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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bagian ini, peneliti membahas mengenai konsep dan teori yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh peneliti. 

Beberapa konsep yang dibahas pada bab ini adalah Komunikasi, Komunikasi 

Antarpribadi, Tujuan Komunikasi Antarpribadi, Unsur Komunikasi Antarpribadi, 

Proses Komunikasi, Komunikasi Verbal, Komunikasi Non-Verbal, Komunikasi 

Instruksional, Kegiatan pembelajaran, Teori Interaksi Simbolik, dan Kerangka 

Pemikiran.  

 

3.1. Komunikasi  

Berbagai istilah komunikasi mungkin terlihat sederhana, namun terdapat 

penjelasan yang lebih mendalam mengenai makna komunikasi itu sendiri. Menurut 

Miller (dalam West & Turner, 2010, h.3) mengatakan bahwa jumlah konsep 

mengenai pengertian dari komunikasi sangat banyak dan terus mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu.  

Em Griffin mengatakan dalam buku A First Look At Communication Theory 

(2018, h. 9) bahwa komunikasi adalah proses yang saling terhubung antar berbagai 

hal (sosial, lingkungan, makna, simbol, dan proses) yang menciptakan dan 

menafsirkan pesan untuk mendapatkan sebuah respon.  

Selain itu, Keyton (2011) berpendapat hal yang senada mengenai pengertian 

dari komunikasi yang dipandang sebagai sebuah proses pengiriman informasi 
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dalam menciptakan sebuah pemahaman yang sama dari satu orang kepada orang 

lain.  

West & Turner (2010, h. 5) juga menambahkan bahwa komunikasi sebagai 

bentuk proses membangun pemahaman akan kesamaan makna melalui penggunaan 

simbol oleh individu dalam sebuah lingkungan sosial.  

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para ahli, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa komunikasi merupakan proses sosial yang menghubungkan pesan yang telah 

disampaikan menggunakan berbagai simbol untuk membentuk kesamaan makna 

antar individu. Pesan dalam komunikasi didasarkan pada penafsiran yang berasal 

dari apa yang dialami manusia melalui kelima inderanya secara rasional logis dari 

apa yang kita alami baik dari apa yang kita lihat, dengar, sentuh, cium, rasakan 

hingga emosi, dan pikiran. Kemudian hasil penafsiran tersebut diungkapkan kepada 

orang lain melalui simbol-simbol secara verbal melalui kata-kata maupun non-

verbal (gerakan tubuh, bahkan melalui musik, seni, pakaian dan lain sebagainya). 

 Dalam komunikasi, seringkali apa yang telah diungkapkan oleh satu pihak 

dapat ditafsirkan berbeda oleh pihak lainnya. Dalam situasi tersebut, menurut West 

& Turner (2010) mengharuskan peserta komunikasi untuk dapat menjelaskan, 

mengulang, dan mengklarifikasi makna pesan. Kesepakatan antar pihak-pihak 

dalam komunikasi juga  diperlukan guna menciptakan kesamaan sebuah makna. 

Makna yang tercipta harus berorientasi pada orang lain yang melibatkan 

karakteristik, situasi, latar belakang dan persepsi dari masing-masing peserta 

komunikasi.  
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3.2. Komunikasi Antarpribadi 

 Komunikasi antarpribadi menjadi bentuk komunikasi paling sempurna yang 

mendasari berbagai interaksi yang dilakukan oleh setiap manusia. Komunikasi 

antarpribadi tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia (Beebe, dkk, 2011). 

Sejak bayi, manusia telah melakukan komunikasi antarpribadi dengan orang 

terdekat di sekitarnya, seperti orang tua dan anggota keluarga lainnya hingga 

menginjak usia sekolah di mana mereka mulai belajar mengenal dan berinteraksi 

dengan guru dan teman sebaya.  

  Wood (2015, h.11) mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi merupakan 

proses selektif dan sistemik yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk saling 

mencerminkan, menciptakan makna, dan membangun hubungan pribadi.  

 Komunikasi antarpribadi menurut Lane (2010, h.20) merupakan jenis 

komunikasi yang melibatkan setidaknya dua orang yang secara simultan saling 

membangun hubungan dan dapat mempengaruhi perilaku satu dengan lainnya, baik 

secara positif maupun negatif.  

 Floyd (2011, h.22) berpendapat bahwa komunikasi antarpribadi adalah 

proses komunikasi yang melibatkan dua orang dalam konteks sebuah hubungan 

yang dapat membantu mereka dalam bernegosiasi dan mengelola hubungan 

mereka.  

 McCornack (2010, h.13) juga menambahkan bahwa komunikasi 

antarpribadi adalah bentuk komunikasi, terdiri atas dua orang atau lebih yang 

bersifat dinamis di mana pesan yang ditukarkan dapat memengaruhi pikiran, emosi, 

perilaku dan hubungan tersebut.  
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 Merujuk pada beberapa pendapat ahli diatas, komunikasi antarpribadi 

merupakan sebuah proses interaksi antara dua orang atau lebih saling bertukar 

pesan secara sistematis yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, perilaku dan 

hubungan pribadi baik secara positif atau negatif.  

 Setiap interaksi dalam komunikasi antarpribadi terjadi secara unik dan berbeda 

antara satu hubungan dengan lainnya , akan tetapi masing-masing interaksi terdiri 

atas cakupan unsur yang sama. Setiap unsur di dalamnya saling bergantung 

(interdependen) satu dengan lainnya, sehingga diperlukan pengenalan dan 

pemahami mendalam mengenai berbagai unsur komunikasi agar dapat memahami 

sifat dan dampak yang dihasilkan dari komunikasi antarpribadi.  

 

3.2.1. Tujuan Komunikasi Antarpribadi 

 Sejatinya setiap tindakan komunikasi memiliki berbagai tujuan dalam 

kehidupan manusia. Devito (2017, h 12) dalam buku Interpersonal Messages 

menjelaskan lima tujuan dari sebuah proses komunikasi dalam komunikasi 

antarpribadi, yaitu:  

 1. To learn  

  Komunikasi memungkinkan seorang individu untuk belajar dan memahami 

secara mendalam mengenai dunia sekitar baik benda, peristiwa, ataupun individu 

lainnya secara langsung (tatap muka) atau melalui jaringan internet (online). Selain 

itu, komunikasi memampukan seseorang untuk memahami dirinya sendiri, melalui 

berbagai pembicaraan dengan orang lain. Bahkan, komunikasi dinilai secara efektif 
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dapat memengaruhi kepercayaan, sikap, dan nilai seseorang dibandingkan dengan 

pendidikan formal dan media massa.  

 2. To relate  

  Komunikasi membantu untuk membangun dan memelihara hubungan erat 

dengan orang lain baik secara langsung ataupun melalui jaringan internet, di mana 

hubungan tersebut berguna dalam mengurangi rasa kesepian dan depresi sehingga 

dapat meningkatkan kebahagiaan dan membentuk diri menjadi individu yang 

positif. Seperti seorang ayah yang selalu memberikan perhatian dan dukungan 

disaat anaknya sedang merasa kecewa atas hasil nilai ujian yang rendah. Secara 

tidak langsung hal tersebut menciptakan ikatan hubungan yang erat diantara kedua 

belah pihak dan meningkatkan motivasi serta membentuk diri sang anak menjadi 

pribadi yang tidak mudah putus asa. 

 3. To help  

 Seluruh interaksi yang dilakukan manusia setiap hari merupakan perilaku 

membantu individu lain, baik interaksi tersebut dilakukan secara langsung ataupun 

melalui jaringan internet. Ketika seorang guru memberikan motivasi dan arahan 

kepada salah satu siswanya yang malas belajar, maka tindakan yang dilakukan guru 

tersebut merupakan upaya dalam membantu siswanya. Dalam hal ini, keterampilan 

dan pengetahuan seseorang akan komunikasi memengaruhi keberhasilan dalam 

mencapai tujuan ini.  

 4. To play  

 Diskusi mengenai olahraga, mode busana terkini atau bergurau merupakan 

bagian dari tujuan bermain dalam komunikasi. Tujuan ini sangat penting bagi setiap 
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individu untuk menyeimbangkan pikiran dan beristirahat setelah berada pada 

situasi yang serius seharian penuh.  

 5. To influence 

 Melalui komunikasi dalam sebuah hubungan, seseorang dapat memengaruhi 

sikap, emosi dan perilaku orang lain. Misalnya, seseorang dapat memengaruhi 

orang lain untuk mencoba makanan baru, mendengarkan musik, meyakini benar 

atau salahnya suatu hal, dan masih banyak lagi.  

 

3.2.2. Unsur Komunikasi Antarpribadi 

  Devito (2013, h.8) dalam buku The Interpersonal Communication 

mengidentifikasi enam unsur penting yang terdapat pada proses komunikasi 

antarpribadi, yaitu:  

 1. Sumber – penerima  

  Dalam komunikasi antarpribadi khususnya melibatkan minimal dua orang 

individu, istilah sumber (komunikator) dan penerima (komunikan) digunakan 

sekaligus untuk menyatakan peran masing-masing individu yang 

memformulasikan, mengirimkan, menerima dan menginterpretasikan pesan.  

 2. Enkoding - Dekoding 

  Kegiatan memproduksi pesan dalam komunikasi disebut sebagai enkoding, 

di mana individu yang melakukannya biasa disebut sebagai enkoder. Kegiatan ini 

kerap kali ditemui pada saat seorang indvidu merumuskan berbagai ide yang 

disampaikan melalui sebuah pembicaraan atau tulisan. Sebaliknya, kegiatan 

menerima dan memahami pesan disebut dekoding. Kegiatan yang dilakukan oleh 
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dekoder ini secara umum meliputi kegiatan mendengarkan pembicaraan atau 

membaca buku. 

 3. Pesan  

  Seperangkat sinyal yang digunakan sebagai stimulus bagi penerima yang 

terhubung dan diterima secara terbuka oleh kelima atau salah satu indera manusia. 

Sinyal yang dikirimkan dapat berbentuk pendengaran (audio), penglihatan (visual), 

sentuhan (taktil), dapat dicium (smelling), dan bahkan dapat dirasakan (tasting). 

 Selama proses komunikasi, pesan yang disampaikan dapat berupa umpan balik 

(feedback messages) yang dikirimkan kembali kepada sumbernya seperti tanggapan 

atau informasi yang disampaikan sebelum mengirimkan pesan utama (feedforward 

messages) seperti pesan basa-basi. Berbagai pesan yang disampaikan merupakan 

hasil sebuah perencanaan yang matang atau hasil kekeliruan lidah secara sengaja 

maupun tidak disengaja.  

 4. Saluran (Channel) 

 Sarana, alat, atau media yang digunakan sebagai jembatan penghubung 

pengirim pesan antara sumber dan penerima. Biasanya, komunikasi terjadi melalui 

beberapa saluran secara bersamaan. Seperti dalam percakapan tatap muka, kita 

terkadang berbicara dan menangkap pesan melalui saluran vocal dan pendengaran 

namun secara bersamaan kita juga dapat memberikan berbagai isyarat melalui 

saluran gestural yang diterima melalui indera penglihatan (visual).  

 5. Gangguan  
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 Segala sesuatu yang dapat mengubah makna pesan atau menghalangi proses 

penerimaan pesan oleh penerima. Secara teknis, terdapat empat jenis gangguan atau 

hambatan dalam komunikasi, yakni:  

a. Gangguan fisik  

Gangguan yang berasal dari luar peserta komunikasi, seperti suara deru 

mesin pesawat atau mobil yang melintas dijalanan, tata bahasa yang tidak 

sesuai, tulisan tangan yang tidak dapat dipahami, dan sebagainya.  

b. Gangguan psikologis 

Gangguan yang dilatarbelakangi oleh mental dari pengirim atau penerima 

pesan. Misalnya, faktor kepribadian yang tertutup, emosi ekstrem (marah, 

benci, sedih, cinta, dan lainnya ), prasangka negatif atau positif,  dan 

perbedaan pemikiran.  

c. Gangguan fisiologis  

Gangguan yang berasal dari fisik peserta komunikasi, biasanya meliputi 

kondisi jasmani yang kurang sehat, gangguan memori, gangguan artikulasi, 

gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran.  

d. Gangguan semantik  

Gangguan yang terjadi akibat adanya perbedaan makna kata yang 

digunakan oleh pengirim dan penerima pesan. Pada umumnya, hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh perbedaan budaya, bahasa, dan dialek sehingga kerap 

menyebabkan kebingungan atau kesulitan dalam memahami suatu 

pembicaraan.  
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 Devito (2013) menyatakan bahwa setiap komunikasi pasti mengandung sebuah 

gangguan dan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Gangguan dalam komunikasi 

dapat dikurangi dampaknya, salah satu cara diantaranya ialah dengan meminta 

pengulangan dari pesan yang telah disampaikan atau mempertajam keterampilan 

komunikasi, dan bahasa. 

 6. Konteks  

  Sebuah isi atau bentuk pesan dalam proses komunikasi didasari dan 

dipengaruhi oleh konteks atau situasi disekitarnya. Terdapat lima konteks atau 

dimensi yang memengaruhi sebuah proses komunikasi, yakni:  

a. Dimensi fisik; memiliki keterkaitan erat dengan tempat atau lingkungan 

dimana proses komunikasi berlangsung. Contohnya, komunikasi yang 

dilakukan guru di sekolah memiliki perbedaan ketika saat ujian berlangsung 

dan pada saat istirahat.  

b. Dimensi waktu; berkaitan dengan kapan berlangsungnya komunikasi 

tersebut dan keselerasan pesan yang disampaikan dengan peristiwa yang 

sedang terjadi. Hal tersebut dapat terlihat pada lelucon yang disampaikan 

tidak pada waktu yang seharusnya misalnya pada situasi serius saat di kelas.  

c. Dimensi budaya; ketika dua dari budaya yang berbeda saling berinteraksi, 

tentu terdapat aturan komunikasi yang berbeda di mana memengaruhi cara  

mereka dalam berkomunikasi satu dengan lainnya.  

d. Dimensi sosial-psikologis; melibatkan berbagai status dari suatu 

kelompok/masyarakat yang biasanya meliputi peran, nilai dan norma sosial. 
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e. Dimensi etika; setiap kegiatan komunikasi termasuk komunikasi 

antarpribadi melibatkan etika dan moral mengenai hal yang benar dan salah, 

pertimbangan ini diperlukan agar komunikasi dapat berjalan secara efektif, 

salah satu yang dapat dilakukan yakni menghormati dan menghargai 

martabat penyandang disabilitas. 

 

3.3. Proses Komunikasi  

 Menurut Wood (2017) komunikasi dikatakan sebagai sebuah proses yang 

berkelanjutan dimana sulit untuk mengetahui kapan sebuah kegiatan komunikasi 

dimulai dan berhenti, sehingga proses komunikasi itu sendiri selalu bergerak maju 

dan mengalami perubahan. Vardiansyah (2004, h.83) menyampaikan bahwa proses 

komunikasi terjadi pada saat manusia saling berinteraksi menyampaikan pesan 

untuk mewujudkan motif komunikasi. Proses komunikasi berusaha 

menggambarkan bagaimana sebuah pesan dikirimkan oleh pengirim dan diterima 

oleh penerima melalui berbagai saluran atau media yang terjadi secara kompleks. 

Ada beberapa bentuk dari proses komunikasi yang biasa terjadi dalam kehidupan 

manusia, yakni:  

1. Proses Komunikasi Satu Arah (Linear)  

 Proses komunikasi dalam bentuk ini digambarkan sebagai sebuah 

proses yang terjadi secara satu arah atau linear. Proses ini terjadi ketika 

seseorang bertindak sebagai pengirim pesan dan penerima pesan secara 

pasif menyerap isi pesan tersebut. Dalam hal ini, penerima pesan 
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digambarkan sebagai individu yang tidak pernah mengirim pesan dan 

menyerap isi pesan secara pasif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Proses Komunikasi Satu Arah (Linear) 

Sumber: Communication Mosaics: An Introduction to the Field of Communication, (Wood, 

2013) 

 

 Terdapat lima pertanyaan yang mampu menjelaskan proses yang 

terjadi secara keseluruhan dalam rangkaian tindakan komunikatif, yakni: 

1.) Siapa yang mengirimkan pesan?, 2.) Apa isi pesan?, 3.) Apa saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan?, d.) Siapa penerima pesan 

tersebut, e.) Apa efek dari penyampaian pesan tersebut? 

 Kemudian Shannon & Weaver (1949) menyempurnakan proses ini 

dengan unsur menambahkan kebisingan atau noise yang dapat menggangu 

makna komunikasi dan pemahamannya. Akan tetapi, Wood (2013) 

mengatakan bahwa model ini terlalu sederhana untuk menjelaskan 

keseluruhan dan kompleksitas komunikasi manusia. Beberapa model 

komunikasi yang menggambarkan proses komunikasi satu arah ini adalah 

model Laswell dan model Shannon dan Weaver. 
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2. Proses komunikasi dua arah (sirkulerr) 

 Proses komunikasi ini menggambarkan komunikasi sebagai proses 

interaktif, dimana penerima pesan memberikan umpan balik (feedback) 

atau respon atas pesan yang disampaikan oleh pengirim. Selain itu, proses 

komunikasi ini juga melibatkan bidang pengalaman (fields of experience) 

baik dari sisi komunikator maupun komunikan. Semakin banyak 

kesamaan pengalaman pribadi yang dimiliki masing-masing peserta 

komunikasi, maka akan mereka akan dapat saling memahami dengan baik.  

 

Gambar 3.2 

Proses Komunikasi Dua Arah (Sirkular) 

Sumber: Communication Mosaics: An Introduction to the Field of Communication, (Wood, 

2017) 

 

 Wood (2017, h.15) mengatakan walaupun penggambaran 

komunikasi dalam proses dua arah ini merupakan peningkatan dari proses 

komunikasi satu arah (linear), akan tetapi proses ini hanya berusaha 

melihat komunikasi sebagai sebuah rangkaian dimana satu pihak bertindak 

sebagai pengirim dan lainnya sebagai penerima. Proses komunikasi dua 

arah ini masih belum dapat menjelaskan secara terperinci dinamika 

komunikasi manusia yang berubah dari waktu ke waktu. Adapun beberapa 
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bentuk model dari proses komunikasi dua arah ini adalah model Schramm 

dan model DeFleur 

3. Proses komunikasi transaksional 

Proses transaksional dinilai paling realistis menggambarkan komunikasi 

yang terjadi antar manusia secara dinamis. Proses komunikasi ini 

menekankan peran ganda dari setiap pelaku komunikasi selama proses 

berlangsung. Proses ini menganggap setiap orang yang terlibat dalam 

proses komunikasi sebagai komunikator yang berpartisipasi secara aktif. 

Dalam proses transaksional, Wood (2017) menggambarkan komunikasi 

sebagai sebuah proses interaksi yang mencakup fitur waktu, di mana 

komunikasi terjadi secara serentak (simultan). 

 Pada garis luar dalam gambar 3.3, menampilkan penekanan bahwa 

komunikasi terjadi dalam sistem yang dipengaruhi oleh makna yang 

diciptakan oleh masing-masing individu. Proses pengiriman dan 

penerimaan terjadi secara bersamaan, di mana saat seseorang berbicara, ia 

juga melakukan proses interpretasi atas tindakan non-verbal dan 

tanggapan verbal lawan bicaranya. Proses komunikasi ini terjadi dalam 

sebuah konteks bidang pengalaman (field of experience) setiap peserta 

komunikasi yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu serta 

gangguan teknis baik dari luar maupun dalam komunikator yang 

memengaruhi kualitas dan akurasi dalam kegiatan menghasilkan pesan 

dan memahami pesan.  
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Gambar 3.3 
Proses Komunikasi Transaksional 

Sumber: Communication Mosaics: An Introduction to the Field of Communication, (Wood, 

2013) 

 

 Menurut Lafasto & Larson (dalam Wood, 2017 ) untuk dapat memahami 

proses komunikasi transaksional, diperlukan pengenalan mengenai diri dan 

orang lain yang terlibat dalam proses komunikasi itu sendiri. Dalam proses 

komunikasi transaksional ini juga turut memperlihatkan hubungan visual 

antar berbagai unsur komunikasi yang terjadi secara akurat mengenai 

individu saling berinteraksi dengan dan melalui simbol dari waktu ke waktu 

untuk menciptakan sebuah makna. Model Tubbs, Gudykunst dan Kim 

merupakan beberapa model komunikasi yang menggambarkan proses 

komunikasi ini.  

 

3.4. Komunikasi Verbal  

 Pesan verbal yang ditukarkan dalam proses komunikasi memiliki pengaruh 

yang besar dalam kehidupan pribadi antar manusia. Pesan verbal mempunyai 

kemampuan untuk dapat mempengaruhi berbagai emosi, pikiran, tindakan, dan 

hubungan dengan orang lain. Setiap komunikator perlu memahami peran pesan 
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verbal secara mendalam dalam membangun hubungan interpersonal secara 

mendukung.  

 Devito (2013) mengatakan bahwa kata verbal yang mengacu pada kata-kata 

baik disampaikan secara lisan dan tulisan. Menurut Moerdjiati (2012) komunikasi 

verbal merupakan sebuah proses komunikasi yang melibatkan penggunaan simbol 

dalam bentuk pesan verbal atau kata-kata. Hal senada juga dinyatakan oleh 

Hardjana (2003) bahwa komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang 

banyak digunakan dalam interaksi antar individu, di mana terfokus pada 

penggunaan kata-kata disampaikan baik secara lisan dan tulisan untuk 

menunjukkan berbagai emosi dan pandangan.  

 Bersumber pada kedua pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi di mana penyampaian pesan 

dilakukan melalui kata-kata secara tertulis atau dengan ucapan (ujaran) yang 

mewakilkan perasaan dan pemikiran. Biasanya komunikasi verbal dapat terjadi 

melalui satu saluran (Wood, 2017, h.111). Komunikasi verbal secara lisan dapat 

diterima melalui pendengaran, seperti pada saat seorang guru sedang mengobrol 

dengan muridnya, sedangkan komunikasi verbal tertulis dapat diterima melalui 

penglihatan yang sering ditemui pada saat seseorang membaca surat kabar, 

mengamati lukisan, gambar, grafik, dan hal lainnya. Dalam komunikasi verbal, 

simbol yang ditulis atau diucapkan mengacu pada makna universal yang dikenal 

sebagai bahasa (Barker & Gaut, 2002). Bahasa memiliki kemampuan dalam 

mentransmisikan pikiran suatu individu yang bergantung pada aturan dan struktur 
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tata bahasa agar pesan verbal dapat dipahami baik oleh pendengar ataupun 

pembaca.  

 Floyd (2011) menyatakan bahwa bahasa dipahami sebagai sistem simbol yang 

secara terstruktur digunakan untuk menyampaikan makna, sehingga setiap bahasa 

memiliki berbagai aturan untuk membantu setiap individu merangkai pesan agar 

mudah dipahami. karakteristik bahasa yang terkadang sewenang-wenang (arbiter), 

tidak berwujud (abstrak), dan bermakna ganda (ambigu) menyulitkan pemahaman 

akan makna dari sebuah pesan dalam komunikasi antarpribadi (Hutchinson, 2014). 

Hal ini dikarenakan makna kata dalam suatu bahasa dibangun berdasarkan 

kombinasi dari berbagai perspektif sosial dan nilai budaya setiap individu (Devito, 

2013), sehingga seringkali pesan yang sama dapat dimaknai berbeda oleh satu 

individu terhadap yang lain.  

 Murphy, Hildebrandt, dan Thomas (1997) menyatakan bahwa dalam 

menyampaikan pesan verbal baik secara lisan maupun tertulis baik komunikator 

maupun komunikan perlu memperhatikan kelengkapan (completeness), kejelasan 

(clarity), kesopanan (courtesy), keringkasan (conciseness), dan kebenaran 

(correctness) dari sebuah pesan agar dapat dipahami secara baik. Selain itu, 

penyampaian pesan juga perlu melalui proses pertimbangan (consideration) yang 

didasarkan atas sudut pandang orang lain yang disampaikan secara konkret 

(concreteness), menggunakan kata yang langsung dan eksplisit. 
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3.5. Komunikasi Non-Verbal 

 Wood (2015) mengatakan bahwa para ahli memperkirakan dari total makna 

komunikasi yang disampaikan oleh manusia sebanyak 65% hingga 93% berasal 

dari komunikasi non-verbal. Berdasarkan persentase tersebut, dapat dipahami jika 

sebagian pengiriman pesan disampaikan melalui komunikasi non-verbal.  

 Samovar & Porter (dalam Mulyana, 2007, h.308) mendefinisikan komunikasi 

non-verbal sebagai segala bentuk rangsangan selain dalam bentuk verbal di mana 

memiliki arti yang dirumuskan oleh setiap inividu dan lingkungannya. 

 Lane (2010) mendefinisikan komunikasi non-verbal sebagai saluran makna 

yang penting dalam komunikasi yang mengacu pada berbagai bentuk selain 

penggunaan kata-kata itu sendiri.  

 Patterson (dalam McCornack, 2010) mendefinisikan komunikasi non-verbal 

sebagai sebuah tindakan penyampaian makna melalui isyarat fisik dan perilaku 

individu yang tidak terucapkan baik dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja.  

 Berdasarkan pendapat ketiga ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

komunikasi non-verbal merupakan sarana menyalurkan pesan baik secara sengaja 

dan tidak disengaja, melalui berbagai bentuk isyarat fisik dan perilaku yang 

dihasilkan oleh individu dan lingkungan.  

 Menurut Flyod (2011) Baik komunikasi verbal atau non-verbal tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainnya, keduanya saling berinteraksi.  Pernyataan senada 

juga dikemukakan oleh Devito (2013), ia mengatakan bahwa pesan non-verbal 

dapat digunakan untuk menekankan (accent), melengkapi (complement), 

mengulang (repeat), mengontrol (control), menyangkal (contradict), dan 
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menggantikan pesan verbal (subsitute). Seperti pada saat seorang mengatakan 

“tidak”, dengan otomatis individu tersebut menggelengkan kepalanya yang 

bertujuan untuk menguatkan sikap penolakannya, atau ketika seseorang 

menjelaskan arah jalan kepada seorang turis yang tersesat tentu akan diikuti dengan 

gerakan tangan untuk mengklarifikasi makna pesan verbal agar tidak menimbulkan 

ambiguitas dan kebingungan pada turis tersebut. Seperti halnya komunikasi verbal, 

komunikasi non-verbal juga memiliki sifat ambigu (bermakna ganda) karena terkait 

dengan budaya dan konteks yang memengaruhi proses komunikasi non-verbal itu 

terjadi (Moerdjiati, 2012). 

 Akan tetapi berbeda dengan komunikasi verbal, penyampaian komunikasi non-

verbal dapat dilakukan melalui beberapa saluran secara bersamaan (Hutchinson, 

2014). Maka dari itu informasi atau makna pesan yang diterima tentu lebih banyak 

dibandingkan dengan komunikasi verbal. 

  Menurut Wood (2017, h.95), berbagai komunikasi non-verbal yang digunakan 

dalam setiap komunikasi mencakup sepuluh bentuk yakni:  

a. Kinesik  

 Bentuk komunikasi non-verbal ini mencakup berbagai posisi dan 

gerakan tubuh yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan mengenai 

orang lain dan juga menandakan keterbukaan pada sebuah interaksi dalam 

situasi tertentu. Kemudian melalui wajah juga dapat memperlihatkan 

perasaan seseorang.  Friesen (dalam (Hutchinson, 2014) juga menambahkan 

bahwa sebanyak 250,000 ekspresi wajah manusia cenderung menutupi 

keseluruhan dari perasaan yang dimiliki seseorang seperti ekspresi senyum 
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yang mengisyaratkan berbagai makna. Dalam percakapan juga banyak 

orang yang bergantung pada gerakan mata lawan bicaranya. 

b. Penampilan Fisik 

 Penampilan fisik meliputi semua karakteristik fisik seseorang 

seperti warna kulit, ukuran badan, warna dan gaya rambut, tekstur kulit, 

tinggi badan, serta cara-cara di mana kita mengelola, atau bahkan mengubah 

dari penampilan fisik seseorang (operasi plastik, diet dan lain sebagainya).  

c. Artefak  

 Objek pada diri tubuh juga memiliki potensi untuk menyampaikan 

dan memperlihatkan sebuah identitas dari kepribadian seseorang. Seperti 

halnya pakaian dapat memperlihatkan status sosial dan identifikasi dari 

sebuah golongan atau kelompok.  

d. Paralinguistik (vokal) 

 Bentuk komunikasi yang bukan merujuk pada apa yang dikatakan 

seseorang namun bagaimana seseorang mengatakannya. Paralinguistik 

mencakup sejumlah besar perilaku non-verbal seperti nada, kecepatan 

bicara, volume, dan pengucapan yang disebut kualitas vokal dan ada 

pemisahan atau segregasi vokal seperti penggunaan “uhm” atau “ers” yang 

digunakan dalam percakapan. Setiap tingkatan sosial ekonomi dan etnis 

mempengaruhi cara pengucapan, kecepatan bicara, dan aksen dari seorang 

individu. 
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e. Keheningan  

 Jenis perilaku non-verbal yang meliputi kurangnya suara dalam 

berkomunikasi, meliputi kesunyian yang dapat mengomunikasikan pesan 

yang kuat. Diberbagai budaya, keheningan memiliki banyak arti dalam 

sebuah percakapan. 

f. Sentuhan  

 Bentuk komunikasi non-verbal yang melibatkan sentuhan fisik. 

Sentuhan adalah bentuk komunikasi yang ambigus karena sentuhan 

memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya. Melalui sentuhan 

dengan orang lain seseorang dapat membentuk dan memberi sinyal atas 

berbagai makna pesan. 

g. Penciuman  

 Hal tersebut merujuk pada istilah untuk bau dan aroma atau, lebih 

tepatnya persepsi seseorang tentang kedua hal tersebut. Seseorang dapat 

memilih aroma tertentu untuk menunjukkan identitas atau kepribadian. Bau 

dan aroma ini diproses melalui sistem otak tempat memori emosional 

tersimpan.   

h. Kronemik 

 Bentuk komunikasi yang berusaha memahami bagaimana seseorang 

menggunakan waktu untuk mendefinisikan identitas dan interaksi. Waktu 

dapat mengekspresikan sikap budaya tertentu di mana menciptakan 

pandangan dan pemahaman terkait waktu.   
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i. Jarak 

 Proxemik atau jarak mengacu pada ruang dan bagaimana individu 

menggunakannya. Seseorang dapat menyampaikan status, kedekatan, 

keinginan dalam berinteraksi dengan orang lain melalui jauh atau 

pendeknya sebuah jarak.  

j. Faktor lingkungan 

 Faktor ini mencakup elemen yang mempengaruhi cara individu 

dalam merasakan, berpikir dan bertindak. Faktor lingkungan ini juga 

mempengaruhi komunikasi antar manusia, biasanya meliputi warna, 

pencahayaan, pengaturan perabotan, dan benda lainnya.  

  

3.6. Komunikasi Instruksional 

 Setiap manusia aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehari-hari tidak 

terlepas dari kegiatan berkomunikasi, salah satu diantaranya dalam bidang 

pendidikan. Komunikasi dalam bidang pendidikan memiliki unsur penting 

menciptakan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Tanpa adanya 

komunikasi, kegiatan belajar mengajar tidak dapat terlaksana dengan baik 

(Kenneth, 2007). Inti dari kegiatan kegiatan pembelajaran di kelas merujuk kepada 

proses pelaksanaan komunikasi instruksional.  

 Menurut Gagne dan Brigge (dalam Mudhofir, 1993, h.5), komunikasi 

intruksional merujuk kepada cara komunikasi yang digunakan oleh guru dan 

berbagai ahli pendidikan untuk mengembangkan rencana dan mencapai tujuan 
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pembelajaran. Sedangkan menurut Yusup (1990, h.63), komunikasi instruksional 

melibatkan pada proses komunikasi yang diciptakan secara akrab, wajar dan 

terbuka dengan berbagai faktor pendukung baik secara sarana dan fasilitas yang 

berisi berbagai pengajaran akan pengetahuan dan keterampilan sebagai alat untuk 

mengubah perilaku peserta didik, dari tidak paham menjadi paham. Berdasarkan 

kedua pendapat ahli tersebut, komunikasi instruksional mengacu pada proses 

komunikasi yang digunakan oleh guru dan ahli pendidikan lainnya secara akrab, 

wajar, dan terbuka yang berisi terkait penyampaian pengajaran akan pengetahuan 

kepada peserta didik yang telah direncanakan yang bertujuan mengubah perilaku 

peserta didik. 

 Dalam konteks komunikasi, seorang guru berperan sebagai komunikator 

yang efektif di mana memberikan berbagai pengetahuan baru, nasihat, motivasi, 

dan dorongan yang mempengaruhi perkembangan sikap, nilai, dan tingkah laku 

peserta didiknya (Richards & Rodgers, 2001). Selama di kelas, guru bertindak 

sebagai sumber yang memilih, mengatur dan mengirimkan informasi (pesan) 

melalui sebuah pembicaraan atau berbagai saluran komunikasi lainnya untuk 

dipelajari oleh siswa (penerima) yang menanggapi dan mengirimkan kembali pesan 

(umpan balik)  baik verbal atau non-verbal kepada guru  (Miller & Hylton, 1974). 

 Komunikasi antara guru dan siswa sejatinya terjadi secara kompleks dan 

sulit untuk diprediksi. Barnes (1999) mengatakan bahwa bentuk komunikasi antar 

guru dan siswa ini dapat berubah-ubah dengan mempertimbangkan berbagai unsur 

yang mempengaruhi proses tersebut, mulai dari konteks situasional, saluran 

komunikasi, tingkat kebisingan dan disiplin dalam kelas itu. Hal tersebut mendasari 
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pemahaman bahwa setiap bentuk komunikasi antara satu guru dengan seorang 

siswa mungkin bukan bentuk yang paling efektif untuk guru lain dengan siswa yang 

berbeda.  

 

3.7. Kegiatan pembelajaran 

 Pendidikan berperan penting dalam pengembangan pengetahuan seseorang 

(Rosenshine, 2012) . Kegiatan pembelajaran menjadi salah satu fasilitas dalam 

rangka 

membantu seseorang mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan istilah pembelajaran yang merupakan sebuah proses interaksi antara 

peserta didik dengan pendidik dan segala sumber belajar lainnya dalam sebuah 

lingkungan belajar. 

 Menurut Rustaman (2001, h.461) kegiatan pembelajaran terdiri atas 

kegiatan interaksi dan komunikasi timbal balik antara guru-siswa yang berlangsung 

dalam konteks edukatif untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Sedangkan 

menurut Makmun (2007, h.157) juga mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran 

merupakan sebuah rangkaian interaksi antara guru dan siswa guna mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. 

 Berdasarkan pendapat dari tiga sumber diatas, kegiatan pembelajaran pada 

pendidikan formal mengutamakan penggunaan interaksi dengan berbagai 

komponen yang ada didalamnya. Pada umumnya, komponen-komponen yang 

terdapat dalam kegiatan pembelajaran meliputi guru, peserta didik atau siswa, 
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tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran (Mudjiono 

& Dimyati, 2002:23). Interaksi antara guru dengan siswa sangat dibutuhkan dalam 

mendorong kegiatan pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, sehingga penting bagi seorang guru untuk dapat memahami segala 

kebutuhan siswanya (Barker, 1987). 

 Proses interaksi antara guru dan siswa terjadi secara dinamis dan dilakukan 

dengan tatap muka. Menurut Sudjana (dalam Djamarah, 2010) terdapat tiga bentuk 

komunikasi antara guru dan siswa yang dapat digunakan agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan secara lancar, yaitu:  

a. Komunikasi satu arah  

 Bentuk komunikasi ini menekankan pada peran guru sebagai pemberi aksi 

menyampaikan berbagai bahan pelajaran dan siswa menerimanya secara pasif. 

Komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk ini memiliki kelebihan dan 

kekurangan, di mana guru dapat melaksanakan tugasnya dan menguasai materi 

secara maksimal sedangkan komunikasi bentuk ini kurang mendorong kegiatan 

belajar siswa sesuai dengan kebutuhannya karena keseluruhan proses komunikasi 

dan pembelajaran yang diatur oleh guru.  

b. Komunikasi dua arah  

 Bentuk komunikasi ini menekankan interaksi antara guru dan siswa yang 

sama-sama berperan aktif, kedua pihak dapat menyampaikan dan menerima pesan. 

Komunikasi ini membantu kemampuan berpikir siswa melalui proses tanya jawab 

antara guru dan siswa di kelas, sehingga bentuk komunikasi ini lebih baik 

dibandingkan dengan yang pertama. 
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c. Komunikasi banyak arah atau multi arah 

 Bentuk ini melihat komunikasi sebagai sebuah transaksi dan terjadi ke 

banyak arah. Komunikasi tersebut melibatkan interaksi secara dinamis antara guru 

kepada siswa dan siswa kepada siswa lainnya. Kegiatan pembelajaran dengan 

metode komunikasi multi arah dinilai sangat membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuannya secara optimal melalui penekanan pada kegiatan 

belajar dan berdiskusi yang aktif.  

 Menurut Low, Chong, & Ellis (2014) komponen penting penunjang  

keberhasilan komunikasi antara guru dan siswa adalah keterampilan komunikasi 

yang efektif. Keterampilan komunikasi seorang guru memainkan peran penting 

dalam membangun karakter dan memotivasi siswa untuk meningkatkan 

kemampuan mereka di bidang pendidikan. Keterampilan komunikasi yang 

diterapkan guru di ruang kelas  membantu siswa dalam memahami informasi apa 

yang benar, dan apa yang salah (Morreale, dkk., 2000). Keterampilan komunikasi 

tersebut dapat membantu guru dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan 

siswanya (Richmond, 1990). Keterampilan komunikasi tidak memberikan dampak 

guru, melainkan disisi lain dapat berguna bagi siswa dalam mencapai keberhasilan 

secara akademis maupun sosial (Bee, 2012). Baik antara guru dan siswa harus 

saling bekerja sama dalam menciptakan iklim komunikasi agar tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

 Floyd (2011) menguraikan lima keterampilan yang penting dalam 

menciptakan sebuah komunikasi yang efektif diberbagai situasi, yaitu:  
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a. Kesadaran diri (self-awareness) 

 Komunikator yang baik mampu menyadari perilaku mereka sendiri 

dan dampaknya terhadap orang lain. Melalui hasil evaluasi diri, seorang 

komunikator dapat memperkirakan tindakan dan perilaku dalam sebuah 

situasi tertentu. Seseorang yang memiliki tingkat kesadaran diri yang 

tinggi, kerap mempunyai tingkat kecerdasan sosial dan emosional yang 

tinggi  yang membantunya dalam memahami perilaku sosial dan emosi 

individu lain secara akurat.  

b. Penyesuaian diri (adaptability)  

 Seorang komunikator yang kompeten dapat beradaptasi atau 

menyesuaikan diri dalam berbagai situasi yang berbeda sehingga 

komunikator dapat menilai perilaku yang efektif  dan sesuai dengan 

konteks yang ada. Hal ini dikarenakan perilaku tertentu belum tentu 

efektif jika dilakukan pada situasi yang berbeda. 

c. Empati (empathy) 

 Komunikator yang baik memiliki kemampuan untuk menempatkan 

dirinya pada posisi orang lain. Kemampuan ini sangat penting karena 

orang lain seringkali memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda-beda 

dalam sebuah situasi yang sama. 

d. Kompleksitas kognitif (cognitive complexity) 

Kemampuan ini berkaitan dengan cara seseorang dalam memahami 

situasi tertentu dalam berbagai cara dan penjelasan. Kemampuan ini 

berharga untuk menghindari diri dari sebuah spekulasi atau kesimpulan 



 

 55 

yang salah sehingga dapat menanggapi situasi tersebut dengan cara 

yang tepat. 

e. Etis (ethics) 

 Kemampuan terakhir yang perlu dimiliki oleh seroang komunikator 

yang baik. Adanya etika membantu setiap individu dalam menilai 

apakah sesuatu itu benar atau salah secara moral. Melalui kemampuan 

tersebut, setiap individu diharapkan dapat berkomunikasi dengan jujur, 

memperlakukan individu lainnya secara adil, dan menghindari perilaku 

tidak bermoral. Perlu diperhatikan bahwa sebuah etika dipengaruhi 

unsur budaya didalamnya. Seringkali ditemukan sebuah gagasan 

mengenai moral yang dibenarkan oleh sesorang, namun dianggap tidak 

etis oleh individu dari budaya lainnya. 

 Beberapa hal yang disebutkan diatas merupakan hal yang penting dan perlu 

diketahui untuk menjadi seorang komunikator secara efektif. Maka dari itu, 

pemahaman akan bentuk dan hubungan dalam proses komunikasi, serta 

keterampilan dalam berkomunikasi antara guru dan siswa diperlukan dalam 

mengembangkan komunikasi antara guru dan siswa yang efektif. 

 

3.8 Teori Interaksi Simbolik  

 Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh George Herbert Mead dalam 

bukunya Mind, Self, and Society. Kekaguman Mead (1934) terhadap penggunaan 

simbol oleh manusia mendasari terciptanya Teori Interaksi Simbolik. Para ahli teori 

interaksi simbolik menyatakan setiap manusia memulai hidupnya sebagai papan 
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tulis kosong yang diartikan bahwa manusia dilahirkan tanpa kesadaran mengenai 

diri dan identitasnya (West & Turner, 2006). Melalui interaksi dengan orang lain, 

setiap manusia dapat saling membangun identitas masing-masing berdasarkan 

makna simbolik yang saling ditukarkan, sehingga teori ini memberikan penekanan 

utama pada berbagai ide mengenai hubungan simbol dan interaksi yang dilakukan 

diri manusia dengan masyarakat.   

 Larossa & Reitzes (1993, h.136) mendefinisikan interaksi simbolik sebagai 

kerangka yang digunakan untuk memahami manusia bersama individu lain dalam 

menciptakan dunia simbolik dan bagaimana masyarakat membentuk perilaku 

seorang manusia.  

 Pendapat senada dikemukakan oleh Mulyana (2006) yang mengatakan 

bahwa inti dari teori interaksi simbolik adalah sebuah aktivitas komunikasi yang 

mempertukarkan simbol-simbol yang telah diberi makna.  

 Littlejohn dkk (2017) dalam buku Theories of Human Communication juga 

menyatakan bahwa interaksi simbolik berusaha mengajarkan ketika manusia 

berinteraksi satu dengan lainnya dari waktu ke waktu, mereka akan saling berbagi 

makna atas bahasa dan tindakan tertentu yang berguna dalam memahami sebuah 

peristiwa tertentu atau serupa. Pendapat dari ketiga ahli diatas semakin 

memperjelas unsur penting dalam teori interaksi simbolik mengenai pikiran (mind), 

diri (self), dan hubungannya dengan masyarakat (society). 

 Mead (West & Turner, 2010) menjelaskan bahwa pikiran (mind) meliputi 

berbagai kemampuan dalam menggunakan simbol yang memiliki makna sosial 

yang sama. Makna sosial tercipta dalam proses interaksi yang melibatkan 
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komunikasi antar manusia. Dalam menciptakan makna yang sama, individu saling 

menjalin kesepakatan dan kesepahaman untuk menerapkan makna tertentu pada 

simbol tertentu. Hal tersebut sangat krusial karena tanpa makna yang sama akan 

sulit bagi setiap individu untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. 

  Seperti halnya, seorang bayi yang melakukan kegiatan interaksi 

pertamanya saat ia mulai mempelajari bahasa yang meliputi berbagai simbol verbal 

ataupun non-verbal untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Menurut Griffin 

dkk (2018) simbol yang dipergunakan merupakan tanda yang bersifat arbiter, di 

mana simbol tersebut telah diatur dalam sebuah pola yang disepakati oleh orang-

orang di sekitarnya atau yang sering disebut oleh Mead (dalam West & Turner, 

2010) sebagai simbol signifikan (significant symbol). Biasanya, simbol ini berupa 

bahasa, tulisan, dan atau simbol lainnya yang bersifat dinamis dan unik. Setiap 

makna simbol diciptakan unik sehingga menuntut manusia secara kreatif, aktif, 

kritis, dan peka dalam menafsirkan simbol yang muncul dalam interaksi. 

Interpretasi akan simbol yang tepat memunculkan arah perkembangan dari sebuah 

hubungan antar manusia dan juga lingkungannya.   

 Merangkum penjelasan berbagai premis yang diatas, maka Teori interaksi 

simbolik menekankan tiga hal. Pertama, manusia tidak terlepas dari kegiatan 

interaksi sosial dalam sebuah masyarakat. Kedua, manusia saling mempertukarkan 

simbol-simbol yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan terwujud dalam objek 

fisik, sosial, serta lingkungan. Ketiga, pertukaran simbol menghasilkan makna, 

akan tetapi makna tidak melekat pada simbol itu sendiri melainkan hasil 

kesepakatan melalui penggunaan bahasa. 
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3.9. Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 
Kerangka Penelitian 

Sumber: Olahan data Peneliti (2019)  

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dalam berinteraksi 

dengan menggunakan komunikasi sebagai sarana utama penghubung 

satu dengan lainnya. Tidak terkecuali bagi para penyandang tunarungu 

yang juga memiliki kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain, akan 

tetapi mereka memiliki keterbatasan dalam mendengarkan dan berbicara. 

 

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang tunarungu terkadang 

membuat mereka terisolasi dan merasa dikucilkan oleh orang-orang 

sekitar sehingga perlu bimbingan dan dukungan untuk mengelola 

keterbatasan dan meningkatkan kemampuan komunikasi. 

SMPLB Pangudi Luhur merupakan bagian dari SLB Pangudi Luhur 

Jakarta yang mengupayakan pada pengembangan kemampuan 

berkomunikasi dan berbahasa siswa tunarungu meliputi: membaca, 

menulis, mendengar, dan berbicara agar mampu bersosialisasi dalam 

masyarakat. 

Dalam mencapai tujuan pengembangan tersebut, terjadilah proses 

komunikasi sewaktu kegiatan pembelajaran di kelas yang melibatkan 

guru dan siswa penyandang tunarungu. 

Guru di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta menerapkan penggunaan 

komunikasi verbal dalam kegiatan pembelajaran agar siswa dapat 

berkomunikasi sebagaimana halnya individu normal lainnya yang 

menjadi keunikan tersendiri dari berbagai SLB khusus tunarungu 

lainnya. 

 

Proses komunikasi antara guru dan siswa penyandang tunarungu dalam 

kegiatan pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur Jakarta. 


