kelompok atau budaya, kita membangun makna sesuai
dengan yang dipahami bersama. Sebagai contoh, kata-kata virus
dan firewall. Seorang dokter mengartika virus sebagai pembawa
infeksi yang memasuki sel tubuh manusia. Seorang petugas
pemadam kebakaran hutan, firewall berarti garis penahan dimana
kita akan berusaha memadamkan api. Namun bagi seorang
programmer komputer, kata-kata ini mempunyai makna yang
berbeda. Virus berarti program komputer jahat yang merusak
program atau file data; dan firewall adalah akses terbatas terhadap
data dalam sebuah jaringan komputer. Dalam situasi khusus,
makna dapat menjadi personal, tergantung pengalaman seseorang,
budaya, kepercayaan, dan aliran politik yang dianutnya.

c. Media (media)
Media adalah seluruh alat yang digunakan untuk mengirimkan
simbol-simbol ketika berkomunikasi. Orang-orang dulu
menggunakan kemampuan alami mereka sebagai medium (alat) ---
seperti mendengkur (grunts), menggeram (growls), menggonggong
(howls), dan suara lainnya. Berikutnya, mereka menggunakan
instrumen alam sebagai medium, seperti tanda asap dan tatto di
kulit. Sekarang, kita berbicara menggunakan suara, sikap, dan
bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Kita juga menggunakan
media teknologi. Pulpen dan kertas  awalnya digunakan untuk
menulis, kini menggunakan electronic personal digital assistants yang
memungkinkan kita menulis tanpa kertas (teks digital). Telepon
memindahkan suara, fax memindahkan teks, dan videophone atau
phone camera memindahkan gambar.

d. Pengelolaan (managing)
Pengelolaan berarti penanganan atau pengendalian orang-orang,
proses, atau benda yang terkait dengan komunikasi antarpribadi.
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Di dalam komunikasi antarpribadi, kita mengelola proses berupa
penciptaan (creating), penerimaan (receiving), dan tanggapan
(responding) terhadap pesan (verbal dan noverbal) serta media yang
digunakan (Lihat juga: Akil, 2012: 34-37).

Setiap komponen tersebut (pesan, makna, media, dan
pengelolaan) berkerja sebagai sebuah sistem sesuai dengan model
komunikasi antarpribadi yang kita gunakan. Model-model tersebut
akan dibahas pada bagian selanjutnya. Komunikasi antarpribadi terjadi
melalui proses pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua orang
(dyadic), tiga orang (triadic) atau diantara sekelompok kecil orang (small
group) dengan berbagai efek yang bersifat personal (pribadi). Menurut
Sendjaja dkk (1999) proses tersebut melibatkan sembilan komponen
secara integratif. Komponen-komponen tersebut adalah:
a. Komunikator-komunikan

Komunikasi antarpribadi melibatkan komunikator dan
komunikan. Komunikator adalah sumber pesan, dan komunikan
merupakan penerima pesan. Setiap orang yang terlibat dalam
komunikasi antarpribadi memformulasi dan mengirim pesan
(fungsi pengirim) sekaligus menerima dan memahami pesan
(fungsi penerima). Istilah komunikator-komunikan menekankan
fungsi pengirim dan penerima dalam peristiwa komunikasi
antarpribadi. Hal ini juga untuk menyatakan bahwa: pertama,
proses komunikasi antarpribadi tidak dapat terjadi pada diri
sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri disebut sebagai
komunikasi intrapersona. Kedua, komunikasi antarpribadi
berkaitan dengan manusia; bukan dengan binatang, mesin,
gambar, atau benda lainnya. Ketiga, komunikasi antarpribadi terjadi
diantara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang.

b. Encoding-Decoding
Encoding adalah tindakan menghasilkan pesan. Artinya, pesan-
pesan yang akan disampaikan di”kode” atau diformulasikan
terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata, simbol, dan
sejenisnya. Sebaliknya, tindakan untuk menginterpretasikan dan
memahami pesan-pesan yang diterima disebut sebagai decoding.
Dalam komunikasi antarpribadi, karena pengirim sekaligus juga
bertindak sebagai penerima, maka fungsi encoding dilakukan oleh
setiap orang yang terlibat dalam komunikasi antarpribadi.

c. Pesan-pesan
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Dalam komunikasi antarpribadi, pesan-pesan ini bisa berbentuk
verbal (seperti kata-kata), non verbal (gerakan, simbol) atau
gabungan antara bentuk verbal dan non verbal.

d. Saluran
Saluran ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan
pengirim dan penerima informasi. Dalam komunikasi
antarpribadi, lazimnya para pelaku bertemu secara tatap muka.

e. Gangguan
Seringkali terjadi pesan-pesan yang dikirim berbeda dengan pesan-
pesan yang diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan
(noise) saat berlangsungnya komunikasi. Dalam komunikasi
antarpribadi, gangguan ini mencakup:
 Gangguan fisik: biasanya berasal dari luar dan mengganggu

transmisi fisik pesan seperti kegaduhan, interupsi, dan jarak.
 Gangguan psikologis: timbul karena perbedaan gagasan dan

penilaian subjektif di antara orang yang terlibat dalam
komunikasi. Emosi, perbedaan nilai-nilai, sikap, status dapat
mengakibatkan hambatan psikologis.

 Gangguan semantik: terjadi karena kata-kata atau simbol yang
digunakan dalam berkomunikasi, seringkali memiliki arti
ganda (tidak hanya memiliki satu arti), sehingga penerima
gagal menangkap maksud-maksud dari pengirim pesan.

f. Umpan balik
Umpan balik memainkan peranan yang sangat penting dalam
proses komunikasi antarpribadi; karena pengirim dan penerima
secara terus menerus dan bergantian memberikan umpan balik
dalam berbagai cara, baik secara verbal (anggukan, senyuman,
menguap, kerutan dahi). Umpan balik ini bisa positif, netrail atau
negatif. Umpan balik disebut posisitf bila dirasakan
menguntungkan. Sebaliknya, dikatakan negatif bila umpan balik
tersebut terasa merugikan. Sementara tanggapan yang biasa-biasa
saja merupakan umpan balik netral. Selain umpan balik dari orang
lain, biasanya kita mendapat umpan balik dari pesan kita sendiri.
Dalam arti bahwa kita mendengar suara kita sendiri dan dengan
umpan balik ini bisa memperbaiki bila ada kesalahan.

g. Konteks
Konteks dimana kita berkomunikasi akan mempengaruhi proses
komunikasi itu sendiri. Misalnya jika Anda berbicara dengan
keluarga di rumah akan berbeda jika Anda berbicara dengan



46

seorang dosen. Ada tiga dimensi konteks dalam komunikasi
antarpribadi yaitu: dimensi fisik, sosial psikologis, dan temporal.
Dimensi fisik mencakup tempat dimana komunikasi berlangsung,
misalnya dua orang mahasiswa sedang mengobrol di kelas. Kelas
di sini merupakan dimensi fisik. Dimensi sosial psikologis
mencakup misalnya status hubungan diantara orang yang terlibat
dalam komunikasi, peranan yang dimainkan, norma dan budaya
masyarakat dimana mereka berkomunikasi, situasi akrab atau
tidak, formal atau informal, serius atau tidak serius. Dimensi
temporal menunjukkan adanya suatu pesan khusus yang sesuai
dengan rangkaian kejadian-kejadian komunikasi. Ketiga dimensi
konteks ini berkaitan satu sama lain, masing-masing dimensi
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dimensi lainnya. Misalkan
suhu di dalam ruangan menjadi sangat panas (perubahan dimensi
fisik), sehingga orang menjadi gaduh dan gelisah (perubahan
dimensi psikologis). Dengan demikian, perubahan dalam konteks
dapat disebabkan oleh faktor luar, dari perubahan pada salah satu
dimensi atau dari interaksi diantara dimensi-dimensi tersebut.

h. Bidang Pengalaman
Komunikasi menjadi efektif bila komunikator dan komunikan
yang terlibat dalam komunikasi mempunyai bidang pengalaman
yang sama. Sebaliknya, komunikasi akan menjadi sulit bila para
pelaku yang terlibat mempunyai pengalaman yang sangat berbeda.
Misalnya, sebagai mahasiswa Anda membicarakan tentang mata
kuliah dan SKS kepada pembantu Anda yang cuma tamatan SD.
Kemungkinan besar pembantu Anda hanya terbengong-bengong
dan tidak mengerti tentang masalah yang Anda bicarakan. Lain
halnya jika Anda membicarakannya dengan teman kuliah Anda,
komunikasi akan semakin mudah.

i. Akibat
Proses komunikasi antarpribadi selalu mempunyai berbagai akibat,
baik pada salah satu pelaku atau keduanya. Akibat yang terjadi
bisa merupakan akibat yang direncanakan atau tidak; yang negatif
maupun yang positif. Setelah berkenalan dengan Adi, Reni
semakin rajin menonton acara “dunia olahraga” di televisi.
Perubahan ini boleh jadi merupakan akibat dari pertemuan
antarpribadi yang mereka lakukan selama ini (Sendjaja dkk, 1999:
105-107; Akil, 2012: 77-82).
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Keterkaitan seluruh komponen tersebut sebagai sebuah sistem
komunikasi dapat digambarkan di bawah ini (gambar 3.1)

Gambar 3.1
Komponen komunikasi antarpribadi

Sumber: Modifikasi Sendjaja dkk (1999) dan Akil (2012)

2. Proses

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, komponen yang terlibat
dalam sistem komunikasi antarpribadi adalah: subjek (pengirim-
penerima), menyandi dan menafsirkan pesan (encoding-decoding), pesan
(content), saluran (media), gangguan (noise), umpan balik (feed back),
konteks, bidang pengalaman (field of experience), dan akibat (effect).
Komponen-komponen tersebut terlibat secara integratif dan sistemik
dalam proses komunikasi antarpribadi. Secara umum proses
komunikasi antarpribadi menurut Komala (2009: 86-87) diawali oleh
sumber (source) baik individu maupun kelompok lain. Langkah
pertama yang dilakukan oleh sumber adalah ideation yaitu menciptakan
satu gagasan atau pemilihan perangkat informasi untuk
dikomunikasikan. Ideation ini merupakan landasan bagi suatu pesan
yang akan disampaikan. Langkah kedua, dalam menciptakan suatu
pesan adalah encoding, yaitu sumber menerjemahkan informasi atau
gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang
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yang disengaja untuk menyampaikan informasi yang diharapkan
mempunyai efek terhadap orang lain. Pesan atau message adalah alat-alat
dimana sumber mengekspreasikan gagasannya dalam bentuk bahasa
lisan, bahasa tertulis, atau perilaku non verbal seperti bahasa isyarat,
ekspresi wajah, atau gambar-gambar. Langkah ketiga adalah
penyampaian pesan yang telah disandi (encode). Sumber menyampaikan
pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar,
atau melalui suatu tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini, kita
mengenal istilah channel atau saluran yaitu alat-alat untuk
menyampaikan suatu pesan. Saluran untuk komunikasi lisan adalah
komunikasi tatap muka, radio, dan telepon. Sedangkan saluran untuk
komunikasi tertulis meliputi setiap materi yang tertulis atau pun sebuah
media yang dapat mereproduksi kata-kata tertulis seperti televisi, kaset
video, atau OHP. Langkah keempat adalah perhatian dialihkan
kepada penerima pesan. Jika pesan itu bersifat lisan, maka penerima
perlu menjadi pendengar yang baik, karena jika tidak mendengar, maka
pesan itu akan hilang. Dalam proses ini, penerima akan melakukan
encoding yaitu penerima melakukan penafsiran terhadap pesan yang
disampaikan kepadaya. Pemahaman (understanding) merupakan kunci
untuk melakukan decoding dan hanya terjadi dalam pikiran penerima.
Akhirnya penerima lah yang akan menentukan bagaimana memahami
suatu pesan dan bagaimana pula memberikan respon terhadap pesan
tersebut. Langkah kelima, adalah umpan balik (feed back) yang
memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah
disampaikan kepada penerima. Respon atau umpan balik dari
penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat berwujud
kata-kata atau pun tindakan tertentu. Penerima bisa mengabaikan
pesan tersebut atau pun menyimpannya. Umpan balik inilah yang
dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi.

Selain langkah-langkah umum tersebut, proses komunikasi
antarpribadi juga dapat dijelaskan melalui tiga model berikut ini.
a. Model Linear

Model pertama dari komunikasi antarpribadi digambarkan sebagai
komunikasi linear, atau satu arah, proses di mana satu orang
berbicara kepada orang lain (gambar 3.2a). Ini adalah model
verbal yang terdiri dari lima pertanyaan yang menggambarkan
urutan tindakan yang membentuk komunikasi (Laswell, 1948):
“Who? Says what? In what channel? To whom? With what effect?” (Siapa?
Mengatakan apa? Dalam saluran apa? Untuk siapa? Dengan efek
apa?) Setahun kemudian, Claude Shannon dan Warren Weaver



49

(1949) menawarkan model revisi yang menambahkan fitur
gangguan (noise). Gangguan adalah segala sesuatu yang
menyebabkan hilangnya sebagian informasi sebagai yang mengalir
dari sumber ke tujuan (Gambar 3.2b). Gangguan itu mungkin
berupa spam dalam komunikasi online, aksen lokal di tempat
kerja.. Model linear ini memiliki kelemahan karena digambarkan
sebagai komunikasi yang mengalir hanya satu arah-dari pengirim
(komunikator) ke penerima (komunikan) secara pasif. Ini berarti
bahwa pendengar tidak pernah mengirim pesan dan hanya pasif
menyerap apa yang dikatakan si pembicara. Tapi ini bukan
komunikasi yang benar-benar terjadi. Pendengar mengangguk,
cemberut, senyum, terlihat bosan atau tertarik, dan sebagainya,
dan mereka secara aktif bekerja untuk memahami pesan orang
lain. Teori/model linear juga keliru dengan mewakili komunikasi
sebagai urutan tindakan di mana satu langkah (mendengarkan)
berikut langkah sebelumnya (berbicara). Dalam interaksi yang
sebenarnya, bagaimanapun, berbicara dan mendengarkan sering
terjadi bersamaan atau mereka tumpang tindih. Pada pekerjaan,
bertukar pikiran rekan kerja, dan masing-masing mendengarkan
dan merespon sebagai salah satu orang berbicara; mereka yang
berbicara juga mendengarkan isyarat dari orang lain. Pada
komunikasi online, saat menulis pesan untuk teman kita, pesan
instan dari teman kita muncul di layar komputer kita (Wood,
2010; Akil, 2012).

Gambar 3.2
(a) Model linear awal

(b) Model linear revisi Shannor & Weaver
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Sumber: Wood (2010: 17)

b. Model Interaktif
Model interaktif menggambarkan komunikasi antarpribadi sebagai
proses di mana pendengar memberikan umpan balik atau
menanggapi pesan. Selain itu, model interaktif mengakui bahwa
komunikator membuat dan menafsirkan pesan dalam bidang
pribadi dari pengalaman (Gambar 3.3). Semakin banyak bidang
“pengalaman tumpang tindih” antara komunikator dan
komunikan, semakin baik, karena mereka dapat memahami satu
sama lain. Ketika bidang pengalaman yang tumpang tindih tidak
cukup, kesalahpahaman dapat terjadi. Meskipun model interaktif
merupakan perbaikan dari model linear, namun masih
menggambarkan komunikasi sebagai proses berurutan di mana
satu orang adalah pengirim dan lain adalah penerima. Pada
kenyataannya, setiap orang yang terlibat dalam komunikasi
antarpribadi menjadi pengirim dan penerima pesan sekaligus.
Model interaktif juga gagal menangkap sifat dinamis komunikasi
antarpribadi dan perubahan melampaui waktu. Misalnya, dua
orang berkomunikasi lebih terbuka setelah tiga bulan bertukar
pesan email daripada yang mereka lakukan saat pertama kali
bertemu di chat room. Dua rekan kerja dapat berkomunikasi
dengan lebih mudah dan efektif setelah tiga bulan bekerja sama
dalam tim proyek (Wood, 2010).

Gambar 3.3
Model Interaktif
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Sumber: Wood (2010: 18)

c. Model Transaksional
Model transaksional komunikasi antarpribadi menekankan
dinamika komunikasi antarpribadi dan peran ganda setiap orang
yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, model ini
mencakup fitur waktu untuk menarik perhatian kita pada fakta
bahwa pesan, gangguan, dan bidang pengalaman bervariasi dari
waktu ke waktu (Gambar 3.4). Model transaksional mengakui
bahwa gangguan (noise) hadir pada seluruh komunikasi
antarpribadi. Selain itu, model ini memasukkan fitur waktu untuk
mengingatkan kita bahwa komunikasi orang bervariasi dari waktu
ke waktu. Bidang pengalaman masing-masing komunikator,
mempertemukan bidang pengalaman setiap komunikator, dan
perubahan dari waktu ke waktu. Seperti yang kita temui pada
orang-orang baru yang memiliki pengalaman baru, yang
memperluas pengalaman kita dan mengubah cara kita berinteraksi
dengan orang lain. Seperti kita mengenal orang lain dari waktu ke
waktu, hubungan dapat menjadi lebih informal dan intim.
Misalnya, orang-orang yang bnerkomunikasi online terkadang
memutuskan untuk bertemu langsung dan berkembang menjadi
persahabatan atau hubungan serius lainnya. Model transaksional
menjelaskan bahwa komunikasi terjadi dalam sistem yang
mempengaruhi apa dan bagaimana orang berkomunikasi dan
makna yang diciptakan. Sistem-sistem, atau konteks, termasuk
sistem bersama kedua komunikator (kampus, tempat kerja, agama,
kelompok sosial, atau budaya) dan sistem pribadi masing-masing
orang (keluarga, asosiasi keagamaan, dan teman-teman). Model ini
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menekankan bahwa bukan hanya satu orang menjadi pengirim
dan yang lain menjadi penerima. Namun, kedua orang
didefinisikan sebagai komunikator yang berpartisipasi sama lain
dan sering terlibat secara bersamaan dalam proses komunikasi. Ini
berarti bahwa, pada saat tertentu dalam komunikasi, Anda dapat
mengirimkan pesan (berbicara atau menganggukkan kepala),
menerima pesan, atau melakukan keduanya pada saat yang sama
(menafsirkanapa yang dikatakan orang lain sambil
menganggukkan kepala untuk menunjukkan Anda tertarik).
Karena komunikator saling mempengaruhi, maka komunikasi
antarpribadi melibatkan tanggung jawab etis. Perilaku verbal dan
nonverbal dapat meningkatkan atau mengurangi efektivitas
komunikasi dengan orang lain (Wood, 2010).

Gambar 3.4
Model Transaksional

Sumber: Wood (2010: 18)

Berdasarkan penjelasan dari tiga model di atas, maka dapat dipahami
bahwa proses komunikasi antarpribadi merupakan suatu peristiwa
yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen secara integratif
dan sistematis. Peristiwa komunikasi antarpribadi bukan suatu proses
linear, tapi lebih bersifat interaktif dan transaksional.
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3. Tujuan

Tujuan umum komunikasi antarpribadi ialah terjadinya
perubahan sikap (attitude change) dari komunikan sebagaimana yang
diharapkan oleh komunikator sehingga antara komunikan dan
komunikator terjadi terjadi kesamaan perilaku. Berkaiatan dengan
kesamaan dan ketidaksamaan perilaku antara komunikator dan
komunikan, Everett M Rogers menyebut istilah homophily dan
heterophily. Homophily merupakan sebuah istilah yang
menggambarkan derajat pasangan perorangan yang berinteraksi yang
memiliki kesamaan dalam sifat (attribute), seperti kepercayaan, nilai,
pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Istilah homophily berasal
dari bahasa Yunani yang berarti “homoios” yang berarti “sama”. Jadi
secara harfiah, homophily berarti komunikasi dengan orang yang sama.
Heterophily, kebalikan dari homphily, didefenisikan sebagai derajat
pasangan orang-orang yang berinteraksi yang berbeda dalam sifat-sifat
tertentu. Dalam situasi bebas memilih, dimana komunikator dapat
berinteraksi dengan salah seorang dari sejumlah komunikan yang satu
sama lain berbeda, di situ terdapat kecenderungan yang kuat untuk
memilih komunikan yang lebih menyamai dia. Homans menemukan
bahwa “lebih dekat kesamaannya sejumlah orang-orang dalam tingkatan sosial,
lebih sering mereka berinteraksi satu sama lain.” Orang-orang yang sama
lebih mungkin termasuk kelompok yang sama, berdekatan satu sama
lain, dan tertarik pada kepentingan yang sama. Kesamaan secara sosial
ini mengarah ke homophily. Komunikasi lebih efektif terjadi apabila
komunikator dan komunikan berada dalam keadaan homophily. Jika
antara komunikator dan komunikan terdapat persamaan dalam
pengertian, sikap, dan bahasa, maka komunikasi diantara mereka  lebih
efektif. Kebanyakan orang menyenangi interaksi dengan orang yang
benar-benar sama dalam status sosial, pendidikan, kepercayaan, dan
sebagainya (Efendy, 1981: 49-51).

Dengan demikian, tujuan umum dari komunikasi antarpribadi
adalah menciptakan atau menemukan homophily (kesamaan pikiran,
sikap, dan perilaku) diantara pihak-pihak yang terlibat dalam
komunikasi secara individu. Tujuan komunikasi antarpribadi juga tidak
dapat dilepaskan dari motivasi hubungan sosial. Michael Argyle dalam
buku The Psychology of Interpersonal Behaviour (1972: 16, 24-34) menyebut
tujuh sumber motivasi perilaku antarpribadi, yaitu:
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a. Faktor-faktor non sosial dapat menghasilkan interaksi sosial
(seperti kebutuhan biologikal untuk makanan dan minuman,
kebutuhan uang) yang melahirkan berbagai perilaku kooperatif.
Dalam masyarakat modern, orang-orang berinteraksi dalam dunia
kerja untuk mendapatkan kebutuhan biologi dan kepuasan.

b. Adanya ketergantungan --- penerimaan, interaksi, bantuan,
perlindungan dan bimbingan, terutama pada orang-orang yang
memiliki kekuasaan dan otoritas. Hal ini merupakan ikatan
pertama kita, seperti anak-anak yang bergantung kepada orang
tuanya dalam proses pertumbuhan fisik maupun mental.
Ketergantungan selanjutnya terjadi dalam kehidupan orang-orang
yang bekerja, seperti ketergantungan bawahan kepada pimpinan,
staf dengan direktur, karyawan dengan supervisor, dan sebagainya.

c. Afiliasi --- kedekatan fisik, kontak mata, kehangatan, dan respon
persahabatan, dan penerimaan oleh teman dan kelompok lain).
Afiliasi ini terjadi mulai dari rumah (antar keluarga), di kantor
(antara para pegawai), sampai pada kehidupan sosial pada
umumnya (seperti persahabatan dua orang dalam masyarakat).

d. Dominasi --- penerimaan oleh orang lain, dan kelompok lain,
sebagai pemimpin dalam pekerjaan, diizinkan untuk berbicara
pada sebagian besar waktu, mengambil keputusan, dan
ditangguhkan oleh kelompok). Dalam hubungan interpersonal
akan terjadi dominasi oleh satu orang terhadap lain, atau satu
orang yang mendominasi kelompoknya.

e. Sex --- kedekatan fisik, kontak tubuh, dan lain-lain, kontak mata,
interaksi sosial yang hangat, ramah dan intim, biasanya dengan
teman yang menarik dari lawan jenis). Hubungan interpersonal
antara lawan jenis bertujuan utama untuk membentuk keluarga
dan melahirkan keturunan; serta tujuan lain seperti pembagian
kerja menurut jenis kelamin: pria dan wanita .

f. Agresi --- menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau dengan
cara lain). Agresi dapat muncul dalam persaingan mendapatkan
pekerjaan, perebutan lahan tempat tinggal, dan sebagainya.

g. Harga diri dan identitas ego --- bagi orang lain untuk membuat
tanggapan menyetujui dan menerima citra diri sebagai kebenaran.
Harga diri dan identitas ego menjadi bagian penting setiap orang
dalam membangan hubungan interpersonal. Agara hubungan
sosial dapat berjalan secara positif, perlu harga diri dan identitas
ego yang positif dari setiap orang yang menjalin interaksi
antarpribadi dalam masyarakat.
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Komunikasi antarpribadi merupakan sebuah proses yang
disadari, disengaja, dan bertujuan untuk memenuhi setiap motif
perilaku tersebut. Menurut Sendjaja dkk (1999: 112-113), komunikasi
antarpribadi mempunyai tujuan, sebagai berikut:
a. Menemukan diri sendiri dan orang lain

Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita memiliki kesempatan
belajar tentang diri kita maupun orang lain. Komunikasi
antarpersonal memungkinkan kita berbicara mengenai diri kita ---
apa yang kita sukai, apa yang kita benci, apa impian kita, apa
ketakutan kita, dan sebagainya. Dengan membicarakan diri kita
dengan orang lain, kita akan mendapatkan umpan balik mengenai
perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain kepada kita.

b. Menemukan dunia luar
Dengan komunikasi antarpersona, kita akan mendapatkan
pemahaman yang lebih banyak mengenai lingkungan sekitar kita.
Kita dapat belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu;
atau mempelajari alam sekitar. Banyak informasi khusus yang kita
ketahui melalui komunikasi antarpribadi, informasi yang tidak
ditemukan di media massa.

c. Membentuk hubungan yang bermakna
Salah satu keinginan paling besar setiap orang adalah membentuk
dan memelihara hubungan bermakna dengan orang lain, misalnya
perkawinan, persahabatan, bertetangga, dan teman sekerja.

d. Mengubah perilaku
Kita bergaul dengan orang lain agar perilaku kita menjadi lebih
baik, lebih bermanfaat bagi sesama.  Banyak waktu kita
pergunakan untuk mengubah perilaku kita melalui pertemuan
anterpersona. Kita akan menjadi seperti orang-orang sepergaulan
kita. Jika ingin menjadi pengusaha, bergaullah dengan pengusaha;
jika ingin sukses bergaullah dengan orang sukses.

e. Bermain dan mencari hiburan
Kita berbicara dengan orang lain untuk melepaskan beban-beban
emosi negatif yang tersimpan dalam diri kita. Dengan beriteraksi
dengan orang lain, pikiran dan perasaan kita menjadi
menyenangkan (enjoy), terhibur secara positif. Banyak komunikasi
antarpersona yang bisa membangkitkan perasaan gembira, seperti
berdiskusi, mendengar cerita lucu, atau berolahraga.

f. Membantu
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Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis, dan terapis menggunakkan
komunikasi antarpersona dalam kegiatan profesional mereka
untuk mengarahkan kliennya. Kita juga dapat membantu
penyembuhan orang lain melalui interaksi anterpersona. Kita
dapat berkonsultasi dengan teman tentang penyakit atau masalah
yang kita hadapi dan mendapatkan solusinya.

Selain tujuan-tujuan khusus tersebut, komunikasi antarpribadi
juga memiliki tujuan utama yaitu: self-presentation or identity goal yang
mencerminkan bagaimana kita diterima oleh orang lain; relational goals,
untuk menciptakan hubungan, termasuk keinginan untuk berkembang,
menjaga, atau menghindari hubungan negatif; dan instrumental goal
untuk mendapatkan manfaat, sumberdaya, atau menyelesaikan suatu
tugas (Littlejohn and Foss, 2009:129-130).

E. Latihan
Untuk meningkatkan pemahaman Anda mengenai komponen,

proses, dan tujuan komunikasi antarpribadi, kerjakanlah latihan ini:
1. Jelaskan komponen-komponen komunikasi antarpribadi.
2. Uraikan proses komunikasi antarpribadi.
3. Jelaskan tujuan komunikasi antarpribadi.

F. Rangkuman
Komunikasi antarpribadi merupakan suatu sistem yang

melibatkan komponen-komponen, proses, dan tujuan. Komponen
komunikasi antarpribadi adalah unsur-unsur yang terlibat secara
integratif dan sistematis dalam peristiwa komunikasi. Komponen
tersebut adalah: subjek (pengirim-penerima), menyandi dan
menafsirkan pesan (encoding-decoding), pesan (content), saluran (media),
gangguan (noise), umpan balik (feed back),  konteks, bidang pengalaman,
dan akibat. Proses komunikasi antarpribadi dapat dijelaskan melalui
empat model yaitu: model linear, model interaktif, model
transasksional, dan model umum. Tujuan komunikasi antarpribadi
secara umum adalah untuk menciptakan homophily (kesamaan pikiran,
sikap, dan perilaku), sedangkan tujuan khusus menurut Sendjaja dkk
(1999), adalah: menemukan diri sendiri dan orang lain, menemukan
dunia luar, membentuk hubungan bermakna, mengubah perilaku,
mencari hiburan, dan membantu.
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G. Tes Normatif
1. Jelaskan komponen-komponen komunikasi antarpribadi menurut

Morealle dkk (2007).
2. Jelaskan proses komunikasi antarpribadi sesuai dengan model

transaksional.
3. Jelaskan tujuan umum dan tujuan khusus komunikasi antarpribadi

menurut pendapat salah satu ahli yang dibahas pada bab ini.

H. Kunci Jawaban
Jawaban dari tes normatif tersebut, adalah:
1. Menurut Morealle dkk (2007), komunikasi merupakan proses

pengelolaan pesan dan media untuk tujuan menciptakan makna.
Dari pengertian tersebut, terdapat empat komponen kunci
komunikasi, yaitu: (a) Pesan (messages), adalah kata-kata (words),
suara (sounds), tindakan (actions), dan sikap (gestures) yang disampaikan
seseorang kepada orang lain ketika mereka berinteraksi. Pesan dapat
diutarakan dalam secara verbal dalam bentuk kata-kata atau
nonverbal dalam bentuk suara, tindakan, dan sikap; (b) Makna
(meaning) merupakan interpretasi (penafsiran) orang-orang terhadap
tanda-tanda ke dalam sebuah pesan --- yang disadari dan dimengerti.
Arti dari sebuah kata atau kejadian mungkin bersifat personal dan
unik atau dapat dipahami secara bersama; (c) Media (media) adalah
seluruh alat yang digunakan untuk mengirimkan simbol-simbol dan
maknanya ditampilkan; dan (d) pengelolaan (managing) berarti
penanganan orang-orang, proses, atau benda yang terkait dengan
komunikasi antarpribadi. Di dalam komunikasi antarpribadi, kita
mengelola proses berupa penciptaan (creating), penerimaan (receiving),
dan tanggapan (responding) terhadap pesan (verbal dan noverbal) serta
media yang digunakan.

2. Model transaksional komunikasi antarpribadi menekankan
dinamika komunikasi antarpribadi dan peran ganda setiap orang
yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, teori ini mencakup
fitur waktu untuk menarik perhatian kita pada fakta bahwa pesan,
gangguan, dan bidang pengalaman bervariasi dari waktu ke waktu.
Teori transaksional mengakui bahwa gangguan (noise) hadir pada
seluruh komunikasi antarpribadi. Model transaksional juga
menjelaskan bahwa komunikasi terjadi dalam sistem yang
mempengaruhi apa dan bagaimana orang berkomunikasi dan
makna yang diciptakan. Sistem-sistem, atau konteks, termasuk
sistem bersama kedua komunikator (kampus, tempat kerja, agama,
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kelompok sosial, atau budaya) dan sistem pribadi masing-masing
orang (keluarga, asosiasi keagamaan, dan teman-teman).

3. Tujuan komunikasi antarpribadi adalah menciptakan kesamaan
pikiran, sikap, dan perilaku (homophily). Sedangkan tujuan khusus
komunikasi antarpribadi  menurut Menurut Sendjaja dkk (1999),
adalah: menemukan diri sendiri dan orang lain, menemukan dunia
luar, membentuk hubungan bermakna, mengubah perilaku,
mencari hiburan, dan membantu sesama dalam menjalani hidup
ini dengan lebih baik.

***
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BAB 4
EFEKTIVITAS, KETERAMPILAN DAN ETIKA

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah pada bab ini membahas tentang: efektivitas,

keterampilan, dan etika komunikasi antarpribadi. Efektivitas
komunikasi menunjukkan sejauh mana tujuan komunikasi yang
diinginkan itu tercapai. Cara menciptakan komunikasi efektif (Dennis
Rivers, 2005), adalah: mendengarkan lebih hati-hati dan responsif;
jelaskan maksud percakapan Anda dan mengundang persetujuan;
mengekspresikan diri lebih jelas dan lengkap;  mengubah keluhan dan
kritik menjadi permintaan khusus; ajukan pertanyaan terbuka dan
kreatif;  mengungkapkan lebih banyak penghargaan;  dan menciptakan
komunikasi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan
komunikasi adalah kemampuan untuk menciptakan simbol-simbol
dan menunjukkan perilaku yang jelas, tepat, memuaskan, efektif,
efisien, dan sesuai etika dalam situasi sosial. Keterampilan komunikasi
yang perlu dimiliki adalah: keterampilan perilaku non verbal;
memperkuat; bertanya; merefleksi; mendengarkan; menjelaskan;
membuka diri; memulai dan mengakhiri; ketegasan; mempengaruhi;
negosiasi; dan berpartisipasi dan memimpin kelompok kecil. Etika
komunikasi adalah suatu bentuk komunikasi yang dilandasi oleh nilai-
nilai moral atau akhlakul karimah. Etika komunikasi antarpribadi
dalam Alquran antara lain: Qawlan Sadidan, Qawlan Baligan, Qawlan
Layyinan, Qawlan Maysura', Qawlan Ma'rufa’, dan Qawlan Kariman.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami  uraian mengenai: efektivitas,

keterampilan, dan etika komunikasi antarpribadi. Dengan mengetahui
ketiga hal tersebut, maka diharapkan mahasiswa dapat memahami
komunikasi antarpribadi secara teoritis dan praktis yang berguna untuk
membangun hubungan sosial yang lebih baik dalam kehidupannya.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami efektivitas komunikasi antarpribadi;
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2. Mahasiswa dapat mengetahui keterampilan komunikasi
antarpribadi;

3. Mahasiswa dapat memahami etika komunikasi antarpribadi.

D. Materi Perkuliahan
Komunikasi antarpribadi dapat berjalan dengan baik jika

komunikator dan komunikan mengetahui tiga aspek penting
komunikasi antarpribadi yaitu: efektivitas, keterampilan, dan etika.
Ketiga aspek tersebut akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

1. Efektivitas

Efektivitas komunikasi menunjukkan sejauh mana tujuan
komunikasi yang diinginkan itu tercapai. Untuk mewujudkan
komunikasi antarpersona yang efektif, Mc Crosky, dkk, dalam buku:
“An Introduction to Interpersonal communication” mengatakan bahwa
komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan
ketepatan (accuracy) yang paling tinggi derajatnya antara komunikatir
dan komunikan dalam setiap situasi. Crosky dkk memilih istilah
“ketepatan yang lebih besar” (greater accuracy) daripada ketepatan yang
menyeluruh (total accuracy), karena memperoleh ketepatan 100% antara
komunikator dan komunikan tidaklah mungkin dan tidak akan pernah
terjadi. Total accuracy dalam komunikasi menghendaki komunikator dan
komunikan mempunyai pengalaman yang benar-benar sama dalam
semua hal yang dibicarakan. Hanya dengan demikian mereka
mempunyai pengertian yang benar-benar sama mengenai suatu pesan;
dan hanya jika demikianlah mereka akan mempunyai ketepatan yang
menyeluruh, pengertian yang menyeluruh, atau komunikasi yang
sempurna. Selama orang-orang mempunyai pengalaman yang berbeda
tidak akan pernah bisa membangkitkan idea yang benar-benar sama
dalam benak komunikan sebagaimana yang dikonstruksikan dalam
benak komunikator. Komunikasi yang efektif menurut Crosky dkk.,
dapat dicapai dengan mengusahakan accuracy yang paling tinggi
derajatnya dalam setiap situasi (Akil, 2012: 88).

Selain derajat akurasi, efektivitas komunikasi antarpribadi juga
dipetentukan oleh keterbukaan diri (self disclosure). Menurut Wood
(2011: 188), keterbukaan diri adalah pengungkapan informasi personal
mengenai diri kita terhadap orang lain untuk belajar satu sama lain.
Kita membuka diri ketika kita mengungkapkan ketakutan dan harapan
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pribadi, perasaan akrab, pengalaman, persepsi, dan tujuan pribadi.
Keterbukaan diri menunjukkan bagaimana kedekatan dan pengenalan
seseorang dengan orang lain dalam komunikasi antarpribadi..
Membuka diri memungkinkan kita mengenal dan menerima
keberadaan orang lain secara utuh, sebagai pribadi yang unik, yang
berbeda dengan diri kita, dan saling memerlukan satu sama lain.

Untuk memudahkan kita mengenal diri sendiri dan orang,
Joseph Luft and Harry Ingham (1969) menciptakan sebuah model
yang disebut “Johari Window”, yang diambil dari singkatan nama Joe
dan Harry (Johari). Johari Window, sebuah kaca jendela yang berisi
empat bagian yaitu: daerah terbuka (open area), daerah buta (blind
area), daerah tersembunyi (hidden area), dan daerah tak dikenal
(unknown area). Lihat gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1
Johari Window

Sumber: Wood (2011: 189)

Penjelasan dari gambar tersebut  di atas adalah:
 Daerah Terbuka
Daerah terbuka (open area) berisi informasi yang diketahui oleh diri kita
dan orang lain. Nama, pekerjaan, selera musik merupakan informasi
yang mudah dibagi kepada orang lain. Kenalan dan teman kerja
merupakan informasi yang berada di daerah terbuka.
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 Daerah Buta
Daerah buta (blind area) berisi persepsi tentang diri kita tetapi orang
lain tidak mengetahuinya. Misalnya, kita menganggap diri kita sebagai
pemimpin, walaupun orang lain tidak melihat kenyataannya dalam diri
kita. Teman kerja, pimpinan, mungkin mengetahui kelebihan dan
kekurangan kita, tapi tidak mengetahui potensi kita yang sebenarnya.
Teman-teman kita mungkin melihat lebih atau kurang dari keadaan
kita yang sesungguhnya.
 Daerah Tersembunyi
Daerah tersembunyi (hidden area) berisi informasi dan persepsi yang
kita miliki tentang orang lain, tetapi memilih untuk tidak
menyampaikannya kepada orang lain. Misalnya kita memiliki sifat
mudah terluka (vulnerabilities) atau trauma pada sebuah pengalaman.
Kita menyimpannya dan menjadikannya rahasia kita.
 Daerah Tak dikenal
Daerah yang tidak diketahui oleh diri kita dan orang lain.  Daerah ini
merupakan wilayah paling sulit untuk dipahami karena berisi informasi
atau persepsi yang tidak diketahui. Misalnya, kita tidak mengetahi
bagaimana melakukan suatu pekerjaan jika tidak memiliki pengalaman
sebelumnya. Wilayah yang tidak diketahui mencakup sumberdaya yang
belum digunakan, bakat yang belum dicoba, dan reaksi terhadap
pengalaman yang belum pernah dialami (Wood, 2011: 189; Hartley,
1999: 60; Akil, 2012: 90-93).

Menurut Joseph Luft dan Harrington Ingham, keempat daerah
dalam Johari Window merupakan satu kesatuan (100%) yang terdapat
dalam diri setiap orang. Hanya kadar daerah itu berbeda pada diri
setiap orang. Orang yang ingin sukses dalam harus memperbesar
daerah terbuka, karena dengan memperbesar daerah terbuka, maka
ketiga daerah lain akan makin mengecil, sehingga kita lebih dapat
menjalin interaksi secara efektif dan lebih mudah mendapatkan
dukungan dari orang lain (Cangara, 2002: 93).

Dennis Rivers (2005: 4-7).) memberikan pedoman komunikasi
antarpribadi yang efektif melalui tujuh tantangan (the seven challenges)
komunikasi yang lebih kooperatif, sebagai berikut:
a. Dengarkan lebih hati-hati dan responsif. Pertama, dengarkan

dan akui apa Anda dengar, bahkan jika Anda tidak setuju dengan
hal itu, sebelum mengekspresikan pengalaman atau sudut pandang
Anda. Agar Anda dapat mendapatkan lebih banyak perhatian dari
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partner bicara Anda dalam situasi tegang, perhatikan pertama:
dengarkan dan berikan sedikit penyajian dari apa yang telah Anda
dengar (terutama perasaan) sebelum mengekspresikan kebutuhan
dan posisi Anda sendiri. Mendengarkan semacam ini
direkomendasikan untuk memisahkan antara menerima dan
menyetujui. Mengakui pikiran dan perasaan orang lain tidak
berarti Anda harus menyetujui tindakan orang itu.

b. Jelaskan maksud percakapan Anda dan mengundang
persetujuan. Dalam rangka untuk membantu partner bicara
Anda bekerja sama dan mengurangi kemungkinan
kesalahpahaman, mulai percakapan dengan mengundang mitra
bicara Anda untuk bergabung dalam jenis percakapan tertentu
yang Anda inginkan. Semakin percakapan itu berarti bagi Anda,
maka mitra Anda akan memahami gambaran besar dari
percakapan itu. Banyak komunikator yang sukses mulai
percakapan khusus dengan kata pengantar seperti: “Saya ingin
berbicara dengan Anda selama beberapa menit tentang….. [materi]. Ketika
kita punya waktu yang baik?” Latihan untuk ini merupakan langkah
untuk mendorong Anda memperluas daftar kemungkinan
percakapan dan berlatih memulai berbagai variasi dengan mereka.

c. Mengekspresikan diri lebih jelas dan lengkap. Memperlambat
dan memberikan pendengar Anda informasi lebih lanjut tentang
apa yang Anda alami dengan menggunakan kalimat “saya
mengatakan”. Kapan saja seseorang tulus mendengarkan yang
lain, proses yang sangat kreatif terjadi di dalam benak pendengar
untuk merekonstruksi secara mental pengalaman orang lain.
Pengalaman pembicara. Semakin banyak aspek atau dimensi
pengalaman Anda yang dibagikan dengan “Saya mengatakan”,
mudah bagi partner bicara Anda untuk merekonstruksi
pengalaman Anda secara akurat dan memahami apa yang Anda
rasakan. Ini juga berlaku ketika Anda mencoba untuk
memecahkan masalah seseorang atau mencoba untuk
menyampaikan penghargaan untuk mereka.

d. Mengubah keluhan dan kritik Anda (atau orang lain)
menjadi permintaan khusus, dan menjelaskan permintaan
Anda. Untuk mendapatkan kerjasama yang lebih dari orang lain,
jika memungkinkan meminta apa yang Anda inginkan dengan
spesifik, berorientasi pada tindakan, bahasa positif daripada
dengan menggunakan generalisasi, “mengapa begitu", "jangan", atau
"seseorang harus." Bantu pendengar Anda dengan menjelaskan
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permintaan Anda "sehingga ...", "itu akan membantu saya untuk ... jika
Anda akan ..." atau "untuk ....". Juga, ketika Anda menerima kritik
dan keluhan dari orang lain, menerjemahkan dan menyajikan
kembali keluhan sebagai permintaan tindakan.

e. Ajukan pertanyaan yang lebih terbuka dan kreatif. “Terbuka”
dapat berarti mengkoordinasikan hidup kita dan kehidupan orang
lain, atau pekerjaan kita dan pekerjaan orang lain. Kita semua
perlu tahu lebih banyak tentang apa yang orang lain rasakan,
pikirkan, inginkan atau rencanakan. Pertanyaan “ya/tidak”
cenderung menutup orang lain. Ajukan pertanyaan yang terbuka
seperti: “apa makanan favorit Anda”, yang memerlukan jawaban
secara terbuka sehingga pembicaaran kita dengan orang lain akan
lebih menarik terbuka, dan kreatif.

f. Mengungkapkan lebih banyak penghargaan. Untuk
membangun hubungan yang lebih memuaskan dengan orang di
sekitar Anda, ungkapkan lebih banyak penghargaan, yang
menyenangkan, penegasan, dorongan, dan syukur. Karena hidup
terus menuntut kita untuk menyelesaikan masalah dan berbagai
kerusakan, itu akan sangat mudah untuk melihat dalam hidup
hanya apa yang rusak dan harus diperbaiki. Tapi hubungan yang
memuaskan (dan hidup bahagia) meminta kita untuk melihat dan
menanggapi apa yang menyenangkan, baik, membahagiakan,
bekerja dengan baik, makanan enak yang dimasak, dan sebagainya.
Penghargaan membuat hubungan cukup kuat untuk
mengakomodasi perbedaan dan perselisihan. Berbagai hasil
penelitian menunjukkan bahwa: hubungan yang sehat
membutuhkan sikap saling menghargai.

g. Menciptakan komunikasi yang lebih baik sebagai bagian
penting dalam kehidupan sehari-hari Anda. Untuk memiliki
kemampuan komunikasi yang baru dalam berbagai macam situasi,
Anda perlu praktek berbagai situasi yang memungkinkan, sampai
(seperti mengemudi atau bersepeda), menjadi “sifat alami.”
Ketujuh tantangan melatih Anda untuk mengembangkan
keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari,
memecahkan masalah bersama-sama, memberikan dukungan
emosional untuk orang-orang penting dalam hidup Anda, dan
menikmati bagaimana Anda memberi pengaruh positif dalam
dunia Anda. Tantangan ini termasuk belajar melihat setiap
percakapan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam
meningkatkan keterampilan dan kesadaran kita akan pentingnya
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komunikasi efektif dalam kehidupan kita sehari-hari; juga setiap
orang dapat menemukan kesempatan untuk mengungkapkan
lebih banyak penghargaan, dan mengubah setiap argumen sebagai
kompromi, mengubah keluhan Anda menjadi permintaan yang
menyenangkan, dan sebagainya.

Cara berkomunikasi efektif dapat dipelari dan dilatih setiap saat.
Dengan menerapkan tujuh tantangan tersebut menjadi tindakan
komunikasi, maka seorang komunikator atau komunikan, akan
menjadi pelaku-pelaku komunikasi yang efektif dalam berbagai bidang
kehidupan: keluarga, pekerjaan, dan kemasyarakatan.

2. Keterampilan

Sebelumnya kita membahas keterampilan komunikasi
antarpribadi, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud
keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan
adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas (KBBI, 1989: 935).
Istilah keterampilan (skill) digunakan untuk merujuk ke perilaku fisik,
psikolog menyebutnya keterampilan motorik (motor skill). Penguasaan
olahraga tertentu memerlukan keterampilan tertentu. Seorang petenis
profesional menampilkan gerakan-gerakan yang gesit, berirama, dan
lentur ketika bertanding. Semakin terampilan pemain itu, maka
semakin mudah ia mengalahkan lawan mainnya. Begitu pula dalam
kehidupan sosial, beberapa orang tampaknya jauh lebih terampil dalam
menangani situasi sosial tertentu daripada yang lainnya.

Dalam sebuah pembicaraan antarpribadi yang efektif, orang-
orang yang suka berbicara berusaha membuat percakapan menjadi
menyenangkan. Mereka akan membuat Anda merasa bahwa mereka
benar-benar mendengarkan dan tertarik pada apa yang Anda katakan.
Mereka melakukan ini dengan memberikan dorongan, semangat,
mungkin tersenyum, atau mengangguk. Berbeda dengan seseorang
yang tidak suka berbicara. Apa yang mereka lakukan untuk membuat
Anda senang? Mungkin mereka tampaknya mengabaikan Anda (seperti
bos Anda yang terus memperhatikan smartphone-nya, atau mengetik di
laptop-nya, sementara ia bersikeras untuk mendengarkan Anda). Jika
kita melanjutkan analisis ini, kita akan menemukan bahwa perilaku
tertentu dilakukan secara teratur oleh individu yang efektif atau
berhasil dalam menangani situasi sosial tertentu; sementara individu
yang tidak efektif melakukan agak berbeda (Hartley, 1999: 43).
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Apapun keterampilan itu, baik keterampilan fisik seperti bermain
tenis maupun keterampilan sosial seperti keterampilan komunikasi
antarpribadi memiliki kesamaaan, keduanya merupakan keterampilan
yang perlu dipelajari dan dilatih sebelum kita dapat menguasainya
dengan baik. Model keterampilan motorik (motor skill model) dari
Michael Argyle (1972) mungkin merupakan ringkasan yang paling
terkenal dari pendekatan keterampilan sosial (social skill). Gambar 4.2
di bawah ini menunjukkan karakteristik dari model tersebut.

Gambar 4.2
Motor skill model

Sumber: Argyle (1972: 70)

Model ini mengacu pada analogi antara kinerja dalam kegiatan
fisik dan kinerja dalam situasi sosial, sehingga Anda dapat menerapkan
model ini sangat mudah untuk keterampilan fisik atau motorik (Lihat:
Michael Argyle, 1972; Peter Hartley, 1999). Bagaimana menerapkan
model keterampilan sosial Argyle (1972) ke dalam keterampilan
komunikasi antarpribadi? Kita dapat menerapkan model tersebut ke
dalam membentuk keterampilan komunikasi antarpribadi sesuai
tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Tujuan
Kita mungkin memiliki tujuan sosial yang bersifat bawah sadar ---
tetapi bisa kita dapat membuatnya menjadi eksplisit. Salah satu dari
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tujuan-tujuan umum juga dapat dipecah menjadi tujuan-tujuan khusus
atau sub-tujuan. Misalnya, “Saya ingin dilihat sebagai dosen yang menarik”,
Saya bisa mengatur sendiri berbagai sub tujuan yang saya butuhkan
untuk mencapai itu, termasuk yang berikut: Menyusun materi ajar
sesuai topik yang relevan; menggunakan ilustrasi yang sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa (yang berarti saya harus berpikir tentang siapa
mereka dan apa yang membuat mereka tertarik); memberikan
perkenalan yang jelas di pembukaan kuliah; menjaga waktu dan
kecepatan penyajian materi untuk menjaga perhatian mahasiswa;
mempertahankan kontak mata yang baik dengan mahasiswa (untuk
menunjukkan kepada mereka bahwa saya tertarik reaksi mereka);
menyajikan informasi pada tingkat yang tepat untuk mencocokkan
pengalaman saya dengan pengalaman mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan saya. Mengidentifikasi apa yang Anda inginkan sebagai
hasil dari setiap interaksi adalah langkah yang paling penting dalam
proses belajar bagaimana mengelola keterampilan komunikasi Anda.
b. Persepsi
Misalkan Anda baru saja diperkenalkan kepada seseorang di sebuah
pesta. Apa yang Anda perhatikan tentang dia? Apakah dia tampil
bahagia, santai, cemas, gelisah, bosan atau apa? Jika Anda salah menilai
suasana hati dia, Anda mungkin memulai percakapan dengan cara yang
mengganggu atau antagonises mereka. Apakah Anda melihat ekspresi
wajah mereka, gerakan atau postur? Apakah Anda menyadari nada
suara dan tingkah laku Anda sendiri? Apakah Anda benar-benar
memberi mereka sambutan hangat? Ketika Anda, seorang pemuda, di
sebuah pesta melihat gadis yang menarik di sisi lain ruangan. Anda lalu
melakukan kontak mata dengannya di bawah dua detik. Dia
memiringkan kepalanya sedikit ke satu sisi, melihat ke bawah, dan
tampaknya tersenyum. Apa artinya gerakan-gerakan ini? Itu adalah
persepsi Anda yang menentukan kelanjutan komunikasi dengan dia.
c. Translasi
Misalkan Anda melihat bahwa seseorang merasa marah tapi tidak
mengatakan apa-apa tentang hal itu --- apa yang Anda putuskan untuk
dilakukan? Apakah Anda memutuskan untuk mengabaikannya dan
berpura-pura semuanya baik-baik; atau Anda pikir harus menarik dia
untuk berbicara tentang masalah ini? Jika Anda memutuskan untuk
bertanya kepada mereka tentang hal itu, Anda berniat untuk
melakukannya secara langsung atau mengadopsi pendekatan yang lebih
halus? Itulah proses translasi atau menerjemahkan persepsi Anda
menjadi sebuah tindakan yang tepat.
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d. Respon motorik
Ketika Anda telah memutuskan untuk menanyakan kepada dia yang
mengganggunya --- apa sebenarnya yang Anda lakukan? Apa yang
akan kamu katakan? Apakah Anda mencoba untuk menggabungkan
beberapa gerakan yang menunjukkan perhatian? Apa yang Anda
lakukan menempatkan tangan Anda di bahunya? Itulah perilaku Anda.
e. Perubahan dunia luar
Keterampilan komunikasi yang kita miliki juga harus bisa mengatasi
perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar. Segala sesuatu di
sekitar kita akan berubah, sehingga keterampilan yang kita miliki juga
harus bisa mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Misalnya
perubahan perilaku atau respon dari partner komunikasi Anda dapat
diatasi dengan melakukan perubahan cara berkomunikasi sesuai
dengan konteks atau situasi yang ada.
f. Umpan balik
Umpan balik adalah apa reaksi yang Anda dapatkan dari orang lain?
Apakah mereka tampaknya menafsirkan tindakan Anda dalam cara
Anda telah dimaksudkan? Bagaimana jika Anda menempatkan tangan
di bahunya --- apakah gerakan ini diterima dengan cara yang Anda
inginkan? Apakah dia menanggapi minat Anda sebagai permintaan
tulus atau mereka bereaksi seolah-olah Anda yang terlalu ‘usil’. Jika
mereka mengatakan “Saya tidak ingin membicarakannya”, Anda yang
Anda terima dari kata-katanya? Atau apakah Anda menafsirkan
keengganan mereka sebagai undangan untuk menyelidiki lebih lanjut?
Apakah Anda mencoba lagi? Bagaimana Anda menangani situasi ini
tergantung pada seberapa baik Anda telah menafsirkan reaksi mereka.

Untuk mewujudkan komunikasi antarpribasi yang efektif, kita
memerlukan keterampilan komunikasi (communication skill).
Keterampilan komunikasi biasa disebut keterampilan sosial (social skill)
atau keterampilan antarpribadi (interpersonal skill). Hargie (2011: 5-6)
mendefinisikan keterampilan antarpribadi (interpersonal skill) sebagai:
Sebuah proses di mana individu menerapkan satu set tujuan yang
diarahkan, saling terkait, perilaku sosial sesuai dengan situasi,  yang
dipelajari dan dikendalikan. Menurutnya terdapat tujuh komponen
keterampilan antarpribadi, yaitu: kinerja terampil adalah bagian dari
suatu proses transaksional (transactional process); perilaku terampil adalah
tujuan yang diarahkan (goal directed); perilaku terampil adalah saling
terkait (interrelated); keterampilan harus sesuai dengan situasi (appropriate
to the situation); keterampilan didefinisikan sebagai bagian dari perilaku
(behaviour); perilaku terampil adalah sesuatu yang dipelajari (learned);
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Keterampilan berada di bawah kendali kognitif individu. Menurut
Hargie (2011), keterampilan antarpribadi yang perlu dimiliki adalah:
a. Keterampilan perilaku non verbal (skill nonverbal behaviour);
b. Keterampilan memperkuat (skill of reinforcing);
c. Keterampilan bertanya (skill of questioning);
d. Keterampilan merefleksi (skill of reflecting);
e. Keterampilan mendengarkan (skill of listening);
f. Keterampilan menjelaskan (skill of explaining);
g. Keterampilan membuka diri (skill of self-disclosure);
h. Keterampilan memulai dan mengakhiri (skills of set induction and

closure);
i. Keterampilan ketegasan (skill of assertiveness);
j. Keterampilan mempengaruhi (skill of persuasion);
k. Keterampilan negosiasi (skill of negotiating); dan
l. Keterampilan berpartisipasi dan memimpin kelompok kecil (skills of

participating and leading small groups).
Sedangkan menurut Morealle dkk (2007: 189-197), ada empat

keterampilan antarpribadi yang kita butuhkan, yaitu:
a. Attentiveness (penuh perhatian) : keterampilan untuk

menunjukkan ketertarikan dalam, kepedulian untuk, perhatian
kepada orang lain yang terlibat dalam interaksi. Ini adalah
kemampuan untuk melibatkan diri Anda dan memberikan
kontrobusi dalam berkomunikasi dengan orang lain.

b. Composure (ketenangan) : keterampilan untuk mengontrol
perilaku dalam berkomunikasi. Pada umumnya tantangan yang
dihadapi oleh orang-orang adalah mengatur kegelisahan dalam
berinteraksi dengan orang lain. Hampir setiap orang mempunyai
pengalaman merasakan kecemasan ketika berbicara di depan publik.

c. Coordination (penyelarasan) : keterampilan untuk mengelola alur
komunikasi seperti mengatur pembicaraan, membangun topik, dan
menjaga percakapan agar tetap menarik bagi kedua belah pihak
yang terlibat dalam interaksi.

d. Expressiveness (berkesan) : keterampilan menghidupan
komunikasi verbal dan non verbal. Kemampuan ekspresif membuat
percakapan lebih hidup, bervariasi, dan berwarna. Hal ini dilandasi
oleh tampilan wajah yang mengesankan, gestur yang menarik, vokal
yang baik, dan pilihan kata yang menyenangkan bagi orang lain.

Keterampilan-keterampilan tersebut sangat penting dimiliki oleh
pelaku-pelaku komunikasi antarpribadi. Keterampilan-keterampilan
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tersebut dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan kita miliki saat ini.

3. Etika

Ketika kita mempelajari komunikasi antarpribadi --- baik secara
teoritis maupun praktis --- kita akan berusaha meningkatkan
keterampilan berkomunikasi kita secara efektif. Kita telah memahami
bahwa komunikator yang terampil berusaha berkomunikasi secara etis
dengan menggunakan nilai-nilai mereka sebagai panduan moral yang
ketika berkomunikasi dengan orang lain. Karena semua antarpribadi
komunikasi melibatkan dimensi etika, maka di bagian akhir bab ini kita
kita akan menggali lebih dalam etika komunikasi antarpribadi.

Kata etika mempunyai kedekatan makna dengan kata moral dan
akhlak.  Etika secara etimologi berasal dari kata ethos, yang secara bebas
dapat diartikan kumpulan kesusilaan. Dalam kamus Bahasa Indonsia
(1990), etika diartikan sebagai (1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa
yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (2) kumpulan asas /
nilai yang berkenaan dengan akhlak (3) nilai mengenai benar dan salah
yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika dalam
pengertian umum berbeda dengan pengertian akhlak dalam ajaran
Islam. Jika etika diartikan sopan santun antara sesama manusia serta
berkaitan dengan tingkah laku lahiriah, maka akhlak mempunyai
pengertian yang lebih dalam dan luas.  Akhlak di samping berkaitan
dengan tingkah laku lahiriah, juga berkaitan dengan sikap batin
maupun pikir.  Akhlak dunia mencakup berbagai aspek dimulai akhlak
terhadap Allah swt., hingga kepada sesama makhluk (manusia,
binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa
(Arifuddin Tike, 2012: 81-89). Berdasarkan pengertian tersebut, maka
etika komunikasi yang dimaksud di sini adalah cara berkomunikasi
dengan orang lain sesuai nilai-nilai moral atau akhlakul karimah.

Menurut Solomon and Theis (2013: 29) terdapat tiga elemen
etika komunikasi antarpribadi yaitu: (1) menghadirkan nilai-nilai yang
ingin Anda wujudkan untuk melindungi interaksi antraprbadi yang
Anda lakukan; (2) mengenali dampak dari pilihan Anda pada orang
lain selama terjalin hubungan dengan mereka; dan (3) pelajari
bagaimana komunikasi antarpribadi bekerja untuk menciptakan lebih
banyak keputusan komunikasi. Lihat gambar 4.3 di bawah ini.
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Gambar 4.3
Tiga komponen etika komunikasi antarpribadi

Sumber: Solomon and Theis (2013: 29)

Sebagai pedoman etika komunikasi antarpribadi, kita akan
membahas etika komunikasi dalam Alquran sebagai berikut:
a. Qawlan Sadidan

Qawlan Sadidan mempunyai makna perkataan yang benar.
Kebenaran ialah kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu
pendapat dengan apa yang sesungguhnya merupakan faktanya. Dalam
Ajaran Islam kebenaran ialah kesesuaian antara arti dan makna yang
sebenarnya dengan Alquran dan Alhadis. Kata Qawlan Sadidan
terulang sebanyak dua kali dalam Alquran dengan bentuk yang
berbeda. Pertama yang berhubungan dengan anak yatim dan kedua
dikaitkan dengan sifat taqwa. Yang pertama terdapat di QS. al-Nisa:9:

َ َوْلیَقُولُوا یَّةً ِضَعافًا َخافُوا َعلَْیِھْم فَْلیَتَّقُوا هللاَّ قَْوًال َسِدیًدا َوْلیَْخَش الَِّذیَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلفِِھْم ُذرِّ

Terjemahnya:
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Bagian kedua disebutkan dalam Qs. al-Ahzab (33): 70 yaitu:
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َ َوقُولُوا قَْوًال َسِدیًدایَاأَیُّھَا الَّ  ِذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
katakanlah perkataan yang benar.
b. Qawlan Baligan

Kata Balig dalam bahasa Arab mempunai arti sampai, mengenai
sasaran atau mencapai tujuan. Bila Balig dikaitkan dengan komunikasi,
maka balig mempunyai arti fasih, jelas maknanya, terang, tepat,
pengungkapan kepada yang dikehendaki.  Karena itu Qawlan Baligan
dapat diterjemahkan dengan komunikasi yang efektif. Dalam QS. al-
Nisa:63, Allah berfirman:

ْحَت لَبِْئَس َما َكانُوا یَ  ْثَم َوأَْكلِِھُم السُّ بَّانِیُّوَن َواْألَْحبَاُر َعْن قَْولِِھُم اْإلِ ْصنَُعونَ لَْوَال یَْنھَاھُُم الرَّ
Terjemahnya:
Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang
mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?.
Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.

Kata balig berarti perkataan yang bekasnya hendak kamu
tanamkan didalam jiwa mereka.  Mustafa al-Maragi (1966) menjelaskan
ayat tersebut, bahwa ada tiga hal yang harus diperlakukan kepada
orang-orang kafir untuk mengetahui hati mereka yaitu:
1) Berpaling dari mereka dan tidak menyebutnya dengan wajah yang

berseri dan penghormatan.
2) Memberikan nasehat dan pernyataan akan kebaikan dengan cara

yang dapat menyentuh hati mereka dan mendorong merenungkan
berbagai pelajaran dan teguran yang disampaikan kepada mereka.

3) Menyampaikan kata-kata yang membekas dalam hati sehingga
mereka gelisah atau takut karenanya.

Dari penjelasan Mustafa al-Maragi tersebut bila dikaitkan dengan
komunikasi antarpribadi, maka nilai pesan sangat efektif bila
komunikasi disampaikan dengan menyentuh hati pendengarnya.
Orang kafir dalam hatinya penuh dusta, khianat dan ingkar janji.
Karena itu pesan  yang  disampaikannya adalah yang berkesan atau
membekas pada hatinya.
c. Qawulan Layinan

Kata layinan berarti perkataan yang tidak keras dan tidak kasar.
Dalam QS. Thaha:44, dijelaskan bahwa:
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ُر أَْو یَْخَشى فَقُوَال لَھُ قَْوًال لَیِّنًا لََعلَّھُ یَتََذكَّ
Terjemahnya:
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah
lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.

TM Hasbi Ash Shiddiqqy (1964) ketika menjelaskan ayat
tersebut, menyatakan bahwa berbicaralah dengan Fir'aun dengan
lemah lembut memakai kata-kata yang menarik hati supaya yang
demikian itu lebih menarik jiwanya. Salah satu bentuk pesan yang
bernilai etis adalah pesan yang disampaikan dengan memakai bahasa
yang lemah lembut.  Pesan yang disampaikan dengan lemah lembut
sangat efektif dan menyentuh hati  komunikannya.  Karena itu
perkataan yang bisa ditanamkan pada jiwa seseorang adalah perkataan
yang baik yaitu perkataan yang tidak menggangu perasaan.
d. Qawlan Maysura'

Kata maysura' dalam komunikasi bermakna bahasa yang
disampaikan kepada komunikan adalah bahasa yang mudah
dimengerti, mudah dicerna, ringkas dan tepat.  Dalam Alquran, kata
Maysura ditemukan dalam QS. al-Isra: 28, sebagai berikut:

ا تُْعِرَضنَّ َعْنھُُم اْبتَِغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك تَْرُجوھَا فَقُْل لَھُْم قَْوًال َمْیُسوًرا َوإِمَّ
Terjemahnya:
Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu
yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

Kata Maysura secara etimologi berarti mudah. Al-Maragi
memberi pengertian: mudah lagi lemah lembut. Jalaluddin Rahmat
(1996) menyebutnya: ucapan yang menyenangkan, lawannya adalah
ucapan yang menyakitkan. Maysur berasal dari kata yusr yang berarti
gampang, mudah, ringan. Qawlan Maysura berisi hal-hal yang
menggembirakan. Para ahli komuniaksi menyebutkan dua dimensi
komunikasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak hanya
menyampaikan isi berita, juga mendefinisikan hubungan sosial diantara
kita. Isi pesan  yang sama dapat mengakrabkan komunikator atau
menjauhkannya, menimbulkan permusuhan atau persahabatan.
Dimensi yang kedua ini disebut meta komunikasi.

Salah satu prinsip komunikasi dalam Islam ialah setiap
komunikasi harus dilakukan untuk mendekatkan manusia dengan
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Tuhannya dan hambaNya yang lain. Islam mengharamkan setiap
komunikasi yang membuat manusia terpisah dari sesamanya, apalagi
membeci hamba Allah yang lain. Termasuk dosa paling besar dalam
Islam adalah memutuskan kasih sayang.
e. Qawulan Ma'rufa'

Qawulan Ma'rufa secara etimologi berarti al-khair atau al-ihsan
yang berarti baik. Qawulan Ma'rufa dalam Alquran terulang sebanyak  6
kali, diantaranya QS. al-Nisa:8, yaitu:

َواْلَمَساِكیُن فَاْرُزقُوھُْم ِمْنھُ َوقُولُوا لَھُْم قَْوًال َوإَِذا َحَضَر اْلقِْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى 
َمْعُروفًا

Terjemahnya:
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang
miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah
kepada mereka perkataan yang baik.

Dalam Qs. al-Ahzab:32, yaitu:

ي قَْلبِِھ یَانَِساَء النَّبِيِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْیتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِ 
َمَرٌض َوقُْلَن قَْوًال َمْعُروفًا

Terjemahnya:
Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu
bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga
berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah
perkataan yang baik.

Pada surah al-Nisa ayat 8, dijelaskan mengenai pembagian harta
bila kerabat tersebut tidak mendapat bagian, berilah ia sekedarnya
tanpa mengikuti kata-kata yang tidak baik yang mungkin akan
mengganggu perasaannya. Sedangkan dalam surah al-Ahzab ayat 32
berarti etika komunikasi pada wanita (istri Rasulullah) agar mereka
berbicara yang wajar, tidak perlu manja-manja, dan bersikap berlebih-
lebihan yang akan mengundang birahi kaum lelaki lawan bicaranya.

Dari ayat yang dikemukakan di atas, konteks Qawlah Ma'rufa'
lebih banyak ditujukan kepada wanita dan orang yang kurang
beruntung, seperti anak yatim dan orang miskin. Agaknya kedua
kelompok ini sangat sensitif.  Karena itu dalam berkomunikasi dengan
mereka harus berhati-hati. Jalaluddin Rahmat (1996) menjelaskan
bahwa Qawlan Ma'rufa' berarti perkataan yang baik.  Tuhan
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menggunakan frase ini ketika berbicara tentang kewajiban orang-orang
kaya atau orang-orang kuat terhadap orang-orang miskin atau orang-
orang lemah. Qawlan ma'rufa' berarti pembicaraan yang bermanfaat,
memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan
pemecahan kesulitan kepada orang lemah, bila tidak dapat membantu
secara matril, kita harus memberikan bantuan psikologis.
f. Qawlan Kariman

QawlanKariman dalam Alquran disebutkan 1 kali, yaitu pada QS.
al-Isra:23, sebagai berikut:

ا یَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدھُ  َما أَْو ِكَالھَُما َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا إِمَّ
فََال تَقُْل لَھَُما أُفٍّ َوَال تَْنھَْرھَُما َوقُْل لَھَُما قَْوًال َكِریًما

Terjemahnya:
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Ayat tesebut mengajarkan tatakrama kepada kedua orang tua
sesudah perintah menyembah Allah.  Sebagai anak, diperintah oleh
Allah swt. untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan
diperintahkan kepadanya untuk tidak mengatakan perkataan yang
kasar. Dalam ayat tersebut mengandung pelajaran bahwa dalam
berkomunikasi menurut tuntunan Islam adalah orang yang lebih
mudah usiannya senantiasa memberi penghormatan kepada yang lebih
tua atau harus memperlakukan orang lain dengan penuh hormat
(Arifuddin Tike, 2012: 196-217).

Dengan demikian, etika komunikasi antarpribadi menurut
Alquran adalah: pesan yang disampaikan berisi hal-hal yang benar
(qawlan sadidan), mengenai sasaran (qawlan baligan), lemah lembut
(qawlan layinan), mudah dimengerti (qawlan maysura’), perkataan yang
baik (qawlan ma’rufa’), dan penuh hormat (qaulan kariman). Tentunya
etika ini tidak hanya berlaku pada komunikasi antarpribadi, tetapi juga
dalam komunikasi kelompok, dan level komunikasi lainnya.
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E. Latihan
Untuk melatih pemahaman Anda, jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud efektivitas komunikasi dan bagaimana cara
menciptakan efektivitas komunikasi antarpribadi?

2. Jelaskan pengertian keterampilan dan proses terbentuknya sebuah
keterampilan komunikasi.

3. Apa yang dimaksud etika komunikasi dan bagaimana etika
komunikasi dalam Islam?

F. Rangkuman
Efektivitas komunikasi menunjukkan sejauh mana tujuan

komunikasi yang diinginkan itu tercapai. Cara menciptakan
komunikasi efektif menurut Dennis Rivers (2005) adalah:
mendengarkan lebih hati-hati dan responsif;  jelaskan maksud
percakapan Anda dan mengundang persetujuan;  mengekspresikan diri
lebih jelas dan lengkap; mengubah keluhan dan kritik menjadi
permintaan khusus; ajukan pertanyaan yang lebih terbuka dan kreatif;
mengungkapkan lebih banyak penghargaan;  dan menciptakan
komunikasi yang lebih baik sebagai bagian penting dalam kehidupan
sehari-hari. Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan untuk
menciptakan simbol-simbol dan menunjukkan perilaku yang jelas,
tepat, memuaskan, efektif, efisien, dan sesuai etika dalam situasi sosial
--- yaitu: keterampilan perilaku non verbal;  memperkuat; bertanya;
merefleksi; mendengarkan; menjelaskan; membuka diri; memulai dan
mengakhiri; ketegasan; mempengaruhi; negosiasi; dan berpartisipasi
dan memimpin kelompok kecil. Etika komunikasi adalah cara
berkomunikasi yang dilandasi oleh nilai-nilai moral atau akhlakul
karimah. Etika komunikasi antarpribadi dalam Alquran antara lain:
Qawlan Sadidan, Qawlan Baligan, Qawlan Layyinan, Qawlan Maysura',
Qawlan Ma'rufa’, dan Qawlan Kariman.

G. Tes Normatif
Jawablah soal di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian efektivitas komunikasi dan cara mencapai
efektivitas komunikasi menurut Dennis Rivers.

2. Jelaskan pengertian keterampilan komunikasi dan jenis
keterampilan yang perlu dikuasai oleh pelaku komunikasi.

3. Apa yang dimaksud etika komunikasi dan contoh etika
komunikasi dalam Alquran.
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H. Kunci Jawaban
1. Efektivitas komunikasi menunjukkan sejauh mana tujuan

komunikasi yang diinginkan itu tercapai. Komunikasi yang efektif
dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan (accuracy) yang
paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam
setiap situasi. Cara menciptakan komunikasi efektif menurut
Dennis Rivers (2005) adalah: mendengarkan lebih hati-hati dan
responsif;  jelaskan maksud percakapan Anda dan mengundang
persetujuan;  mengekspresikan diri lebih jelas dan lengkap;
mengubah keluhan dan kritik menjadi permintaan khusus; ajukan
pertanyaan yang lebih terbuka dan kreatif;  mengungkapkan lebih
banyak penghargaan;  dan menciptakan komunikasi yang lebih
baik sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

2. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan menciptakan
simbol-simbol dan menunjukkan perilaku yang jelas, tepat,
memuaskan, efektif, efisien, dan sesuai etika dalam situasi sosial.
Kemampuan itu mencakup: keterampilan perilaku non verbal;
memperkuat; bertanya; merefleksi; mendengarkan; menjelaskan;
membuka diri; memulai dan mengakhiri; ketegasan;
mempengaruhi; negosiasi; serta mampu berpartisipasi dan
memimpin kelompok kecil.

3. Etika komunikasi merupakan cara berkomunikasi yang dilandasi
oleh nilai-nilai moral atau akhlakul karimah. Contoh etika
komunikasi antarpribadi dalam Alquran adalah: (a) Qawlan
Sadidan, mempunyai makna sesuatu perkataan yang benar.
Kebenaran ialah kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu
pendapat dengan apa yang sesungguhnya merupakan halnya atau
faktanya. Dalam Ajaran Islam kebenaran ialah kesesuaian antara
arti dan makna yang sebenarnya dengan Alquran dan Alhadis; dan
(b) Qawlan Baligan, kata balig dalam bahasa Arab mempunai arti
sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Bila Balig
dikaitkan dengan komunikasi, maka balig mempunyai arti fasih,
jelas maknanya, terang, tepat, pengungkapan kepada yang
dikehendaki.  Karena itu Qawlan Baligan dapat diterjemahkan
dengan komunikasi yang efektif.

***
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BAB 5
TEORI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah pada bab ini membahas teori yang berkaitan

dengan komunikasi antarpribadi. Teori adalah hasil pengamatan atau
penglihatan manusia yang kemudian diabstraksi (dan kadang-kadang
dikembangkan secara spekulatif), disusun menjadi proposisi-proposisi,
dan pada gilirannya digunakan untuk mengkomunikasikan secara
ringkas dan padat hasil pengamatan tersebut. Teori komunikasi
antarpribadi yang dijelaskan pada materi ini adalah: (1) Symbolic
Interaction Theory; (2) Coordinated Management of Meaning; (3) Cognitive
Dissonance Theory; (4) Expectancy Violations Theory; (5) Uncertainty Reduction
Theory; (6) Social Penetration Theory; (7) Social Exchange Theory; (8)
Relational Dialectics Theory; (9) Communication Privacy Management Theory;
(10) Learning Theory; (11) Attribution Theory; dan (12) Response Sets Theory.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami  uraian mengenai teori-teori

komunikasi antarpribadi sehingga mahasiswa dapat mengetahui
komunikasi antarpribadi dalam berbagai perspektif.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa dapat

memahami dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan
komunikasi antarpribadi yang meliputi: (1) Symbolic Interaction Theory; (2)
Coordinated Management of Meaning; (3) Cognitive Dissonance Theory; (4)
Expectancy Violations Theory; (5) Uncertainty Reduction Theory; (6) Social
Penetration Theory; (7) Social Exchange Theory; (8) Relational Dialectics
Theory; (9) Communication Privacy Management Theory; (10) Learning Theory;
(11) Attribution Theory; dan (12) Response Sets Theory.

D. Materi Perkuliahan
Alquran bukan hanya sumber hukum bagi umat islam, tapi juga

sumber ilmu pengetahuan termasuk komunikasi antarpribadi. Dalam
Alquran kata komunikasi secara tekstual tidak dapat dijumpai, tetapi
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ayat-ayat yang mengisyaratkan komunikasi (masuk dalam unsur-unsur
komunikasi) baik yang sifatnya pemberian informasi, percakapan,
berita dan lain-lain banyak dijumpai dalam Alquran. Salah satu kunci
dalam Alquran yang berkenaan dengan komunikasi adalah al-Bayan
.(البیان) Kata al- Bayan dalam Alquran terulan sebanyak dua kali (البیان)
dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk nakira dan ma'rifa. Dalam
bentuk nakira, Allah swt. menyebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 138:

َذا بَیَاٌن لِلنَّاِس َوھًُدى َوَمْوِعظَةٌ لِلُْمتَّقِینھَ 

Terjemahnya:
(Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta
pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Sedang dalam bentuk ma'rifah disebut dalam QS. al-Rahman ayat 4:

َعلََّمھُ اْلبَیَاَن 

Terjemahnya:
Mengajarnya pandai berbicara.

Dari kedua ayat tersebut di atas diketahui bahwa pada surah Ali Imran,
kata bayanun berarti penerangan, petunjuk dan peringatan bagi manusia
atau penjelasan terhadap sesuatu, menggunakan bahasa sesuai dengan
kondisi khalayak yang dihadapinya. Sedang kata al-bayan dalam surah
al-Rahman berarti pandai berbicara. Al-Syaukani (1994) memberi
penjelasan tentang arti “al-bayan adalah kemampuan berkomunikasi.
Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan dengan
manusia lainnya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian, dia
memerlukan masyarakat sekitarnya dan sebagai alat untuk
berhubungan dengan masyarakat sekitarnya adalah komunikasi, sedang
alat komunikasi adalah bahasa.” Sedangkan Hamka (Tafsir Al Azhar,
tanpa tahun) ketika menafsirkan Surah al-Rahman ayat 4 menyatakan
bahwa “al-bayan yang dimaksud adalah menjelaskan, menerankan apa
yang terasa di hati sehigga menimbulkan bahasa-bahasa.  Karena itu
bahasa merupakan rahmat Tuhan yang diberikan kepada manusia
untuk dipergunakan dalam kebutuhan hidupnya terutama dalam
pengembangan ilmu pengetahuan.” TM Hasbi As Shiddiqy (1964)
menyebutkan bahwa “bahasa adalah alat komunikasi di antara dia dan
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masyarakat dan alat untuk memelihara ilmu dari orang sebelumnya
untuk disampaikan kepada orang sesudahnya.” Dengan demikian, kata
al-bayan dalam Alquran merupakan petunjuk adanya dasar-dasar
komunikasi dalam Alquran (Arifuddin Tike, 2012: 123-125).

Seperti halnya teori sains yang berfungsi untuk menjelaskan
fenomena alam, maka Alquran juga menjadi sumber rujukan untuk
menjelaskan (al-bayan) fenomena komunikasi antarpribadi misalnya
tentang Etika komunikasi (bab 4). Namun perbedaan antara sifat
Alquran dengan teori sains adalah: Alquran bersifat mutlak
kebenarannya hingga akhir zaman, sedangkan teori-teori sains bersifat
nisbi (relatif) yang terikat pada ruang dan waktu. Sebuah teori berlaku
selama belum ada penemuan baru yang meruntuhkan teori tersebut.

Sebelum membahas beberapa teori komunikasi antarpribadi,
terlebih dahulu dijelaskan pengertian teori. Teori berasal dari bahasa
Latin theoria (atau bahasa Yunani, theoros) yang spectator atau pengamat,
yaitu orang yang mengamati, menyaksikan atau melihat. Sementara
kata theoro, berarti melihat (look at). Kamus Bahasa Inggris Oxford
menjelaskan bahwa theory adalah: 1.a supposition or system of idea explaining
something; 2. A speculative (esp. fanciful) view; 3. The sphere of abstract
knowledge of speculative thought; 4. The exposition of the principles of a science,
etc.; 5. Match. A collection of propositions to illustrate the principle of a subject.
Jadi, teori dapat diartikan adalah hasil pengamatan atau penglihatan
manusia yang kemudian diabstraksi (dan kadang-kadang
dikembangkan secara spekulatif), disusun menjadi proposisi-proposisi,
dan pada gilirannya digunakan untuk mengkomunikasikan secara
ringkas dan padat hasil pengamatan tersebut. Mary jo Hatch (1997)
mendefinisikan teori sebagai “an explanation, that is, it is an attempt to
explain a segmen of experience the world.” Di sini teori dipahami secara lebih
spesifik yaitu upaya memberikan penjelasan mengenai bidang tertentu.
Inilah yang dimaksud dengan phenomenon of interest, yaitu hal pokok
yang menjadi minat dan perhatian khusus dari sebuah teori. Sebagai
contoh, teori organisasi berarti teori-teori yang bidang minatnya
perihal organisasi (Kusdi, 2009: 2-3). Jadi teori komunikasi
antarpribadi adalah teori-teori yang bidang minatnya (phenomenon of
interest) adalah komunikasi antarpribadi.

Teori tidak dapat dipisahkan dengan model. Menurut Littlejohn
(1983), secara arti luas pengertian model menunjuk pada setiap
representasi simbolis dari suatu benda, proses, atau gagasan/ide. Pada
level konseptual, model merepresentasikan ide-ide dan proses. Model
dapat berbentuk gambar-gambar grafis, verbal, atau matematikal.
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Perbedaan antara model dengan teori adalah: teori merupakan
penjelasan (explanation), sedangkan model hanya merupakan
representasi (representation). Model komunikasi antarpribadi adalah
representasi suatu peristiwa komunikasi antarpribadi. Melalui model
tersebut, kita dapat melihat faktor-faktor yang terlibat dalam sistem
komunikasi antarpribadi. Namun model tidak berisi penjelasan
mengenai hubungan dan interaksi antara unsur-unsur yang menjadi
bagian dari model. Penjelasannya diberikan oleh teori, sehingga
terdapat kaitan yang erat antara model dengan teori (Sendjaja dkk,
1999: 54; Akil, 2012: 41-43). Materi pada bab ini membahas teori
komunikasi antarpribadi dilengkapi dengan model untuk
menggambarkan apa yang dimaksud teori tersebut.

Komunikasi antarpribadi sudah lama menjadi objek penelitian
(studi) dari ilmuwan komunikasi maupun disiplin lainnya seperti
psikologi dan sosiologi. Hasil penelitian tersebut melahirkan berbagai
teori komunikasi antarpribadi. Setiap teori membantu kita memahami
proses komunikasi antarpribadi dari berbagai perspektif. Berikut ini
disajikan beberapa teori berkaitan dengan komunikasi antarpribadi.

1. Symbolic Interaction Theory
Beberapa ilmuwan memiliki andil utama sebagai perintis teori ini
diantaranya James Mark Baldwin, William James, Charles H
Cooley, John Dewey, William I Thomas, dan George Herbert
Mead --- namun Mead lah paling populer sebagai perintis dasar
teori ini. Teori interaksi simbolik sangat mengagumi kemampuan
manusia dalam menggunakan simbol; bahwa orang bertindak
berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam situasi tertentu.
Teori ini menekankan pada hubungan antara simbol dan intaraksi.
Ada tiga tema dalam teori ini yaitu: (a) pentingnya makna bagi
perilaku manusia.  Individu membentuk makna melalui proses
komunikasi karena makna tidak bersifat intrinsik terhadap
apapun. Dibutuhkan konstruksi interpretif diantara orang-orang
yang berkomunikasi untuk menciptakan makna; (b) Pentingnya
mengenai konsep diri. Konsep diri merupakan seperangkat
perspektif yang relatif stabil yang dipercaya seseorang mengenai
dirinya. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui
interaksi dengan orang lain, dan konsep diri memberikan motif
yang penting untuk perilaku; (c) Hubungan antara kebebasan
individu dengan batasan masyarakat. Orang dan kelompok
dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial, dan struktur sosial
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dihasilkan melalui interaksi sosial (Lihat: West and Turner, 2010:
76-85; Littlejohn and Foss, 2009: 945-948).

Gambar 5.1
Cara Membentuk konsep diri

Sumber: West and Turner (2010: 83)

2. Coordinated Management of Meaning
Banyak orang melakukan percakapan berdasarkan aturan yang
mereka pahami. Ketika individu berbicara satu sama lain, mereka
sering jatuh ke dalam pola prediksi bicara dan mengandalkan pada
norma-norma sosial yang ditentukan. Untuk memahami apa yang
terjadi selama percakapan, Barnett Pearce dan Vernon Cronen
mengembangkan Coordinated Management Meaning (CMM) atau
Manajemen Makna Terkoodinasi. Pearce dan Cronen menemukan
bahwa orang berkomunikasi berdasarkan pada aturan. Inti teori
CMM adalah: dalam percakapan, kita mengirim dan menerima
pesan, orang bersama-sama menciptakan makna. Seperti kita
menciptakan dunia sosial kita, kita menggunakan berbagai aturan
untuk membangun dan mengkoordinasikan makna. Asumsi dasar
teori CMM adalah: (a) Manusia mampu menciptakan dan
menafsirkan makna; (b) manusia hidup dalam komunikasi; (c)
manusia bersama-sama menciptakan realitas sosial.; dan (d)
transaksi informasi informasi bergantung pada makna pribadi dan
antarpribadi. Ketika dua orang Ketika dua orang setuju pada
interpretasi masing-masing, mereka dikatakan mencapai
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interpersonal meaning ( West and Turner, 2010: 93-97; Littlejohn and
Foss, 2009: 200-203).

Gambar 5.2
Hierarchy of Meaning

Sumber: West and Turner (2010: 98)

3. Cognitive Dissonance Theory
Banyak teori mencoba menjelaskan pembentukan sikap,
perubahan, dan hubungan antara kognisi, sikap, dan
kecenderungan perilaku. Beberapa psikolog (misalnya, Rydell,
Hugenberg, & McConnell, 2006) menyatakan bahwa pendekatan
yang paling berpengaruh untuk sikap berasal dari teori konsistensi
kognitif. Teori konsistensi menyatakan bahwa pikiran beroperasi
sebagai perantara antara stimulus dan respon. Ketika orang
menerima informasi (rangsangan), pikiran mereka mengatur ke
dalam pola sesuai dengan rangsangan yang ditemui sebelumnya.
Jika stimulus baru tidak sesuai pola, atau tidak konsisten, maka
orang merasa tidak nyaman. Cognitive Dissonance Theory (CDT) atau
Teori Ketidaknyamanan Kognisi, sebuah teori yang menyatakan
bahwa disonansi adalah perasaan tidak nyaman yang memotivasi
orang untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi itu.
Roger Brown (1965) menjelaskan bahwa “Sebuah kondisi
disonansi kognitif adalah ketidaknyamanan psikologis atau
ketegangan yang memotivasi upaya untuk mencapai harmoni.
Disonan (dissonance) adalah nama untuk ketidakseimbangan dan



83

konsonan (consonance) nama untuk keseimbangan.” Brown
menunjukkan bahwa memungkinkan untuk dua elemen memiliki
tiga hubungan yang berbeda satu sama lain: mereka mungkin
konsonan, disonan, atau tidak relevan (irrelevent). Cognitions
(kognisi) adalah cara untuk mengetahui, mempercayai,
memutuskan, atau memikirkan. Cognitive dissonance (kognisi
disonans) adalah perasaan tidak nyaman yang dihasilkan dari
inkonsistensi pikiran, sikap, dan perilaku. Asumsi dasar teori ini
adalah: (a) Manusia menginginkan konsistensi dalam keyakinan
mereka, sikap, dan perilaku; (b) disonansi diciptakan oleh
inkonsistensi psikologis; (c) disonansi adalah keadaan yang tidak
diinginkan yang mendorong orang untuk bertindak dengan efek
terukur; (d) dan disonansi memotivasi upaya untuk mencapai
harmoni dan upaya menuju pengurangan disonansi (Lihat: West
and Turner, 2010: 113-115; Littlejohn and Foss, 2009: 109-111).

Gambar 5.3
The Process of Cognitive Dissonance

Sumber: West and Turner (2010: 114)

4. Expectancy Violations Theory
Bagi sebagian ahli, bahasa nonverbal lebih penting dari pada
verbal. Untuk memahami bahasa nonverbal dan dampaknya
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dalam komunikasi, Judee Burgoon (1978) mengembangkan
Expectancy Violations Theory (EVT) atau Teori Pelanggaran
Harapan. EVT menunjukkan bahwa orang memegang harapan
tentang perilaku nonverbal dari orang lain. Perubahan yang tidak
diharapkan dalam percakapan antara komunikator sering muncul
dan ambigu. Menafsirkan makna di balik pelanggaran harapan
tergantung pada bagaimana "pelanggar" diterima. Burgoon
memasukan faktor kedekatan (jarak) antar komunikator, yang
disebut personal space (jarak pribadi) dan people’s expectations (harapan
orang-orang) dari kedekatan pembicaraan. Personal space ini
merupakan inti teori ini. Studi penggunaan ruang pribadi disebut
proxemics. Proxemics termasuk cara orang menggunakan ruang
dalam percakapan mereka serta persepsi lain dalam menggunakan
ruang itu. Terdapat empat proxemic zona yaitu: intim, pribadi,
sosial, dan publik, masing-masing zona digunakan untuk alasan
yang berbeda. Hal ini termasuk rentang jarak spasial dan perilaku
yang sesuai untuk setiap zona (gambar 5.4).

Gambar 5.4
Zona proxemic

Sumber: West and Turner (2010: 132)

Terdapat tiga asumsi yang memandu teori yaitu: Harapan
mendorong interaksi manusia; harapan untuk perilaku manusia
dipelajari; dan orang-orang membuat prediksi tentang perilaku
nonverbal. Harapan (expectancies) itu sendiri merupakan antisipasi
dan penentuan kognisi dan perilaku dalam percakapan dengan
orang lain (West and Turner, 2010: 130-135; Littlejohn and Foss,
2009: 367-369).



85

5. Uncertainty Reduction Theory
Teori ini dikemukakan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese
pada tahun 1975. Mereka menjelaskan bahwa komunikasi
digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika orang asing
pertama bertemu, mereka memperhatikan peningkatan
prediktabilitas dalam komunikasi mereka. Kita termotivasi untuk
memprediksi dan menjelaskan apa yang terjadi di pertemuan awal.
Prediksi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk
meramalkan pilihan perilaku yang mungkin dipilih dari berbagai
kemungkinan pilihan yang tersedia untuk diri sendiri atau untuk
pasangan relasional. Claude E. Shannon and WarrenWeaver
(1949), dalam teori informasi menyatakan bahwa ketidakpastian
begitu tinggi pada situasi yang memberikan banyak kemungkinan
alternatif. Sebaliknya, ketidakpastian menurun ketika jumlah
alternatif terbatas atau ada alternatif yang biasanya dipilih. Teori
ini menunjukkan bahwa ada dua jenis ketidakpastian dalam
pertemuan awal: kognitif dan perilaku. Ketidakpastian itu
mengacu pada tingkat ketidakpastian yang berhubungan dengan
keyakinan dan tindakan. Asumsi teori ini adalah: Orang
mengalami ketidakpastian dalam pengaturan antarpribadi;
ketidakpastian adalah keadaan yang tidak diinginkan dan
menghasilkan stres kognitif; ketika orang asing bertemu, perhatian
utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka
atau untuk meningkatkan prediktabilitas; komunikasi antarpribadi
adalah proses perkembangan yang terjadi melalui tahap;
komunikasi antarpribadi adalah sarana utama pengurangan
ketidakpastian; kuantitas dan sifat informasi yang dipertukarkan
orang-orang berubah dari waktu ke waktu; dan dimungkinkan
untuk memprediksi perilaku masyarakat (West and Turner, 2010:
147-150; Littlejohn and Foss, 2009: 976-978).

6. Social Penetration Theory
Altman dan Dalmas Taylor (1973) mengkonseptualisasi Social
Penetration Theory (SPT) atau Teori Penetrasi Sosial. Keduanya
melakukan penelitian yang luas mengenai ikatan sosial di antara
berbagai jenis pasangan. Teori mereka menggambarkan pola
pengembangan hubungan, sebuah proses yang mereka
diidentifikasi sebagai penetrasi sosial. Penetrasi sosial mengacu
pada proses hubungan ikatan dimana individu bergerak dari
komunikasi superfisial ke komunikasi yang lebih intim. Menurut
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Altman dan Taylor, keintiman melibatkan lebih dari keintiman
fisik; dimensi lain dari keintiman termasuk intelektual dan
emosional, dan sejauh mana mereka berbagi kegiatan. Proses
penetrasi sosial, termasuk perilaku verbal (Kata-kata yang kita
gunakan), perilaku nonverbal (postur tubuh kita, sejauh mana kita
tersenyum, dan sebagainya), dan perilaku lingkungan berorientasi
(ruang antara komunikator, objek fisik hadir di lingkungan, dan
sebagainya). Altman dan Taylor (1973) percaya bahwa hubungan
masyarakat sangat bervariasi dalam penetrasi sosial mereka. Dari
suami – istri; supervisor – karyawan; dokter - pasien, para ahli
teori menyimpulkan bahwa hubungan “Melibatkan berbagai
tingkat keintiman pertukaran atau tingkat penetrasi sosial.”
Asumsi yang memandu SPT adalah: Hubungan kemajuan dari
tidak intim ke intim; pengembangan relational umumnya
sistematis dan dapat diprediksi; pengembangan relational
termasuk depenetration dan pembubaran; dan self-disclosure
merupakan inti dari pengembangan hubungan. Sedangkan inti dari
SPT adalah hubungan antarpribadi berkembang dalam beberapa
tahap dan dapat diprediksi. Gambar 5.5 menguraikan empat tahap
penetrasi sosial (Lihat: West and Turner, 2010: 167-176; Littlejohn
and Foss, 2009: 911-912; Komala, 2009: 167-175).

Gambar 5.5
Tahapan penetrasi sosial

Sumber: West and Turner (2010: 176)

7. Social Exchange Theory
Social Exchange Theory (SET) atau Teori Pertukaran Sosial
didasarkan pada gagasan bahwa orang berpikir tentang hubungan
mereka dalam hal ekonomi. Orang menghitung berapa biaya suatu
hubungan dan membandingkannya dengan imbalan yang
ditawarkan dari hubungan tersebut. Biaya (costs) adalah elemen
kehidupan relasional yang memiliki nilai negatif kepada seseorang.
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Misalnya, stres dan ketegangan tentang suatu yang menjadi
“biaya” dari hubungan mereka. Hubungan mereka selalu memiliki
“biaya” yang menghasilkan konflik dalam keluarga. Sedangkan
Imbalan (rewards) adalah elemen hubungan yang memiliki nilai
positif. Misalnya kesenangan yang mereka alami, loyalitas mereka
satu sama lain, dan pemahaman berbagi. Teori pertukaran sosial
berpendapat bahwa orang-orang menilai hubungan mereka dalam
hal biaya dan manfaat (Stafford, 2008). Teori ini berpendapat
orang menghitung nilai keseluruhan hubungan tertentu dengan
mengurangi biaya dan manfaat yang diberikan (Monge &
Contractor, 2003):

Nilai Hubungan = Imbalan - Biaya

Hubungan yang positif adalah layak dengan angka positif; yaitu,
imbalan yang lebih besar daripada biaya. Hubungan tidak layak
adalah angka negatif (biaya melebihi imbalan) cenderung negatif
bagi peserta. Teori Pertukaran Sosial memprediksi bahwa nilai
hubungan mempengaruhi hasilnya, atau apakah orang-orang akan
melanjutkan hubungan atau menghentikannya. Hubungan yang
positif diharapkan untuk bertahan, sedangkan hubungan negatif
mungkin akan berakhir. Asumsi Teori Pertukaran Sosial tentang
sifat hubungan meliputi: hubungan yang saling tergantung dan
kehidupan relasional adalah sebuah proses. Inti teori ini yaitu
kekuatan utama hubungan antarpribadi adalah kepuasan dari
orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada tiga faktor utama yang
mempengaruhi kepuasan hubungan yaitu: Keuntungan (profits),
adalah mutual benefits; alternatif (alternatives) adalah perbandingan
antara keuntungan dan biaya; dan investasi (investment) adalah
keuntungan jangka panjang. Proses pertukaran itu dapat terjadi
dalam tiga cara: direct exchange yaitu hubungan timbal balik antara
dua orang; generalized exchange yaitu seseorang memberi manfaat
secara tidak langsung kepada orang lain dan productive exchange
yaitu munculnya biaya dan imbalan secara simultan dan equal
dalam hubungan orang-orang (Lihat: West and Turner, 2010: 185-
188; Dwiyer, 2000: 49-52; Littlejohn and Foss, 2009: 894-896;
Komala, 2009: 167-175).
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Gambar 5.6
Proses pertukaran

Sumber: West and Turner (2010: 196)

8. Relational Dialectics Theory
Relational Dialectics Theory (RDT) atau Teori Dialektika Relasional
menyatakan bahwa kehidupan relasional dicirikan oleh ketegangan
yang sedang berlangsung antara impuls yang bertentangan (Baxter
& Braithwaite, 2008). Orang tidak selalu mampu mengatasi unsur-
unsur yang bertentangan. Misalnya, pepatah “ketidakhadiran
membuat hati semakin dekat” tampaknya bertentangan dengan
ungkapan, “tak terlihat, tak terpikirkan." Kita bisa menjelaskan
visi perilaku manusia dengan kontras ke dua pendekatan umum
lainnya: monologik dan dualistik. Pendekatan monologik
menggambarkan kontradiksi hubungan A dan B sebagai entitas
terpisah, tidak terkait satu sama lain. Sedangkan pemikiran
dialektika menyatakan bahwa banyak sudut pandang yang bermain
satu sama lain dalam setiap kontradiksi. Meskipun kontradiksi
melibatkan dua kutub yang berlawanan, situasi yang dihasilkan
berkembang lebih dari dua kutub ini (Lihat gambar 5.7). Asumsi
dari RDT adalah: Relasi tidak linear;  relasi hidup ditandai dengan
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perubahan; kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan relasional;
dan komunikasi merupakan pusat pengorganisasian dan negosiasi
kontradiksi relasional. Sedangkan inti dari teori ini adalah
gambaran relasi hidup sebagai gerakan dan kemajuan konstan.
Orang dalam relasi merasakan push dan pull dari pertentangan
keinginan sepanjang relasi itu berlangsung (Lihat: West and
Turner, 2010: 201-204; Littlejohn and Foss, 2009: 837-840).

Gambar 5.7
Tiga pendekatan relasional

Sumber: West and Turner (2010: 196)

9. Communication Privacy Management Theory
Kita bertemu berbagai orang dalam kehidupan sehari-hari: -rekan
kerja, teman sekelas, anggota keluarga, teman sekamar, dan
sebagainya, yang melibatkan dalam negosiasi yang kompleks
antara privasi dan keterbukaan. Communication Privacy Management
(CPM) atau Manajemen Komunikasi Privasi, membantu kita
memilah-milah dan menjelaskan kompleksitas dari proses ini.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin mengalami: (1)
kekhawatiran tentang surat teguran yang diterima teman kerja; (2)
terlibat dalam percakapan dengan rekan kerja tentang pekerjaanya;
(3) pengakuan teman tentang perasaan tidak seimbang dalam
kehidupan pribadi; (4) mendengarkan rekaman suara keluhan
ibunya; dan sebagainya. Semua contoh-contoh ini
menggambarkan pertentangan mana perlu dibuka dan
dirahasiakan yang tidak diputuskan secara langsung tetapi sebuah
tindakan keseimbangan terus menerus. Petronio (2002)
mengamati bahwa kita mencoba untuk mempertimbangkan
tuntutan situasi dengan kebutuhan kita dan orang lain di sekitar
kita. Privasi memiliki kepentingan bagi kami karena
memungkinkan kita merasa terpisah dari orang lain. Ini memberi
kita rasa bahwa kita adalah pemilik sah dari informasi tentang
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kami. Ada risiko yang meliputi pengungkapan pribadi kepada
orang-orang yang salah, mengungkapkan pada saat yang buruk,
mengatakan terlalu banyak tentang diri kita sendiri, atau
mengorbankan orang lain. Di sisi lain, pengungkapan dapat
memberikan manfaat yang sangat besar, meningkatkan kontrol
sosial, memvalidasi perspektif kami, dan menjadi lebih intim
dengan mitra relasional kita ketika kita mengungkapkannya.
Keseimbangan privasi dan pengungkapan memiliki arti sangat
penting karena merupakan cara kita mengelola hubungan. CPM
membuat tiga asumsi tentang sifat manusia kongruen dengan
aturan dan sistem: Manusia adalah pembuat pilihan; manusia
adalah pembuat aturan dan aturan pengikut;  dan pilihan manusia
dan aturan didasarkan pada pertimbangan orang lain juga sebagai
diri. Selain itu, CPM adalah teori dialektika. Sebagai teori
dialektika, CPM memiliki asumsi serupa dengan Relational Dialectics
Theory, termasuk: Hidup Relational ditandai dengan perubahan;
dan kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan relasional. CPM
mengusulkan lima anggapan dasar yaitu: informasi pribadi, batas
pribadi, kontrol dan kepemilikan, sistem manajemen berbasis
aturan, dan dialektika manajemen seperti ditunjukkan gambar 5.8.
(West and Turner, 2010: 220-224).

Gambar 5.8
Anggapan dasar CPM

Sumber: West and Turner (2010: 224)
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10. Learning Theory
Byrne dan Clore (1970), dalam reinforcement-affect theory berpendapat
bahwa pengkondisian klasik dan operan membantu untuk
menempa persahabatan dan hubungan romantis. Pengkondisian
klasik (classical conditioning) melibatkan pembelajaran (learning)
dengan keterlibatan, sehingga stimulus netral menghasilkan
respons emosional. Kita dapat belajar untuk mengasosiasikan
suara bor dokter gigi dengan rasa takut, meskipun suara tidak
pernah menyakiti kita. Pengkondisian operan (operant conditioning)
melibatkan pembelajaran dengan konsekuensi, sehingga kita lebih
cenderung melakukan hal-hal yang diperkuat dan cenderung
kurang melakukan hal-hal yang yang dihukum. Dalam hal
pengkondisian klasik, kita kaitkan kenikmatan dan kepuasan,
bahkan jika mereka tidak secara langsung bertanggung jawab
untuk pengalaman positif ini. Jika kita bertemu orang-orang dalam
keadaan yang menyenangkan, seperti melihat mereka secara
teratur di pertemuan sosial, kita lebih cenderung untuk tertarik
kepada mereka daripada orang-orang yang kita temui di bawah
situasi yang tidak menyenangkan seperti pada seri pertemuan
komite yang membosankan. Bukti untuk mendukung ini
ditawarkan oleh sebuah studi oleh Veitch dan Griffith (1976),
yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan
orang asing dengan latar program berita baik dinilai lebih positif
daripada yang berinteraksi dengan orang asing saat mendengarkan
program yang menyedihkan. Banyak penelitian serupa telah
menunjukkan bahwa berbagai keadaan negatif dan positif, seperti
suasana film atau bahkan menyenangkan atau tidak
menyenangkan pencahayaan, mempengaruhi sejauh mana kita
tertarik pada seseorang (Gouaux, 1971; Baron dan Thomley,
1992). Clore dan Byrne (1974) berpendapat bahwa ketika kita
mengalami kegiatan bersama yang menyenangkan dengan orang
lain ini menciptakan dalam diri kita respon emosional yang positif;
dengan kata lain, pengaruh positif yang memperkuat keinginan
kita untuk bersama orang-orang. Jika mereka juga telah menikmati
pengalaman itu, respon emosional yang positif dan keinginan
untuk interaksi bersama akan terus ada. Kita menyukai orang yang
menghargai kita dan tidak suka orang-orang yang menghukum
kita. Kita juga dapat menafsirkan efek kedekatan, kesamaan dan
daya tarik fisik sebagian dalam hal klasik dan sebagian dalam hal
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pengkondisian operan. Kedekatan (proximity): ketika kita
berinteraksi dengan orang-orang secara teratur karena kita tinggal
atau bekerja di dekat mereka, peluang untuk interaksi yang santai
positif dan pertukaran sosial yang berlimpah. Di sisi lain, jika
interaksi yang negatif, juga menyumbang untuk tidak suka intens
yang kadang-kadang terjadi antara tetangga. Kesamaan (similarity):
ketika orang yang mirip dengan kita, mereka menawarkan imbalan
kuat dalam hal meningkatkan harga diri kita dengan persetujuan
pendapat dan nilai-nilai kita. Selain itu, sangat mungkin bahwa kita
dapat menikmati kegiatan bersama dengan orang-orang yang
berbagi kepentingan kita. Sebaliknya, kami merasa sangat tidak
menyenangkan untuk menjadi dengan orang-orang yang tidak
setuju dengan kita, yang mengkritik keyakinan kita dan menantang
penilaian kita , sehingga mengancam harga diri kita. Daya tarik
fisik (physical attraction): ketertarikan secara fisik menawarkan kita
kesenangan estetika secara langsung dan tidak langsung karena
hubungan kita dengan individu yang berpenampilan baik. Kita
juga menggunakan teori belajar untuk memperhitungkan
perubahan sifat hubungan. Pada tahap awal, penghargaan dan hal-
hal baru yang menarik dalam hubungan akan menciptakan
persahabatan baru. Hubungan mulai gagal ketika imbalan tersebut
berkurang atau berhenti, mungkin karena orang tidak lagi
memiliki pengalaman berharga seperti percakapan yang menarik,
perhatian, dan tindakan persahabatan lainnya untuk diberikan
(Diana Dwiyer, 2000: 45).

11. Attribution Theory
Teori atribusi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana
orang menjelaskan perilaku mereka sendiri dan orang lain. Dasar
penting dari teori atribusi adalah bahwa orang berperilaku seperti
yang mereka lakukan untuk suatu alasan. Dengan kata lain, orang
memiliki alasan untuk mengembangkan kesan mereka dari orang
lain. Fritz Heider, salah satu peneliti pertama yang menulis
tentang proses atribusi, tertarik pada bagaimana satu orang
mengembangkan kesan lain. Hal ini dikembangkan melalui proses
tiga langkah: (a) pengamatan perilaku, (b) penentuan apakah
perilaku disengaja, dan (c) kategorisasi perilaku sebagai internal
atau eksternal termotivasi. Proses atribusi dapat dijelaskan sebagai
berikut: ketika seseorang bertemu dengan  orang lain, bagaimana
ia berinteraksi dengan orang yangmemiliki interpretasi tertentu
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pada orang lain. Atribusi internal (internal attributions), yang juga
disebut atribusi disposisional (dispositional attributions), terjadi ketika
seorang pengamat menyimpulkan bahwa perilaku orang lain
disebabkan oleh sesuatu tentang seseorang, seperti kepribadian,
sikap, atau pendidikan. Atribusi eksternal (external attributions),
atau atribusi situasional (situational attributions), terjadi ketika
pengamat menggambarkan penyebab perilaku dengan situasi atau
keadaan di luar. Misalnya, teman sekamar Anda bergegas ke dalam
rumah, membanting pintu, melempar buku di atas meja, dan
berjalan di lantai atas. Apakah itu merupakan sifatnya selama ini
atau ada penyebab lain misalnya teman Anda stres akibat
banyaknya pekerjaan di kantornya yang belum selesai. Sebagai
suatu bentuk proteksi, kita biasanya memandang diri kita sendiri
dalam pengertian situasional yaitu kita cenderung merupakan
perilaku kita yang tidak disukai kepada situasi, bukan kepada diri
sendiri. Misalnya: “Keterlambatan ini bukan kesalahan saya karena
mobil saya tidak bisa bergerak dalam kemacetan lalu lintas”. Sebaliknya
kita cenderung mempersepsikan orang lain dalam pengertian
disposisional ketika memperhatikan seseorang, kita cenderung
menempatkannya pada proses intrapribadi yaitu sesuatu yang
terjadi di dalam diri orang tersebut. Misalnya kita berkata bahwa:
“Dia sedang bingung, sudah dua kali kami berpapasan dan dia tidak
mengenaliku atau menegurku”. Proses atribusi penting karena: (a)
proses ini membantu kita untuk menyusun penjelasan mengenai
suatu kejadian dengan menggunakan pola-pola seperti yang telah
dicontohkan; (b) proses ini secara relatif dan akurat
menggambarkan hubungan antara kondisi psikologi dengan
prilakunya. Keduanya saling mempengaruhi; (c) proses atribusi
akan mempengaruhi hasil dari hubungan antarpribadi dan
meningkatnya hubungan akan mempengaruhi proses atribusi. Di
awal hubungan, kita cenderung mempersepsikannya dalam
pengertian situasional (jika menyangkut diri kita) atau
disposisional (jika menyangkut orang lain). Dalam hubungan yang
sudah dekat, kita cenderung menempatkan hal lain sebagai
penyebab suksesnya hubungan kita yaitu pada hubungan
(relationship) itu sendiri. Dengan demikian tatanan intrapribadi dan
antarpribadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain (Lihat:
Littlejohn and Foss, 2009: 60-61; Komala, 2009: 167-175).
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12. Response Sets Theory
Response Sets merupakan predisposisi tertentu yang dilakukan
untuk menyanggupi orang lain. Proses ini mengandung lompatan
penyimpulan dari perilaku orang lain kepada perilaku kita ketika
menanggapinya. Menyadari bahwa kita tidak akan pernah
mendapatkan cukup informasi untuk mengenali orang lain secara
utuh, maka kita menggunakan response sets sebagai jalan pintas
untuk melakukan penyimpulan. Oleh karena itu dalam proses ini
kesalahan dalam memprospeksikan orang sangat mungkin terjadi.
Adapun jenis response sets adalah: (a) hallo effect, ketika kita terlalu
menggeneralisasikan perilaku orang dalam suatu situasi tertentu
kepada situasi tertentu kepada situasi lain yang sama sekali belum
kita ketahui. Contoh: kita mengetahui perilaku teman kita yang
kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dari
pengamatan ini, kita lalu menyimpulkan bahwa dia akan
berprilaku sama dalam berbagai bidang kehidupan yang lain.
Permasalahan yang muncul dari hallo effect ini adalah bahwa kita
mengabaikan situasi yang dapat mempengaruhi tindakan orang
lain.  Kita melupakan kenyataan bahwa orang akan berprilaku dan
menampilkan peran yang berbeda dalam situasi yang berbeda dan
kepada orang yang berbeda; dan (b) leniency effect, ketika kita
mengidealkan teman kita dan sangat toleran dalam menilainya.
Kita terlalu berlebihan dalam menilai kebaikan-kebaikannya dan
sangat memtolerir perilakunya yang secara umum dianggap
kurang baik. Dalam persepsi kita, dia hanya memiliki sedikit
kekurangan dibanding begitu banyak kelebihannya (Komala, 2009:
167-175).

E. Latihan
Untuk memperjelas pemahaman Anda mengenai teori-teori

komunikasi antarpribadi, kerjakanlah latihan berikut ini:
1. Jelaskan konsep dan asumsi dari Symbolic Interaction Theory.
2. Jelaskan apa yang dimaksud Cognitive Dissonance Theory.
3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Social Exchange Theory.
4. Jelaskan apa maksud dari Attribution Theory.
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F. Rangkuman
Teori adalah hasil pengamatan atau penglihatan manusia yang

kemudian diabstraksi (dan kadang-kadang dikembangkan secara
spekulatif), disusun menjadi proposisi-proposisi, dan pada gilirannya
digunakan untuk mengkomunikasikan secara ringkas dan padat hasil
pengamatan tersebut. Teori komunikasi antarpribadi yang dibahas
pada materi ini adalah: (1) Symbolic Interaction Theory; (2) Coordinated
Management of Meaning; (3) Cognitive Dissonance Theory; (4) Expectancy
Violations Theory; (5) Uncertainty Reduction Theory; (6) Social Penetration
Theory; (7) Social Exchange Theory; (8) Relational Dialectics Theory; (9)
Communication Privacy Management Theory; (10) Learning Theory; (11)
Attribution Theory; dan (12) Response Sets Theory.

G. Tes Normatif
1. Jelaskan apa yang dimaksud Coordinated Management of Meaning.
2. Jelaskan inti dan asumsi dari Uncertainty Reduction Theory.
3. Jelaskan insti dan asumsi dari Relational Dialectics Theory.

H. Kunci Jawaban
1. Coordinated Management Meaning (CMM) atau Manajemen Makna

Terkoodinasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu
menciptakan makna bersama dalam percakapan. CMM mengacu
pada bagaimana individu menetapkan aturan untuk menciptakan
dan menafsirkan makna dan bagaimana aturan-aturan
mengendalikan percakapan di mana makna terus-menerus
dikoordinasi. Komunikasi manusia dipandu oleh aturan. Asumsi
dasar teori CMM adalah: (a) Manusia mampu menciptakan dan
menafsirkan makna; (b) manusia hidup dalam komunikasi; (c)
manusia bersama-sama menciptakan realitas sosial.; dan (d)
transaksi informasi informasi bergantung pada makna pribadi dan
antarpribadi.

2. Uncertainty Reduction Theory (URT) atau Teori Pengurangan
Ketidakpastian adalah teori yang menjelaskan bagaimana
komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara
orang asing yang terlibat percakapan pertama mereka dengan
orang lain. Inti dari URT adalah ketika orang asing bertemu, fokus
utama mereka adalah pada pengurangan tingkat ketidakpastian
dalam situasi yang dihadapi karena ketidakpastian itu tidak
nyaman. Orang mengalami ketidakpastian dalam dua tingkat yang
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berbeda: perilaku dan kognitif. Mereka mungkin tidak yakin
bagaimana berperilaku (atau bagaimana orang lain akan
berperilaku), dan mereka juga mungkin tidak yakin apa yang
mereka berpikir tentang orang lain dan apa yang orang lain
pikirkan tentang mereka. Tingginya tingkat ketidakpastian terkait
dengan berbagai perilaku verbal dan nonverbal. Sedangkan
Asumsi dari teori ini adalah: Orang mengalami ketidakpastian
dalam pengaturan antarpribadi; ketidakpastian adalah keadaan
yang tidak diinginkan dan menghasilkan stres kognitif; ketika
orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk
mengurangi ketidakpastian mereka atau untuk meningkatkan
prediktabilitas; komunikasi antarpribadi adalah proses
perkembangan yang terjadi melalui tahap; komunikasi antarpribadi
adalah sarana utama pengurangan ketidakpastian; kuantitas dan
sifat informasi yang dipertukarkan orang-orang berubah dari
waktu ke waktu; dan juga dimungkinkan untuk memprediksi
perilaku orang lain.

3. Relational Dialectics Theory (RDT) atau Teori Dialektika Relasional
menyatakan bahwa kehidupan relasional dicirikan oleh ketegangan
yang sedang berlangsung antara impuls yang bertentangan.
Asumsi dari RDT adalah: Relasi tidak linear; relasi hidup ditandai
dengan perubahan; kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan
relasional; dan komunikasi merupakan pusat pengorganisasian dan
negosiasi kontradiksi relasional. Inti dari teori ini adalah gambaran
relasi hidup sebagai perubahan konstan. Orang terus merasakan
push dan pull dari keinginan yang bertentangan di sepanjang relasi
itu berlangsung.

***
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BAB 6
PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK

KOMUNIKASI KELOMPOK

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah pada bab ini membahas tentang pengertian dan

karakteristik komunikasi kelompok (group communication). Pembahasan
mengenai “pengertian” mencakup: (1) pengertian kelompok yaitu
“kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai
satu tujuan; mereka saling mengenal antara satu dengan lain,
berinteraksi satu sama lain, memandang diri mereka sebagai bagian
dari kelompok, dan tindakan dari seseorang akan mempengaruhi orang
lain dalam kelompok tersebut”; dan (2) pengertian komunikasi
kelompok yaitu “interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau
lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi,
menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya
dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara
tepat.” Sedangkan pembahasan mengenai “karakteristik” mencakup:
(1) proses keanggotaan; (2) jumlah anggota; (3) interdependensi; dan
(4) kesamaan identitas. Semua karakteristik ini menentukan bagaimana
perilaku anggota dan sistem kelompok itu dalam mewujudkan
tujuannya secara efektif dan efisien.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca dan perhatikan uraian mengenai pengertian dan

karakteristik komunikasi kelompok, sehingga mahasiswa dapat
memahami dan menjelaskan pengertian kelompok, komunikasi
kelompok, proses keanggotaan, jumlah anggota, interdependensi, dan
kesamaan identitas kelompok.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian
kelompok dan komunikasi kelompok.
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2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan karakteristik
komunikasi kelompok yaitu: proses keanggotaan, jumlah anggota,
interdependensi; dan kesamaan identitas kelompok.

D. Materi Perkuliahan
Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan

dalam bentuk kelompok-kelompok. Hal ini dimaksudkan agar umat
manusia --- yang terdiri dari berbagai kelompok --- dapat menciptakan
keharmonisan dan bekerjsama dalam mewujudkan tugas kekhalifaan di
atas dunia ini. Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut terdapat
dalam QS Al-Hujurat ayat 13, yaitu:

َ َ ۡ ُس ٱَ ُ ٰ َ ۡ َ َ ٰ َو َ ٖ َوأُ َ َذ ِ ّ ُ ٰ َ ۡ َ َ ِ إ
وَ  ٗ ُ ُ َ ِ  ۡ ُ َ َ ۡ أَ ْۚ إِن ٓا ُ َر َ َ ِ  َ ِ ٓ َ ۚ إِنِ ٱَ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ

ٞ َ ٱ ِ َ  ٌ ِ َ

Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa manusia diciptakan
berkelompok-kelompok dalam wujud bangsa-bangsa dan suku-suku,
agar mereka dapat saling mengenal dan bekerja sama dalam
membangun peradaban di atas dunia ini. Manusia sebagai makhluk
sosial membutuhkan manusia lainnya, baik yang berada di dalam
kelompoknya maupun dari kelompok lain, untuk hidup dengan layak.
Artinya tiada satu manusia yang bisa hidup sendiri tanpa kehadiran dan
bantuan orang lain. Kebutuhan manusia untuk hidup dengan
sesamanya melahirkan kelompok kecil (small group) dan kelompok
besar (large group). Kelompok yang paling kecil adalah keluarga kita
yang terdiri dari: bapak, ibu dan anak-anaknya. Kelompok yang lebih
besar dapat kita temukan dalam pergaulan sosial seperti kelompok
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pendukung suatu kesebelasan sepak bola dan massa suatu partai politik
dalam pemilu. Kehadiran kelompok tersebut sangat penting dalam
menunjang kehidupan kita, baik di bidang keluarga, pendidikan,
ekonomi, budaya, politik, maupun sosial. Islam memberikan tuntunan
bahwa setiap individu dan kelompok harus menjadikan prinsip-prinsip
ketaqwaan kepada Allah swt sebagai landasan utama dalam pergaulan,
karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah
orang yang paling bertaqwa. Itulah salah satu konsep Islam dalam
mengatur komunikasi antar individu dan kelompok di atas dunia ini.

Komunikasi kelompok (group communication) merupakan salah
satu level komunikasi yang dipelajari dalam ilmu komunikasi,
khususunya dalam mata kuliah “Komunikasi Antarpribadi dan
Kelompok”. Materi komunikasi kelompok yang akan dibahas pada
bab ini adalah pengertian dan karakteristik komunikasi kelompok.

1. Pengertian
Filsuf Belanda, Baruch Spinoza, 300 tahun yang lalu menyebut

manusia sebagai binatang sosial. Pernyataan ini kemudian diperkuat
oleh psikologi modern, yang menunjukkan bahwa orang lain
mempunyai pengaruh yang sangat besar pada perilaku kita, bahkan
persepsi kita. Orang lain yang memengaruhi kita berada di dalam
kelompok dimana kita menjadi anggotanya, besar atau kecil, formal
atau informal. Kelompok orang ini bisa mempunyai dampak yang
besar pada cara kita menerima pesan. Coper dan Jahoda (1947)
menyatakan bahwa keanggotaan kelompok dapat menciptakan sikap
prasangka yang sulit diubah. Kelompok memengaruhi perilaku
komunikasi orang dengan berbagai cara yang akan dibahas lebih lanjut.
Penelitian ilmiah mengenai pengaruh kelompok pada perilaku manusia
dimulai tahun 1930-an, terutama penelitian psikologi sosial Muzafer
Syarif (1936, 1937). Solomon Asch (1955, 1956, 1958), ahli psikologi
yang lain, mengerjakan suatu penelitian berharga pada tekanan dan
persesuaian kelompok. Nama penting lain dalam penelitian kelompok
adalah Kurt Lewin (1958), pendiri yang dikenal sebagai dinamika
kelompok (group dynamics), penelitian ilmiah perilaku manusia  dalam
kelompok. Pentingnya kelompok dalam pembentukan sikap politik
dan pembuatan keputusan pemungutan suara diungkapkan oleh suatu
penelitian klasik yang dilaksanakan pada tahun 1940-an oleh sosiolog
Paul Lazarfeld dan koleganya (Severin dan Tankard, 2008: 219).



101

a. Kelompok
Sebelum membahas pengertian komunikasi kelompok (group

communication), terlebih dulu dijelaskan apa yang dimaksud kelompok.
Pengertian “kelompok” (group) di kalangan ahli seringkali dikaitkan
dengan sebuah perspektif. Psikolog sosial mengusulkan beberapa
definisi kelompok. Misalnya, Lewin (1948) yang menekankan perasaan
senasib anggota kelompok sebagai definisi atribut. Sebagai contoh,
fakta bahwa Black Americans (kulit hitam Amerika) yang cenderung
secara ekonomi kurang beruntung dibandingkan dengan White
Americans (kulit putih Amerika) menerima prasangka dan diskriminasi
terhadap sesuatu yang mengikat mereka bersama sebagai kelompok
sosial. Untuk ilmuwan lain (Seperti Sherif, 1966), fakta bahwa
kelompok dikendalikan oleh faktor struktural, seperti peran dan status,
adalah sesuatu yang membedakannya dari sekadar agregasi belaka,
seperti yang mengantri untuk dilayani. Masih dengan ilmuwan lain
(misalnya Bales, 1950), fitur penting dari kelompok sosial adalah
keterlibatan anggotanya dalam interaksi tatap muka secara teratur.
Untuk kelompok ilmuwan terakhir (misalnya, Turner, 1982),
kategorisasi diri (self-categorization) dari anggota kelompok adalah atribut
kunci dari keanggotaan kelompok, dalam arti bahwa keberadaan
kelompok menganggap diri mereka sebagai milik kategori sosial yang
sama. Masing-masing definisi ini memiliki sesuatu yang berguna untuk
ditawarkan dan mereka tidak harus dilihat sebagai saling eksklusif.
Misalnya, persepsi mengenai kesamaan nasib (fate) adalah sesuatu yang
mungkin digunakan untuk mempromosikan kategorisasi diri sebagai
anggota kelompok sosial yang sama. Demikian juga, interaksi tatap
muka berulang kali kemungkinan untuk mempromosikan atribut
struktural dari peran dan status hubungan, sebagai individu yang
datang untuk belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Brown
(2000) berpendapat bahwa kelompok perlu dipertimbangkan tidak
hanya sebagai entitas dalam diri mereka sendiri tetapi sebagai entitas
dalam kaitannya dengan kelompok lain. Karena itu ia memperluas
pendekatan diri kategorisasi Turner (1982) dengan mengusulkan
bahwa “kelompok terjadi ketika dua atau lebih orang mendefinisikan
diri mereka sebagai anggota dan ketika keberadaannya itu diakui oleh
setidaknya satu anggota lainnya.” Brown mengakui bahwa individu
yang terikat oleh adanya kesamaan nasib, saling terkait dalam beberapa
struktur sosial, atau yang terlibat dalam interaksi tatap muka, juga
merupakan faktor-faktor pembentuk kelompok sosial --- kondisi yang
diperlukan agar kelompok ada (Parkinson dkk, 2005: 89-90).
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Selanjutnya Mullen & Goethals (1987) mengutip beberapa
pengertian kelompok (group) dari para ahli, sebagai berikut:
 Kelompok adalah “dua atau lebih orang yang berbagi identifikasi

sosial diantara mereka sendiri, atau, hal yang benar-benar sama,
menjadikan diri mereka sebagai anggota dari kategori sosial yang
sama (“two or more people who share a common social identification of
themselves, or, which is really the same thing, perceive themselves to be
members of the same social category”, Reicher, 1982);

 Kelompok adalah kumpulan individu yang keberadaannya sebagai
kumpulan manfaat untuk individu (“a collection of individuals whose
existence as a collection is rewarding to the individuals”, Bass, 1960);

 Kelompok adalah kumpulan individu yang berbagi nasib yang
sama, yang saling bergantung dalam arti bahwa suatu peristiwa
yang memberi efek kepada satu anggota akan mempengaruhi
semua anggota (“a set of individuals who share a common fate, that is,
who are interdependent in the sense that an event which effects one member is
likely to affect all”, Fiedler, 1967);

 Kelompok adalah dua atau lebih orang yang berinteraksi antara
satu sama lain sedemikian rupa sehingga setiap orang
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lainnya (“two or more
persons who are interacting with one another in such a manner that each
person influences and is influenced by each other person”, Shaw, 1981).

Beberapa pengertian di atas menangkap banyak unsur penting dari
kelompok yaitu: kategorisasi sosial, stimulus sosial, saling
ketergantungan, interaksi, dan pengaruh. Perlu diakui bahwa banyak
penulis membedakan antara kelompok (group), kolektif (collective), massa
(mass), publik (public), keramaian (crowd), kerumunan (mob), dan
perpasangan (assemblage), serta berbagai istilah di setiap komunitas
dalam entitas sosial (Mullen & Goethals, 1987: 2-3).

Dengan demikian, kelompok (group) dapat diartikan sebagai
“kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai
satu tujuan; mereka saling mengenal antara satu dengan lain,
berinteraksi satu sama lain, memandang diri mereka sebagai bagian
dari kelompok, dan tindakan dari seseorang akan mempengaruhi orang
lain dalam kelompok tersebut.” Adapun contoh dari kelompok kecil
(small group) adalah sebuah keluarga, kelompok diskusi, atau suatu
komite yang sedang melakukan meeting untuk mengambil suatu
keputusan. Sedangkan kelompok besar (large group) misalnya the Macz
Man, kelompok supporter yang mendukung tim kesebelasan sepak
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bola PSM Makassar; atau perpendukung partai politik di suatu daerah
yang jumlahnya bisa mencapai ribuan orang. Kelompok kecil dan
besar pada dasarnya terdiri atas pribadi-pribadi, sehingga pada
komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antarpribadi.

Kehadiran kelompok tidak dapat dihindari --- di rumah, di
sekolah, di kantor, di masyarakat, dan lain-lain --- maka setiap individu
akan mencari dan bergabung dengan suatu kelompok yang sesuai
dengan kebutuhannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang
untuk memilih kelompok adalah:
 Ketertarikan pada kesamaan status dengan orang-orang yang yang

bergabung pada kelompok tersebut, misalnya karena penampilan,
status sosial, kegemaran, pendidikan, pekerjaan, atau asal
kedaerahan.

 Ketertarikan terhadap kegiatan, program kerja, visi, dan misi yang
dilakukan.

 Ketertarikan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, relasi,
jaringan kerja, atau dukungan dari anggota kelompoknya.

Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dapat dibagi
berdasarkan fungsi atau tujuannya yaitu: kelompok sosial dan
kelompok kerja. Kelompok sosial adalah kolektivitas untuk
membangun pengetahuan, sikap, etika, moralitas dan persahabatan
anggotanya, seperti kelompok majelis taklim (pengajian) dan arisan.
Kelompok kerja adalah kolektivitas yang terbentuk karena adanya
tugas yang harus diselesaikan, seperti kelompok kerja di kantor
(misalnya bidang pelayanan teknis), di perusahaan (misalnya bidang
penjualan dan promosi), atau di lembaga pendidikan (misalnya peneliti)
sesuai dengan sifat dan tugas kelompok kerja tersebut. Setiap individu
dalam masyarakat dapat memasuki kedua kelompok tersebut secara
bersamaan (Akil, 2012: 95-97).

b. Komunikasi kelompok
Dalam setiap kelompok, terjadi aktivitas komunikasi, disamping

aktivitas lainnya. Bahkan dapat disebut inti dari sebuah kelompok adalah
komunikasi. Kelangsungan hidup suatu kelompok sangat ditentukan
oleh komunikasi yang dibangun oleh anggotanya. Komunikasi
kelompok tidak lain adalah pertukaran informasi atau penyampaian
pesan yang terjadi dalam kelompok untuk kepentingan kelompok
tersebut. Manfaat komunikasi kelompok bagi anggota, antara lain:
saling bertukar informasi; menambah pengetahuan; memperteguh atau
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mengubah sikap dan perilaku; mengembangkan kesehatan mental;
meningkatkan kesadaran kelompok; menciptakan kerjasama; dan
mempercepat terwujudnya tujuan kelompok. Metode komunikasi
kelompok dapat bersifat langsung (non media) atau menggunakan
media --- hal ini tergantung jenis dan sifat kelompok tersebut.

“Komunikasi kelompok (group communication) adalah komunikasi
yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok ’kecil’
seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya” (Anwar
Arifin, 1984). Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005)
mendefinisikan ”komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap
muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui,
seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang
mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi
anggota-anggota yang lain secara tepat.” Curtis dkk (2005) menyatakan
bahwa ”komunikasi kelompok terjadi ketika tiga orang atau lebih
bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin
untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu
sama lain” (Lihat: Prakosa, 2008, http://adi prakosa.blogspot.com).
Beberapa definisi tersebut mempunyai kesamaan yakni: adanya tatap
muka, peserta yang terlibat lebih dari dua orang, dan mereka memiliki
rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Komunikasi kelompok berlangsung antara seorang komunikator
dengan sekelompok komunikan yang berjumlah lebih dari dua orang.
Sekelompok orang yang menjadi komunikan itu bisa dalam jumlah
yang sedikit maupun banyak. Apabila jumlah orang dalam kelompok
itu sedikit, berarti termasuk kelompok kecil, maka komunikasi yang
berlangsung disebut komunikasi kelompok kecil (small group
communication). Jika jumlah anggota kelompok itu banyak, berarti
termasuk kelompok besar, maka disebut komunikasi kelompok besar
(large group communication). Berapa jumlah anggota komunikasi
kelompok kecil dan kelompok besar itu belum ada kesepakatan.
Secara teoritis dalam ilmu komunikasi untuk membedakan komunikasi
kelompok kecil dari komunikasi kelompok besar tidak semata-mata
didasarkan pada jumlah komunikan secara matematik, melainkan juga
kualitas proses komunikasi tersebut. Selain itu, komunikasi kelompok
kecil adalah (1) komunikasi yang ditujukan kepada kognisi komunikan
dan (2) prosesnya berlangsung secara dialogis. Dalam komunikasi
kelompok kecil, komunikator menunjukkan pesannya kepada benak
atau pikiran komunikan, seperti dalam kuliah, ceramah, dan diskusi.
Dalam situasi komunikasi seperti itu logika memiliki peran penting.
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Komunikan dapat menilai logis atau tidaknya uraian komunikator. Ciri
yang kedua dari komunikasi kelompok kecil ialah bahwa prosesnya
berlansung secara dialogis, tidak linear, melainkan sirkuler. Umpan
balik terjadi secara verbal. Komunikan dapat menanggapi uraian
komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti, dapat menyanggah bila
tidak setuju dan sebagainya. Sedangkan dalam komunikasi kelompok
besar, komunikasi tersebut: (1) ditujukan kepada efeksi komunikan dan
(2) prosesnya berlangsung secara linear. Pesan yang disampaikan oleh
komunikator dalam situasi komunikasi kelompok besar, ditujukan
kepada hatinya untuk membentuk sikap atau perasaanya. Contoh
untuk komunikasi kelompok besar adalah rapat raksasa di sebuah
lapangan yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Jika komunikan
pada komunikasi kelompok kecil umumnya bersifat homogen
(sekelompok orang yang sama jenis kelaminya, pendidikannya, atau
status sosialnya), maka komunikan pada komunikasi kelompok besar
umumnya bersifat heterogen; mereka terdiri dari individu-individu yang
beranekaragam dalam jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat
pendidikan, agama, dan lain-lain. Proses komunikasi kelompok besar
bersifat linear, satu arah dari titik yang satu ke titik lain, dari
komunikator ke komunikan. Tidak seperti pada komunikasi kelompok
kecil yang berlangsung secara sirkular, dialogis, dua arah (tanya jawab).
Dalam pidato di lapangan sangat kecil kemungkinan terjadi dialog
antara orator dengan khalayak massa. Perbedaan karakter antara
komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar masih dapat terus
dimodifikasi sesuai perkembangan studi komunikasi kelompok.

Perilaku kelompok memiliki pengaruh terhadap perilaku
komunikasi individu (anggota kelompok). Perubahan perilaku individu
terjadi karena adanya pengaruh sosial (social influence) yaitu “social
influence occurs whenever our behavior, feelings, or attitudes are altered by what
other say or do” (Baron and Byrne, 1979). Pengaruh perilaku kelompok
terhadap perilaku komunikasi dapat berwujud: (1) konformitas; (2)
fasilitasi sosial; dan (3) polarisasi. Konformitas (conformity) berarti
kesesuaian atau kecocokan. Bila sejumlah orang dalam kelompok
mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota
untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Kiesler dan kiesler
(1969), menyebut konformitas adalah perubahan perilaku atau
kepercayaan menuju (norma) kelompok sebagai akibat tekanan
kelompok yang real atau yang di bayangkan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi konformitas. Seperti paradigma utama, konformitas
adalah produk interaksi antara faktor-faktor situasional dan faktor-
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faktor personal. Faktor situasional yang menentukan konformitas
adalah kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian,
karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat
kesepakatan kelompok. Fasilitasi sosial yaitu prestasi individu
meningkat karena disaksikan oleh kelompok, yang disebut Allport
sebagai fasilitasi sosial. Fasilitasi dari kata prancis facile, artinya, mudah,
menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena
ditonton kelompok. Robert Zajonz (1965) menjelaskan bahwa
kehadiran orang lain-dianggap-menimbulkan efek pembangkit energi
pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial,
bukan hanya didepan orang yang menggairahkan kita. Kelompok
mempengaruhi pekerjaan sehingga terasa menjadi lebih “mudah.”
Energi yang meningkat akan mempertinggi kemungkinan di
keluarkanya respon dan dominan. Respon dominan adalah perilaku
yang kita kuasai. Bila respon yang dominan itu adalah respon yang
benar, maka akan terjadi peningkatan prestasi. Namun bila respon
dominan itu adalah respon yang salah, maka akan terjadi penurunan
prestasi kelompok itu. Polarisasi berarti pertentangan atau
perlawanan. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang
ekstrem. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai
sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan
lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum
diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu,
setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Polarisasi menurut
sebagian ahli, disebabkan pada proporsi argumentasi yang menyokong
sikap atau tindakan tertentu, bila proporsi terbesar mendukung sikap
konservatif, keputusan kelompok pun akan lebih konservatif dan
begitu sebaliknya (Ebbesen dan Bowers, 1974). Polarisasi mengadung
beberapa implikasi yang negatif. Pertama, kecenderungan ke arah
ekstremisme menyebabkan peserta komunikasi menjadi lebih jauh dari
dunia nyata; karena itu, makin besar peluang bagi mereka untuk
berbuat kesalahan. Dan produktivitas kelompok tentu menurun.
Kedua, polarisasi akan mendorong ekstremisme dalam kelompok
gerakan sosial atau politik. Kelompok seperti ini biasanya menarik
anggota-anggotanya yang memiliki pandangan yang sama. Krtika
mereka berdiskusi, pandangan yang sama ini makin di pertegas
sehingga mereka makin yakin akan kebenaranya. Keyakinan ini disusul
dengan merasa benar sendiri (self righteousness) dan meyalahkan
kelompok lain. Proses yang sama terjadi pada kelompok saingannya.
Terjadilah polarisasi yang menakutkan di antara berbagai kelompok



107

dan di dalam masing-masing kelompok (Myers dan Bishop, 1970)
(Lihat: Fryzz, 2011; Prakosa, 2008).

Dengan demikian, perilaku kelompok akan mempengaruhi
kemampuan individu dalam berkomunikasi; dan sebaliknya perilaku
komunikasi individu juga akan mempengaruhi kualitas kelompok
tersebut khususnya kemampuan kelompok dalam mencapai tujuannya
atau mengatasi tantangan yang berasal dari lingkungan luar.

2. Karakteristik

Kelompok yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda,
melayani tujuan yang berbeda, dan dapat menyebabkan pengalaman
positif, negatif, atau netral. Jika hubungan antarpribadi terutama
berfokus pada membangun hubungan (relationship), kelompok-
kelompok kecil biasanya fokus pada beberapa jenis penyelesaian tugas
atau pencapaian tujuan. Sebuah kelompok belajar di sekolah berfokus
pada penguasaan pelajaran Matematika dan IPA, tim kampanye untuk
senator negara bagian, dan kelompok petani organik lokal, adalah
contoh dari kelompok-kelompok yang memiliki ukuran, struktur,
identitas, dan pola interaksi yang berbeda. Untuk memberikan
pemahaman mengenai karakteristik komunikasi kelompok, berikut ini
dijelaskan: proses keanggotaan; jumlah anggota; interdependensi; dan
kesamaan identitas anggota dalam suatu kelompok.

a. Proses keanggotaan
Ditinjau dari pengertian kelompok yaitu sekumpulan anggota

(individu) yang mempunyai hubungan-hubungan tertentu, yang
membuat mereka saling ketergantungan satu sama lain untuk mencapai
tujuan bersama, maka status keanggotaan kelompok merupakan hal
yang prinsip dalam komunikasi kelompok. Melalui kelompok, anggota
dapat memenuhi kebutuhannya, mengembangkan potensi, dan
aktualisasi diri. Untuk mencapai tujuannya secara efektif maka
kelompok membutuhkan kepemimpinan dan manajemen untuk
mengarahkan aktivitas seluruh anggota kelompok.

Peran dan tanggung jawab anggota sangat ditentukan oleh
proses keangotaan di dalam kelompok tersebut. Dalam proses
keanggotaan kelompok, sejumlah syarat dan peranan tertentu yang
harus dimainkan oleh anggota kelompok. Seperti halnya sebuah
makhluk hidup, kelompok memiliki siklus hidup sejak terbentuk
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sampai kelompok itu bubar. Anggota kelompok memenuhi peran yang
berbeda selama siklus hidup ini. Siklus keanggotaan yang disebutkan
oleh Moreland and Levine (1982) adalah: dimulai dari anggota
prospektif, anggota baru, anggota penuh, anggota marjinal, dan
mantan anggota. Proses keanggotaan tersebut dapat digambarkan
berikut ini. Misalkan, saat Anda baru lulus dari kampus, Anda akan
berada di tengah-tengah usaha pencarian kerja. Anda telah
mengumpulkan informasi tentang beberapa perusahaan lokal atau
nasional, dan mengetahui bahwa mereka akan berpartisipasi dalam
acara job fair universitas. Anda juga telah menjelajahi situs web mereka,
berusaha menghubungi orang-orang yang bekerja di masing-masing
perusahaan, dan mempelajari bagaimana Anda dapat bergabung
dengan mereka. Pada tahap ini, Anda adalah anggota prospektif
(prospective member) atau anggota potensial (a potential member) dari sebuah
kelompok tenaga kerja (perusahaan). Mungkin Anda memiliki gelar
Sarjana Teknik Elektro, Kimia, Mesin, Komunikasi, Hukum, atau Ilmu
Politik, tapi belum menjadi anggota dari kelompok itu karena Anda
belum bekerja sesuai dengan bidang ilmu Anda.

Selanjutnya Anda menghadiri acara job fair dengan persiapan
yang cukup. Para wakil dari masing-masing perusahaan bersikap
ramah, hormat, dan memberikan nomor kontak. Salah satu dari
mereka bahkan mengundang Anda untuk melakukan wawancara
minggu depan. Anda begitu bersemangat pada prospek dan ingin
belajar lebih banyak. Pada minggu yang ditentukan, Anda datang
melakukan wawancara, dan semuanya berlangsung dengan baik. Sehari
setelah pertemuan Anda itu, Anda menerima panggilan untuk
wawancara berikutnya. Beberapa minggu kemudian, Anda dinyatakan
lulus, dan perusahaan memanggil Anda dengan tawaran pekerjaan.
Setelah pertimbangan cermat, Anda memutuskan mengambil tawaran
pekerjaan dan mulai masuk kerja di awal bulan. Pekerjaan terlihat
menarik dan mendapatkan pengalaman berharga. Hari pertama Anda
bekerja secara positif sesuai tugas yang diberikan. Kedudukan Anda
sekarang adalah anggota baru (a new group member) dari suatu
kelompok dan tingkat penerimaan akan meningkat karena mulai
belajar aturan kelompok itu, baik yang tertulis maupun tidak. Anda
secara bertahap bergerak dari anggota potensial menjadi anggota baru
kelompok dengan belajar untuk merasa nyaman di dalam kelompok.

Seiring perjalanan waktu dan penyelesaian proyek, secara
bertahap tanggung jawab Anda meningkat. Anda tidak lagi dipandang
sebagai orang baru, dan Anda dapat mengikuti semua kegiatan yang
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menjadi tanggung jawab Anda dalam kelompok. Kini Anda menjadi
anggota penuh (a full member of the group). Anggota penuh mengetahui
dan menjalankan semua aturan dan norma, bahkan dapat membuat
aturan baru di dalam kelompok. Anggota baru melihat anggota penuh
sebagai pemimpin dan pembimbing. Anggota penuh dapat mengontrol
agenda, mengatur anggota baru, dan memiliki pengaruh besar terhadap
pencapaian tujuan kelompok.

Anggota penuh dari kelompok, juga dapat terlibat ke dalam
konflik. Bila Anda adalah anggota baru, Anda mungkin tetap diam
ketika Anda merasa ada sesuatu untuk dikatakan, tapi sekarang Anda
dapat menyatakan masalah-masalah yang Anda alami. Ada lebih dari
satu cara untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Anda
mungkin menyarankan cara-cara baru yang menekankan metode yang
lebih efisien. Rekan kerja yang telah bekerja di suatu departemen
selama beberapa tahun mungkin tidak mau berubah, dan ketegangan
bisa terjadi antara Anda dengan anggota lainnya. Mengekspresikan
pandangan yang berbeda dapat menyebabkan konflik dan bahkan
dapat mengganggu interaksi. Saat ketegangan ini muncul, maka terjadi
polarisasi diantara anggota yang berbeda (divergent group members);
akibatnya mereka akan menarik diri, kontribusi menjadi berkurang,
dan beberapa anggota mulai melihat diri mereka terpisah dari
kelompok. Anggota kelompok yang berbeda itu memiliki kontak mata
kurang, lebih jarang berdiskusi, dan mendengarkan secara defensif.
Pada awalnya Anda merasa memiliki, tapi sekarang tidak lagi. Anda
kini menjadi anggota marjinal (marginal group members) yang mulai
melihat ke luar kelompok untuk mendapatkan kebutuhan
interpersonal Anda.

Setelah beberapa bulan mencoba untuk mengatasi perubahan
ini, Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar memiliki
perusahaan tersebut. Mungkin Anda harus melihat pilihan kedua yaitu
pindah pekerjaan dan memulai proses menjadi mantan anggota (ex-
member) tersebut. Pada saat yang Anda tentukan, Anda tidak lagi
menjadi milik kelompok. Anda mungkin merasa lega setelah membuat
keputusan ini, mengingat bahwa Anda tidak merasa seperti memiliki
kelompok untuk sementara. Anda mengajukan pengunduran diri Anda
dan mulai mencari pekerjaan berikutnya, mulai lagi mencari kelompok
baru. Begitu proses keanggoataan itu berlangsung. (Lihat: An
Introduction to Group Communication, http://2012books.lardbucket.org,
2012; Moreland and Levine, 1982). Tabel 6.1 di bawah ini
menunjukkan tahap-tahap perubahan keanggotaan suatu kelompok
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Tabel 6.1
Perubahan keanggotaan kelompok

Sumber: An Introduction to Group Communication,
http://2012books.lardbucket.org

Proses ini tidak memiliki jadwal yang pasti. Beberapa orang
mengatasi perbedaan dan tinggal dalam kelompok selama bertahun-
tahun. Lainnya dipromosikan dan meninggalkan kelompok lama hanya
ketika mereka mendapatkan kelompok baru yang lebih cocok. Sebagai
komunikator yang terampil, Anda akan mengenali tanda-tanda setiap
perubahan keanggotaan dan dapat melakukan hal-hal yang terbaik
untuk memfasilitasi keberhasilan anggota kelompok Anda.

b. Jumlah anggota
Berapa jumlah anggota kelompok kecil? Tidak ada ketentuan

pasti berapa jumlah anggota kelompok kecil yang ideal. Sekelompok
kecil membutuhkan minimal tiga orang (karena dua orang akan
menjadi pasangan atau diadik), tanpa batas keanggotaan yang
maksimal. Jumlah anggota kelompok lebih bergantung pada tujuan
dan kebutuhan kelompok itu sendiri.

Namun demikian, Mullen & Goethals (1987) mengutip
pendapat tiga ahli untuk membuat kategorisasi yang menggambarkan
jumlah anggota kelompok. Kategorisasi kelompok sesuai jumlah
anggota yaitu: Diad adalah hubungan antara dua orang; Triad berarti
tiga orang; The few adalah 4 -20 orang; The Society adalah 20-30 orang;
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The Large Group adalah di atas 50 rang; dan The Largest Group adalah di
atas 10.000 orang. Selengkapnya lihat tabel 6.2.

Tabel 6.2
Kategorisasi kelompok sesuai jumlah anggota

Sumber: Mullen & Goethals (1987: 6)

Jadi dalam soal jumlah anggota, tidak ada batas atas yang
ditetapkan pada jumlah anggota kelompok, tapi tentu saja jumlah
anggota harus disesuaikan dengan keperluan untuk mencapai tujuan
kelompok secara efektif dan efisien. Kelompok kecil yang memiliki
terlalu banyak anggota akan meningkatkan potensi anggota kelompok
merasa kewalahan (overwhelmed) atau terputus (disconnected). Begitu pula
kelompok besar yang memiliki anggota terlalu besar, akan
menimbulkan banyak tantangan dan masalah bagi kelompok itu untuk
mencapai tujuannya --- utamanya dalam memimpin dan mengelola
komplekstitas seluruh anggota kelompok.

c. Interdependensi
Kelompok-kelompok kecil menunjukkan interdependensi (kesaling-

tergantungan) yang berarti mereka berbagi tujuan dan nasib yang sama.
Jika tindakan satu atau dua anggota kelompok menyebabkan
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kelompok menyimpang atau tidak mencapai tujuan mereka, maka
semua anggota kelompok akan terpengaruh. Sebaliknya, jika tindakan
beberapa dari anggota kelompok membawa kesuksesan, maka semua
anggota kelompok mendapatkan keuntungan. Ini penyebab utama
mengapa banyak mahasiswa tidak menyukai tugas kelompok, karena
mereka merasa kehilangan kontrol dan kemerdekaan yang mereka
miliki ketika mereka menyelesaikan tugas tersebut. Kekhawatiran ini
berlaku bagi mereka mereka yang mungkin menderita karena tindakan
negatif orang lain, atau seseorang yang bekerja keras dan yang lainnya
tidak melakukan apa-apa, namun semuanya mendapat nilai yang sama
sebagai kesatuan kelompok. Dalam pertemuan kelompok adalah
contoh yang jelas dari sifat saling tergantung dari interaksi kelompok.
Banyak dari kita telah tiba di pertemuan kelompok hanya untuk
menemukan setengah dari anggota yang hadir. Dalam beberapa kasus,
para anggota kelompok yang muncul harus meninggalkan dan
menjadwal ulang karena mereka tidak bisa menyelesaikan tugas mereka
tanpa anggota lain yang hadir. Anggota kelompok yang menghadiri
pertemuan tetapi menarik atau tidak berpartisipasi juga dapat
menggagalkan kemajuan kelompok. Meskipun bisa membuat frustasi
untuk memiliki pekerjaan, kelas, atau reputasi Anda sebagian
tergantung pada tindakan orang lain, sifat saling bergantung kelompok
juga dapat menyebabkan kinerja berkualitas tinggi dan output,
terutama ketika anggota kelompok bertanggung jawab atas tindakan
mereka (Lihat: Small Group Communication,
http://2012books.lardbucket. org., 2012). Sifat interdependesi ini
dapat menjadi faktor pendorong untuk menpercepat tercapainya
tujuan kelompok atau sebaliknya dapat menghambat atau menghalangi
terwujudnya tujuan kelompok. Semua itu tergantung pada tanggung
jawab setiap anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing
sebagai suatu sistem yang terkait antara satu anggota dengan lainnya
dalam mewujudkan visi dan misi kelompoknya.

d. Kesamaan identitas
Kesamaan identitas kelompok dapat dimanifestasikan dalam

beberapa cara. Kelompok mungkin memiliki piagam resmi atau
pernyataan misi dan visi yang menunjukkan identitas kelompok.
Misalnya, misi Girl Scout (pramuka putri) menyatakan bahwa “Girl scout
membangun keberanian, kepercayaan diri, dan karakter, yang
membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.” Misi untuk
organisasi besar ini mempengaruhi identitas dari ribuan kelompok
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kecil yang disebut “pasukan” (troops). Identitas kelompok sering
terbentuk di sekitar tujuan bersama dan atau prestasi sebelumnya, yang
menambahkan dinamika kelompok seperti yang terlihat ke arah masa
depan dan kembali masa lalu untuk menginformasikan saat ini.
Identitas bersama juga dapat dipamerkan melalui nama grup, slogan,
lagu, jabat tangan, pakaian, atau simbol lainnya. Pada reuni keluarga,
misalnya, baju seragam khusus dibuat untuk acara ini, hidangan yang
dibuat dari resep diwariskan dari generasi ke generasi, dan berbagi
cerita dari anggota keluarga yang telah meninggal membantu
membentuk identitas bersama dan realitas sosial. Sebuah elemen kunci
dari pembentukan identitas bersama dalam suatu kelompok adalah
pembentukan in-group (kelompok dalam) yang bertentangan dengan
out-group (kelompok luar). Sejauh mana anggota berbagi identitas dalam
kelompok bervariasi dari orang ke orang, dan kelompok ke kelompok.
Bahkan dalam keluarga, beberapa anggota mungkin tidak menghadiri
reuni atau mendapatkan semangat dari baju seragam yang telah dibuat.
Identitas bersama berubah menjadi kohesif kelompok, berarti mereka
mengidentifikasi diri mereka dengan tugas kelompok dan anggota
kelompok lainnya. Kehadiran kohesi dan kesaamaan identitas
mengarah ke pembangunan kepercayaan, yang juga secara positif
mempengaruhi produktivitas dan kepuasan anggota (Lihat: Small Group
Communication, http://2012books.lardbucket. org., 2012). Memiliki
kesamaan identitas merupakan sifat dasar suatu kelompok; dan kunci
untuk membangun efektivitas kelompok adalah meningkatkan rasa
memiliki identitas bersama diantara anggota kelompok untuk menjadi
sebuah kohesitivitas kelompok.

E. Latihan
Untuk memperjelas pemahaman Anda mengenai pengertian dan

karakteristik komunikasi kelompok, kerjakanlah latihan berikut ini:
1. Jelaskan pengertian kelompok.
2. Jelaskan Pengertian komunikasi kelompok.
3. Jelaskan pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi.
4. Jelaskan kategorisasi kelompok berdasarkan jumlah anggota.
5. Jelaskan apa dimaksud interdepensi anggota kelompok.
6. Jelaskan bagaimana seharusnya anggota kelompok memiliki

kesamaan identias untuk membangun efektivitas kelompok.

F. Rangkuman



114

Materi ini membahas tentang pengertian dan karakteristik
komunikasi kelompok (group communication). Pengertian kelompok yaitu
“kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai
satu tujuan; mereka saling mengenal antara satu dengan lain,
berinteraksi satu sama lain, memandang diri mereka sebagai bagian
dari kelompok, dan tindakan dari seseorang akan mempengaruhi orang
lain dalam kelompok tersebut”; dan pengertian komunikasi kelompok
yaitu “interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan
tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri,
pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat
karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat.” Setiap
kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok
lainnya. Karakteristik kelompok yang dibahas dalam materi ini
mencakup: (1) proses keanggotaan; (2) jumlah anggota; (3)
interdependensi; dan (4) kesamaan identitas. Semua karakteristik ini
menentukan bagaimana perilaku anggota dan sistem kelompok itu
dalam mewujudkan tujuannya secara efektif dan efisien.

G. Tes Normatif
1. Jelaskan pengertian kelompok dan komunikasi kelompok.
2. Jelaskan pengertian dan perbedaan antara komunikasi kelompok

kecil dan komunikasi kelompok besar.
3. Jelaskan proses keanggotaan suatu kelompok.

H. Kunci Jawaban
1. Kelompok (group) dapat diartikan sebagai “kumpulan dua orang

atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan; mereka
saling mengenal antara satu dengan lain, berinteraksi satu sama
lain, memandang diri mereka sebagai bagian dari kelompok, dan
tindakan dari seseorang akan mempengaruhi orang lain dalam
kelompok tersebut.” Adapun contoh dari kelompok adalah
keluarga, kelompok diskusi, atau suatu komite yang sedang
melakukan meeting untuk mengambil suatu keputusan -- ini adalah
untuk kategori kelompok kecil. Sedangkan kelompok besar
misalnya the Macz Man, kelompok supporter pendukung tim
kesebelasan sepak bola PSM Makassar; atau yang lainnya seperti
kelompok pendukung partai politik di suatu daerah yang
jumlahnya mencapai ribuan orang. Komunikasi kelompok (group
communication) adalah komunikasi yang berlangsung antara
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beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam
rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya; atau interaksi secara
tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah
diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan
masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat
karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat.

2. Komunikasi kelompok berlangsung antara seorang komunikator
dengan sekelompok komunikan yang berjumlah lebih dari dua
orang. Sekelompok orang yang menjadi komunikan itu bisa dalam
jumlah yang sedikit maupun banyak. Apabila jumlah orang dalam
kelompok itu sedikit, berarti termasuk kelompok kecil, maka
komunikasi yang berlangsung disebut komunikasi kelompok kecil
(small group communication). Jika jumlah anggota kelompok itu
banyak, berarti termasuk kelompok besar, maka disebut
komunikasi kelompok besar (large group communication).
Berdasarkan tabel dari Mullen, kelompok kecil beranggotakan
mulai dari 3 – 50 orang; sedangkan kelompok besar mulai dari 50
– 1000 orang; dan kelompok sangat besar jika beranggotakan di
atas 10.000 orang. Perbedaan komunikasi kelompok kecil dari
komunikasi kelompok besar tidak semata-mata didasarkan pada
jumlah komunikan dalam hitungan matematik, melainkan juga
kualitas proses komunikasi tersebut. Komunikasi kelompok kecil
adalah (1) komunikasi yang ditujukan kepada kognisi komunikan
dan (2) prosesnya berlangsung secara dialogis. Sedangkan
komunikasi kelompok besar (1) ditujukan kepada efeksi
komunikan dan (2) prosesnya berlangsung secara linear. Jika
komunikan pada komunikasi kelompok kecil umumnya bersifat
homogen (sekelompok orang yang sama jenis kelaminya,
pendidikannya, atau status sosialnya), maka komunikan pada
komunikasi kelompok besar umumnya bersifat heterogen; mereka
terdiri dari individu-individu yang beranekaragam dalam jenis
kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, dan lain-lain.

3. Seperti halnya kelompok yang memiliki siklus hidup, sejak
terbentuk sampai kelompok itu bubar, anggota kelompok juga
memenuhi peran yang berbeda selama siklus hidup ini. Proses
keanggotaan kelompok adalah: (a) anggota potensial (a potential
member) yaitu tahap awal ketika seseorang akan bergabung pada
sebuah kelompok; (b) anggota baru (a new group member), ketika
seseorang diterima menjadi anggota suatu kelompok, suatu tahap
penyesuaian diri;  (c) anggota penuh (a full member of the group),
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ketika seorang anggota sudah terlibat secara penuh dalam aktivitas
kelompok dalam kurun waktu tertentu. Anggoa penuh
mengetahui dan menjalankan semua aturan dan kebiasaan, dan
bahkan dapat membuat aturan baru di dalam kelompok. Anggota
baru melihat anggota penuh sebagai pemimpin dan pembimbing.
Anggota penuh dapat mengontrol agenda dan memiliki pengaruh
besar terhadap agenda dan kegiatan; (d) anggota yang berbeda
(divergent group members), ketika anggota mengalami konflik dan
mulai menarik diri, kontribusi kurang, dan terpisah dari
kelompok; (e) anggota marjinal (marginal group members), ketika
seorang anggota mulai melihat ke  luar kelompok untuk
memenuhi kebutuhan interpersonal-nya; dan (f) mantan anggota
(ex-member), ketika anggota meninggalkan kelompoknya. Mantan
anggota mulai mencari atau bergabung dengan kelompok baru.
Proses keanggotaan ini tidak memiliki jadwal yang pasti. Beberapa
orang mengatasi perbedaan dan tetap tinggal dalam kelompok
selama bertahun-tahun. Lainnya mungkin dipromosikan dan
meninggalkan kelompok lama hanya ketika mereka mendapatkan
kelompok baru yang lebih cocok. Sebagai komunikator yang
terampil, kita dapat mengenali tanda-tanda setiap perubahan
keanggotaan dan dapat melakukan hal-hal yang terbaik untuk
memfasilitasi keberhasilan anggota kelompok kita.

***
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BAB 7
JENIS DAN AKTIVITAS

KOMUNIKASI KELOMPOK

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas tentang jenis dan aktivitas

komunikasi kelompok. Menurut Stangor (2004) ada lima jenis
kelompok yaitu: kelompok rujukan, kelompok kerja, kelompok sosial,
kelompok budaya, dan kerumunan. Aktivitas komunikasi kelompok
kecil (small grop) diantaranya: ceramah (umum dan khusus) dan diskusi
(seminar, sarasehan/simposium, lokakarya/sanggar kerja, santiaji,
muktamar, konferensi, diskusi panel, dan diskusi kelompok);
sedangkan aktivitas komunikasi kelompok besar (large group), antara lain
(Syam, 2010): hubungan publik, kampanye komunikasi publik,
propaganda, dan agitasi.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami  uraian mengenai jenis dan

aktivitas komunikasi komunikasi kelompok. Dengan demikian,
mahasiswa dapat menjelaskan jenis dan aktivitas komunikasi
kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, sesuai dengan objek
kajian ilmu komunikasi.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan jenis kelompok;
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan aktivitas

komunikasi kelompok kecil;
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan aktivitas

komunikasi kelompok besar.

D. Materi Perkuliahan
Jenis dan aktivitas kelompok banyak diungkapkan dalam

Alquran. Salah satu diantaranya adalah komunikasi antara Nabi Nuh
dengan kaumnya. Alquran menceritakan bahwa:
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Terjemahnya:
Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan
memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab
yang pedih". Nuh berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku adalah pemberi
peringatan yang menjelaskan kepada kamu, (Yaitu) sembahlah olehmu Allah,
bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaKu” (QS. Nuh: 1-3).

Ayat tersebut menerangkan bagaimana Allah mengutus Nabi Nuh
untuk memberi peringatan kepaada kaumnya. Nabi Nuh mengatakan:
“Hai kaumku, sembahlah Allah, bertaqwalah kepada-Nya, dan taatlah
kepada-Nya.” Ini merupakan perintah untuk bertauhid, perintah
bertaqwa yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah swt.

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai jenis dan
aktivitas komunikasi kelompok. Sebagai sebuah gejala sosial,
komunikasi kelompok sangat erat kaitannya jenis dan aktivitas
kelompok itu sendiri. Seperti yang dapat kita bayangkan, mempelajari
kelompok manusia bukanlah tugas yang mudah. Satu masalah adalah
bahwa kelompok datang dalam banyak jenis dan fungsi yang berbeda.
Karena ada begitu banyak jenis kelompok, peneliti dari berbagai
bidang studi, antara lain, komunikasi, psikolog, sosiolog, antropolog,
kriminolog, pendidik, ilmuwan politik, sosial pekerja, psikolog
organisasi, dan terapis keluarga semua tertarik dalam kelompok sosial,
dan peneliti di masing-masing bidang ini telah melakukan penelitian
untuk mempelajari perilaku kelompok. Meskipun masing-masing
disiplin ilmu tersebut memiliki kepentingan bersama dalam
mempelajari dan memahami kelompok, sebagian besar bidang
cenderung untuk memfokuskan upaya penelitian mereka pada
kelompok-kelompok tertentu dan topik tertentu yang menarik bagi
mereka. Seorang psikolog organisasi, mungkin mempelajari pekerja
pabrik, melihat pada jumlah dan jenis komunikasi antara anggota
kelompok dengan atasan mereka, dengan penekanan pada peningkatan
kinerja kelompok. Seorang konselor mungkin belajar kelompok terapi,
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mengukur hasil terapi pada kesejahteraan psikologis dan perasaan
anggota kelompok tentang efektivitas terapi. Sosiolog mungkin tertarik
seberapa besar kelompok sosial memandang status mereka dalam
masyarakat, mungkin menyelidiki bagaimana Afrika-Amerika, sebagai
kelompok besar individu dengan kepentingan umum, bereaksi
terhadap peristiwa politik saat ini yang mempengaruhi mereka. Dan
seorang ilmuwan komunikasi mempelajari bagaimana proses
pertukaran pesan antar-anggota dalam mewujudkan tujuan kelompok.

1. Jenis

Berbagai jenis kelompok telah dikembangkan untuk
mengakomodasi keragaman kebutuhan anggotanya. Kelompok
biasanya terbentuk berdasarkan status perkawinan, usia, pelayanan,
tugas, kebutuhan pribadi, tahap kehidupan, dan lain-lain. Meskipun
kita mengakui otonomi dan kekhasan masing-masing kelompok,
sebagian besar kelompok memiliki ciri umum yang dapat diidentifikasi.
Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kelompok menurut para
ahli. Stangor (2004) menyebut beberapa jenis kelompok, yaitu:
a. Kelompok Rujukan

Kelompok rujukan mungkin adalah kelompok yang paling
penting dari semua kelompok. Sebuah kelompok rujukan (reference
group) adalah sekelompok individu yang melihat dan mengidentifikasi
diri mareka karena mengagumi dan ingin menjadi seperti apa yang
dimiliki kelompok itu. Kelompok rujukan yang penting adalah
keluarga kita, teman atau atau rekan kerja kita, kelompok-kelompok di
sekolah atau perguruan tinggi, tim olahraga favorit kita. Dalam
beberapa kasus kita sudah menjadi anggota kelompok rujukan, dan
dalam kasus lain kelompok rujukan mungkin bukan milik kita (seperti
yang kita harapkan untuk suatu hari nanti kita akan bergabung).
Kelompok rujukan penting karena anggota mereka menyediakan
model bagi kita, dan model ini membentuk keyakina, sikap, dan
perilaku kita. Seorang anak atau remaja yang mulai merokok mungkin
telah dipengaruhi oleh "tekanan teman sebaya" yang ada di dalam
kelompok rujukan. Anak atau remaja melakukannya karena berpikir
bahwa orang lain akan menerimanya. Ini adalah sebuah pengaruh
negatif dari kelompok rujukan. Pada sisi yang lebih positif, seorang
mahasiswa dapat mengembangkan semangat dengan bergaul bersama
anggota yang lebih senior pada sebuah tim di perguruan tinggi, atau
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ilmuwan dapat bekerja berjam-jam untuk membuat kontribusi dalam
pekerjaanya karena ilmuwan lain telah menginspirasi usahanya. Kita
cenderung menjadi berprasangka atau toleran, untuk menyatakan
mniat yang besar dalam psikologi atau arsitektur, dan lebih suka musik
jazz klasik, sebagian karena orang yang kita sayangi memberi dukungan
dan berbagi nilai-nilai ini. Singkatnya, karena kita melihat dan peduli
kepada mereka, maka keyakinan, sikap, dan perilaku ditentukan
sebagian besar oleh keyakinan dan nilai-nilai dari kelompok rujukan.
b. Kelompok Kerja

Salah satu jenis kelompok yang sangat kita pertimbangkan
adalah kelompok kerja. Sebuah kelompok kerja (working group) terdiri
antara sekitar 3 dan 12 individu yang secara aktif berusaha untuk
memenuhi tujuan tertentu. Kelompok kerja dapat dibentuk hanya
untuk waktu singkat dalam rangka memenuhi tujuan jangka pendek,
atau mungkin lebih permanen. Contoh kelompok kerja yaitu tim juri,
kelompok pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi lain,
komite akademik, seminar kelas, sesi terapi kelompok, dan tim
olahraga. Kelompok kerja biasanya bertemu dan bekerja dalam
pengaturan tatap muka, tetapi dalam beberapa kasus (seperti
komunikasi di antara para prajurit di medan perang atau di antara
ilmuwan yang bekerja pada misi luar angkasa) anggota kelompok dapat
dihubungkan secara elektronik.
c. Kelompok Sosial

Tidak seperti kelompok kerja, yang kecil dan terfokus pada tugas
tertentu, kelompok sosial (social categories) adalah kelompok yang besar
dan relatif permanen, seperti orang-orang yang tergabung dalam
kelompok gender, agama, kebangsaan, atau cacat fisik. Anggota
kelompok sosial terhubung, tetapi tidak begitu bervariasi karena
mereka memiliki tujuan atau tugas yang sama, mereka berbagi fitur
umum yang penting untuk orang-orang dalam masyarakat. Para
anggota dari kelompok sosial biasanya tidak memilih untuk bergabung
dengan kelompok-kelompok ini; keanggotaan ditentukan oleh
karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, etnis, atau usia mereka.
Selanjutnya, karena kelompok sosial begitu besar, orang-orang yang
bergabung di dalamnya mungkin tidak memiliki pengetahuan atau
kontak langsung antara satu sama lain.

Setiap orang adalah anggota dari sejumlah kelompok sosial yang
berbeda, apapun yang dapat memberikan makna dan nilai bagi orang.
Pertimbangkan seorang wanita Asia-Amerika, yang juga seorang
Buddhis yang taat dan seorang nenek. Setiap keanggotaan kelompok
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sosial ini dapat menjadi penting sebagai sumber kebanggaan,
kenyamanan, dan persahabatan untuknya. Di sisi lain, beberapa
kelompok sosial, seperti kelebihan berat badan, juga dapat
mengakibatkan prasangka dan diskriminasi terhadap individu. Bahkan,
kelompok sosial yang paling penting, dan yang telah diteliti paling
lengkap, adalah mereka yang membentuk sistem hirarki status dalam
budaya atau masyarakat. Beberapa kelompok sosial (misalnya
kelompok laki-laki dan Eropa-Amerika di Amerika Serikat) memiliki
akses lebih besar ke sumber daya dan status lebih tinggi dari kategori
sosial lainnya (misalnya kelompok perempuan dan Afrika-Amerika).
Hubungan hirarkis sering menimbulkan konflik antara satu kelompok
dengan kelompok sosial yang lainnya.
d. Kelompok Budaya

Jenis lain dari kelompok sosial yang sangat besar, dan salah satu
yang memiliki konsekuensi besar bagi pengembangan dan aktivitas
manusia, adalah budaya. Budaya adalah sebuah kelompok sosial besar
yang terdiri dari individu-individu yang berdekatan geografis dan
berbagi seperangkat keyakinan atau nilai-nilai, seperti bahasa, agama,
dan praktik keluarga. Meskipun budaya kadang-kadang dapat dikaitkan
dengan kategori sosial tunggal (misalnya, kita mungkin berbicara
tentang budaya Afrika-Amerika di Amerika Serikat), namun dalam
kasus yang lain dari berbagai kategori sosial yang berbeda berbagi
budaya yang sama (di Amerika Serikat, sebagai contoh, ada budaya
umum "Amerika" yang dibagi, untuk tingkat besar, oleh anggota dari
banyak kelompok etnis berbeda yang tinggal di sini). Individu yang
tumbuh dalam budaya yang sama mengembangkan nilai-nilai dan
pendapat umum, dan perbedaan-perbedaan budaya sangat penting
untuk memahami bagaimana orang melihat diri mereka sendiri dan
bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Dalam beberapa
situasi, variasi di latar belakang keyakinan, harapan, dan perilaku
orang-orang dari budaya yang berbeda, mungkin menguntungkan bagi
kelompok kerja yang beragam, perbedaan ini mungkin juga berpotensi
menghasilkan kesalahpahaman dan konflik.
e. Kerumunan

Masih jenis lain dari kelompok sosial yang penting, dan yang
dipelajari secara ekstensif, adalah kerumunan. Kerumunan (crowds)
adalah kumpulan sementara sejumlah besar orang yang datang
bersama-sama di tempat umum untuk tujuan yang sama, seperti untuk
melihat acara olahraga, konser musik rock, atau menghadiri rapat
umum politik. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari orang-orang
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yang bertingkah normal dan biasanya tidak melakukan perusakan,
namun dalam beberapa kasus ketika terjadi kerumunan dapat berubah
menjadi kekerasan massa (Stangor, 2004: 2-6). Jenis kelompok tersebut
dirangkum dalam tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1
Jenis kelompok

Sumber: Stangor (2004: 3)

Selain kelompok-kelompok tersebut, menurut Severin dan
Tankard (2008: 219-220) terdapat tiga jenis kelompok yang paling
penting yaitu: (1) kelompok primer (primary group) adalah sebuah
kelompok (dua orang atau lebih) yang melibatkan perkumpulan yang
anggotanya bertemu langsung dengan akrab selama jangka waktu yang
lama.  Sebagai contoh, adalah keluarga, kelompok kerja, tim,
persaudaraan (fraternity), atau unit milter; (2) kelompok rujuan
(reference group) adalah sebuah kelompok yang dikenali dan digunakan
sebagai standar acuan namun tidak mesti dimiliki. Misalnya, seorang
siswa yang ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok persaudaraan
tertentu mungkin mulai berpakaian seperti para anggotanya, meniru
sikap mereka, meskipun dia tidak menjadi anggota kelompok itu; dan
(3) kelompok kasual (casual group) adalah sekelompok orang yang
terbentuk satu kali saja dan anggotanya tidak saling mengenali satu
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sama lain sebelum mereka berkunmpul. Contohnya adalah orang-
orang yang naik lift, orang-orang yang naik bus, atau orang-orang asing
yang duduk bersama dalam sebuah pertandingan sepak bola.

Pearson dkk (211: 226-227) mengidentifikasi empat kategori
kelompok yaitu: (1) Kelompok berorientasi-tugas (taks-oriented
groups) juga disebut kelompok sekunder (secondary groups), terbentuk
untuk tujuan menyelesaikan tugas-tugas seperti memecahkan masalah
atau membuat keputusan. Sekelompok mahasiswa yang belajar untuk
ujian mengambil bagian dalam kelompok berorientasi tugas; (2)
kelompok berorientasi-hubungan (relationship oriented-groups) juga
disebut kelompok primer (primary groups), hadir untuk memenuhi
kebutuhan dasar kita termasuk perlindungan dan kasih sayang.
Keluarga Anda adalah contoh dari kelompok berorientasi pada
hubungan; (3) kelompok penugasan (assigned groups), untuk
mengembangkan khirarki dimana individu-individu diangkat sebagai
anggota kelompok. Seperti seseorang yang diangkat untuk melayani
siswa di union advisory board contoh dari kelompok yang ditugaskan; dan
kelompok emergen (emergent groups) adalah hasil dari kondisi
lingkungan yang mengarah ke pembentukan kelompok kohesif
individu. Sekelompok teman-teman yang bertemu di perguruan tinggi
adalah contoh dari sebuah kelompok emergen yang tiba-tiba muncul.
Mengklasifikasikan empat jenis kelompok tersebut terlalu
menyederhanakan proses yang lebih kompleks. Kelompok terdiri
banyak orang dan dibangun melalui komunikasi, mereka bisa pergi
melalui beberapa metamorfosis. Seperti Anda mungkin bisa
mengatakan, kelompok primer atau sekunder tidak murni. Anggota
kelompok primer, seperti keluarga, terlibat dalam pekerjaan, membuat
keputusan, dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas.
Anggota sayang dan pengakuan. Bahkan, beberapa kelompok
sekunder terbaik adalah mereka dengan karakteristik utama yang kuat,
sehingga anggota merasa dihargai. Demikian juga, kelompok emergen
dapat dilembagakan, dan kelompok penugasan dapat mengambil
karakteristik dari kelompok yang emergen. Meskipun memahami
karakteristik umum dari berbagai jenis kelompok itu diperlukan,
namun mengakui bahwa kelompok-kelompok itu merupakan entitas
yang tidak statis juga adalah sama pentingnya.

Kelompok juga dapat dibagi ke dalam jenis Ingroup (kelompok-
kita) dan Outgroup (kelompok-mereka). Ingroup dapat berupa
kelompok primer maupun sekunder. Contoh: keluarga adalah ingroup
kita yang primer dan fakultas dimana kita belajar adalah ingroup kita
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yang sekunder. Perasaan ingroup kita ungkapkan dengan kesetiaan,
solidaritas, kesenangan, dan kerja sama. Sementara Outgroup, adalah
kelompok lain di luar kelompok kita. Untuk membedakan ingroup dan
outgroup, kita membuat batasan-batasan (boundaries) seperti: letak
geografis, suku bangsa, ideologi, profesi, atau kekerabatan (Faizal,
http://ahmadriza.files.wordpress.com).

Dari segi interaksi, komunikasi kelompok dapat dibagi dalam
dua yaitu: komunikasi dalam kelompok (intragroup communication) dan
komunikasi antarkelompok (intergroup communication). Komunikasi
dalam kelompok adalah komunikasi yang berlangsung diantara
anggota suatu kelompok. Pada tingkatan ini, tiap individu yang terlibat
masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya
dalam kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan juga
menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat
pribadi. Misalnya, pembicaraan dalam keluarga antara bapak, ibu, dan
anak-anaknya; diskusi antara anggota kelompok karang taruna; atau
kegiatan diskusi yang dilakukan seorang guru dan murid-muridnya di
dalam kelas. Sedangkan komunikasi antarkelompok adalah kegiatan
komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan
kelompok lainnya, atau antara suatu assosiasi dengan assosiasi lainnya.
Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini boleh jadi
hanya dua orang atau beberapa orang saja, namun masing-masing
membawakan peran dan kedudukannya sebagai wakil dari
kelompok/assosiasinya masing-masing. Dengan demikian, pesan yang
disampaikan menyangkut kepentingan kelompok/assosiasi. Misalnya
pertemuan antara pengurus Karang Taruna Desa A dengan Karang
Taruna Desa B, atau pertemuan antara pengurus ISKI (Ikatan Sarjana
Komunikasi Indonesia) dengan ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia) (Sendjaja dkk, 1999: 39).

2.  Aktivitas

Selanjutnya kita membahas aktivitas komunikasi kelompok.
Aktivitas komunikasi kelompok kecil sangat dipengaruhi oleh kriteria
sebagai berikut: (a) anggotanya terdiri dari tiga orang atau lebih; (b)
setiap anggota mempunyai rasa memiliki terhadap kekhususan
kelompok; (c) setiap perilaku dan tujuan anggota kelompok harus
interdependen (terikat) dan kelompok tersebut harus interdependen



125

dengan konteks yang lebih besar; dan (4) terjadi komunikasi diantara
anggota kelompok (Morealle dkk, 2007: 215).

Dengan kriteria tersebut, maka aktivitas komunikasi kelompok
kecil (small group) dapat didefinisikan sebagai proses interaksi simbolik
antara tiga orang atau lebih yang mengikatkan dirinya sebagai
kelompok, yang memiliki keterikatan (interdependen), dan saling
bekerjasama antara satu dengan lainnya. Dengan penekanan bahwa
bahwa dalam komunikasi kelompok kecil, jumlah anggota (member)
yang berinteraksi minimal tiga orang. Jika hanya dua orang, maka
hubungan ini menjadi komunikasi antarpribadi (dyadic communication).
Dengan jumlah anggota tiga orang atau lebih, maka dimungkinkan
adanya suara mayoritas, pendapat minoritas, koalisi, dan voting dalam
komunikasi kelompok itu. Apakah dalam kelas yang berjumlah 250
orang  masuk kelompok kecil? Syarat utama sebuah kelompok kecil
adalah setiap anggota harus memiliki hubungan antara satu dengan
yang lainnya sebagai individu, saling mengenal, dan bisa berkomunikasi
secara personal. Inilah batas interaksi kelompok kecil.  Selain jumlah
anggota, hal penting lainnya yang harus dimiliki dalam aktivitas
kelompok adalah rasa memiliki (belonging) terhadap kelompok itu.
Orang-orang yang menunggu bus di halte, tidak termasuk kelompok
kecil, karena mereka tidak mempunyai rasa memiliki terhadap
‘kelompok’ penunggu bus lainnya. Bila bus yang ditunggunya telah
datang, mereka semua akan pergi, meninggalkan orang-orang yang
menunggu bus berikutnya. Kemudian, keterikatan (interdependence)
dalam kelompok. Keterikatan berarti dua elemen berhubungan dan
berpengaruh saling menguntungkan antara satu dengan lainnya.
Keterikatan dalam kelompok kecil muncul dalam tiga bentuk yaitu: (a)
keterikatan tujuan (goal interdependece); (b) keterikatan perilaku (behavioral
interdependence); dan (c) keterikatan konteks (context interdependence). Tiga
bentuk keterikatan ini tidak bersifat ekslusif (terpisah-pisah), namun
dapat muncul secara simultan dalam kelompok kecil (small group).

Selain tiga kriteria di atas, salah satu faktor penting yang
memungkinkan sebuah kelompok berinteraksi, bertahan dan mampu
mencapai tujuannya adalah cohesiveness yaitu kesediaan setiap
anggota kelompok untuk menciptakan kesamaan pikiran, sikap, dan
perilaku yang merupakan tujuan utama komunikasi. Cohesiveness
muncul dari sikap, nilai-nilai, pola perilaku, sehingga setiap anggota
kelompok memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap yang lainnya atau
kohesif (West and Turner, 2010: 243). Menurut Syam (2010: 8),
kriteria kelompok kecil bukan dari segi jumlahnya, tapi dari segi
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kontaknya (kedekatan personal). Selama dalam kelompok masih
terdapat kontak pribadi antara komunikator dengan komunikan
kelompok, komunikasi itu masih disebut komunikasi kelompok kecil.

Aktivitas komunikasi kelompok kecil (small group) pada
umumnya merupakan kegiatan ceramah dan diskusi. Kedua kegiatan
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Ceramah adalah pidato yang bertujuan yang bertujuan

memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk kepada audiens yang
bertindak sebagai pendengar. Jenis ceramah: (1) Ceramah umum
yaitu pidato yang bertujuan untuk memberikan nasehat kepada
khalayak umum. Dalam ceramah umum, tidak ada batasan-batasan,
baik dari segi audiens maupun materinya. Contoh ceramah umum
yaitu  “pentingnya kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan
masyarakat” yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya
menanamkan kesadaran menjaga kebersihan tempat tinggal bagi
masyarakat yang ada di pinggiran kota; (2) Ceramah khusus yaitu
pidato untuk memberikan nasehat-nasehat kepada khalayak tertentu
dengan materi khusus. Dalam ceramah khusus, peserta yang hadir
disesuaikan dengan topik cermah itu. Contoh, ceramah peringatan
Isra Mikraj, Maulid Nabi, dan Puasa Ramadhan, yang ditujukan
hanya untuk kalangan umat Islam saja yang biasanya diadakan di
masjid atau kelompok pengajian (majelis taklim).

b. Diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran
pendapat, pemunculan ide-ide serta pengujian pendapat yang
dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu
untuk mencari kebenaran. Diskusi juga berarti interaksi komunikasi
antara dua orang atau lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara
mereka/kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau
pengetahuan dasar yang akhirnya memberikan pemahaman yang
baik dan benar. Diskusi dapat berupa hal apa saja yang disebut
topik. Dari topik inilah yang diperbincangkan untuk menghasilkan
suatu kesimpulan. Bentuk-bentuk diskusi, antara lain: (1) Seminar
yaitu pertemuan para pakar yang berusaha mendapatkan kata
sepakat mengenai suatu hal; (2) Sarasehan/Simposium yaitu
pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat
prasaran para ahli mengenai suatu hal/masalah dalam bidang
tertentu; (3) Lokakarya/Sanggar Kerja yaitu pertemuan yang
membahas suatu karya; (4) Santiaji yaitu pertemuan yang
diselenggarakan untuk memberikan pengarahan singkat menjalang
pelaksanaan kegiatan; (5) Muktamar yaitu pertemuan para wakil
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organisasi mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang
dihadapi bersama; (6) Konferensi yaitu pertemuan untuk
berdiskusi mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama; (7)
Diskusi Panel yaitu diskusi yang dilangsungkan oleh panelis dan
disaksikan/dihadiri oleh beberapa pendengar, serta diatur oleh
seorang moderator; dan (8) Diskusi Kelompok yaitu diskusi yang
melibatkan kelompok-kelompok lain yang memiliki pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu (Akil,
2012: 101-108).

Aktivitas kelompok kecil tidak dapat dipisahkan dengan jenis
dan tujuan hadirnya kelompok tersebut. Setiap kelompok memiliki
karakteristik, tujuan, dan latar belakang yang berbeda sehingga
aktivitasnya juga berbeda. Perbedaan itu menunjukkan bahwa jenis dan
aktivitas kelompok terus berkembangan di tengah masyarakat sesuai
dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Berikut ini disajikan jenis dan
aktivitas kelompok kecil (Morealle dkk, 2007). Lihat tabel 7.2.

Tabel 7.2
Bentuk dan aktivitas komunikasi kelompok kecil

Activity and goal Small Group
Commercial Consumer groups, food cooperatives,

inverstment groups, real estate boards
Educational Work groups ini preschool, ability-level groups

in elementary and secondary school, study
groups in colledge and graduate school,
occupational-training groups

Familial Immediate famility, extended family,
orphanages, foster care groups, day-care groups,
communal-living groups, assisted-living home
groups, senior residential-facility groups,
convents, rectories, abbeys

Health and welfare Therapy groups, support groups, rehabilitation
groups, residential-care facility groups

Occupational Quality circles, management teams, research-
and-development teams, committees, corporate
boards of directors, work teams

Political/civic Zoning boards, planning boards, political party
commitees, protest groups, boards of directors
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for charities, civic leagues
Recreational Sports teams, fraternal associations, lodges,

scout troops, musical bands, choirs
Social Friendship groups, groups of acquaintances,

gangs, clubs
Spiritual Church groups, Sunday school classes,

synagogues, mosque congregations, cults, covens
Sumber: Socha dalam Morealle, dkk (2007:  217)

Salah satu aktivitas penting yang dilakukan oleh hampir seluruh
kelompok kecil adalah penyelesaian masalah (problem solving) dan
pengambilan keputusan (decision making). Sebuah masalah muncul
ketika terjadi gap antara kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi
yang ada saat ini. Sebagai contoh, anggota kelompok memerlukan dana
untuk melaksanakan program kerjanya. Bagaimana cara mendapatkan
dana itu memerlukan sebuah metode penyelesaian masalah. Dengan
demikian, penyelesaian masalah (problem solving) di dalam kelompok
adalah sebuah proses dimana anggota mendapatkan masalah dan cara
penyelesaian masalah tersebut. Keputusan (decisions) berbeda dengan
masalah (problems). Keputusan adalah memilih alternatif yang ada atau
diajukan. Pengambilan keputusan (decision making) mungkin digunakan
untuk menyelesaikan masalah, tapi itu tidak sama dengan penyelesaian
masalah (problem solving). Keputusan adalah sebuah pilihan yang
sederhana. Sebagai contoh, usulan Kongres mencoba menentukan
pentingnya keberlanjutan penanganan krisis kesehatan. Pada tahap
diskusi ini, mereka tidak menyelesaikan sebuah masalah, mereka hanya
membuat pilihan (choices) apakah hal usulan ini penting atau kurang
penting bagi stake holder.

Dengan demikian, aktivitas komunikasi kelompok kecil secara
umum disesuaikan dengan jenis dan tujuan hadirnya kelompok itu
sendiri. Sedangkan aktivitas komunikasi yang spesifik dapat berbeda
antara satu kelompok kecil dengan kelompok kecil lainnya sesuai
dengan karakteristik dari kelompok tersebut.

Aktivitas komunikasi kelompok besar berbeda dengan aktivitas
komunikasi kelompok kecil. Pada Komunikasi kelompok besar (large
group), selain jumlah anggota yang begitu besar --- ratusan atau ribuan
orang ---, situasi kelompok besar tidak memungkinkan terjadinya
komunikasi interpersona atau kontak pribadi antara komunikator
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dengan komunikannya. Berbeda dengan kelompok kecil dimana
anggotanya dapat berdialog secara personal, maka dalam kelompok
besar hal tersebut tidak mungkin dilakukan mengingat banyaknya
anggota yang hadir,  waktu yang terbatas, dan luasnya tempat
pertemuan. Contoh komunikasi kelompok besar adalah rapat akbar
(rapat raksasa) dan pidato (public speaking). Rapat adalah pertemuan
(kumpulan) untuk membicarakan sesuatu; sidang; atau majelis. Rapat
akbar (rapat raksasa) adalah rapat besar untuk umum, biasanya
diadakan di lapangan terbuka yang luas (KBBI, 1989: 728-729).
Sedangkan public speaking adalah komunikasi dari seseorang kepada
khalayak (from one to many). Satu orang --- kadang-kadang satu
kelompok --- berbicara atau menyampaikan presentasi kepada
sejumlah besar orang dengan tujuan informasi atau persuasi. Public
speaking dapat dibagi kedalam dua tipe yaitu: (1) pembicaraan
informatif dan (2) persuasif. Pembicaraan informatif (informative speech),
memiliki tujuan untuk menyampaikan sesuatu yang baru atau
perspektif baru kepada audiens dan menjadikan mereka lebih mengerti
atau memahami isu yang dijelaskan. Pembicaraan persuasif (persuasive
speech), mempunyai tujuan mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai-
nilai, dan tingkah laku auidens, serta mendorong mereka melakukan
perubahan atau tindakan tertentu (Morealle dkk, 2007: 278).

Ketika membicarakan aktivitas komunikasi kelompok besar,
maka ruang lingkup pembahasan ini mencakup bidang komunikasi
publik (public communication) --- salah satu kajian tersendiri dalam ilmu
komunikasi. Pengertian publik dalam ilmu komunikasi adalah
sekelompok orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu
masalah yang sifatnya kontroversial (Syam, 2010: 9). Publik adalah
sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki
kepentingan atau perhatian yang sama terhadap sesuatu hal. Istilah
publik berbeda dengan masyarakat. Istilah masyarakat terlalu luas,
sedangkan publik hanyalah bagian dari masyarakat yang luas itu. Publik
memiliki ciri yaitu: (a) mempunyai kepentingan atau perhatian yang
sama terhadap suatu isu atau objek tertentu. Kepentingan atau
perhatian ini yang mengikat anggota publik secara emosional; (b) tidak
harus berada dalam satu wilayah geografis. Contoh publik adalah
penggemar acara “Empat Mata” Tukul Arwana di Trans7. Mereka
mempunyai perhatian yang sama pada acara itu dan tempat tinggalnya
bisa berbeda kota (Kriyantono, 2008: 2). Menurut Blumer (1939)
dalam McQuail (1994: 32), publik adalah salah satu bentuk kolektivitas
sosial (kelompok, publik, kerumunan, massa). Bentuk ini cenderung
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memiliki anggota dalam jumlah sangat besar. Para anggotanya tersebar
dan bertahan lama. Publik cenderung terbentuk karena adanya suatu
masalah atau sasaran tertentu dalam kehidupan publik. Tujuannya ialah
untuk memenangkan suatu kepentingan atau pandangan dan untuk
mengadakan suatu perubahan politik. Publik merupakan suatu unsur
penting dalam institusi politik demokratis, yang didasarkan pada
pandangan rasional dalam sistem politik terbuka. Para anggota publik
merupakan lapisan masyarakat yang memperoleh banyak informasi.

Suatu kelompok besar tidak selalu identik dengan publik.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa “publik
(large group) adalah sekumpulan orang yang memiliki nilai-nilai dan
perhatian yang sama terhadap suatu isu sesuai dengan kepentingan
mereka. Anggota publik jumlahnya sangat besar (lebih besar dari
anggota kelompok kecil atau organisasi), tersebar, dan bertahan lama”
(Akil, 2012: 140-142). Publik dapat berbentuk kelompok besar yang
terorganisir maupun kelompok besar yang tidak terorganisasi.
Aktivitas komunikasi kelompok besar ditentukan oleh struktur dan
pengelolaan kelompok tersebut. Menurut Syam (2010: 8-9), jenis
komunikasi publik mencakup aktivitas:
a. Hubungan publik (public relation) terdiri atas corporate public relation,

government public relation, dan public relation consultant.
b. Kampanye komunikasi publik (public communication campaign)

terdiri  atas kampanye sosial (social campaign), seperti kampanye
kesehatan, kampanye pariwisata, kampanye antinarkoba, dan lain-
lain. Kampanye politik (political campaign) di Indonesia bisa dilihat
pada kampanye pemilu 2004. Sementara di Amerika Serikat, bisa
dilihat pada saat pemilu, juga pada kampanye pemilihan presiden
dan kampanye keuangan (finance campaign).

c. Propaganda. Dikenal tujuh jenis propaganda, yaitu name calling,
glittering generalities, transfer, testimonial, plane folks, band wagon, dan card
stacking. Menurut bentuknya dikenal revealed propaganda, canceled
propaganda, dan delayed – revealed propaganda. Kegiatan propaganda
meliputi segala bidang kehidupan manusia yang dilakukan terutama
dalam situasi konfrontasi, kompetitif, dan konkurensi. Propaganda
merupakan gejala hidup manusia di tengah memperjuangkan
sesuatu. Biasanya hanya dikenal nama-nama seperti commercial
propaganda, political propaganda. Untuk membedakan kegiatan
propaganda yang baik dan kegiatan propaganda yang buruk
diadakan kegiatan kualifikasi propaganda yang dinamai white
propaganda, black propaganda, grey propaganda, ratio propaganda, dan senso
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propaganda. Ditinjau dari tujuan propaganda itu sendiri, kita
mengenal convensionary propaganda, devisive propaganda, dan consolidation
propaganda. Sementara itu ditinjau dari segi misi dan operasi,
kegiatan propaganda dapat digolongkan dalam jenis defensive
propaganda, offensive propaganda, dan counter propaganda. Klasifikasi yang
menunjukkan jenis-jenis propaganda tersebut tersebut dimaksudkan
untuk memberi gambaran ringkas mengenai luas lingkup kegiatan
propaganda sebagai bagian dari komunikasi publik.

d. Agitasi (provokasi), merupakan cara lain dari propaganda, yang
berarti menggerakkan sesuatu dengan jalan menimbulkan
pergerakan. Ada yang mengatakan arti agitasi adalah menghayal.
Pendapat itu tidaklah benar. Menghayal adalah salah satu cara
dalam agitasi. Kini lebih dikenal dengan memprovokasi dan
orangnya disebut provokator. Sementara untuk agitasi, orangnya
disebut agitator. Pameran adalah bentuk komunikasi yang bersifat
space and time organized. Pameran dilaksanakan di panggung atau
ruangan yang bisa dilihat bahkan di dengar oleh siapa pun. Macam-
macam pameran antara lain: display (pajangan), show (pertunjukan),
bazaar, exposition, exhibition, dan fair.

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas komunikasi kelompok kecil
(small group) dan kelompok besar (large group) memiliki perbedaan
karena adanya perbedaan karakteristik dari kedua kelompok tersebut.
Perbedaan itu bukan hanya pada jumlah anggota, tapi juga struktur dan
tujuan kelompok yang akan menentukan aktivitas komunikasi dari
kelompok tersebut, baik komunikasi ke dalam maupun ke luar
kelompok (intra dan inter-group communication).

E. Latihan
Untuk meningkatkan pemahaman Anda mengenai jenis dan

aktivitas komunikasi kelompok, maka kerjakanlah latihan di bawah ini:
1. Jelaskan jenis kelompok menurut salah satu ahli.
2. Jelaskan aktivitas komunikasi kelompok kecil.
3. Jelaskan aktivitas komunikasi kelompok besar.

F. Rangkuman
Setiap individu memiliki kecenderung untuk bergabung dengan

satu kelompok sesuai dengan kebutuhannya. Adanya berbagai latar
belakang tersebut telah melahirkan berbagai jenis kelompok dalam
masyarakat. Beberapa ahli telah menyebutkan jenis-jenis kelompok,
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anatar lain, menurut Stangor (2004), ada lima jenis kelompok yaitu: (1)
kelompok rujukan, (2) kelompok kerja, (3) kelompok sosial, (4)
kelompok budaya, dan (5) kerumunan. Menurut Pearson terdapat
empat jenis kelompok yaitu: (1) Kelompok berorientasi-tugas (taks-
oriented groups) juga disebut kelompok sekunder (secondary groups), seperti
kelompok studi yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan
tugas mata kuliah; (2) kelompok berorientasi-hubungan (relationship
oriented-groups) juga disebut kelompok primer (primary groups), seperti
keluarga; (3) kelompok penugasan (assigned groups), seperti
pengangkatan seseorang untuk membantu kelompok tertentu; dan (4)
kelompok emergen (emergent groups), yaitu kelompok yang tiba-tiba
muncul karena adanya situasi yang memungkinkan. Dari segi jumlah
anggota, menurut Wiki (http://wiki.answers.com), kelompok dapat
dibagi atas kelompok kecil (small group communication) dan kelompok besar
(large group communication). Kelompok kecil terdiri atas tiga sampai 20
orang, sedangkan komunikasi kelompok besar terdiri dari jumlah anggota
yang lebih besar misalnya 300 mahasiswa di auditorium kampus atau
pertunjukan teater dengan 3000 penonton. Adapun aktivitas komunikasi
kelompok kecil (small grop) diantaranya adalah: ceramah (umum dan
khusus) dan diskusi (seminar, sarasehan/simposium,
lokakarya/sanggar kerja, santiaji, muktamar, konferensi, diskusi panel,
dan diskusi kelompok). Sedangkan aktivitas komunikasi kelompok
besar (large group), antara lain adalah: hubungan publik, kampanye
komunikasi publik, propaganda, dan agitasi.

G. Tes Normatif
1. Jelaskan jenis kelompok menurut Severin dan Tankard.
2. Jelaskan dua aktivitas utama komunikasi kelompok kecil.
3. Jelaskan contoh komunikasi kelompok besar.

H. Kunci Jawaban
1. Menurut Severin dan Tankard (2008) terdapat tiga jenis kelompok

yang paling penting yaitu: (1) kelompok primer (primary group)
adalah sebuah kelompok (dua orang atau lebih) yang melibatkan
perkumpulan yang anggotanya bertemu langsung dengan akrab
selama jangka waktu yang lama. Sebagai contoh, adalah keluarga,
kelompok kerja, tim, persaudaraan (fraternity), atau unit milter; (2)
kelompok rujukan (reference group) adalah sebuah kelompok yang
dikenali dan digunakan sebagai standar acuan namun tidak mesti
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dimiliki. Misalnya, seorang siswa yang ingin menjadi bagian dari
sebuah kelompok persaudaraan tertentu mungkin mulai berpakaian
seperti para anggotanya, meniru sikap mereka, meskipun dia tidak
menjadi anggota kelompok itu; dan (3) kelompok kasual (casual
group) adalah sekelompok orang yang terbentuk satu kali saja dan
anggotanya tidak saling mengenali satu sama lain sebelum mereka
berkunmpul. Contohnya adalah orang-orang yang naik lift, orang-
orang yang naik bus, atau orang-orang asing yang duduk bersama
dalam sebuah pertandingan sepak bola.

2. Aktivitas komunikasi kelompok kecil (small group) pada umumnya
merupakan kegiatan ceramah dan diskusi. Ceramah adalah pidato
yang bertujuan yang bertujuan memberikan nasehat dan petunjuk-
petunjuk kepada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Jenis
ceramah: (1) ceramah umum yaitu: pidato yang bertujuan untuk
memberikan nasehat kepada khalayak umum. Dalam ceramah
umum, tidak ada batasan-batasan, baik dari segi audiens maupun
materinya. Contoh ceramah umum yaitu “pentingnya kebersihan
lingkungan untuk menjaga kesehatan masyarakat” yang diadakan
oleh Dinas Kesehatan; dan (2) ceramah khusus yaitu pidato untuk
memberikan nasehat-nasehat kepada khalayak tertentu dengan
materi khusus. Dalam ceramah khusus, peserta yang hadir
disesuaikan dengan topik cermah itu. Contoh, ceramah peringatan
Isra Mikraj, Maulid Nabi, dan Bulan Puasa, hanya untuk kalangan
umat Islam saja yang biasanya diadakan di masjid atau kelompok
pengajian. Diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan
pertukaran pendapat, pemunculan ide-ide serta pengujian pendapat
yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam
kelompok itu untuk mencari kebenaran. Diskusi juga berarti
interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok.
Biasanya komunikasi antara kelompok tersebut berupa salah satu
ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya memberikan
pemahaman yang baik dan benar. Bentuk-bentuk diskusi antara
lain: seminar yaitu pertemuan para pakar yang berusaha
mendapatkan kata sepakat mengenai suatu hal;
sarasehan/simposium yaitu pertemuan yang diselenggarakan untuk
mendengarkan pendapat prasaran para ahli mengenai suatu
hal/masalah dalam bidang tertentu; dan lokakarya/sanggar-kerja
yaitu pertemuan yang membahas suatu karya.

3. Contoh komunikasi kelompok besar adalah rapat akbar (rapat
raksasa) dan pidato (public speaking). Rapat adalah pertemuan
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(kumpulan) untuk membicarakan sesuatu; sidang; atau majelis.
Rapat akbar (rapat raksasa) adalah rapat besar untuk umum,
biasanya diadakan di lapangan terbuka yang luas. Sedangkan public
speaking adalah komunikasi dari seseorang kepada khalayak (from
one to many). Satu orang --- kadang-kadang satu kelompok ---
berbicara atau menyampaikan presentasi kepada sejumlah besar
orang dengan tujuan informasi atau persuasi. Public speaking dapat
dibagi kedalam dua tipe yaitu: (a) pembicaraan informatif dan (b)
persuasif. Pembicaraan informatif (informative speech), memiliki tujuan
untuk menyampaikan sesuatu yang baru atau perspektif baru
kepada audiens dan menjadikan mereka lebih mengerti atau
memahami isu yang dijelaskan. Pembicaraan persuasif (persuasive
speech), mempunyai tujuan mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai-
nilai, dan tingkah laku auidens, serta mendorong mereka melakukan
perubahan atau tindakan tertentu.

***
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BAB 8
PERAN, FUNGSI, HUKUM DAN NORMA

KOMUNIKASI KELOMPOK

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas tentang peran, fungsi, hukum dan

norma kelompok. Peran (role) Anda adalah bagian yang Anda mainkan
dalam kelompok. Secara umum peran tersebut adalah: peran formal
(formal roles) yaitu tugas yang diberikan berdasarkan posisi formal
seorang anggota atau kadang-kadang disebut peran posisional
(positional roles) karena penekanannya pada posisi. Bersifat tertulis,
resmi. Seperti jabatan sekretaris merupakan peran formal; dan peran
informal (informal roles), kadang-kadang disebut peran perilaku
(behavioral roles), sesuatu sesuatu dilaksanakan oleh anggota yang
mencerminkan sifat-sifat, kepribadian, kebiasaan, dan perilaku mereka
dalam kelompok. Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan, peran
tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: peran
tugas (taks), pemeliharaan (maintenance), dan perorangan (individual).
Dua peran yang pertama adalah membantu kelompok mencapai
tujuannya; sedangkan yang ketiga tidak.

Kelompok memiliki berbagai fungsi utama dalam pertukaran
sosial (social exchange), yaitu: Survival;  Anxiety Reduction; Positive self esteem;
Social accuracy; Social identity; Productivity; Social support mental; dan Belonging.
Dengan demikian, setiap anggota yang bergabung dalam suatu
kelompok akan mendapatkan berbagai manfaat (benefit) sesuai dengan
karakteristik dari kelompok tersebut.

Untuk menciptakan keteraturan, kelompok membutuhkan
hukum dan norma. Hukum adalah aturan yang formal dan biasanya
tertulis. Sedangkan norma adalah aturan yang tidak dinyatakan secara
tertulis. Hukum dan norma memberitahu anggota apa yang boleh
dilakukan (misalnya: “anggota dapat beristirahat setelah berkerja satu
jam”), apa yang tidak boleh dilakukan (misalnya: “dilarang merokok
dalam ruangan”), apa yang harus mereka lakukan (misalnya “ketua
yang ditunjuk bertanggung jawab untuk pemesanan tempat meeting”).
Hukum dan norma berbeda satu sama lain di tingkat formalitasnya.
Norma ditegakkan oleh tekanan teman sebaya, sedangkan hukum
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biasanya diberlakukan oleh pemimpin yang ditunjuk. Hukum harus
diubah melalui voting dalam suatu pertemuan formal, namun anggota
dapat mengubah mengubah norma-norma melalui diskusi informal.
Hukum dan norma memiliki beberapa fungsi untuk kelompok.
Anggota tidak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,
karena hal itu harus dijelaskan  dalam peraturan dan norma; juga untuk
mengurangi ketidakpastian anggota bagaimana harus bertindak.
Mereka menetapkan prosedur untuk bekerja sebagai tim yang
terkoordinasi. Dalam jangka panjang, hukum dan norma membantu
kelompok mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan mengontrol
kualitas sehingga anggota dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Pengaturan tindakan yang dimaksud, termasuk tindakan komunikasi,
baik ke dalam maupun keluar kelompok. Cara berkomunikasi, proses
dan tujuan komunikasi kelompok tidak boleh bertentangan dengan
hukum dan norma-norma dalam kelompok itu.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami uraian mengenai pengertian dan

jenis peran anggota dalam kelompok; fungsi kelompok; pengertian
hukum, norma, dan jenis norma dalam komunikasi kelompok. Dengan
demikian, mahasiswa dapat memahami pentingnya hukum dan norma
dalam mengatur peran anggota untuk mencapai tujuan kelompok.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian dan
jenis peran dalam kelompok;

2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan fungsi kelompok;
3. Mahasiswa dapat memahami pengertian hukum;
4. Mahasiswa dapat memahami pengertian dan jenis norma:
5. Mahasiswa dapat mengetahui fungsi hukum dan norma dalam

komunikasi kelompok.

D. Materi Perkuliahan
Di dalam QS Ali Imran: 104, Allah swt memerintahkan kepada

umat Islam agar membuat kelompok yang menyeru kepada kebaikan
dan mencegah kepada keburukan, sebagai berikut:
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ُ َ ۡ َ َو ِ َن إ ُ ۡ َ  ٞ ۡ أُ ُ ِ ّ ِ ۡ َ ۡ ِ ٱ وَن  ُ ُ ۡ َ وِف َو ُ ۡ َ ۡ
 ِ َ َن  ۡ َ ۡ َ َِو َ ُ ۡ ُ ٱ ُ  َ ِ َ نَ َوأُْو ُ ِ ۡ ُ ۡ ٱ

Terjemahnya:
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung.

Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala perbuatan yang
mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala
perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Dengan demikian,
sebagian dari umat Islam harus melaksanakan perintah tersebut,
utamanya kepada mereka yang memiliki kekuasaan, ilmu pengetahuan,
dan harta yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam suatu kelompok terdapat peran, hukum, dan norma.
Peran itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hukum dan norma
kelompok. Peran adalah perilaku spesifik yang diharapkan dari seorang
anggota kelompok, sedangkan hukum dan norma merupakan
pedoman perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh anggota. Hukum
adalah aturan formal, sedangkan norma adalah aturan informal.
Hukum dan norma sangat berkaitan dengan karakter umum
kelompok, sementara peran sangat ditentukan oleh karakter individu.
Pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai peran anggota
dalam kelompok; serta hukum dan norma yang memandu seluruh
perilaku anggota, termasuk perilaku komunikasi kelompok.

1. Peran dan Fungsi

Peran (role) adalah bagian yang Anda mainkan dalam kelompok.
Peran ini muncul sebagai fungsi dari kepribadian Anda, perilaku Anda,
harapan Anda, harapan anggota lain, atau tugas dan instruksi yang
diberikan dalam kelompok itu. Sama seperti seorang aktor yang
memiliki peran dalam suatu pertunjukan, kita semua memiliki bagian
untuk dimainkan dalam setiap kelompok yang kita masuki. Dan
sebagai seorang aktor yang memiliki bagian berbeda dalam drama yang
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berbeda, sehingga setiap anggota juga memiliki posisi yang unik dalam
setiap kelompok mana pun dia bergabung.

Setiap anggota kelompok memiliki dua macam peran yaitu peran
formal atau informal. Peran formal (formal roles) adalah tugas yang
diberikan berdasarkan posisi formal seorang anggota atau kadang-
kadang disebut peran posisional (positional roles) karena penekanannya
pada posisi. Bersifat tertulis, resmi. Sebagai contoh, sekretaris adalah
peran formal yang disertai dengan persyaratan dan harapan tertentu
sesuai dengan peraturan kelompok, misalnya: Sekretaris merupakan
jabatan di bawah direktur yang bertugas antara lain: menyusun agenda
kerja, menulis ringkasan rapat, dan mendistribusikan kepada semua
anggota kelompok. Sementara peran informal (informal roles), kadang-
kadang disebut peran perilaku (behavioral roles), adalah sesuatu
dilaksanakan oleh anggota yang mencerminkan sifat-sifat, kepribadian,
kebiasaan, dan perilaku mereka dalam kelompok. Penekanan peran
informal terletak pada fungsi (function) yang dijalankan, bukan posisi,
lebih bersifat improvisasi, tidak tertulis. Misalnya seorang anggota yang
menjalankan fungsi pemimpin, tanpa harus menduduki jabatan formal.

Melalui trial and error, setiap anggota melakukan perilaku tertentu
dalam kelompok itu. Misalnya, satu kelompok kerja termasuk anggota
yang tahu bagaimana menggunakan database untuk menemukan
laporan penelitian yang bersangkutan. Dia menjadi rujukan bagi
kelompok serta menjadi pendorong bagi setiap orang untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan. Peran spesifik muncul dalam
kelompok itu sebagai hasil hasil interaksi antara karakteristik satu
individu dengan anggota lain. Peran anggota dalam kelompok-
kelompok kecil dikategorikan sesuai dengan apa yang mereka lakukan
untuk kelompok: “bagaimana perilaku ini membantu atau menghalangi
kelompok mencapai tujuannya?” Peran tersebut dapat diklasifikasikan
ke dalam tiga kategori yaitu: peran tugas (taks), pemeliharaan
(maintenance), dan perorangan (individual). Dua peran yang pertama
membantu kelompok mencapai tujuannya; sedangkan yang ketiga
tidak. Kita akan membahas ketiga peran tersebut sebagai berikut:
a. “Peran  tugas” (taks roles). Sebuah peran yang harus

dilaksanakan, yang memberikan kontribusi langsung kepada
pemenuhan tugas kelompok. Anda mungkin dapat memikirkan
banyak tugas yang menentukan kinerja kelompok. Misalnya dalam
suatu kepanitiaan, dimana setiap anggota panitia memiliki tugas
tertentu yang harus dilaksankan dengan baik untuk mewujudkan
tujuan kepanitiaan. Kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan
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peran tugas dapat menyebabkan kegagalan kelompok mencapai
tujuannya. Fungsi utama komunikasi pada peran tugas adalah
memaksimalkan produktivitas dari kelompok. Beberapa hal yang
membantu pelaksanaan “peran tugas”, adalah:

 Inisiasi dan orientasi (initiating and orientating): mengusulkan
tujuan, kegiatan, atau rencana aksi; mendefinisikan posisi
kelompok dalam kaitannya dengan tujuan. (“Mari kita mulai
menenetukan susunan panitia penerimaan mahasiswa baru di
fakultas dakwah dan setiap anggota panitia segera bekerja.”)

 Memberi informasi (information giving): menawarkan fakta,
informasi, bukti, atau pengalaman pribadi yang relevan dengan
tugas kelompok. (“Tahun lalu, jumlah mahasiswa baru yang
diterima di fakultas dakwah adalah 1000 orang.”)

 Mencari informasi (information seeking): menemukan fakta,
informasi, bukti, atau pengalaman pribadi yang relevan.
(“Berapa banyak mahasiswa baru yang akan diterima di
fakultas dakwah tahun ini?”)

 Memberi opini (opinion giving): menyatakan keyakinan, nilai-
nilai, dan penilaian; menarik kesimpulan dari bukti. (“Saya
yakin jumlah pendaftar calon mahasiswa baru di fakultas
dakwah tahun ini akan meningkat.”)

 Klarifikasi (clarifying): menjelaskan pernyataan yang ambigu jelas
atau memberi makna sebuah isu. (“Aku bisa mendukung
selama biaya tidak berlebihan yang berarti bahwa itu kurang
dari Rp 10.000.000.”)

 Menguraikan (elaborating): mengekspresikan penilaian tentang
informasi atau ide-ide; mengusulkan atau menerapkan kriteria.
(“Berikut adalah tiga masalah yang saya lihat dengan proses
pendaftaran mahasiswa baru.”)

 Meringkas (summarizing): meninjau apa yang telah dikatakan
sebelumnya; mengingatkan poin-poin utama dari materi yang
disebutkan sebelumnya atau telah dibahas. (“Jadi tugas dari
bagian pendaftaran adalah: membuat pengumuman, menerima
berkas, mengelompokkan peserta sesuai dengan fakultas yang
dipilih, dan mengarsipkan formulir.”)

 Menguji konsensus (consensus testing): menanyakan apakah
kelompok telah mencapai keputusan yang diterima oleh semua
anggota; menunjukkan kesepakatan yang telah dicapai. (“Kami
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telah menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan dua
perusahaan dari pulau Jawa.”)

 Pencatatan/perekaman (recording): menjaga catatan pembukuan
kelompok; mempersiapkan laporan; melayani permintaan data.
(“Saya memiliki sebuah laptop sehingga saya bisa
membawanya ke pertemuan ini untuk membuat catatan.”)

 Menyarankan prosedur (suggesting procedure): memberi usulan
tentang metode atau prosedur yang akan diikuti. (“Mengapa
kita tidak mencoba brainstorming untuk membantu kita
menemukan sesuatu yang baru dan berbeda?”)

b. Peran pemeliharaan (maintenance roles). Peran pemeliharaan
membantu kelompok memelihara hubungan yang harmonis dan
iklim antarpribadi yang kohesif. Ketika menyambut kedatangan
salah satu anggota kelompok yang baru datang dari perjalanan luar
kota, ketua kelompok menyatakan: “Alhamdulillah, Anda berhasil
melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kami menghargai segala
usaha terbaik yang telah Anda berika kepada kelompok ini.
Selama kepergian Anda, panitia belum rapat untuk menunggu
kedatangan Anda agar bisa memberi masukan-masukan terhadap
peningkatan kinerja kelompok ini.” Pernyataan ini menunjukkan
fungsi gatekeeping dengan memberikan kesempatan kepada anggota
hadir untuk berkontribusi dalam meeting, dan mereka
menunjukkan solidaritas dan dukungan. Fungsi utama komunikasi
pada peran pemeliharaan adalah menjaga peran dan memelihara
kekompakan kelompok. Beberapa hal yang membantu peran
pemeliharaan, adalah:
 Menetapkan norma (establishing norms): menyarankan cara untuk

berperilaku; menentang perilaku tidak produktif;
memperhatikan pelanggaran norma-norma. (“keterlambatan
Anda dalam memberikan laporan akan menyebabkan teman
Anda mengalami hambatan dalam melakukan tugasnya.”)

 Mendukung (supporting): menyetujui; mengekspresikan
dukungan untuk ide dan kepercayaan orang lain; mengikuti
kepemimpinan orang lain. (“Saya kira dia benar. Kita harus
mendukung usulan untuk menambah jumlah tenaga pemasaran
sesuai banyaknya produk yang akan kita pasarkan tahun ini.”)

 Harmonisasi (harmonizing): mengurangi ketegangan dengan
mendamaikan perselisihan; menunjukkan kompromi atau
alternatif baru yang diterima oleh semua anggota;
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menggabungkan semua usulan menjadi kompromi alternatif;
menenangkan anggota yang marah. (“Saya ingin menyarankan
agar pendapat si A dengan si B digabungkan.”)

 Menghilangkan ketegangan (tension relieving): menyampaikan
humor dan sebagainya untuk mengurangi ketegangan;
membuat orang asing merasa nyaman; mengurangi perbedaan
status; informalitas yang menggembirakan. (“Kita sudah
berdiskusi serius selama tiga jam, mari kita istirahat 30 menit.”)

 Mendramatisasi (dramatizing): bercerita dan berfantasi;
membangkitkan harapan orang lain. (“Anda mengingatkan saya
tentang waktu itu ...”)

 Menunjukkan solidaritas (showing solidarity): menunjukkan
perasaan positif terhadap satu sama lain; memperkuat rasa
persatuan kelompok; mempromosikan kerja sama tim. (“Kita
telah melakukan pekerjaan besar ini bersama-sama. Saya tidak
ragu dengan kinerja dan kekompakan kita….”)

c. Peran individual (individual roles). Peran individual
merupakan perilaku yang berpusat pada diri sendiri (self centered
behaviors). Anggota yang berpusat pada diri sendiri menempatkan
kebutuhan mereka di atas kelompok, biasa disebut peran disruptif
(disruptive roles). Peran ini tidak membantu kelompok dalam
berbagai cara bahkan jika sudah bersifat ekstrim harus dilarang.
Anggota yang mengutamakan kepentingan diri sendiri pada
umumnya kurang disukai dan hanya memberi pengaruh yang
sedikit pada kelompok. Anggota lebih menyukai mereka dapat
berkomunikasi antara satu dengan yang lain daripada berpusat
pada diri sendiri. Fungsi utama komunikasi dalam peran individual
adalah fokus perhatian pada individu (me-oriented). Peran individual
yang tidak membantu kemajuan kelompok, adalah:
 Menarik diri (withdrawing): tidak ada respon kepada orang lain;

menghindari perbedaan penting; menolak untuk mengatasi
konflik; menolak untuk bekerjasama. (“Apapun yang kamu
lakukan, saya tidak peduli.”)

 Menghambat (blocking). Mencegah kemajuan kelompok dengan
memunculkan berbagai hambatan; membawa topik atau isu
yang sama yang telah ditolak oleh kelompok. (“Saya tahu
bahwa hal ini telah diputuskan, tapi saya ingin mengatakan hal
ini kembali bahwa…..”)
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 Mencari status dan pengakuan (status and recognition seeking).
Mengejar kedudukan, membual, dan menarik perhatian orang
lain ketika tidak diperlukan; memainkan sandiwara untuk
menarik simpati. (“Saya ingin melakukan hal seperti tahun lalu.
Saya ingin memenangkan pemilihan komite, Anda tahu itu?”

 Bermain (playing). Menolak untuk membantu kelompok melalui
tugas; suka mengeluarkan joke, dramatisasi, dan
mempermainkan situasi; bermain ketika dibutuhkan pekerjaan
serius. (“Jangan khawatir, saya mampu menyelesaikannya. Saya
masih memiliki banyak waktu…. “)

 Bersikap kurang membantu (acting helpless). Mencoba menarik
simpati secara tetap untuk membantu menyelesaikan
pekerjaan; menunjukkan ketidakmampuan untuk berpikir dan
bekerja; menekan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya
atau bertukar pekerjaan. (“Saya tidak tahu bahwa kamu ingin
menemui saya di sini. Saya tidak pernah melakukan penelitian
online dan saya pikir saya tidak akan melakukan itu.”)

Ketiga peran tersebut di atas (peran tugas, peran pemeliharaan, dan
peran individual), akan ditemukan pada setiap kelompok. Anggota
kelompok akan memainkan ketiga peran tersebut secara bersamaan
baik secara formal maupun informal, namun yang terpenting adalah
keseimbangan dalam menjalankan peran tersebut; dan mendahulukan
peran tugas yang menjadi kewajiban mereka dalam meningkatkan
kinerja dan memudahkan kelompok untuk mencapai tujuannya
(Adams and Galanes, 211: 99-102;  Rothwell, 2010: 141).

Selanjutnya dibahas fungsi kelompok bagi individu. Setiap orang
yang bergabung dalam suatu kelompok tentu mengharapkan benefit dari
kelompok itu. Suatu kelompok memiliki beberapa fungsi bagi
anggotanya (Akil, 2012: 96-97), antara lain:
 Membantu individu dalam memenuhi tujuan-tujuan yang ingin

dicapainya. Termasuk sosialisasi (socializing), pertemanan
(companionship), persahabatan (friendship), perkawinan (married), atau
kerjasama (cooperation).

 Mendukung petumbuhan secara fisik, perkembangan emosional,
atau perubahan seseorang hidup seseorang ke arah yang lebih
baik.

 Sebagai sarana bagi pertumbuhan secara spiritual (spiritual growth),
untuk kematangan kejiwaan, dan kedewasaan mental.
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 Mencapai tujuan-tujuan ekonomi, seperti kerjasama membangun
perusahaan, mendirikan koperasi, atau menciptakan jaringan
perdagangan dengan usaha lainnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih
kelompok adalah:
 Ketertarikan pada kesamaan status dengan orang-orang yang yang

bergabung pada kelompok tersebut, misalnya karena penampilan,
status sosial, kegemaran, pendidikan, pekerjaan, atau asal
kedaerahan.

 Ketertarikan terhadap kegiatan, program kerja, visi, dan misi yang
dilakukan.

 Ketertarikan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan,
relasi, jaringan kerja, atau dukungan dari anggota kelompoknya.

Kelompok memiliki berbagai fungsi utama dalam pertukaran
sosial (social exchange) dimana para individu (angggota) berbagi peran
dan manfaat antara satu dengan lainnya. Menurut Stangor (2004: 52-
53), fungsi kelompok dalam pertukaran sosial, adalah:
 Survival : Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, seseorang

membutuhkan kelompok yang dapat membantu untuk
mendapatkan teman, mengumpulkan makanan dan bahan
produksi, dan menjaga keamanan.

 Anxiety Reduction : Melalui kelompok, seseorang dapat berbagi
pengalaman mengenai cara mengatasi masalah, bahaya, atau
persoalan, sehingga dapat mengurangi kecamasan, kegelisahan,
atauy kekhawatiran yang berlebihan dalam menjalani hidup ini.

 Positive self esteem : Melalui pergaulan di dalam kelompok,
seseorang akan mendapatkan rasa percaya diri, keberanian, atau
tumbuhnya karakter, sifat, dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam
mencapai tujuan hidupnya.

 Social accuracy : Melalui kelompok, kita dapat menguji
kebenaran dari suatu opini atau nilai-nilai sosial yang kita anut.

 Social identity : Dengan bergabung pada suatu kelompok, akan
memberikan suatu identitas sosial bagi anggota kelompok itu.
Identitas sosial dapat memberikan rasa gembira atau bahagia bagi
orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu.

 Productivity : suatu kelompok juga berguna untuk meningkatkan
produktivitas di dalam pekerjaan atau pergaulan masyarakat.
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 Social support mental : Kelompok memberikan perlindungan,
perhatian, cinta, nilai-nilai, dan kesehatan mental bagi anggotanya.

 Belonging : kelompok membantu kita untuk bersosialisasi,
menghilangkan keterasingan, dan memperkuat kerjasama antara
seseorang dengan orang lain.

Karena itu, kehadiran kelompok tidak dapat dihindari --- di rumah, di
sekolah, di kantor, di masyarakat, dan lain-lain --- setiap individu akan
mencari dan bergabung dengan suatu kelompok yang sesuai dengan
kebutuhan dan manfaat yang diinginkannya.

2. Hukum dan Norma

Komunikasi merupakan suatu proses yang penting dalam
kelompok. Teori Struturation membantu menjelaskan bagaimana pola
komunikasi suatu kelompok menciptakan dan mempertahankan
norma-norma dan prosedur operasi kelompok. Setiap anggota yang
bergabung dalam sebuah kelompok telah memiliki pengalaman hidup
yang beragam --- cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang berbeda
atara satu anggota dengan lainnya. Pengalaman-pengalaman masa lalu
tidak memaksa anggota untuk bertindak dengan cara tertentu, tetapi
sebagai panduan untuk berperilaku. Perilaku anggota kelompok dapat
dijaga sesuai dengan standar, memodifikasi, atau bahkan
mengabaikannya dan membuat yang baru.

Seluruh perilaku komunikasi antara anggota kelompok adalah
suatu keteraturan. Ketaruran itu berwujud hukum dan norma. Hukum
(rules) dan norma (norms) adalah standar perilaku dan prosedur dimana
anggota kelompok berinteraksi. Hukum adalah aturan yang formal
dan biasanya tertulis. Sebaliknya, norma (standar informal) adalah
aturan yang tidak dinyatakan secara tertulis. Hukum dan norma
memberitahu anggota apa yang boleh dilakukan (misalnya: “anggota
dapat beristirahat setelah berkerja satu jam”), apa yang tidak boleh
dilakukan (misalnya: “dilarang merokok dalam ruangan”), apa yang
harus mereka lakukan (misalnya “ketua yang ditunjuk bertanggung
jawab untuk pemesanan tempat meeting”). Hukum dan norma
berbeda satu sama lain di tingkat formalitasnya. Norma ditegakkan
oleh tekanan teman sebaya, sedangkan hukum biasanya diberlakukan
oleh pemimpin yang ditunjuk. Hukum harus diubah melalui voting
dalam suatu pertemuan formal, namun anggota dapat mengubah
mengubah norma-norma melalui diskusi informal.
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Hukum dan norma memiliki beberapa fungsi untuk kelompok.
Anggota tidak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,
karena hal itu harus dijelaskan  dalam peraturan dan norma; juga untuk
mengurangi ketidakpastian anggota bagaimana harus bertindak.
Mereka menetapkan prosedur untuk bekerja sebagai tim yang
terkoordinasi. Dalam jangka panjang, hukum dan norma membantu
kelompok mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan mengontrol
kualitas sehingga anggota dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Dapatkah Anda bayangkan betapa sulitnya kita bekerja dalam suatu
kelompok yang tidak memiliki hukum dan norma? Setiap kali bertemu,
anggota harus bernegosiasi untuk menentukan prosedur mana yang
harus digunakan? Tentu hal ini akan membuang-buang waktu berharga
Anda untuk memutuskan bagaimana Anda bekerja dan menyelesaikan
pekerjaan dengan baik.

Hukum formal dibangun dalam beberapa cara. Kadang-kadang
komite dan kelompok-kelompok kecil lainnya membangun peraturan
formal mereka sendiri untuk bagaimana mereka ingin beroperasi. Lain
waktu kelompok menciptakan peraturan berdasarkan masukan dari
kelompok lain. Sedangkan norma biasanya tidak dibicarakan secara
terbuka, namun masih memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku
anggota kelompok. Misalnya bekerja sampai tengah malam untuk
menyelesaikan suatu tugas tertentu merupakan suatu kebutuhan
normatif karena peraturan lembur hanya berlaku mulai pukul 16.00
sampai 18.00 sore. Tapi anggota dapat melakukan suatu tindakan
normatif yang tidak dilarang dalam pearturan formal. Itulah perbedaan
hukum dan norma dalam kehidupan masyarakat maupun kelompok.

Lebih lanjut akan dibahas mengenai norma kelompok. Ada
empat cara norma ditetapkan dalam kelompok kecil.
1. Perilaku yang terjadi di awal sejarah kelompok sering membentuk

norma-norma. Ketika anggota kelompok pertama bertemu, mereka
merasa tidak pasti dan tidak nyaman. Apa-apa yang mengurangi
ketidakpastian disambut. Jadi, apa yang pertama terjadi dalam
kelompok dapat dengan mudah menjadi kebiasaan karena
membantu mengurangi rasa ketidakpastian. Misalnya, Anda
melayani komite yang meliputi dosen dan mahasiswa. Awalnya,
Anda tidak yakin apakah untuk menyusun daftar anggota fakultas
dengan nama pertama mereka; jika Anda mendengar sesama
mahasiswa memanggil nama pertama mereta, kemungkinan Anda
akan mengikuti itu sebagai norma.
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2. Kadang-kadang norma yang ditetapkan oleh pernyataan eksplisit
bahwa pemimpin atau anggota lain yang membuat. Misalnya, salah
satu anggota akan memberitahu anggota baru, “Bos suka memiliki
proposal secara tertulis.” Jika Anda ingin membuat saran tentang
prosedur kerja pada pertemuan staf, Anda harus membawa
handout untuk semua orang yang akan digunakan. Pernyataan ini
merupakan relay informasi tentang preferensi pemimpin dan
memungkinkan anggota baru mengetahui bahwa saran seharusnya
dirancang dengan baik sebelum disajikan kepada kelompok.

3. Beberapa norma yang ditetapkan melalui peristiwa penting yang
terjadi dalam kelompok. Misalnya, adanya pelanggaran kedisiplinan
yang mengharuskan kelompok untuk menetapkan norma baru yang
belum ada sebelumnya atau karena adanya pelanggaran serius yang
harus ditangani dengan baik untuk menyelamatkan kelompok.

4. Banyak norma yang diambil dari budaya umum di mana anggota
kelompok hidup. Sebagai contoh bagaimana perilaku mahasiswa
yang dipengaruhi oleh budaya asalnya dalam memanggil teman atau
memberi komentar di ruang kelas (seperti mengangkat tangan
ketika ingin mengajukan pertanyaan atau komentar; dan atau
memanggil mahasiswa lainnya dengan nama kasar). Dengan
demikian, banyak perilaku anggota kelompok terbawa pengaruh
budaya tertentu. Hal ini dapat merepotkan saat kita berinteraksi
dengan anggota dari budaya yang berbeda (Adams and Galanes,
2011: 104-106)

Norma kelompok dapat terbentuk melalui proses jangka panjang
atau dalam waktu yang singkat. Misalnya pada sebuah kecelakaan
pesawat di puncak gunung yang sulit dijangkau, para penumpang yang
selamat dan terisolasi, perlu mengkoordinasikan tindakan mereka jika
mereka ingin tetap hidup. Dengan makanan, air, dan tempat tinggal
sangat terbatas, mereka dipaksa untuk berinteraksi dan bergantung
pada satu sama lain terus, dan tindakan yang bersalah pada bagian dari
satu orang akan mengganggu dan bahkan membahayakan beberapa
orang lainnya. Jadi anggota kelompok mulai mengikuti seperangkat
aturan yang membatasi anggota kelompok tidur di malam hari, jenis
tugas yang perlu dilakukan oleh individu yang sehat, dan bagaimana
makanan dan air itu harus dibagi. Itulah norma yang tiba-tiba muncul
dalam situasi darurat agar kelompok dapat bertahan.

Norma (norms) menjadi standar konsensus yang mengatur
perilaku anggota kelompok. Norma muncul secara tiba-tiba atau
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bertahap selama interaksi antara anggota, dalam beberapa kasus
melalui musyawarah dan pemilihan, tetapi juga sering secara bertahap
melalui penyesuaian tindakan-tindakan anggota. Norma juga
merupakan konsensus karena norma-norma mengatur tindakan
bersama; norma adalah standar sosial yang diterima oleh sebagian
besar anggota kelompok. Norma sebuah kelompok mengatur kegiatan
kelompok dengan mengidentifikasi apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan. Sama seperti resep dokter merekomendasikan obat,
sehingga norma preskriptif (prescriptive norms) menentukan cara yang
tepat untuk merespon dalam sebuah situasi sosial. Sebaliknya, norma
proskriptif (proscriptive norms), adalah larangan-larangan; yang
menentukan jenis tindakan yang harus dihindari jika samua itu
memungkinkan (Sorrels & Kelley, 1984). Misalnya, beberapa norma
preskriptif dari dari kelompok darurat yang diceritakan di atas, adalah
“makanan harus dibagi rata”, “mereka yang tidak terluka harus bekerja
untuk membantu orang-orang yang terluka”, dan “ikuti perintah
pemimpin”, sedangkan beberapa norma proskriptif seperti “jangan
buang air kecil di dalam pesawat” dan “jangan mengambil makanan
dan minuman lebih dari yang ditentukan.” Norma deskriptif
menggambarkan apa yang kebanyakan orang rasakan atau pikirkan
dalam situasi tertentu. Dalam kelompok bisnis, misalnya, kebanyakan
orang datang untuk pertemuan tepat waktu. Sangat sedikit orang yang
tertidur selama pertemuan. Kebanyakan orang bertepuk tangan ketika
pembicara menyelesaikan pidatonya. Norma injuntif (injunctive norms)
lebih evaluatif --- norma ini menggambarkan jenis perilaku yang harus
dilakukan. Orang yang tidak mematuhi norma-norma deskriptif dapat
dilihat sebagai hal yang tidak biasa (unusual), tetapi orang-orang yang
melanggar norma-norma injuntif akan dievaluasi negatif dan terbuka
sanksi dari anggota kelompok lainnya. Pada kelompok darurat di atas,
misalnya, mereka yang gagal melakukan peran mereka akan dikritik
oleh yang lain, diberikan tugas lain yang tidak menyenangkan, dan
kadang-kadang menahan makanan dan air  untuk mereka (Cialdini,
Reno, & Kallgren, 1990; Miller & Prentice, 1996).

Norma adalah elemen fundamental sebuah kelompok, karena
aturan-aturan ini memberikan arahan dan motivasi, mengatur interaksi
sosial, dan membuat tanggapan orang lain dapat diprediksi dan
bermakna. Perilaku sederhana, seperti pilihan pakaian (memakai sepatu
di depan umum) dan sopan santun (jangan menyela orang lain)
mencerminkan norma, tapi prinsip-prinsip sosial berlaku umum (bantu
yang lain ketika mereka membutuhkan), moralitas (jangan berbohong
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kepada anggota kelompok), dan nilai (bekerja keras untuk kelompok).
Setiap anggota kelompok dibatasi oleh norma-norma, tetapi masing-
masing anggota juga memberi manfaat sesuai norma yang tersedia.
Muzafer Sherif (1936) menyebutkan proses munculnya norma dengan
mengambil keuntungan dari efek autokinetic (self-motion). Orang-orang
yang ada di dalam kelompok itu cenderung untuk menyesuaikan diri
terhadap norma yang dianut oleh sebagian besar anggota.

Gambar 8.1
Proses terbentuknya norma kelompok

Sumber: Sherif (1936) dalam Forsyth (2010: 147)

Gambar 8.1 di atas menunjukkan grafik proses konvergensi ini: seiring
dengan waktu, anggota dengan estimasi tertinggi dan terendah
merevisi penilaian mereka agar cocok dengan kesamaan rata-rata
anggota lain dalam kelompok tersebut. Sherif menegaskan bahwa
transmisi norma muncul, secara bertahap, karena perilaku, penilaian,
dan keyakinan anggota kelompok diselaraskan dari waktu ke waktu.
Tapi Sherif juga mengarahkan orang-orang untuk membuat penilaian
mereka sendiri setelah mengambil bagian dalam sesi kelompok di
mana norma muncul. Apakah orang-orang ini kembali ke perkiraan
asli mereka, atau apakah mereka terus mendasarkan perkiraan mereka
pada norma yang muncul dalam kelompok mereka? Sherif
menemukan bahwa, meskipun anggota kelompok lainnya tidak lagi
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hadir, individu mempertahankan norma kelompok. Mereka telah
menginternalisasi norma (Lihat: Forsyth, 2010: 145-149).

Hukum dan norma mengatur seluruh tindakan anggota
kelompok, termasuk tindakan komunikasi, baik antar sesama anggota
dalam lingkungan kelompok (internal), maupun antara anggota
kelompok dengan pihak-pihak yang bukan anggota (eksternal). Cara
berkomunikasi, proses, dan tujuan komunikasi kelompok tidak boleh
bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam
kelompok itu. Norma dan hukum yang berlaku di dalam kelompok itu
harus menjadi pedoman dan panduan bagi anggota dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan
kelompok secara efektif dan efisien. Untuk menjaga keteraturan
kelompok, maka setiap pelanggaran terhadap hukum dan norma
kelompok harus mendapatkan sanksi dari kelompok tersebut. Sanksi
dari setiap pelanggaran hukum, diatur secara formal atau tertulis,
sehingga setiap anggota dapat mengetahui dan mentaatinya. Sedangkan
sanksi dari pelanggaran norma lebih bersifat sanksi sosial,  atau
informal, sehingga penerapan sanksi itu mungkin berbeda-beda sesuai
dengan situasi dan kondisi kelompok itu. Namun demikian,
pelanggaran hukum dan norma, tidak dapat dibiarkan karena akan
menghambat kelompok itu mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, setiap anggota dapat menjaga kelangsungan
hidup kelompok dengan cara mentaati hukum dan norma, serta
senantiasa memberi kontribusi positif sesuai dengan peran tugas dan
pemeliharaan yang dijalankan demi tercapainya tujuan kelompok yang
akan memberi keuntungan bagi seluruh anggotanya.

E. Latihan
1. Jelaskan pengertian peran (role).
2. Apa yang dimaksud peran formal dan informal?
3. Ada tiga peran yang berkaitan dengan pencapaian tujuan

kelompok. Jelaskan tiga peran tersebut.
4. Apa yang dimaksud hukum dan norma?
5. Jelaskan fungsi hukum dan norma dalam menjaga keteraturan dan

efektivitas kelompok.

F. Rangkuman
Peran (role) adalah bagian yang Anda mainkan dalam kelompok.

Peran ini muncul sebagai fungsi dari kepribadian, perilaku, harapan
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Andadan anggota lain, atau tugas dan instruksi yang diberikan dalam
kelompok itu. Secara umum, peran terdiri atas peran formal (formal
roles) yaitu tugas yang diberikan berdasarkan posisi formal seorang
anggota atau kadang-kadang disebut peran posisional (positional roles)
karena penekanannya pada posisi. Bersifat tertulis, resmi. Seperti
jabatan sekretaris merupakan peran formal; dan peran informal
(informal roles), kadang-kadang disebut peran perilaku (behavioral roles),
sesuatu sesuatu dilaksanakan oleh anggota yang mencerminkan sifat-
sifat, kepribadian, kebiasaan, dan perilaku mereka dalam kelompok.
Penekanan peran informal terletak pada fungsi (function) yang
dijalankan, bukan posisi, lebih bersifat improvisasi, tidak tertulis.
Misalnya seorang anggota yang menjalankan fungsi pemimpin, tanpa
harus menduduki jabatan formal sebagai direktur. Dalam kaitannya
dengan pencapaian tujuan, peran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori yaitu: peran tugas (taks), pemeliharaan (maintenance), dan
perorangan (individual). Dua peran yang pertama adalah membantu
untuk kelompok; sedangkan yang ketiga tidak. “Peran  tugas” (taks
roles), adalah peran yang harus dilaksanakan, yang memberikan
kontribusi langsung kepada pemenuhan tugas kelompok. Misalnya
dalam suatu kepanitiaan, dimana setiap anggota panitia memiliki tugas
tertentu yang harus dilaksankan dengan baik untuk mewujudkan
tujuan kepanitiaan. Peran pemeliharaan (maintenance roles), yaitu
peran yang membantu kelompok memelihara hubungan harmonis dan
iklim antarpribadi yang kohesif. Peran individual (individual roles),
yaitu perilaku yang berpusat pada diri sendiri (self centered behaviors).
Anggota yang berpusat pada diri sendiri menempatkan kebutuhan
mereka di atas kelompok (disruptive roles). Peran individual ini dapat
menghambat kelompok mencapai tujuannya.

Dalam menciptakan keteraturan, kelompok membutuhkan
hukum dan norma. Hukum adalah aturan yang formal dan biasanya
tertulis. Sedangkan norma adalah aturan yang tidak dinyatakan secara
tertulis. Hukum dan norma memberitahu anggota apa yang boleh
dilakukan (misalnya: “anggota dapat beristirahat setelah berkerja satu
jam”), apa yang tidak boleh dilakukan (misalnya: “dilarang merokok
dalam ruangan”), apa yang harus mereka lakukan (misalnya “ketua
yang ditunjuk bertanggung jawab untuk pemesanan tempat meeting”).
Hukum dan norma berbeda satu sama lain di tingkat formalitasnya.
Norma ditegakkan oleh tekanan teman sebaya, sedangkan hukum
biasanya diberlakukan oleh pemimpin yang ditunjuk. Hukum harus
diubah melalui voting dalam suatu pertemuan formal, namun anggota
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dapat mengubah mengubah norma-norma melalui diskusi informal.
Hukum dan norma memiliki beberapa fungsi untuk kelompok.
Anggota tidak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,
karena hal itu harus dijelaskan  dalam peraturan dan norma; juga untuk
mengurangi ketidakpastian anggota bagaimana harus bertindak.
Mereka menetapkan prosedur untuk bekerja sebagai tim yang
terkoordinasi. Dalam jangka panjang, hukum dan norma membantu
kelompok mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan mengontrol
kualitas sehingga anggota dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Pengaturan tindakan yang dimaksud dalam hukum dan norma, juga
termasuk tindakan komunikasi, baik ke dalam maupun keluar
kelompok. Cara berkomunikasi, proses dan tujuan komunikasi
kelompok tidak boleh bertentangan dengan hukum dan norma-norma
yang berlaku dalam kelompok itu.

G. Tes Normatif
1. Jelaskan pengertian peran, peran formal dan informal.
2. Jelaskan peran yang mendukung dan peran yang menghambat

pencapaian tujuan kelompok.
3. Jelaskan fungsi hukum dan norma dalam komunikasi kelompok.

H. Kunci Jawaban
1. Peran (role) adalah bagian yang Anda mainkan di dalam

kelompok. Peran ini muncul sebagai fungsi dari kepribadian,
perilaku, harapan, atau tugas yang diberikan dalam kelompok itu.
Peran formal (formal roles) yaitu tugas yang diberikan berdasarkan
posisi formal seorang anggota atau kadang-kadang disebut peran
posisional (positional roles) karena penekanannya pada posisi.
Bersifat tertulis, resmi. Seperti jabatan sekretaris merupakan peran
formal; dan peran informal (informal roles), kadang-kadang disebut
peran perilaku (behavioral roles) yang mencerminkan sifat-sifat,
kepribadian, kebiasaan, dan perilaku mereka dalam kelompok.
Penekanan peran informal terletak pada fungsi (function) yang
dijalankan, bukan posisi, dan lebih bersifat improvisasi, tidak
tertulis. Misalnya anggota yang menjalankan fungsi pemimpin,
tanpa harus menduduki jabatan sebagai direktur.

2. Peran yang mendukung tercapai tujuan kelompok adalah peran
tugas dan peran pemeliharaan. “Peran  tugas” (taks roles), yaitu
peran yang harus dilaksanakan, yang memberikan kontribusi
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langsung kepada pemenuhan tugas kelompok. Misalnya dalam
suatu kepanitiaan, dimana setiap anggota panitia memiliki tugas
tertentu yang harus dilaksankan dengan baik untuk mewujudkan
tujuan kepanitiaan. Peran pemeliharaan (maintenance roles),
yaitu peran yang membantu kelompok memelihara hubungan
harmonis dan iklim antarpribadi yang kohesif. Sedangkan peran
yang dapat menghambat tercapainya tujuan kelompok adalah
peran individual (individual roles), yaitu perilaku yang
berpusat pada diri sendiri (self centered behaviors). Anggota yang
berpusat pada diri sendiri menempatkan kebutuhan mereka di atas
kelompok (disruptive roles) dan berusaha melayani kebutuhannya
sendiri lebih besar dibandingkan yang lainnya.

3. Hukum adalah aturan yang formal dan biasanya tertulis.
Sedangkan norma adalah aturan yang tidak dinyatakan secara
tertulis. Hukum dan norma memberitahu anggota apa yang boleh
dilakukan (misalnya: “anggota dapat beristirahat setelah berkerja
satu jam”), apa yang tidak boleh dilakukan (misalnya: “dilarang
merokok dalam ruangan”), apa yang harus mereka lakukan
(misalnya “ketua yang ditunjuk bertanggung jawab untuk
pemesanan tempat meeting”). Hukum dan norma memiliki
beberapa fungsi dalam kelompok yaitu: menjelaskan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan; memberikan standar perilaku;
serta untuk mengurangi ketidakpastian anggota bagaimana harus
menjalankan tugasnya. Dalam jangka panjang, hukum dan norma
membantu kelompok mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan
mengontrol kualitas anggota agar dapat menyelesaikan tugasnya
dengan baik. Pengaturan tindakan yang dimaksud termasuk
tindakan komunikasi, baik ke dalam maupun keluar kelompok.

***
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BAB 9
STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN

KOMUNIKASI KELOMPOK

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas tentang struktur dan perkembangan

komunikasi kelompok. Struktur kelompok adalah pola interaksi yang
stabil antara anggota kelompok, yang berkaitan dengan bentuk
pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan
antaranggota, pembagian tugas dan sebagainya. Faktor internal dan
eksternal mempengaruhi struktur kelompok. Berkaitan dengan faktor
internal, karakteristik anggota berperan dalam pembentukan kelompok
awal. Misalnya, anggota yang memiliki informasi yang baik tentang
tugas kelompok akan sangat termotivasi untuk muncul sebagai seorang
pemimpin dan menggerakkan proses pengambilan keputusan internal.
Faktor eksternal seperti ukuran kelompok, tugas, dan sumber daya luar
mempengaruhi struktur kelompok. Beberapa kelompok akan memiliki
kontrol lebih besar atas faktor-faktor eksternal melalui pengambilan
keputusan daripada yang lain. Misalnya, keputusan yang diambil oleh
badan legislatif sangat dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di
masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi struktur  kelompok
adalah jumlah anggota dan jaringan. Semakin banyak anggota yang
terlibat maka keterkaitan (linkage) yang terbentuk juga makin besar,
bahkan meningkat secara eksponensial. Secara teoritis, jaringan yang
terbentuk dalam suatu kelompok, minimal adalah: model circle (cincin),
wheel (kemudi), chain (rantai) dan all channel (semua jalur).

Kelompok, sebagai sebuah institusi sosial, senantiasa mengalami
perubahan, pertumbuhan, atau perkembangan (development) sesuai
dengan kebutuhan internal dan tantangan eksternal. Seperti halnya
manusia yang dimulai dari proses kelahiran, anak-anak, remaja, dewasa,
masa tua, sampai kematian --- proses perkembangan kelompok
bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya yang dapat diprediksi
sebagai sebuah model sekuensial. Teori group development
(perkembangan kelompok) yang dikemukakan oleh Bruce Tuckman’s
(1965, 1977) mengemukakan bahwa sebagian besar kelompok berubah
melalui lima tahap, yaitu: (a) tahap forming ketika anggota saling
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mengenal dan membentuk formasi antara satu dengan lainnya; (b)
tahap storming ketika konflik-konflik muncul diantara anggota dalam
mengejar status dan mewujudkan tujuan kelompok; (c) konflik
tersebut menurun bila kelompok menjadi lebih terstruktur dan
mempunyai standar perilaku pada tahap norming; kemudian (d)
tahap performing ketika kelompok bergerak melampaui segala
pertentangan dan sumberdaya kelompok difokuskan untuk
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan baik; dan (e) tahap
adjourning ketika kelompok terus melakukan tugasnya hingga selesai
dan membubarkan diri (disbands). Perilaku komunikasi anggota akan
mengikuti situasi yang ada di setiap tahap tersebut.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami uraian mengenai struktur dan

tahap perkembangan kelompok. Dengan demikian, mahasiswa dapat
memahami bagaimana perilaku anggota (individu) dalam setiap tahap
perkembangan tersebut, termasuk perilaku komunikasi, dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan efektivitas anggota untuk
mewujudkan tujuan kelompok.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan struktur kelompok;
2. Mahasiswa dapat menjelaskan proses dan model jaringan yang ada

di dalam suatu kelompok;
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tahap

perkembangan kelompok.
4. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perilaku

komunikasi dalam setiap tahap perkembangan kelompok.

D. Materi Perkuliahan

Allah swt telah menjadikan manusia hidup berkelompok yaitu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Manusia dijadikan berkelompok
tentu memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya agar umat manusia
dapat saling mengenal dan mampu bekerjasama untuk membangun
kehidupan yang berperadaban di atas dunia ini.

Suatu kelompok memiliki karakter yang berbeda dengan
kelompok lainnya. Kelompok yang memiliki karakter terbaik dapat
menjadi role model bagi kelompok lain. Di antara berbagai kelompok
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yang ada di dunia ini, umat Islam diciptakan oleh Tuhan sebagai
kelompok (umat) terbaik untuk melaksanakan amar makruf dan nahi
mungkar. Umat Islam harus menjadi menjadi teladan bagi umat-umat
lainnya. Alquran menjelaskan:

 ۡ ُ ُ ِ وَن  ُ ُ ۡ َ ِس  ِ  ۡ َ ِ ۡ ٍ أُ َ أُ ۡ وِف َ ُ ۡ َ َن ۡ ۡ َ ۡ َ َو
 ِ ِ ٱَ َ ُ ۡ ُ ِ َو َن  ُ ِ ۡ ِۗ ُ ۡ َ أَ َ ۡ َءا َ ِ ٱَو ٰ َ ِ ۡٗ ۡ َ َن  َ َ

 ُ ُ ۡ ِ ّ نَ ٱُ ُ ِ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ نَ ٱَوأ ُ ِ ٰ َ ۡ

Terjemahnya:
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
yang fasik (QS. Ali Imran: 110)

Salah satu persyaratan yang perlu dimiliki oleh umat Islam agar
dapat menjadi umat terbaik, atau teladan bagi umat lainnya, adalah
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus seiring
dengan peningkatan kualitas iman dan takwa di kalangan umat Islam.
Selain itu, juga diperlukan adanya persatuan umat Islam dalam
menyelesaikan masalah-masalah global yang ada saat ini, dan
menghindari perpecahan karena adanya berbagai masalah baik yang
datang dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, umat Islam
dapat menunjukkan diri sebagai kelompok terbaik, yang menjadi
panutan baik kelompok (umat) lainnya, maju dalam segala bidang,
bukan hanya dalam kehidupan spritual, tapi juga kemajuan di bidang
ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan budaya. Umat Islam, dengan
mengamalkan perintah Alquran dan sunnah nabi saw, akan menjadi
umat yang unggul, maju, dan sukses dalam bidang apapun. Salah satu
bidang yang perlu dikuasai oleh umat Islam adalah ilmu pengetahuan
dan teknologi khususnya ilmu komunikasi yang berlandaskan pada
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nilai-nilai qurani untuk menciptakan kesatuan umat (in-group) dan
hubungan harmonis dengan umat lain (out-group).

Sebagai sebuah entitas sosial, suatu kelompok selalu bersifat
dinamis; berubah setiap saat, baik secara internal, maupun
hubungannya dengan eksternal. Secara internal, selalu terjadi
perubahan keanggotaan, baanyak anggota yang datang dan pergi silih
berganti. Beberapa kelompok juga harus mengalami re-strukturisasi,
re-desain, atau bahkan kelompok itu kemudian dibubarkan karena
tugasnya sudah selesai. Secara eksternal, suatu kelompok perlu
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Bukan
hanya situasi sosial, budaya, dan politik, juga lingkungan fisik seperti
kondisi alam sekitar kita --- udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan ---
yang terus mengalami penurunan kualitas. Hal ini membuat kelompok
perlu menyesuaikan diri dan mampu mengatasi perubahan yang terjadi.

Pada bab ini kita akan membahas mengenai struktur dan siklus
perkembangan suatu kelompok. Struktur merupakan pola interaksi
anggota di dalam kelompok, termasuk pola komunikasi; sedangkan
siklus perkembangan kelompok merupakan daur hidup yang dijalani
oleh suatu kelompok, mulai dari tahap pembentukan sampai tahap
pembubaran. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa suatu kelompok
terus-menerus berada dalam perubahan seperti halnya suatu makhluk
hidup yang senantiasa bertumbuh atau berkembang.

1. Struktur
Struktur kelompok adalah pola interaksi yang stabil antara

anggota kelompok, yang berkaitan dengan bentuk pengelompokan,
bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antaranggota, pembagian
tugas dan sebagainya. Kelompok berfungsi dan terbentuk dari interaksi
antar anggotanya. Kelompok juga dapat disebut sebagai jaringan kerja
dari hubungan antar manusia dan sebuah kelompok hanya akan efektif
jika kerjasama yang dilakukan antar anggota kelompok tersebut efektif.
Ketika dua atau lebih individu bergabung untuk mencapai suatu
tujuan, disaat itulah struktur kelompok berkembang. Namun norma-
norma yang berkembang didalamnya berbeda-beda. Interaksi yang
terjadi antara anggota kelompok terbentuk dari peran-peran kelompok
yang diatur oleh hukum dan norma-norma yang ada di dalam
kelompok. Bahasan utama dalam perkembangan struktur kelompok
adalah hukum, norma, peranan dan hubungan antar anggota kelompok
itu sendiri (Amaliah, dkk, 2007).
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Faktor internal dan eksternal mempengaruhi struktur kelompok.
Berkaitan dengan faktor internal, karakteristik anggota berperan dalam
pembentukan kelompok awal. Misalnya, anggota yang memiliki
informasi yang baik tentang tugas kelompok akan sangat termotivasi
untuk muncul sebagai seorang pemimpin dan menggerakkan proses
pengambilan keputusan internal, seperti merekrut anggota baru atau
menugaskan peran kelompok, yang mempengaruhi struktur dari
kelompok. Faktor eksternal seperti ukuran kelompok, tugas, dan
sumber daya luar juga mempengaruhi struktur kelompok. Beberapa
kelompok akan memiliki kontrol lebih besar atas faktor-faktor
eksternal melalui pengambilan keputusan daripada yang lain. Misalnya,
keputusan badan legislatif yang dipengaruhi oleh kondisi yang sedang
terjadi di masyarakat. Struktur kelompok juga dibentuk melalui
koneksi jaringan formal dan informal. Dalam jaringan formal,
kelompok secara jelas menentukan peran dan hirarki yang
menunjukkan bagaimana anggota terhubung. Kelompok itu sendiri
dapat menjadi bagian dari hirarki organisasi melalui jaringan antar-
kelompok menjadi struktur organisasi yang lebih besar.

Ukuran dan struktur mempengaruhi komunikasi dalam
kelompok. Dalam hal ukuran, semakin banyak orang dalam kelompok,
maka semakin banyak masalah yang berkaitan dengan penjadwalan dan
koordinasi komunikasi. Ingat bahwa waktu adalah sumber daya
penting dalam banyak interaksi kelompok. Struktur dapat
meningkatkan atau menurunkan aliran komunikasi.

Selain jumlah anggota kelompok, penting juga dianalisis
hubungan unik (koneksi) yang mungkin timbul diantara anggota
kelompok yang bersifat sangat kompleks. Dari sudut pandang individu
anggota kelompok, sebuah kelompok yang lebih besar disertai
kemungkinan jumlah hubungan yang lebih besar pula. Misalnya,
Bossard (1945) mencatat bahwa jumlah kemungkinan hubungan
simetris (Symmetrical Relationships) atau PR antara individu dalam
kelompok dengan ukuran N adalah:

N2 - N
PR  = ----------

2
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Dapat dihitung, untuk sekelompok dua orang, jumlah kemungkinan
hubungan antara individu hanya PR = 1; untuk sekelompok tujuh
orang jumlah kemungkinan hubungan antara individu adalah PR = 21.
Semakin banyak jumlah anggota, maka tentu potensi hubungan yang
muncul juga semakin berlipat secara eksponensial. Selain itu,
pertimbangkan juga kemungkinan bahwa ada hubungan sebagai
interaksi antara dua individu, atau antara individu dan subkelompok,
atau antara dua subkelompok. Kephart (1950) mengamati bahwa
ketika hubungan didefinisikan dengan cara ini jumlah hubungan yang
mungkin untuk sekelompok ukuran N adalah:

3N - 2N + 1 + 1
PR   = ------------------

2

Dengan demikian, untuk sekelompok dua orang, jumlah hubungan
yang mungkin hanya PR = 1; untuk sekelompok tujuh orang, jumlah
hubungan yang mungkin adalah PR = 966. Ini adalah kompleksitas
yang melekat pada kelompok akibat banyaknya jumlah orang dan
potensi jumlah hubungan dalam kelompok. Selain itu, elemen efisiensi
dan kenyamanan juga lebih sering diamati dalam kelompok untuk
membedakan anggota kelompok ke dalam sub-kelompok: “kita” dan
“mereka,” daripada mengamati setiap orang sebagai entitas yang
berbeda. Perbedaan persepsi dari kelompok menjadi sub-kelompok:
“kita” dan “mereka” dapat membesar-besarkan perbedaan antara
anggota kelompok dalam hal-hal, seperti jenis kelamin, wenangan, dan
tugas (Mullen & Goethals, 1987: 6-7).

Berbeda dengan hubungan antara dua orang (komunikasi
antarpribadi), hanya ada satu kemungkinan jaringan komunikasi
resiprokal (timbal balik). Misalnya komunikasi A dengan B, maka
hubungan yang terjadi hanyalah 1 garis timbal balik antara A dan B
(lihat gambar 9.1). Namun bila hubungan itu terjadi antara tiga orang
(group communication), maka ada 6 kemungkinan pasangan jaringan pesan
(linkage) yaitu: (1) A dengan B; (2) A dengan C; (3) B dengan C; (4) A
dan B dengan C; (5) A dan C dengan B; dan (6) B dan C dengan A
(lihat gambar 9.2). Jika anggota kelompok menjadi empat orang (A, B,
C, D), jaringan komunikasi yang mungkin terbentuk sebanyak 25
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koneksi. Dengan menambah 1 orang anggota saja (D), jumlah potensi
komunikasi bertambah 19 koneksi dalam kelompok itu.

Gambar 9.1
Jaringan komunikasi antarpribadi (A – B)

A B

Gambar 9.2
Jaringan komunikasi kelompok (A, B, C)

Potensi jaringan komunikasi kelompok tidak dapat diremehkan.
Semakin banyak anggota kelompok yang terlibat, maka jumlah jaringan
komunikasi (linkage) yang terbentuk juga makin besar, bahkan
meningkat secara eksponensial. Jaringan muncul ketika individu-
individu bertemu dan mereka berbagi antara satu dengan lainnya.
Jaringan komunikasi kelompok segera terbentuk ketika setiap anggota
berpartisipasi dalam setiap interaksi. Secara teoritis, jaringan yang
terbentuk melibatkan seluruh anggota kelompok, minimal sebagai
berikut: model circle (cincin), wheel (kemudi), chain (rantai) dan all channel
(semua jalur). Lihat gambar 9.3 di bawah ini.

Dalam jaringan circle (cincin), setiap anggota kelompok
berhubungan dengan dua anggota lainnya. Anggota A berhubungan
dengan B dan E, anggota B dengan A dan C, dan seterusnya. Pada
bentuk wheel (kemudi) menggambarkan situasi dimana seluruh pesan
mengalir melalui seorang anggota yaitu si A. Si A berinteraksi secara
langsung dengan seluruh anggota kelompok, tetapi tidak ada satupun
anggota yang berinteraksi langsung antara satu dengan lainnya. Dalam
model chain (rantai), setiap anggota berinteraksi secara serial
(berurutan), dengan model garis lurus. Pada all-channel (semua saluran),
setiap anggota kelompok berhubungan secara langsung dengan
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anggota lainnya, mengirim dan menerima informasi, sehingga jumlah
jaringan yang terbentuk sangat banyak sesuai jumlah pasangan anggota
di dalam kelompok. Dalam setiap bentuk jaringan, terdapat kelebihan
dan kekurangan, tergantung pada kebutuhan dan sifat kelompok.
Beberapa anggota menjadi sentral di dalam jaringan, dan beberapa
yang lainnya justru terisolasi.  Dan, perubahan bentuk jaringan akan
terjadi seiring dengan perubahan waktu (Ruben, 1992: 361).

Gambar 9.3
Bentuk Jaringan komunikasi kelompok

Sumber: Ruben (1992: 360)

Setiap kelompok perlu membangun jaringan yang fully integrated
diantara para anggotanya. Kelebihan jaringan fully integrated bahwa
setiap anggota dapat mengirim dan menerima informasi di dalam
kelompok secara optimal. Namun perlu pula diatur mekanisme
jaringan agar aliran informasi tidak menjadi rumit atau crowded yang
malah menyulitkan anggota kelompok untuk menerimanya. Dalam
beberapa kasus, kekurangan informasi atau kelebihan informasi dapat
menjadi masalah dalam komunikasi kelompok. Bergitu pula dengan
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kebocoran informasi, atau penggunaan akses informas oleh yang tidak
berhak, juga dapat menjadi masalah dalam kelompok. Oleh karena itu,
model jaringan dan mekanisme akses informasi yang tepat, diperlukan
oleh setiap anggota agar komunikasi di dalam kelompok menjadi
efektif untuk mencapai tujuan kelompok.

Komunikasi kelompok dapat dilakukan secara langsung (non
media) atau memanfaatkan media elektronik. Tidak semua aktivitas
komunikasi kelompok dapat dilakukan secara tatap muka, maka
mediasi teknologi elektronik sangat diperlukan. Pemanfaatan teknologi
jaringan elektronik sangat membantu pembentukan kelompok yang
solid dan efektif untuk mencapai tujuannya. Adanya kendala ruang dan
waktu dalam komunikasi kelompok, dapat diatasi dengan hadirnya
teknologi yang memediasi. Karena melibatkan teknologi media, maka
komunikasi kelompok tidak lagi sekadar perpanjangan dari komunikasi
interpersonal. Penelitian maupun pengembangan teknologi untuk
komunikasi kelompok terus berkembang beberapa tahun belakangan.
Bahkan teknologi komunikasi, baik dari segi hardware, software
maupun network, terus dikembangkan oleh vendor atau perusahaan
sebagai ladang bisnis yang sangat menjanjikan.

Salah satu teknologi komunikasi kelompok adalah Computer-
mediated communication (CMC).  Prinsip dari CMC adalah segala
komunikasi yang dilakukan dengan perantara komputer. Contohnya
percakapan dengan handphone, teleconference via VoIP, dan 3G.
Teknologi komunikasi memungkinkan kelompok melakukan
pertemuan dengan perantara software. Hubungan CMC dan
komunikasi kelompok didasarkan pada pengembangan software yang
dapat mempermudah komunikasi dalam kelompok (intragroup) maupun
antar kelompok (intergroup) (Lihat: Akil, 2012: 108-113).

2. Tahap Perkembangan

Kelompok, sebagai sebuah institusi sosial, senantiasa mengalami
perubahan, pertumbuhan, atau perkembangan (development) sesuai
dengan kebutuhan internal dan tantangan eksternal. Beberapa ahli
(theorist) telah menyampaikan teori atau model mengenai
perkembangan kelompok. Teori dan model yang dikemukakan itu
semuanya setuju bahwa kelompok melewati berbagai fase, atau tahap,
dalam perkembannya. Seperti halnya manusia yang dimulai dari proses
kelahiran, anak-anak, remaja, dewasa, masa tua, sampai kematian ---
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proses perkembangan kelompok bergerak dari satu tahap ke tahap
berikutnya yang dapat diprediksi sebagai sebuah model sekuensial.

Apa tahap-tahap penting dalam proses perkembangan sebuah
kelompok? Teori group development (perkembangan kelompok) yang
dikemukakan oleh Bruce Tuckman’s (1965, 1977) mengemukakan
bahwa sebagian besar kelompok berubah melalui lima tahap, yaitu: (a)
tahap forming ketika anggota saling mengenal dan membentuk
formasi antara satu dengan lainnya; (b) tahap storming ketika
konflik-konflik muncul diantara anggota dalam mengejar status dan
mewujudkan tujuan kelompok; (c) konflik tersebut menurun bila
kelompok menjadi lebih terstruktur dan mempunyai standar perilaku
pada tahap norming; kemudian (d) tahap performing ketika
kelompok bergerak melampaui segala pertentangan dan sumberdaya
kelompok difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan
dengan baik; dan (e) tahap adjourning ketika kelompok terus
melakukan tugasnya hingga selesai dan membubarkan diri (disbands).
Setiap kelompok cenderung untuk mengulang proses tersebut melalui
keseimbangan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tugas dengan
perilaku secara emosional dari setiap anggota. Setiap tahapan tersebut
akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

a. Forming: the orientation stage
Pada bagian awal pembentukan kelompok ditandai dengan

kekakuan, upaya mengaitkan berbagai hal dan secara relatif tingkat
interaksi  masih rendah. Selama dimulainya tahap forming (forming
stage), anggota mengawasi perilaku mereka untuk menghindari berbagai
gangguan terhadap ketenangan yang sementara ditunjukkan oleh setiap
anggota. Karena struktur kelompok belum terbentuk, anggota sering
merasa tidak pasti mengenai peran mereka di dalam kelompok, apa
yang perlu mereka lakukan untuk membantu kelompok mencapai
tujuannya, atau siapa yang akan memimpin kelompok tersebut.

Pada tahap ini, ketegangan diatasi dengan mencairkan suasana
dan anggota menjadi lebih saling mengenal. Setelah hambatan-
hambatan mulai berkurang, anggota kelompok secara khusus mulai
membagi informasi mengenai diri dan tujuan mereka. Untuk
memahami dan menjalin hubungan yang lebih baik, anggota-anggota
individual mulai mengumpulkan informasi mengenai karakteristik
personaliti, minat, dan sikap pemimpin dan anggota kelompok.
Anggota menyadari bahwa anggota lain di dalam kelompok
menunjukkan minat satu sama lain, dan menggunakan kesempatan ini
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untuk memunculkan beberapa privat, informasi personal selama
pembicaraan dan pertukaran berbasis-internet. Secara bertahap,
komunikasi mengenai informasi perosnal disebut self-disclosure
(membuka diri), dan hal itu memberi fungsi yang penting untuk
membantu seseorang mengenal orang lain. Bagaimanapun juga,
seorang anggota kelompok akan lebih dekat (familiar) dengan anggota
lain ketika interaksi menjadi lebih terbuka dan spontanitas.

b. Storming: the conflict stage
Pada tahap storming ditandai dengan konflik-konflik personal

antara individu-individu dalam kelompok yang telah bekerja namun
mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, konflik prosedural
yang melampaui tujuan, dan adanya kompetisi antara anggota untuk
mendapatkan autoriti, kepemimpinan, dan peran prestisius lainnya.
Pada sebuah kelompok yang memiliki pemimpin formal (official leader),
misalnya tim sepakbola, konflik seringkali berpusat pada hubungan
(relationship) antara pimpinan dan anggota kelompok. Pada masa
orientasi, anggota menerima petunjuk pimpinan dengan sedikit
bertanya, tetapi pada kelompok yang sudah matang, konflik pimpinan-
anggota akan mengacaukan fungsi-fungsi kelompok. Anggota
mungkin hanya menunjukkan sikap fight or flight (berkelahi atau lari).
Beberapa anggota mungkin secara terbuka menentang keputusan dan
kebijakan pimpinan (fight), sementara yang lain mungkin mengurangi
kontak dengan pimpinan (flight). Pada kelompok yang tidak
mengangkat pimpinan secara formal, konflik-konflik muncul berupa
persaingan untuk mendapatkan peran dan status di dalam kelompok.
Ketika pola-pola otoriti, atraksi, dan komunikasi yang dikembangkan
menjadi stabil maka konflik menurun, namun hal itu berubah ketika
anggota mulai kembali berebut kekuasaan dan otoriti.

Banyak anggota pesimis (discourage) dengan adanya konflik-
konflik pada kelompok yang masih muda, namun konflik pada
umumnya sejalan dengan keharmonisan di dalam kelompok. Analis
konflik menyarankan dinamika kelompok harus berjalan untuk
memastikan perubahan berkelanjutan namun sepanjang perubahan itu
muncul ketegangan dan kegentingan yang berwujud konflik. Pada
situasi yang jarang terjadi, anggota kelompok menghindari berbagai
konflik sebab tindakan mereka terkoordinasi secara sempurna; namun
pada umumnya, tekanan dan tarikan dari kekuatan personal tidak
dsapat dihindari memberi pengaruh munculnya konflik. Tingkat
konflik yang rendah menunjukkan hubungan antarpribadi yang positif
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dalam kelompok, tetapi jika tidak ada konflik akan menyebabkan
anggota kurang terlibat, kurang termotivasi, dan bosan.

Konflik tidak seharusnya dihindari, karena hal tersebut
merupakan salah  satu faktor untuk menciptakan kohesi kelompok.
Jika konflik menjadi besar dan tidak terkendali, maka hal itu dapat
menghancurkan kelompok. Tetapi pada saat yang sama, konflik
merupakan bagian dari struktur, arah, dan harapan-harapan kinerja.
Anggota dari kohesi kelompok perlu memahami perspektif anggota
lain, dan memahami lebih dalam dengan jujur, ketika terjadi
konfrontasi, dan mencari penyelesaian masalahnya. Di satu sisi, konflik
bisa meningkatkan kinerja, dan di sisi lain bisa menghasilkan kerugian
dan penderitaan. Sebagian besar kelompok yang bisa bertahan karena
mampu menyelesaikan konflik dengan cepat sebelum pertentangan-
pertentangan itu menimbulkan kerusakan permanen dalam hubungan
antar anggota kelompok.

c. Norming: the structure stage
Ketika setiap krisis dapat diatasi, maka kelompok akan menjadi

makin stabil, terorganisasi, dan kohesif. Keadaan kelompok pada tahap
ketiga ini (norming stage) adalah menyatu dan teratur. Ketika kelompok
konflik berada pada level rendah, maka kedekatan, persahabatan, dan
kesatuan kelompok tercipta. Kepercayaan dan dukungan bersama
meningkat, anggota bekerjasama antara satu dengan lainnya, dan
anggota mencoba mencoba mendapatkan keputusan melalui
konsensus. Kelompok menjadi kohesif (kompak).

Kelompok menjadi lebih teratur karena telah mengatasi
masalah-masalah yang disebabkan oleh konflik awal --- ketidakpastian
tujuan, peran, wewenang --- dan mempersiapkan penyelesaian
pekerjaan yang ada. Norma muncul dengan lebih jelas dan menjadi
penuntun kepada anggota untuk berinteraksi antara satu dengan
lainnya. Perbedaan pendapat masih ada, namun sekarang mereka
sepakat untuk berdiskusi secara konstruktif dan bernegosiasi. Anggota
berkomunikasi dengan lebih terbuka kepada anggota lainnya mengenai
kepentingan pribadi dan kelompok, sebab anggota sudah saling
mengetahui dengan lebih baik.

d. Performing: the work stage
Sangat sedikit kelompok yang bisa produktif secepatnya, namun

produktivitas kelompok biasanya menunggu sampai kelompok
matang. Berbagai jenis kelompok, seperti pekerja pabrik merakit unit-
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unit relay, peserta workshop, dan anggota ekspedisi, menjadi lebih
efisien dan produktif sesuai dengan siklus perkembangan kelompok.
Semakin matang suatu kelompok, semakin banyak waktu yang
digunakan oleh kelompok itu untuk bekerja, dibanding bersosialisasi,
mencari arah, atau berdiskusi. Anggota kelompok yang berinteraksi
secara verbal dan non verbal dengan baik dapat menyelesaikan
tugasnya lebih cepat dan fokus. Konflik dan ketidakpastian juga
menurun ketika pekerjaan lebih difokuskan. Ketika kelompok
mencapai tahap performing, anggota mengubah perhatian mereka dari
apa yang tidak penting menjadi apa yang perlu dilakukan oleh
kelompok tersebut untuk mencapai tujuannya.

Bagaimana pun juga tidak semua kelompok mencapai tahap
produktif ini. Jika Anda pernah menjadi anggota sebuah kelompok
yang gagal untuk mencapai produktivitas, Anda mungkin lebih bersifat
individual. Dalam studi neighborhood action commitees, hanya 1 dari 12
kelompok yang mencapai tahap produktivitas; yang lainnya berada di
bawah yaitu tahap forming atau storming. Pada peneltian sebelumnya
pada unit tempur didapatkan bahwa dari 63 pasukan, hanya 13 yang
dapat digolongkan sebagai unit yang berkinerja efektif. Dan, analisis
pada 18 anggota kelompok yang bertumbuh hanya 5 yang mampu
mengelola pekerjaannya sampai tahap prestasi.

e. Adjourning: the dissolution stage
Sebuah kelompok masuk ke tahap pembubaran (dissolution) dapat

dilakukan secara terencana atau spontan (tiba-tiba). Pembubaran
terencana terjadi ketika suatu kelompok telah menyelesaikan tugasnya
atau kehabisan waktu dan sumberdaya. Pembubaran dilakukan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapka. Sedangkan pembubaran spontan,
terjadi ketika kelompok itu berakhir tanpa penjadwalan sebelumnya.
Dalam beberapa kasus, masalah-masalah yang tidak diantisipasi dapat
membuat kelompok berada dalam kegagalan interaksi. Ketika
kelompok berulang kali gagal mencapai tujuannya, maka anggota atau
kekuatan dari luar menyimpulkan bahwa mempertahankan kelompok
merupakan suatu pemborosan waktu dan sumberdaya. Dalam kasus
lain, anggota mungkin begitu lama berada di dalam kelompok dan
tujuan mereka tidak mendapatkan kepuasan atau jaminan untuk
melanjutkan keanggotaan mereka. Dalam teori pertukaran sosial (social
exchange theory), ketika reward yang tersedia untuk anggota menurun
dan biaya keanggotaan meningkat, maka anggota menjadi tidak puas.
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Jika anggota merasa tidak ada pilihan atau mereka tidak puas, maka
anggota akan meninggalkan kelompok tersebut.

Tahap pembubaran dapat menjadi tekanan bagi anggota. Ketika
pembubaran merupakan sesuatu yang tidak direncanakan, sesi terakhir
dari kelompok mungkin dipenuhi dengan konflik diantara anggota,
munculnya apathy (ketidakpedulian) dan animosity (kebencian), atau
berulangnya kegagalan tugas kelompok. Meskipun pembubaran itu
direncanakan, anggota mungkin merasakan tekanan. Pekerjaan di
dalam kelompok mungkin berlebihan, tetapi mereka masih bersedih
dan menderita dengan pembubaran kelompok. Hubungan kemitraan
antara anggota juga kadang-kadang mengalami kekosongan ketika
sebuah kelompok berakhir (Lihat: Forsyth, 2009: 129-134).

Gambar 9.4
Tahap perkembangan kelompok

Sumber: Forsyth (2009:20)
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Tahap-tahap perkembangan kelompok yang dijelaskan di atas dapat
diringkaskan dalam tabel 9.1 di bawah ini.

Tabel 9.1
Tahap perkembangan kelompok

Sumber : Forsyth (2009:130)

Perilaku komunikasi yang terjadi pada setiap tahap adalah: pada
tahap forming, anggota berkomunikasi saling membuka diri, saling
mengenal, dan berinteraksi membentuk ikatan satu sama lain; pada
tahap storming, anggota saling bersaing, menutup diri, dan muncul
konflik antara satu dengan lainnya; pada tahap norming, anggota
mencoba lebih memahami anggota lain, perilaku komunikasi lebih
terstruktur, dan memiliki standar dalam bekerja; pada tahap performing,
anggota saling bekerjasama dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
dan tahap adjourning, yaitu anggota atau kelompok telah menyelesaikan
tugasnya dan membubarkan diri. Dengan memahami perilaku
komunikasi pada setiap tahap perkembangan tersebut, maka anggota
dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi dalam kelompok.
Setiap tahap memerlukan penyesuaian perilaku, termasuk perilaku
komunikasi, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan efektivitas
dan produktivitasnya untuk mewujudkan tujuan kelompok. Dengan
kinerja terbaik dari setiap individu dan kerjasama antara indvidu dalam
kelompok, maka kelompok tersebut dapat tetap bertahan menghadapi
perubahan situasi eksternal yang ada di sekitarnya, untuk memberikan
benefit bagi anggota dan kelompoknya.
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E. Latihan
1. Apa yang dimaksud struktur kelompok?
2. Jelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal

mempengaruhi struktur kelompok?
3. Jelaskan tahap perkembangan kelompok.
4. Jelaskan bagaimana perilaku komunikasi yang terjadi dalam

setiap tahap perkembangan kelompok.

F. Rangkuman
Struktur kelompok adalah pola interaksi yang stabil antara

anggota kelompok, yang berkaitan dengan bentuk pengelompokan,
bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antaranggota, pembagian
tugas dan sebagainya. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi
struktur kelompok. Faktor internal adalah karakteristik anggota yang
berperan dalam pembentukan dan perkembangan kelompok. Misalnya,
anggota yang memiliki informasi yang baik tentang tugas kelompok
akan sangat termotivasi untuk muncul sebagai seorang pemimpin dan
menggerakkan proses pengambilan keputusan internal. Faktor
eksternal seperti ukuran kelompok, tugas, dan sumber daya luar
mempengaruhi struktur kelompok. Misalnya, keputusan yang diambil
oleh badan legislatif sangat dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di
masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi struktur  kelompok
adalah jumlah anggota dan jaringan. Semakin banyak anggota yang
terlibat maka keterkaitan (linkage) yang terbentuk juga makin besar,
bahkan meningkat secara eksponensial. Secara teoritis, jaringan yang
terbentuk dalam suatu kelompok, minimal adalah: model circle (cincin),
wheel (kemudi), chain (rantai) dan all channel (semua jalur).

Kelompok, sebagai sebuah institusi sosial, senantiasa mengalami
perkembangan. Bruce Tuckman’s (1965, 1977) mengemukakan lima
tahap perkembangan kelompok, yaitu: tahap forming ketika anggota
saling mengenal dan membentuk formasi antara satu dengan lainnya;
tahap storming ketika konflik-konflik muncul diantara anggota dalam
mengejar status dan mewujudkan tujuan kelompok; konflik tersebut
menurun bila kelompok menjadi lebih terstruktur dan mempunyai
standar perilaku pada tahap norming; kemudian tahap performing
ketika kelompok bergerak melampaui segala pertentangan dan
sumberdaya kelompok difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan-
pekerjaan dengan baik; dan tahap adjourning ketika kelompok terus
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melakukan tugasnya hingga selesai dan membubarkan diri (disbands).
Perilaku komunikasi anggota dengan anggota lainnya akan mengikuti
situasi kelompok pada setiap tahapan tersebut.

G. Tes Normatif
1. apa yang dimaksud struktur komunikasi kelompok dan pengaruh

faktor internal dan eksternal pada struktur kelompok.
2. Jelaskan tahap perkembangan kelompok menurut Tuckman’s.
3. Jelaskan perilaku komunikasi yang terjadi pada setiap tahap

perkembangan kelompok.

H. Kunci Jawaban
1. Struktur kelompok adalah pola interaksi yang stabil antara anggota

kelompok, yang berkaitan dengan bentuk pengelompokan, bentuk
hubungan, perbedaan kedudukan antar-anggota, pembagian tugas
dan sebagainya. Kelompok berfungi dan terbentuk dari interaksi
antar-anggotanya. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi
struktur kelompok. Faktor internal adalah karakteristik anggota
yang berperan dalam pembentukan dan perkembangan kelompok.
Misalnya, anggota yang memiliki informasi yang baik tentang
tugas kelompok akan sangat termotivasi untuk muncul sebagai
seorang pemimpin dan menggerakkan proses pengambilan
keputusan internal. Faktor eksternal seperti ukuran kelompok,
tugas, dan sumber daya luar juga mempengaruhi struktur
kelompok. Misalnya, keputusan yang diambil oleh badan legislatif
sangat dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di masyarakat.

2. Bruce Tuckman’s (1965, 1977) mengemukakan lima tahap
perkembangan kelompok, yaitu: tahap forming ketika anggota
saling mengenal dan membentuk formasi antara satu dengan
lainnya; tahap storming ketika konflik-konflik muncul diantara
anggota dalam mengejar status dan mewujudkan tujuan
kelompok; konflik tersebut menurun bila kelompok menjadi lebih
terstruktur dan mempunyai standar perilaku pada tahap
norming; kemudian tahap performing ketika kelompok
bergerak melampaui segala pertentangan dan sumberdaya
kelompok difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan
dengan baik; dan tahap adjourning ketika kelompok terus
melakukan tugasnya hingga selesai dan membubarkan diri.
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3. Perilaku komunikasi yang terjadi pada setiap tahap perkembangan
kelompok adalah: pada tahap forming, setiap anggota saling
berkomunikasi untuk membuka diri, saling mengenal, dan
berinteraksi membentuk ikatan satu sama lain; pada tahap storming,
anggota saling bersaing, menutup diri, dan muncul konflik antara
satu dengan lainnya; pada tahap norming, anggota mencoba lebih
memahami anggota lain, perilaku komunikasi lebih terstruktur,
dan memiliki standar perilaku; pada tahap performing, anggota saling
bekerjasama dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik; dan tahap
adjourning, yaitu setiap anggota atau kelompok telah menyelesaikan
tugasnya dan membubarkan diri.

***
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BAB 10
TEORI KOMUNIKASI KELOMPOK

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah
Materi kuliah ini membahas beberapa teori yang berkaitan

dengan komunikasi kelompok (group communication), baik komunikasi ke
dalam (intra-group communication) maupun ke luar kelompok (inter-group
communication). Teori-teori tersebut adalah: (1) Groupthink Theory; (2)
Structuration Theory; (3) Functional Group Communication Theory; (4) Bona
Fide Group Theory; (5) Symbolic Convergence Theory; (6) Muted Group Theory;
(7) Group Syntality Theory; (8) Social Comparison Theory; (9) Group
Achievement Theory; dan (10) Sociometric Theory.

B. Pedoman Mempelajari Materi
Baca, perhatikan, dan pahami  uraian mengenai teori-teori yang

terkait dengan komunikasi kelompok sehingga mahasiswa dapat
memahami berbagai perspektif teori dalam komunikasi kelompok.

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa dapat

memahami dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan
komunikasi kelompok, yaitu: (1) Groupthink Theory; (2) Structuration
Theory; (3) Functional Group Communication Theory; (4) Bona Fide Group
Theory; (5) Symbolic Convergence Theory; (6) Muted Group Theory; (7) Group
Syntality Theory; (8) Social Comparison Theory; (9) Group Achievement Theory;
dan (10) Sociometric Theory.

D. Materi Perkuliahan
Allah menciptakan manusia dan memberinya kehidupan dalam

berbagai kelompok dan budaya. Setiap kelompok membawa identitas
dan cara hidup yang berbeda-beda. Untuk mewujudkan kehidupan
yang damai dan sejahtera di atas dunia ini, maka setiap kelompok
membutuhkan interaksi, baik interaksi antara satu individu dengan
individu lain dalam satu kelompok (intra-group communication), maupun
antara satu kelompok dengan kelompok lain (inter-group communication).
Interaksi tersebut dimaksudkan agar manusia dapat memenuni
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kebutuhannya sebagai makhluk sosial dan sebagai khalifah di bumi.
Alquran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, bahwa:

ِ ذۡ   ٞ ِ َ  ِّ ِ ِ إ َ ِ َ َ ۡ ِ  َ َل َر ِض ٱَ َ ٓاْ ۡ ُ َ  ۖ ٗ َ ِ َ
 ُ ِ ۡ َ َو َ ِ  ُ ِ ۡ ُ َ َ ِ  ُ َ ۡ َ ٓءَ ٱَ َ ِ ّ ُ ِ ّ َ ُ  ُ ۡ َ َو

َن  ُ َ ۡ َ  َ َ  ُ َ ۡ ٓ أَ ِّ ِ َل إ َ  ۖ َ َ ُس  ِ ّ َ ُ َك َو ِ ۡ َ ِ َ َ َو
ٓءَ ٱَدَم َءا َ ۡ َ ۡ َ َ  ۡ ُ َ َ َ ُ َ ِ ٱُ َ ِ َ َ ۡ ِ َل أَ َ َ ُٔ ِ

 َ ِ ِ ٰ َ  ۡ ُ ُ ٓءِ إِن  َ ُ َ ٓءِ  َ ۡ َ ِ ْ ا ُ َ َ ۡ ِ  َ  َ َ ٰ َ ۡ ُ
 َ َ أَ ِ ۖٓ إ َ َ ۡ َ َ ِ ٓ إ َ ُ ٱَ ِ َ ُ ٱۡ ِ َ ۡ

Terjemahnya:
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman:
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar
orang-orang yang benar!"
Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain
dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah
yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."
Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama
benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda
itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa
Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang
kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" (QS. Al-Baqarah: 30-33).

Manusia tidak dapat menjalankan tugas kekhalifaan tanpa
interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Proses interaksi
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itulah yang disebut komunikasi. Komunikasi antarmanusia
menggunakan bahasa verbal, non verbal, maupun paralinguistik.
Komunikasi dilakukan untuk menciptakan kesamaan pengertian, sikap,
dan perilaku diantara para individu maupun kelompok-kelompok yang
ada di muka bumi ini. Dengan adanya saling pengertian di antara
individu dan kelompok tersebut, maka akan tercipta kerjasama,
keharmonisan, dan kemakmuran di atas dunia ini.

Pada bagian ini akan dibahas beberapa teori mengenai
komunikasi kelompok. Teori-teori tersebut berasal dari berbagai
disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, dan pendidikan, yang telah
diadopsi dalam bidang ilmu komunikasi, antara lain: (1) Groupthink
Theory; (2) Structuration Theory; (3) Functional Group Communication Theory;
(4) Bona Fide Group Theory; (5) Symbolic Convergence Theory; (6) Muted
Group Theory; (7) Group Syntality Theory; (8) Social Comparison Theory; (9)
Group Achievement Theory; dan (10) Sociometric Theory. Teori-teori tersebut
akan dibahas secara singkat di bawah ini.

1. Groupthink Theory
Menurut Irvings Janis (1972), groupthink as “a mode of thinking that
people engage in when they are deeply involved in a cohesive in-group, when the
members’ strivings for unanimity override their motivation to realistically
appraise alternative courses of action” (Groupthink adalah modus
berpikir yang mengikat orang-orang ketika mereka terlibat sangat
kohesif dalam kelompok, ketika aspirasi anggota kelompok
melampaui motivasi mereka untuk secara realistis menilai program
alternatif tindakan). Istilah ini merupakan keadaan ketika sebuah
kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk
menolak anggapan/opini publik yang sudah nyata buktinya, dan
memiliki nilai moral. Groupthink adalah suatu pola pikir yang
cenderung mementingkan kohesivitas kelompok dan solidaritas
daripada mempertimbangkan fakta-fakta secara realistis; atau
groupthink merupakan proses pengambilan keputusan yang
terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-
anggota berusaha mempertahankan konsensus kelompok
sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi.
Keputusan kelompok ini datang dari beberapa individu
berpengaruh dalam kelompok yang irrasional tapi berhasil
mempengaruhi kelompok menjadi keputusan
kelompok. Groupthink mempengaruhi kelompok dengan
melakukan aksi-aksi yang tidak masuk akal dan tidak
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mempedulikan pendapat-pendapat yang bertentangan di luar
kelompok. Kelompok yang terkena sindrom groupthink biasanya
adalah kelompok yang anggota-anggotanya memiliki background
yang sama, terasing (tidak menyatu, terisolir) dari pendapat-
pendapat luar, dan tidak ada aturan yang jelas tentang proses
pengambilan keputusan. Contohnya, keputusan AS menyerang
Irak, banyak ditentang oleh negara lain dan bahkan sebahagian
warga negaranya sendiri, meskipun dengan alasan adanya senjata
pemusnah massal dan terorisme. Buktinya, dalam pemilu sela di
AS dalam beberapa hari ini, partai Republik yang merupakan
partainya pemerintahan Bush, kalah dari partai Demokrat. Di
antara sebab kekalahan itu adalah karena masalah kebijakan
pemerintah AS (yang dikuasai partai Republik) menyerang Irak.
Singkatnya, groupthink terjadi manakala ada semacam
konvergenitas pikiran, rasa, visi, dan nilai-nilai di dalam sebuah
kelompok menjadi sebuah entitas kepentingan kelompok, dan
orang-orang yg berada dalam kelompok itu dilihat tidak sebagai
individu, tetapi sebagai representasi dari kelompoknya. Apa yang
dipikirkan, dirasa, dan dilakukan adalah kesepakatan satu
kelompok. Tidak sedikit keputusan-keputusan yang dibuat secara
groupthink itu yang berlawanan dengan hati nurani anggotanya,
maupun orang lain di luarnya. Namun mengingat itu kepentingan
kelompok, maka mau tidak mau semua anggota kelompok harus
kompak mengikuti arah yang sama agar tercapai suatu
kesepakatan bersama. Faktor utama Concurrent Seeking
Behavior sering menjadi dasar terjadi groupthink. Concurrent Seeking
Behavior adalah perilaku kecenderungan saling ketergantungan dan
kesepakatan bersama untuk bersatu dalam memecahkan masalah
dalam kelompok. Perilaku ini dipengaruhi variabel kelompok
kohesif, struktur kelompok yang jelek, dan konteks provokatif.
Ketiga variabel inilah mempengaruhi kelompok untuk
menggunakan groupthink dalam pemecahan masalah (lihat:
Wibisono, 2015; Griffin, 2012: 231).
Groupthink adalah teori yang berhubungan dengan komunikasi
kelompok kecil. Janis memfokuskan karyanya pada kelompok
pemecahan masalah dan kelompok orientasi kerja, yang tujuan
utamanya adalah untuk membuat keputusan dan memberikan
rekomendasi kebijakan. Pengambilan keputusan adalah bagian
penting dari kelompok-kelompok kecil. Kegiatan lain dari
kelompok-kelompok kecil termasuk berbagi informasi, sosialisasi
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berkaitan dengan orang-orang dan kelompok-kelompok eksternal,
mendidik anggota baru, mendefinisikan peran, dan bercerita.
Terdapat tiga asumsi penting yang memandu teori groupthink
yaitu: (a) kondisi kelompok yang menunjukkan kekompakan
tinggi (high cohesiveness); (b) pemecahan masalah kelompok
terutama melalui proses kesepakatan; dan (c) kelompok dan
pengambilan keputusan kelompok merupakan hal yang kompleks.
Janis (1982) mengamati tiga kategori gejala (symptomps) groupthink
yaitu: harapan terlalu tinggi pada kelompok, adanya ketertutupan-
pikiran, dan tekanan terhadap keseragaman (West and Turner,
2010: 239-254).

2. Structuration Theory
Structuration Theory (Teori Strukturasi) digunakan pada komunikasi
kelompok, organisasi, atau lembaga sosial. Seperti kontraktor
menggunakan blueprint (cetak biru) sebagai panduan untuk
membangun sebuah struktur, anggota kelompok menggunakan
aturan untuk menyatakan harapan perilaku dan komunikasi dalam
kelompok. Dalam Uncertanity Reduction Theory (bab 5) dijelaskan
bahwa orang cenderung tidak nyaman dengan ketidakpastian.
Pertimbangkan perlunya struktur dalam hidup Anda sendiri.
Biasanya mahasiswa ingin mengetahui struktur atau aturan
sehingga mereka akan mengerti apa yang diharapkan dari mereka
di kelas. Jika seorang dosen hanya mengumumkan, “Kita memiliki
beberapa tes, kuis, dan Anda harus melakukan sebuah tugas,”
mahasiswa akan tidak nyaman dengan informasi yang terbatas
tersebut. Mereka ingin petunjuk yang lebih spesifik, atau aturan
mengenai persyaratan tugas tersebut, batas waktu, cara penilaian
ujian, dan sebagainya. Dengan demikian, dosen dapat
memberikan kepada mahasiswa sebuah silabus, cetak biru aturan
untuk kelas, di mana struktur dibuat dan dipelihara. Namun, kita
bisa juga mengubah struktur kelompok dengan mengadaptasi
aturan atau membuat yang baru. Umpan balik yang diberikan oleh
mahasiswa, misalnya, dapat menjadi bahan masukan bagi seorang
dosen untuk mengubah silabus, kriteria dan metode ujian untuk
mahasiswa di masa di masa mendatang.
Sosiolog Anthony Giddens percaya bahwa lembaga-lembaga
sosial yang diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui
penggunaan aturan. David Seibold dan Karen Kroman Myers
(2006) berpendapat bahwa lembaga sosial “mengatur seluruh
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anggota dalam proses interakasi dan tindakan: menyebarluaskan
informasi, mengalokasikan sumber daya, menyelesaikan tugas,
membuat pilihan, mengelola perbedaan pendapat, dan
sejenisnya.” Struktur kelompok, organisasi, atau lembaga adalah
fokus dari Structuration Theory (Teori Penstrukturan). Inti dari teori
ini adalah kelompok menciptakan struktur, yang dapat diartikan
sebagai aturan dan sumber daya kelompok. Struktur ini, pada
gilirannya, menciptakan sistem sosial dalam suatu kelompok.
Kelompok mencapai kehidupan mereka sendiri karena cara
anggotanya menggunakan struktur mereka. Struktur kekuasaan
memandu pengambilan keputusan yang terjadi dalam kelompok
tersebut. Dalam teori ini, aturan dalam kelompok mengarahkan
apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa lakukan oleh anggota.
Dalam interaksi antara anggota, aturan memandu anggota untuk
mempertahankan atau mengubah kelompok. Sebuah contoh di
mana aturan perusahaan tentang layanan pelanggan miskin dapat
berubah melalui pembicaraan antara karyawan dengan manajer.
Proses perubahan aturan mengenai layanan ini mungkin berkaitan
dengan hirarki, misalnya, sejauh mana seorang karyawan dapat
berbagi pendapat dengan atasan. Karyawan yang melakukan
pertemuan dengan manajer berpotensi mempengaruhi struktur
organisasi dengan keputusan yang dibuat selama diskusi mereka.
Jika mereka memutuskan untuk mengubah aturan pelayanan,
maka seluruh struktur organisasi mungkin harus diubah. Melalui
komunikasi memungkinkan suatu kelompok untuk berubah.
Giddens (1979, 1993) memandang struktur sosial sebagai pedang
bermata dua. Struktur dan aturan-aturan yang kita buat membatasi
perilaku kita. Namun, aturan yang sama juga memungkinkan kita
untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu
aturan untuk memandu keputusan kita tentang bagaimana kita
berperilaku. Aturan-aturan ini dapat secara eksplisit dinyatakan
(seperti prosedur pengaduan yang diuraikan dalam panduan
karyawan) atau implisit belajar (seperti menghormati satu sama
lain dengan menyediakan setiap anggota kelompok kesempatan
untuk menyuarakan atau pendapatnya). Kelompok yang
dikoordinasikan di berbagai interaksi sosial, misalnya sosialisasi
anggota baru melalui resepsi karyawan baru, melakukan
pertemuan secara langsung atau melalui konferensi video, atau
mengajar keterampilan baru dalam sesi pelatihan karyawan
(Giddens, 1984) menunjukkan bahwa kunci untuk membuat sense
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of communication muncul dalam kelompok adalah memeriksa
struktur yang berfungsi sebagai dasar komunikasi mereka.
Teori ini membedakan sistem, struktur, dan tindakan. Sistem
adalah seperangkat pola normal pertukaran yang menghubungkan
orang-orang, perilaku, pesan, hubungan, dan termasuk elemen
manusia dan bukan manusia. Struktur merujuk pada aturan dan
sumber daya anggota yang digunakan untuk menciptakan dan
mempertahankan sistem, serta untuk memandu perilaku mereka.
Aturan adalah prinsip-prinsip atau rutinitas yang dapat
membimbing atau mengarahkan tindakan; sumberdaya adalah
orang atau sesuatu yang dapat digunakan atau diadaptasi dalam
tindakan. Struktur sosial menunjukkan orang memiliki perilaku
dan terlibat dalam perilaku spesifik terorganisir dari sistem
perilaku yang bermakna bagi mereka. Perbedaan ini menjadi pusat
teori ini yaitu: struktur aturan dan sumberdaya yang baik
dihasilkan (digunakan dalam berinteraksi sebagai cara efektif dan
bermakna) dan direproduksi (dipertahankan atau diubah sebagai
sumber daya) dalam semua interaksi sosial. Teori ini dipandu oleh
tiga asumsi, yaitu: (a) kelompok dan organisasi diproduksi dan
direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya; (b)
aturan komunikasi berfungsi baik sebagai media untuk, dan hasil
dari, interaksi; dan (c) struktur kekuasaan membimbing proses
pengambilan keputusan dalam kelompok ini (Lihat: West and
Turner, 2010: 259-262; Littlejohn and Foss, 2009: 936-938).

3. Functional Group Communication Theory
Functional Group Communication Theory (Teori Komunikasi
Kelompok Fungsional) menjelaskan mengapa dan bagaimana
komunikasi terkait dengan kualitas keputusan kelompok. Teori ini
sangat berpengaruh dalam membimbing peneliti dan praktisi
tentang bagaimana komunikasi mempengaruhi pengambilan
keputusan kelompok dan bagaimana komunikasi disusun untuk
meningkatkan kemungkinan bahwa kelompok akan tiba di
keputusan berkualitas tinggi. Dennis Gouran dan Randy
Hirokawa adalah peneliti yang paling dekat hubungannya dengan
teori fungsional dalam pengambilan keputusan kelompok yang
efektif. Mereka menyatakan bahwa asal-usul teori ini dipengaruhi
oleh karya: John Dewey mengenai pemikiran reflektif (reflective
thinking), Robert Bales mengenai analisis proses interaksi



178

(interaction process analysis), dan Irving Janis tentang kewaspadaan
dalam pengambilan keputusan (vigilant decision making).
Pada bagian awal abad ke-20, John Dewey mengembangkan
metode untuk menggambarkan proses harus dilalui seseorang saat
memecahkan masalah. Dewey (1910) mengemukakan bahwa
proses berpikir reflektif melibatkan lima langkah yaitu: (1)
merasakan adanya masalah; (2) membatasi dan mendefinisikan, (3)
masukkan solusi yang dimungkinkan, (4) mengembangkan
penalaran mengenai implikasi dan konsekuensi dari solusi, dan (5)
mengobservasi dan mencoba lebih lanjut yang mengarah ke
penerimaan atau penolakan. Pengaruh kedua pada pengembangan
teori fungsional adalah karya Robert Bales. Bales dan rekan-
rekannya telah mengamati kemampuan anggota kelompok untuk
menangani empat masalah fungsional: adaptasi, kontrol
instrumental, ekspresi, dan integrasi. Ini adalah masalah dimana
kelompok harus mengatasinya agar bekerja efektif. Adaptasi dan
kontrol berperan dengan pengelolaan masalah tugas (yaitu,
membuat keputusan); ekspresi dan integrasi berkaitan dengan
pengelolaan masalah sosioemosional (yaitu, hubungan
pengelolaan). Kelompok berusaha menjaga keseimbangan
berkaitan dengan dua masalah ini, dan komunikasi kelompok
merupakan sarana utama mempertahankan keseimbangan itu.
Untuk Bales, anggota bekerja pada tugas mengganggu
keseimbangan kelompok dalam dimensi sosioemosional, dan
anggota kelompok harus bekerja untuk mengembalikan
keseimbangan ini. Komunikasi kelompok adalah sarana dimana
penyimpangan dari keseimbangan dapat diidentifikasi dan sarana
dimana keseimbangan dapat dicapai atau dipulihkan. Pengaruh
ketiga pada pengembangan teori fungsional adalah karya Irving
Janis mengenai kewaspadaan dalam pengambilan keputusan. Janis
berteori bahwa kelompok yang sangat kohesif kadang-kadang
menderita oleh pengambilan keputusan yang buruk karena
tekanan anggota mereka untuk mencapai konsensus (groupthink).
Dalam metode berpikir reflektif Dewey, komunikasi adalah
fungsional karena ketika diterapkan pada diskusi kelompok, itu
adalah cara di mana setiap langkah-langkah dari metode yang
dicapai, sehingga memungkinkan kelompok untuk mencapai
resolusi efektif dari masalah. Bales menunjukkan kategori
komunikasi yang berfungsi untuk mengaktifkan kelompok dalam
menangani keseimbangan dalam tugas dan domain
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sosioemosional. Dalam kewaspadaan pengambilan keputusan dari
Janis, komunikasi fungsional itu adalah cara di mana anggota
kelompok memenuhi setiap karakteristik kewaspadaan.
Teori fungsional bergantung pada asumsi bahwa efektivitas proses
pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh produksi perilaku
komunikatif tertentu, tetapi sejauh mana memenuhi persyaratan
untuk menyelesaikan tugas sengan sukses. Persyaratan ini, disebut
syarat fungsional, yang disebut oleh Gouran dan Hirokawa pada
tahun 1983. Dalam rangka untuk membuat keputusan yang
efektif, kelompok harus melakukan hal berikut: (a) Memahami
jenis jawaban dari isu yang ada. Jawaban ini menanggapi jenis
pertanyaan kelompok tentang fakta, dugaan, nilai, atau kebijakan;
(b) Tentukan karakteristik jawaban yang bisa diterima. Anggota
kelompok mengembangkan kriteria bahwa pilihan yang
diinginkan harus terpenuhi; (c) Pertimbangkan berbagai realitas
alternatif di antaranya jawaban yang bisa diterima, dianggap ada.
Anggota kelompok menghasilkan berbagai kemungkinan jawaban
/ alternatif / solusi untuk masalah yang sedang dipertimbangkan;
(d) Kritis memeriksa setiap alternatif dalam kaitannya dengan
setiap kriteria yang digunakan untuk menentukan jawaban yang
bisa diterima. Syarat ini mengasumsikan pengetahuan,
keterampilan, dan objektivitas dari anggota kelompok; (e) Pilih
alternatif yang terbaik sesuai dengan karakteristik jawaban yang
bisa diterima. Anggota kelompok juga harus membandingkan
alternatif terhadap satu sama lain untuk menentukan yang
tampaknya menjadi yang paling diinginkan dan sesuai. Teori ini
memprediksi bahwa kelompok yang lebih baik memenuhi syarat
pengambilan keputusan yang efektif akan membuat keputusan
yang lebih efektif. Umumnya, apa yang telah ditemukan adalah
bahwa kelompok-kelompok yang membuat keputusan yang lebih
baik juga memproduksi (a) lebih banyak tindakan komunikatif
yang memenuhi syarat fungsional; (b) tindakan yang lebih baik
memenuhi syarat fungsional; dan (c) tindakan yang memiliki
tingkat lebih tinggi pada penilaian global sejauh syarat yang ingin
dicapai (Littlejohn and Foss, 2009: 416-418).

4. Bona Fide Group Theory
Bona Fide Group Theory (Teori Kehandalan Kelompok), awalnya
dikembangkan oleh Linda Putnam dan Cynthia Stohl, yang
mengkritik teori Bales yang “hanya” melihat kelompok sebagai
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perluasan dari komunikasi antar individu saja. Pandangan mereka
menekankan bahwa kelompok tidak terlepas dari sistem atau
lingkungan yang lebih luas. Bagi mereka, kelompok merupakan
area yang bisa ditembus atau dibentuk sehingga tidak selalu ada
kondisi “didalam” dan “diluar” kelompok dan pembentukan serta
keberlangsungan kelompok sangat bergantung pada dukungan
lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, keterhandalan menjadi
sebuah kelompok justru sangat bergantung dalam penyesuaian
dengan lingkungan melalui proses komunikasi.
Dari konstruksi Teori Kehandalan Kelompok menjelaskan adanya
keterkaitan kelompok dengan lingkungan maka batasan dari
kelompok itu sendiri bukanlah hal mutlak. Kepercayaan individu
(keterhandalan) dalam kelompok justru dijalin dalam komunikasi
yang melibatkan lingkungan termasuk kelompok yang lain.
Interaksi dan conversation yang melibatkan kelompok lain dan
sistem lingkungan akan menunjukan loyalitas individu itu sendiri
terhadap kelompoknya. Selain itu, teori ini juga menjelaskan ada
masa atau situasi dimana kelompok tidak terandalkan atau tidak
mampu mengandalkan interaksi dengan lingkungan – dengan kata
lain terjadi ketidakkompakan kelompok – yang disebut liminality.
Pandangan dari bona fide group theory ini memberikan perluasan
bahwa sebuah kelompok merupakan ruang sebagai proses
mengolah input dan menciptakan output bagi kelompok; kelompok
sendiri dimaknai sebagai kesatuan interaksi suatu sistem.
Teori ini berpendapat bahwa semua kelompok mewujudkan batas
permeabel (permeable boundaries) dan saling ketergantungan dengan
konteks (interdependence with immediate context). Teori ini menyediakan
satu set konsep dan hubungan untuk mengeksplorasi karakteristik
penting tanpa membuat atau memanipulasi kelompok
eksperimental, terjadi secara alami yang berhadapan langsung
dengan lingkungan, atau ada mediasi. Dalam Teori Kehandalan
Kelompok, proses kelompok (misalnya, pengambilan keputusan,
manajemen konflik, sosialisasi anggota, pengolahan informasi)
dibentuk oleh dua karakteristik penting: batas permeabel dan
saling ketergantungan dengan konteks langsung. Karakteristik
ketiga, ketidakstabilan dan perbatasan ambigu (unstable an ambiguos
borders), muncul dari interaksi dinamis antara dua karakteristik
pertama yang berbeda. Karakteristik ini berfokus pada identitas
kelompok, terutama bagaimana mereka muncul dan berkembang
melalui cara-cara anggota mengubah batas-batas dan konteks
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kelompok mereka. Dengan mengambil karakteristik ini, teori
kelompok terpercaya memungkinkan para ilmuwan komunikasi
untuk memahami sifat kelompok (groupness) sebagai konstituted
yang melintasi ruang dan waktu. Teori ini berpendapat bahwa
mekanisme generatif dinamika kelompok adalah interaksi
komunikatif terus menerus antara lingkungan internal dan
lingkungan. Dinamika ini datang bersama-sama melalui negosiasi
batas kelompok, penciptaan identitas kelompok, dan membentuk
sifat penting dari kelompok. Dengan fokus pada dua karakteristik
penting, kelompok peneliti dapat mendeteksi hubungan antara
konteks, musyawarah kelompok, dan sistem pesan yang tidak jelas
di laboratorium tradisional dan penelitian lapangan.
Karakteristik pertama, batas permeabel, menantang asumsi bahwa
kelompok memiliki lokasi tetap, sebuah eksistensi terpisah dari
lingkungannya, dan batas yang statis, dan perbatasan tidak
berubah. Dalam studi kelompok tradisional, batas-batas dan
struktur dianggap sudah ada sebelumnya, dan maka konteks sosial
dipandang sebagai terpisah dari kelompok. Teori ini didasarkan
pada gagasan bahwa batas sebelumnya tidak ditentukan atau tidak
permanen, mereka juga tidak didefinisikan oleh tujuan, tugas,
lokasi fisik, atau adanya anggota kelompok. Sebaliknya, batas-
batas yang dikandung sebagai konstruksi sosial melalui interaksi
yang membentuk identitas kelompok; membuat, memperbanyak,
atau memutuskan koneksi dengan lingkungan internal dan
eksternal; menjalani sejarah anggota; dan refleks mendefinisikan
proses kelompok. Secara teoritis, cara di mana anggota kelompok
mengubah, mendefinisikan, pengalaman, dan bernegosiasi batas-
batas yang ditemukan dalam hubungan interaktif antara (a)
beberapa keanggotaan kelompok dan identitas peran yang saling
bertentangan, (b) representasi peran, (c) fluktuasi dalam
keanggotaan, dan (d) pembentukan identitas kelompok. Penelitian
empiris menunjukkan hubungan yang kuat antara cara kelompok
mengelola berbagai keanggotaan dengan tumpang tindih identitas
dan efektivitas kelompok. Jika batas terlalu fluktuatif dan tidak
jelas, kelompok berisiko menjadi kewalahan, kehilangan fokus dan
identitas; jika batas terlalu stabil dan eksklusif, kelompok sering
menjadi terisolasi, informasi tidak bersambung, dan tidak efektif.
Karakteristik utama kedua teori ini, saling ketergantungan
langsung dengan konteks. Konteks kelompok mengacu pada cara
dinamis dimana kelompok tergantung pada kontribusi mereka
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kepada lingkungan fisik, sosial, dan tugas. Di sebagian besar studi
kelompok masa lalu (baik di lapangan atau di laboratorium),
konteks dimasukkan dalam kelompok, dikontrol dengan
eksperimen atau manipulasi laboratorium, diperlakukan sebagai
asumsi konstan. Namun dalam Teori Kehandalan Kelompok,
saling ketergantungan adalah variabel dinamis yang secara timbal
balik dinegosiasikan sebagai konteks yang dibangun secara sosial
melalui (a) kemunikasi di dalam dan di luar kelompok, (b)
tindakan terkoordinasi antara kelompok-kelompok, (c) negosiasi
yurisdiksi atau otonomi, dan (d) interpretasi yang sedang
berlangsung di mana individu membuat rasa hubungan
antarkelompok saat ini dan masa lalu (Lihat: Littlejohn and Foss,
2009: 77-78; Fajar, 2015).

5. Symbolic Convergence Theory
Symbolic Convergence Theory (Teori Konvergensi Simbolik) adalah
teori umum komunikasi yang diciptakan oleh Ernest Bormann
yang menjelaskan proses dimana tema pesan yang muncul dalam
fungsi retorika secara dramatis menghubungkan penonton melalui
pesan-pesan. Ini menjelaskan bagaimana pendapat umum
diciptakan secara simbolis yang seringkali menjangkau dan
melibatkan sekelompok besar orang. Teori konvergensi simbolik
didasarkan pada dua asumsi utama: Pertama adalah bahwa
komunikasi menciptakan realitas, yang berarti bahwa bentuk-
bentuk simbolik tidak imitasi tetapi, sebagai Ernst Cassirer
menyebut mereka, organ realitas. Simbol memiliki kapasitas untuk
memberikan bentuk dan hukum ke dunia sensorik yang kacau dan
tidak teratur untuk menciptakan realitas; Kedua, tidak hanya itu
simbol menciptakan realitas bagi individu, tetapi juga bahwa bisa
ada tumpang tindih diantara pemahaman individu, penciptaan
realitas bersama, berbagi makna subjektif.
Teori konvergensi simbolik berakar dalam karya psikolog sosial
Robert Bales dan rekan Harvard University itu, yang
mengidentifikasi proses fantasi atau dramatisisasi kelompok kecil,
di mana tema imajinatif terikat keluar secara verbal dan nonverbal
dari orang ke orang dalam kelompok. Bormann mengadaptasi
pengamatan Bales tentang fantasisasi (fantasizing) dalam
kelompok-kelompok kecil untuk membuat metode analisis
retorikal dan teori konvergensi simbolik.
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Konstruk dasar dalam teori ini adalah tema fantasi. Fantasi
merupakan interpretasi imajinatif peristiwa di masa lalu, sebuah
penggambaran peristiwa di masa depan, atau penggambaran
peristiwa ini dihapus dalam ruang dan waktu dari peristiwa yang
sebenarnya. Tema Fantasy menceritakan tentang pengalaman
kelompok yang menciptakan realitas bagi mereka yang
berpartisipasi dalam tema-tema. Tema Fantasy terdiri dari tiga
jenis utama: tema karakter, tema pengaturan, dan tema aksi. Tema
karakter menggambarkan siapa karakter dalam drama --- misalnya
pahlawan atau penjahat. Tema pengaturan menggambarkan
lingkungan atau adegan di mana karakter terletak--- waktu dan
tempat tertentu --- dan tema aksi menggambarkan garis plot atau
apa karakter yang dilakukan. Contoh dari tema fantasi berasal dari
stasiun radio WKOR dari Starkville, Mississippi, yang
membanggakan diri sebagai salah satu stasiun radio terdengar
terbaik. Itu stasiun nomor satu dari 40 stasiun di negara bagian.
Bersama-sama, kombinasi tertentu dari tema fantasi merupakan
visi retoris, pandangan umum atau interpretasi realitas yang
dihasilkan dari kombinasi dari berbagai tema. Sebuah visi retoris
adalah drama komposit yang dibuat oleh pengaturan, tema
karakter, dan tindakan fantasi dimana kelompok masuk akal dari
dunianya. Setelah kesadaran bersama dibuat dalam bentuk visi
retoris, dapat diperbanyak, dengan semakin banyak konversi
dimungkinkan oleh komunikasi yang terus rantai keluar ke publik
yang lebih besar, menyusul semakin banyak orang yang menyadap
ke dalam tema fantasi visi.
Beberapa visi retoris menjadi bentuk-bentuk fantasi --- skenario
yang mencakup tema pengaturan, karakter, dan tindakan tertentu
yang akrab bagi peserta dalam visi. Dalam kasus tersebut, visi
yang begitu sering dibicarakan dan begitu akrab bahwa deskripsi
penuh tema fantasi yang tidak diperlukan untuk membangkitkan
seluruh visi retoris: Pernyataan hanya satu tema fantasi dalam visi
mungkin cukup isyarat simbolis bagi penonton untuk memanggil
seluruh visi retoris. Bagi banyak Partai Republik, misalnya, hanya
penamaan tema karakter Ronald Reagan memanggil visi retoris
kompleks pemerintahan presiden ditandai dengan berpikir hitam-
putih, kebenaran dari Amerika, pemerintah sebagai pelakunya,
dan teori ekonomi tertentu. Tidak ada yang lain selain nama
Ronald Reagan diperlukan untuk memicu visi retoris ini karena
keakraban dari visi untuk orang-orang yang berpartisipasi di
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dalamnya.John F. Cragan dan Donald C. Shields menerapkan
teori konvergensi simbolik dan metode tema fantasy untuk
menganalisis berbagai konteks komunikasi. Mereka menggunakan
teori untuk menganalisis pidato, menganalisis dan membuat pesan
untuk kampanye politik, dan untuk melakukan riset pemasaran
dan mengembangkan kampanye pemasaran. Metode dasar mereka
dalam berbagai aplikasi yang terlibat kelompok fokus di mana
tema fantasi yang ditawarkan untuk melihat apakah mengikat
kelompok atau tidak. Karena teori konvergensi simbolik dan
analisis tema fantasi berkontribusi dalam memberi pemahaman
tentang cara membangun pendapat umum secara simbolis dan
mengapa orang-orang bertindak mengikuti pendapat itu. Teori
dan metode ini memperkuat pentingnya simbol untuk
menciptakan dan memelihara identifikasi bersama dan membagi
visi kepada dunia (Littlejohn and Foss, 2009: 943-945).

6. Muted Group Theory
Muted Group Theory (Teori Kelompok Bisu), awalnya
dikembangkan oleh Edwin Ardener dan Shirley Ardener,
berfokus pada praktik komunikasi kelompok dominan yang
menekan, membuat bisu, atau mendevaluasi kata-kata, ide, dan
wacana dari kelompok bawahan. Teori ini berkaitan dengan apa
dan berapa banyak orang dengan perbedaan status sosial
berbicara, kapan dan di mana mereka berbicara, dengan kata-kata
apa dan konsep, dalam apa mode atau saluran, dan apa
dampaknya. Teori kelompok bisu mendorong perhatian pada cara
bahwa sistem dan praktek bahasa tidak diciptakan sama oleh
semua pembicara. Teori ini menunjukkan cara penting kelompok
sosial menciptakan dan mempertahankan dominasinya adalah
dengan mencekal pidato dan ide-ide kelompok lain yang telah
diberi label sebagai bagia luar lingkaran.
Secara historis, hierarki, misalnya, jenis kelamin, ras, kelas,
seksualitas, etnisitas, kasta, agama, negara asal, identitas nasional,
status asli, status imigrasi, geografi regional, dan bahasa telah
digunakan untuk membatasi dan mendevaluasi bicara dan ide-ide
dari banyak pembicara. Karena hierarki ini terus dibangun melalui
bahasa dan komunikasi, teori kelompok bisu menyediakan satu
kerangka kerja yang berharga untuk melihat hubungan, dan
khususnya komunikasi, antara kelompok yang tidak simetris.
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Anggota kelompok bawahan yang, tentu saja, berbicara. Orang
terpasang atau ditugaskan untuk kelompok bawahan mungkin
memiliki banyak untuk mengatakan, tapi dalam situasi campuran
mereka mungkin memiliki sedikit kekuatan untuk mengatakan itu
tanpa mendapatkan masalah. Kata-kata mereka (kepentingan dan
pekerjaan), kecuali disajikan dalam bentuk yang dapat diterima
dalam kelompok-kelompok yang dominan, sering tidak dianggap
sebagai dimengerti oleh atau sebagai penting untuk orang-orang
dalam kelompok yang dominan itu --- seperti kata-kata, minat,
dan karya kelompok dominan. Pidato mereka dalam kelompok
bawahan sering tidak dihargai, dan pengetahuan mereka sering
tidak dianggap cukup untuk keputusan atau pembuatan kebijakan.
Pengalaman mereka sering ditafsirkan untuk mereka oleh orang
lain, dan mereka didorong untuk melihat diri mereka sebagai
diwakili oleh kata-kata dan konsep dalam wacana dominan.
Sebuah premis teori kelompok bisu bahwa anggota kelompok
yang tertekan, boleh jadi mengalami eksistensi ganda, melihat
realitas baik seperti yang dialami dari perspektif dominan dan juga
dari mereka sendiri, dari perspektif yang diredam. Misalnya,
kelompok perempuan di beberapa budaya yang tidak bebas atau
sekuat laki-laki yang dominan untuk mengatakan apa yang ingin
mereka katakan, kapan dan di mana mereka ingin mengatakan itu,
tanpa ejekan atau hukuman. Mereka menjadi bisu. Meskipun dari
kebutuhan belajar dari persepsi dan pengetahuan dari kelompok
mendominasi, mereka tidak dapat dengan mudah atau langsung
mengartikulasikan pengalaman mereka karena kata-kata dan
norma-norma untuk mereka gunakan telah dirumuskan terutama
oleh pernyataan diri yang lebih tinggi. Kata-kata dan persepsi
terus diabaikan pada akhirnya datang menjadi tak terucap dan
bahkan mungkin tak terpikirkan. Kebisuan relatif perempuan dan
anggota lain dari kelompok bawahan setiap hari dapat dianggap
sebagai “krisis diam kronis” (chronic silent crisis), dibedakan dari
krisis keras (the loud crises) seperti debat publik dan skandal
pemerintah menarik lebih banyak perhatian media dan penelitian.
Teori kelompok bisu awalnya dikembangkan pada tahun 1960-an
dan awal 1970-an untuk digunakan dalam antropologi, kini telah
banyak digunakan oleh para sarjana komunikasi, serta oleh
peneliti di berbagai bidang lainnya, termasuk studi media, filsafat,
atletik, bisnis, melek , ilmu politik, pendidikan, dan sastra. Karena
penggunaan teori dengan sendirinya dapat mendorong fokus pada
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perbandingan dan perbedaan antara kelompok, interaksi dalam
kelompok mungkin menerima perhatian terbatas atau tidak ada.
Pengembangan teori kelompok bisu telah tumbuh dari perbedaan
penghormatan berbagai macam budaya. Beberapa kritikus
kontemporer teori menunjukkan bahwa itu mengabaikan
kompleksitas gender, kelas, dan dominasi ras. Tapi lihat di dekade
penelitian yang menggunakan teori ini menjelaskan bahwa
pertimbangan hubungan kelompok dan kategori tidak perlu
sederhana, universal, esensialis, statis, atau ahistoris. Banyak karya
yang melibatkan teori kelompok bisus yang menggambarkan
bagaimana hubungan kelompok dominan dan dominasi individu
dalam kelompok-kelompok ini. Perempuan, misalnya, dapat
berbicara dari pengalaman yang sangat berbeda, meskipun mereka
sering berbagi banyak masalah umum dan hubungan kekuasaan.
Teori kelompok bisu menunjukkan bahwa hierarki jender masih
perlu dianggap serius, tapi tidak memerlukan asumsi bahwa semua
pengalaman antara perempuan dan laki-laki berbeda.
Dibandingkan dengan penelitian beberapa dekade yang lalu,
diskusi keragaman dan kekuasaan cenderung memberikan sedikit
perhatian untuk bahasa dan reformasi linguistik. Ada banyak
minat dalam cara ketidakadilan sosial tercermin dalam bahasa,
norma-norma komunikasi, dan evaluasi pidato rakyat. Namun
pengetahuan tetap berbasis bahasa. Pertimbangan teori kelompok
bisu dapat membantu dalam studi tentang bagaimana hubungan
kekuasaan beroperasi, terutama ketika anggota kelompok
tradisional terpinggirkan berada dalam situasi komunikasi utama
(Littlejohn and Foss, 2009: 667-668).

7. Group Syntality Theory
Group Syntality Theory (Teori kepribadian kelompok) merupakan
studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok
dan dinamika kepribadian. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-
ciri populasi atau karakteristik individu seperti umur,
kecendekiawanan; sementara ciri-ciri kepribadian atau suatu efek
yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai suatu
keseluruhan, merujuk pada peran-peran spesifik, klik dan posisi
status. Dinamika kepribadian diukur oleh apa yang dinamakan
synergy, yaitu tingkat energi dari setiap individu yang yang dibawa
dalam kelompok untuk digunakan dalam melaksanakan tujuan-
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tujuan kelompok. Banyak synergy (energi kelompok) dicurahkan ke
arah pemeliharaan keselarasan dan keterpaduan kelompok.
Konsep kunci dari teori ini adalah synergy. Synergi kelompok
adalah jumlah input energi dari anggota kelompok. Meskipun
demikian, tidak semua energi dimasukkan  ke dalam kelompok
akan langsung mendukung pencapaian tujuannya. Karena
tuntutan antarpribadi, sejumlah energi harus dihabiskan untuk
memelihara hubungan dan kendala antarpribadi yang muncul.
Selain itu, juga dikenal “effective synergy” yaitu energi kelompok yang
tersisa setelah dikurangi energi intrinsik atau synergy pemeliharaan
kelompok. Energi intrinsik dapat menjadi produktif, sejauh energi
tersebut dapat membawa ke arah keterpaduan kelompok, namun
energi intrinsik tidak dapat memberikan kontribusi langsung
untuk penyelesaian tugas.
Synergy suatu kelompok dihasilkan dari sikap anggotanya
terhadap kelompok. Sampai batas dimana para anggotanya
memiliki sikap yang berbeda terhadap kelompok dan kegiatannya,
maka yang muncul kemudian adalah konflik, sehingga akan
meningkatkan proporsi energi yang dibutuhkan untuk memelihara
atau mempertahankan kelangsungan kelompok. Jika individu-
individu semakin memiliki kesamaan sikap,  maka akan semakin
berkurang pula kebutuhan akan energi intrinsik, sehingga effective
synergy semakin besar (Komala, 2009: 178-181).

8. Social Comparison Theory
Social Comparison Theory (Teori Perbandingan Sosial)
mengemukakan bahwa tindak komunikasi dalam kelompok
berlangsung karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu
untuk membandingkan sikap, pendapat dan kemampuannya
dengan individu-individu lainnya. Pandangan teori ini bahwa
tekanan seseorang untuk berkomunikasi dengan anggota
kelompok lainnya akan mengalami peningkatan, jika muncul
ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau
peristiwa kalau tingkat pentingnya peristiwa itu meningkat dan
apabila berhubungan dalam kelompok juga menunjukkan
peningkatan. Setelah suatu keputusan kelompok dibuat, para
anggota kelompok akan saling berkomunikasi untuk mendapatkan
informasi yang mendukung atau membuat individu-individu
dalam kelompok lebih merasa senang dengan keputusan yang
dibuat tersebut. Teori ini menjelaskan bagaimana tindak
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komunikasi dari anggota kelompok mengalami peningkatan dan
penurunan (Komala, 2009: 178-181).

9. Group Achievement Theory
Group Achievement Theory (Teori pencapaian kelompok) ini sangat
berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk
mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota (member
inputs), variabel-variabel perantara (mediating variables) dan keluaran
dari kelompok (group output). Masukan atau input yang berasal dari
anggota kelompok dapat diidentifikasikan sebagai perilaku,
interaksi dan harapan-harapan (expectations) yang bersifat
individual. Sedangkan variabel-variabel perantara merujuk pada
struktur fornal dan struktur peran dari kelompok seperti status,
norma, dan tujuan-tujuan kelompok.
Yang dimaksud dengan keluaran atau output kelompok adalah
pencapaian atau prestasi dari tugas atau tujuan kelompok.
Produktivitas dari suatu kelompok dapat dijelaskan melalui
konsekuensi perilaku, interaksi, dan harapan-harapan melalui
struktur kelompok. Dengan kata lain, perilaku, interaksi, harapan-
harapan (input variables) mengarah pada struktur formal dan
struktur peran (mediating variables) yang sebaliknya variabel ini
mengarah pada produktivitas, semangat dan keterpaduan (group
achievement) (Komala, 2009: 178-181).

10. Sociometric Theory
Sociometric Theory (Teori Sosiometrik) merupakan sebuah konsepsi
psikologis yang mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan
teoritis terhadap kelompok. Asumsi teori ini adalah: individu-
individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan
lebih banyak melakukan tindak komunikasi. Individu-individu
sebaliknya yang saling menolak hanya sedikit atau kurang
melaksanakan tindak komunikasi. Tataran atraksi atau ketertarikan
dan penolakan (repulsion) dapat diukur melalui alat tes sosiometri,
dimana setiap anggota ditanyakan untuk memberi jenjang  atau
ranking terhadap anggota-anggota lainnya dalam kerangka
ketertarikan antarpribadi (interpersonal attractiveness) dan keefektivan
tugas (task effectiveness) (Komala, 2009: 178-181).
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E. Latihan
Untuk memperjelas pemahaman Anda mengenai teori-teori

komunikasi kelompok, kerjakanlah latihan berikut ini:
1. Jelaskan inti dan asumsi teori Groupthink.
2. Jelaskan apa yang dimaksud Symbolic Convergence Theory.
3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Bona Fide Group Theory.
4. Jelaskan mengenai Group Achievement Theory.

F. Rangkuman
Materi kuliah ini membahas sepuluh teori yang berkaitan dengan

komunikasi kelompok (group communication), baik komunikasi ke dalam
(intra-group communication) maupun ke luar kelompok (inter-group
communication). Teori-teori tersebut adalah: (1) Groupthink Theory; (2)
Structuration Theory; (3) Functional Group Communication Theory; (4) Bona
Fide Group Theory; (5) Symbolic Convergence Theory; (6) Muted Group Theory;
(7) Group Syntality Theory; (8) Social Comparison Theory; (9) Group
Achievement Theory; dan (10) Sociometric Theory.

G. Tes Normatif
1. Jelaskan apa yang dimaksud Structuration Theory.
2. Jelaskan inti dan asumsi dari Functional Group Communication Theory.
3. Jelaskan insti dan asumsi dari Muted Group Theory.

H. Kunci Jawaban
1. Structuration Theory (Teori Strukturasi) adalah teori yang

menyatakan kelompok menciptakan struktur, yang dapat diartikan
sebagai aturan dan sumber daya kelompok. Struktur ini, pada
gilirannya, menciptakan sistem sosial dalam suatu kelompok.
Teori ini membedakan sistem, struktur, dan tindakan. Sistem
adalah seperangkat pola normal pertukaran yang menghubungkan
orang-orang, perilaku, pesan, hubungan, dan termasuk elemen
manusia dan bukan manusia. Struktur merujuk pada aturan dan
sumber daya anggota yang digunakan untuk menciptakan dan
mempertahankan sistem, serta untuk memandu perilaku mereka.
Aturan adalah prinsip-prinsip atau rutinitas yang dapat
membimbing atau mengarahkan tindakan; sumberdaya adalah
orang atau sesuatu yang dapat digunakan atau diadaptasi dalam
tindakan. Struktur sosial menunjukkan orang memiliki perilaku
dan terlibat dalam perilaku spesifik terorganisir dari sistem
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perilaku yang bermakna bagi mereka. Perbedaan ini menjadi pusat
teori ini yaitu: struktur aturan dan sumberdaya yang baik
dihasilkan (digunakan dalam berinteraksi sebagai cara efektif dan
bermakna) dan direproduksi (dipertahankan atau diubah sebagai
sumber daya) dalam semua interaksi sosial.

2. Functional Group Communication Theory (Teori Komunikasi
Kelompok Fungsional) menjelaskan mengapa dan bagaimana
komunikasi terkait dengan kualitas keputusan kelompok. Teori
fungsional bergantung pada asumsi bahwa efektivitas proses
pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh produksi perilaku
komunikatif tertentu, tetapi sejauh mana memenuhi persyaratan
untuk menyelesaikan tugas sengan sukses. Teori ini memprediksi
bahwa kelompok yang lebih baik memenuhi syarat pengambilan
keputusan yang efektif akan membuat keputusan yang lebih
efektif. Kelompok-kelompok yang membuat keputusan lebih baik
juga memproduksi (a) lebih banyak tindakan komunikatif yang
memenuhi syarat fungsional; (b) tindakan yang lebih baik
memenuhi syarat fungsional; dan (c) tindakan yang memiliki
tingkat penilaian lebih sesuai syarat yang ingin dicapai.

3. Muted Group Theory (Teori Kelompok Bisu) berfokus pada praktik
komunikasi kelompok dominan yang menekan, membuat bisu,
atau mendevaluasi kata-kata, ide, dan wacana dari kelompok
bawahan. Teori ini menunjukkan cara penting kelompok sosial
menciptakan dan mempertahankan dominasinya adalah dengan
mencekal pidato dan ide-ide kelompok lain yang telah diberi label
sebagai bagian di luar lingkaran. Secara historis, hierarki, misalnya,
jenis kelamin, ras, kelas, seksualitas, etnisitas, kasta, agama, negara
asal, identitas nasional, status asli, status imigrasi, geografi
regional, dan bahasa telah digunakan untuk membatasi dan
mendevaluasi bicara dan ide-ide dari banyak pembicara. Karena
hierarki ini terus dibangun melalui komunikasi, teori kelompok
bisu menyediakan satu kerangka kerja untuk melihat hubungan,
dan khususnya komunikasi, antara kelompok yang tidak simetris.

***
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