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A. Sejarah dan Pentingnya Komunikasi

Sejarah aktifitas manusia berkomunikasi timbul sejak manusia
diciptakan hidup di dunia ini. Manusia tidak dapat terlepas dari interaksi
dengan manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia yang
normal akan selalu terlibat komunikasi dalam melakukan interaksi dengan
sesamanya sepanjang kehidupannya.

Komunikasi ibarat udara, tanpa udara kita tak bisa bernafas. Begitu
pun manusia sebagai mahkluk individu dan sosial tanpa berkomunikasi
dengan orang lain akan menimbulkan efek terhadap dirinya, seperti
merasa terasing, terkucil dan akhirnya sakit. Betapa dahsyatnya dampak
komunikasi terhadap kehidupan.

Perkembangan komunikasi saat ini sangat maju, apalagi sejak
ditemukannya teknologi komunikasi, mulai dari telegram, telepon dan
terakhir internet. Teknologi komunikasi tersebut sangat mempengaruhi
manusia dalam perilaku komunikasi. Cara manusia berkomunikasi juga
dipercaya sesuai dengan tahap evolusi manusia sampai ke bentuk manusia
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modern ini. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang membutuh-
kan komunikasi. Banyak makhluk lain seperti binatang, berkomunikasi
melalui saling tukar isyarat dan tanda untuk membantu mereka mene-
mukan makanan, berpindah tempat, atau berproduksi.

Charles Darwin, ahli biologi, menemukan bahwa kemampuan jenis
binatang untuk menukar informasi atau isyarat di lingkungannya adalah
suatu faktor penting dalam teori biologi, terutama untuk memper-
tahankan hidup. Misalnya, lebah madu menari dalam pola yang spesifik
sebagai cara untuk menjelaskan kepada lebah madu lainnya tentang di
mana dapat ditemukan makanan.

Serangga secara teratur menggunakan bau-bauan dan atau semacam 
hormon khusus untuk menarik pasangannya. Gajah berteriak dengan
nada yang sangat rendah dan dibawah daya tangkap pendengaran manusia
untuk  memanggil anggota kelompoknya, dalam radius yang bermil-
mil jauhnya. Simpanse menggunakan guratan ekspresi dan bahasa tubuh
untuk menyatakan kekuasaan atau kasih sayang antar satu dengan lainnya.
Ikan paus dan lumba-lumba menyuarakan suara memekik, atau ber-
nyanyi untuk menukar informasi tentang pemberian makan dan migrasi,
dan atau memberitahu tentang lokasi antara satu dengan lainnya.

Jika binatang menggunakan isyarat atau bunyi untuk berkomunikasi.
Manusia, lebih jauh lagi sudah mengembangkan sistem bahasa yang
kompleks untuk digunakan dalam perjuangan hidupnya. Misalnya untuk
menyatakan gagasan, emosi, dan untuk menceritakan kisah dan catatan
masa lalu, serta untuk berunding  satu sama lainnya. Percakapan bahasa
lisan memiliki kekhasan pada tiap masyarakat manusia atau kebudayaan
tertentu. Sistem bahasa manusia yang paling awal adalah melalui kom-
binasi suara dan bahasa isyarat (bahasa tubuh) untuk menyatakan suatu
pesan (massage). Kemudian berkembang ke dalam bentuk tertulis. Arsip
tulisan dengan bahasa yang paling tua diperkirakan sekitar 5000 tahun
usianya. Bagaimanapun juga, bahasa komunikasi tertulis pada awalnya
banyak berbentuk gambar atau tanda yang dibuat untuk menandai adanya
informasi penuh makna tentang dunia mereka.

Tipografi, sebagai salah satu metode yang menterjemahkan kata-kata
menjadi bentuk atau gambaran ternyata sudah digunakan sejak zaman
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dahulu oleh nenek moyang kita. Dimulai sejak awal zaman lukisan di
gua (early cave drawing age) mereka menuliskan pengalaman mereka di
sana.

Pada awalnya yang digunakan adalah pictogram, yaitu hanya sebatas
gambar saja tanpa menggunakan tulisan, lalu karena semakin berkem-
bangnya kosa kata manusia dan kebutuhan untuk menyimpan data maka
pictogram berkembang menjadi ideogram sehingga bentuk tulisan sudah
memiliki bentuk khusus dan suara tertentu.

Gambar 1.1 : Contoh Pictografi

Pada awal tahun 2800 SM, bangsa Sumeria telah mempunyai sistem
menulis dengan formal, abstrak simbol, yang disebut cuneiform, yang
kemudian menjadi basis dari alfabet modern yang kita gunakan saat ini.
Melalui gerakan penyebaran kekuasaan dan agama, bangsa Romawi juga
menyebarkan sistem penulisan terutama untuk menyimpan peristiwa
dan cerita melalui calligrafi.

Sejarah perkembangan lain tipografi dimulai dari penggunaan pic-
tograph. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking
Norwegia dan Indian Sioux. Dari negara-negara lain pun berkembang
berbagai huruf kuno seperti misalnya di Mesir yaitu huruf hieroglif sekitar
1300 SM lalu.

Bentuk tipografi tersebut akhirnya menyebar hingga benua Eropa.
Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 SM di
Roma saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena
bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempe-
lajari sistem tulisan Etruska yang merupakan penduduk asli Italia serta
menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi.
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Puncak peradaban tulisan adalah munculnya abjad, ditemukan di
daerah Timur Tengah, yang dibawa oleh orang Phoenicia (orang dari
suatu wilayah pada kawasan pantai Timur Laut Tengah ke Yunani, yaitu
kawasan yang meliputi sebagian besar daerah Lebanon sekarang). Abjad
ini mewakili bunyi, huruf hidup, atau vokal yang dituliskan. Karakter
abjad mewakili bunyi, terkait dengan fonetik dan dapat dikombinasikan
dalam berbagai variasi kata tanpa batas. Banyak bahasa modern, seperti
bahasa Inggris, Jerman, Perancis dan Russia, berasal dari bahasa alfabetis.

B. Pengertian dan Pendekatan Komunikasi

Kata “komunikasi,” yang berasal dari bahasa Latin “communicare”
yang berarti “berbagi,” adalah kegiatan menyampaikan informasi melalui
pertukaran pikiran, pesan, atau informasi, dengan berbagai cara seperti
berbicara, visual, sinyal, tulisan, atau perilaku. Ini merupakan pertukaran
informasi yang bermakna antara dua atau sekelompok orang.

Salah satu definisi komunikasi adalah setiap tindakan yang dilakukan
satu orang yang memberi atau menerima dari orang lain informasi tentang
kebutuhan orang itu, keinginan, persepsi, pengetahuan. Komunikasi
mungkin disengaja atau tidak disengaja, mungkin menggunakan media
atau tidak, bentuknya berupa verbal atau nonverbal.

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses
penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Ruben
dan Steward (1998) menyatakan mengenai komunikasi manusia yaitu
bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-
individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat
yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan ling-
kungan satu sama lain.

Untuk lebih memahami pengertian komunikasi, definisi yang
dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dalam karyanya, The Structure
and Function of Communication in Society, berikut ini menjadi jelas
bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan
menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which Chan-
nel To Whom With What Effect?
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Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meli-
puti lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu:

1. Komunikator (siapa yang mengatakan?)

2. Pesan (mengatakan apa?)

3. Media (melalui saluran/channel/media apa?)

4. Komunikan (kepada siapa?)

5. Efek (dengan dampak/efek apa?).

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses
komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan dan
menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima
yang menimbulkan efek tertentu.

Tiga Pendekatan komunikasi

a. Komunikasi sebagai Tindakan Satu Arah

Komunikasi sebagai tindakan satu arah difokuskan sebagai penyam-
paian pesan searah dari seseorang (atau lembaga) kepada seseorang
(sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka)
ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah,
radio, atau televisi. Pada komunikasi jenis ini tidak ada cara untuk
mengetahui makna pesan  antara pengirim dengan penerima, karena
pesan sangat terpusat pada pengirim.

Beberapa definisi komunikasi dalam konseptual tindakan satu
arah (dalam Mulyana, 2007)

Everet M. Rogers

Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari
sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk
mengubah tingkah laku.

Gerald R. Miller

Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu
pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempe-
ngaruhi perilaku penerima.
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Carld R. Miller

Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang
(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-
lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komuni-
kate).

Theodore M. Newcomb

Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi
informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber
kepada penerima.

b. Komunikasi sebagai Interaksi

Pendekatan ini mengakui bahwa komunikasi berlangsung dua arah,
yaitu dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada
pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi
selalu berlangsung. Para peserta komunikasi menurut model interak-
sional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusia-
winya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran
orang lain. Patut dicatat bahwa model ini menempatkan sumber
dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Satu elemen
yang penting bagi model interkasional adalah umpan balik (feed-
back), atau tanggapan terhadap suatu pesan.

Gambar 1.2 : Komunikasi sebagai Interaksi
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Pendekatan ini mengakui peran penerima sebagai komunikator
melalui umpan bali (feedback). Umpan balik memungkinkan pengi-
rim untuk melihat apakah pesan mereka diterima dengan baik atau
sebaliknya.

Contoh definisi komunikasi dalam konsep ini, menurut Claude
Shannon dan Warren Weaver (dalam Wiryanto, 2004), “Komunikasi
adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama
lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komu-
nikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan
teknologi”.

c. Komunikasi sebagai Transaksi

Pendekatan ini berfokus pada makna dan berbagi dengan memper-
hitungkan semua faktor lain dalam proses komunikasi. Hal ini ber-
kaitan dengan hambatan yang mungkin mempengaruhi komunikasi.
Transaksi digambarkan sebagai komunikasi yang efektif. Dalam hal
ini proses komunikasi diterapkan dan dilaksanakan sepenuhnya.
Pengirim memberikan pesan yang diteruskan ke penerima. Sebagai
imbalannya, penerima dapat memberikan umpan balik yang jelas,
yang memungkinkan pengirim untuk mengetahui apakah pesan itu
dirasakan sebagaimana dimaksud. Jika pesan tidak diterima
sebagaimana dimaksud, maka si pengirim akan melanjutkan proses
komunikasi lagi untuk memastikan efektifitas komunikasi.

Beberapa definisi yang sesuai dengan konsep transaksi:

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss

Komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua
orang atau lebih.

Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson

Komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna.

William I. Gordon

Komunikasi adalah suatu transaksi dinamis yang melibatkan gaga-
san dan perasaan.
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Donald Byker dan Loren J. Anderson

Komunikasi adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih.

Dengan mengetahui tiga pendekatan komunikasi akan mem-
bantu kita untuk memilih jenis komunikasi apa yang akan dilakukan
atau diterapkan dan bagaimana meningkatkan komunikasi serta men-
ciptakan transaksi yang jelas.

C. Fungsi Komunikasi

Berkenaan dengan fungsi komunikasi ini, terdapat beberapa pendapat
dari para ilmuwan yang bila dicermati saling melengkapi. Misal pendapat
Onong Uchjana Effendy (1994), yang berpendapat bahwa fungsi komu-
nikasi adalah untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur,
dan mempengaruhi.

Sedangkan Harold D. Lasswell (dalam Effendy, 1994) memaparkan
fungsi komunikasi sebagai berikut:

1. Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveillance of the information),
yakni penyingkapan ancaman dan kesempatan yang mempengaruhi
nilai masyarakat.

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat
untuk menanggapi lingkungannya.

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan William I. Gorden (dalam Deddy Mulyana, 2005) meng-
kategorikan fungsi komunikasi menjadi empat, yaitu:

1. Sebagai Komunikasi Sosial

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya meng-
isyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep
diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh
kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat
komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk hubungan
hubungan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerja sama dengan
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anggota masyarakat (keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi,
RT, desa, bahkan negara secara keseluruhan) untuk mencapai tujuan
bersama

2. Sebagai Komunikasi Ekspresif

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan
(emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan
melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu,
simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan benci dapat
disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih
ekpresif lewat perilaku nonverbal. Seorang ibu menunjukkan kasih
sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Orang dapat menyalur-
kan kemarahannya dengan mengumpat, mengepalkan tangan seraya
melototkan matanya, mahasiswa memprotes kebijakan penguasa
negara atau penguasa kampus dengan melakukan demonstrasi.

3. Sebagai Komunikasi Ritual

Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan
sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog
sebaga rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang
tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, dan lain-lain. Dalam acara-
acara itu orang mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku
tertentu yang bersifat simbolik. Ritus-ritus lain seperti berdoa (salat,
sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera
(termasuk menyanyikan lagu kebangsaan), upacara wisuda, perayaan
lebaran (Idul Fitri) atau Natal, juga adalah komunikasi ritual. Mereka
yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut mene-
gaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku,
bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka.

4. Sebagai Komunikasi Instrumental

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu
menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, meng-
gerakkan tindakan, dan juga menghibur. Sebagai instrumen, komuni-
kasi tidak saja digunakan untuk menciptakan dan membangun hubu-
ngan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut.
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