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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Komunikasi 

Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan pernah lepas dari komunikasi.  

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris “communication” berasal dari 

kata Latin communicatio, dan perkataan ini bersumber dari kata communis yang 

berarti sama.  Sama disini maksudnya adalah sama makna (Effendy, 2003).  

Komunikasi menurut Rogers (dalam Cangara, 2000) adalah proses dimana 

suatu ide  dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.  Sementara itu, komunikasi 

menurut Devito (dalam Lubis, 2005) adalah kegiatan yang dilakukan seseorang 

atau lebih dari kegiatan menyampaikan dan menerima pesan komunikasi yang 

terganggu keributan, dalam suatu konteks, bersama dengan beberapa efek yang 

timbul dari kesempatan arus balik. 

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses 

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam 

pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu 

Ruben dan Steward (1998) mengartikan komunikasi manusia yaitu: human 

communication is the process through which individuals in relationships, 

group, organizations and societies respond to and create messages to adapt to 

the environment and one another (bahwa komunikasi manusia adalah proses 

yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, 
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organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain).  

Komunikasi memiliki beragam bentuk seperti dikelompokkan oleh 

Effendy (2003) sebagai berikut:  (1) komunikasi pribadi  yang terdiri dari 

komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi, (2) komunikasi 

kelompok yang terdiri dari komunikasi kelompok kecil (seperti ceramah, 

diskusi panel, simposium, forum, seminar, curahsaran dan lainnya) dan 

komunikasi kelompok besar, (3) komunikasi massa (seperti pers, radio, televisi, 

film, dan lainnya), (4) komunikasi media (seperti surat, telepon, pamflet, poster, 

spanduk dan lainnya). 

 

2.2 Komunikasi Bermedia 

Media umum adalah media yang dapat dipergunakan oleh segala bentuk 

komunikasi, baik komunikasi persona maupun komunikasi kelompok dan 

komunikasi massa (Palapah dan Syamsudin, 1993).  Media merupakan  

channel,  yaitu saluran penyampaian pesan, biasa juga disebut dengan media 

komunikasi, dapat dikategorikan kedalam dua bagian, media umum dan media 

massa (Widjaja. 2000). 

Komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan saluran 

atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh 

tempatnya dan atau banyak jumlahnya. Menurut pengertian tersebut, 

komunikasi menggunakan media atau sarana apabila komunikannya berada 

ditempat yang jauh atau banyak (Effendy, 2003).  Komunikasi bermedia ini 

diklasifikasikan menjadi media massa dan media nirmassa, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Komunikasi bermedia massa  

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan  berjumlah 

banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan 
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dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, televisi, 

dan film bioskop, yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi dan 

rekreasi atau dalam istilah lain: penerangan, pendidikan dan hiburan.  

2. Komunikasi bermedia nirmassa  

Media nirmassa umumnya digunakan dalam komunikasi untuk orang-orang 

tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Surat, telepon dan telepon 

selular adalah media nirmassa karena tidak memiliki daya keserempakan 

dan komunikannya tidak bersifat massal. 

 

2.3 Komunikasi Virtual 

Komunikasi virtual adalah proses penyampaian pesan yang dikirimkan 

melalui internet atau cyberspace  (Werner, 2001). Komunikasi virtual bisa 

dikatakan berkomunikasi melalui dunia maya. Dalam model komunikasi virtual 

contohnya adalah seperti chating, browsing, dan email melalui internet. 

Komunikasi virtual (virtual communications) sering disalahpahami sebagai 

“alam maya” namun sebenarnya keberadaan sistem elektronik itu sendiri adalah 

konkrit di mana komunikasi virtual sebenarnya dilakukan dengan representasi 

informasi digital yang bersifat diskrit. Internet merupakan media komunikasi 

yang sangat efektif bagi umat manusia di dunia. Hal ini menjadi nyata sejak 

penggunaan Blackberry Messenger menjadi popular dan semakin mendongkrak 

kebutuhan internet sebagai salah satu media berkomunikasi. 

Terdapat sejumlah manfat dengan berkomunikasi virtual diantaranya 

adalah (Bungin, 2006): 

1. Cepat, komunikasi atau pertukaran informasi bisa dilakukan dengan cepat. 

Meskipun komunikasi dilakukan dalam kondisi jarak yang jauh, tidak perlu 

menunggu waktu yang lama. Hal ini bisa dilakukan khususnya apabila 

menggunakan fasilitas yang memungkinkan melakukan komunikasi yang  

synchronous. 
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2. Mudah, apabila sudah mengusai tata cara penggunaan dan fasilitas 

pendukung yang dibutuhkan, proses komunikasi bisa dilakukan dengan 

mudah. 

3. Komunikasi virtual bisa dilakukan secara real time juga unreal time. 

Secara real time artinya komunikasi dilakukan secara langsung, 

komunikator dan komunikan berinteraksi pada waktu yang sama, tanpa 

penundaan waktu untuk memberi respon atas pesan yang diterima  

(synchronous system).  Sedangkan yang  unreal time yaitu kebalikan dari 

yang real time, ada penundaan waktu respon atas pesan-pesan yang 

disampaikan oleh para pihak yang berkomunikasi  (asychronous system). 

4. Bisa individual atau grup. Komunikasi virtual bisa dilakukan baik secara 

one to one, satu orang dengan satu orang, maupun secara kelompok 

(group). Bisa dipilih sesuai dengan keperluan. 

5. Jumlah dan jenis pesan bisa besar dan beragam. Keuntungan atau   

kelebihan lainnya dari komunikasi virtual ini adalah jumlah pesan atau 

informasi yang disampaikan bisa banyak dan dalam berbagai bentuk pesan: 

teks, suara, dan gambar. Atau bahkan gabungan dari ketiga jenis pesan 

tersebut. 

 

2.4 Blackberry dan Penggunannya 

Blackberry merupakan perangkat selular atau handphone pintar 

(smartphone) yang memiliki kemampuan layanan Push E-Mail, Telepon, SMS, 

menjelajah internet (browsing), juga berbagai kemampuan nirkabel lainnya 

(http://www.technoku.com). Blackberry pertama kali diperkenalkan di 

Indonesia pada pertengahan Desember 2004 oleh operator Indosat.  Produk 

yang menjadi andalan utama dan membuat Blackberry digemari di pasar adalah 

surat  gegas (push e-mail). Produk ini mendapat sebutan surat-e gegas karena 
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seluruh surat baru, daftar kontak, dan informasi jadwal (calendar) “didorong” 

masuk ke dalam Blackberry secara otomatis (http://www.wikipedia.co.id). 

Pengguna tidak perlu mengakses internet terlebih dulu dan membuka satu 

persatu e-mail yang masuk, atau pemeriksaan e-mail baru. Hal ini 

dimungkinkan karena pengguna akan terhubung secara terus-menerus dengan 

dunia maya melalui jaringan telepon seluler yang tersedia. Alat penyimpanan 

juga memungkinkan para pengguna untuk mengakses data yang sampai  ketika 

berada di luar layanan jangkauan nirkabel. Begitu pengguna terhubung lagi, 

Blackberry Enterprise Server  akan menyampaikan data terbaru yang masuk 

(http://www.wikipedia.co.id). 

Blackberry  juga bisa digunakan untuk chatting. Mirip dengan  Yahoo 

Messenger, namun dilakukan melalui jaringan Blackberry dengan memasukan 

nomor identitas, layanan cukup familiar dikalangan masyarakat dengan istilah 

BBM (Blackberry Messenger). Dalam beberapa tahun terakhir layanan ini 

begitu diminati oleh penggunanya. Pada dasarnya Blackberry Messenger tidak 

berbeda dengan aplikasi chatting lain yang digunakan oleh ponsel sejenisnya.  

Sedikitnya bisa dijabarkarkan kelebihan dari  Blackberry Messenger dibanding 

dengan aplikasi chatting lainnya, Blackberry Messenger dapat mengirim pesan 

ke kontak penggunanya, mengubah status dan gambar tampilan  (avatar)  

pengguna, serta mengorganisir kontak ke dalam kategori kontak. Selama 

obrolan, pengguna dapat mengirim file seperti catatan suara dan lampiran 

kontak.  Pengguna juga  dapat  mengirim foto yang diambil dengan kamera 

tersebut  hingga file musik yang diinginkan.  Pengguna dapat menggunakan 

fitur Blackberry Groups dari Blackberry Messenger untuk membuat grup yang 

berisi anggota keluarga, teman, rekan kerja, dan seterusnya. Dalam grup, 

pengguna dapat berbagi gambar, daftar, dan janji temu dengan anggota grup. 

Pengguna juga dapat mengobrol dengan anggota grup dan mengomentari item 

bersama. Pengguna tidak perlu sign-in ke atau sign-out dari Blackberry 
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Messenger. Selama pengguna terhubung ke jaringan nirkabel, BlackBerry 

Messenger dapat menjaga agar pengguna tetap terhubung ke kontak  

BlackBerry Messenger (http://docs.blackberry.com). 

Semua layanan yang ada pada Blackberry tersebut terkenal sangat aman 

baik itu layanan e-mail, chatting ataupun browsing.  Sebagai tambahan untuk 

browsing data dari situs yang dikunjungi juga telah dikompresi sehingga akan 

tampil lebih cepat (http://www.technoku.com). 

 

2.5 Komunikasi Kelompok 

Kelompok merupakan sekumpulan orang-orang yang terdiri atas tiga 

orang atau lebih yang memiliki keterkaitan psikologis terhadap sesuatu hal 

yang saling berinteraksi satu sama lain. Suatu kelompok memiliki suatu tujuan 

dan organisasi serta cenderung melibatkan interaksi antara anggota-anggotanya. 

Mulyana (2005) mendefinisikan kelompok sebagai sebagai sekumpulan orang 

yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk 

mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka 

sebagai bagian dari kelompok tersebut.  Sementara itu, Hariadi (2011) 

menyatakan bahwa kelompok merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih 

yang mengadakan interaksi, memiliki tujuan atau goals, memiliki struktur dan 

pola hubungan di antara anggota yang mencakup peran, norma, dan hubungan 

antar anggota, serta groupness, dan merupakan satu kesatuan.  

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara 

seseorang (komunikator) dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 

dua orang yang berkumpul (Effendi, 1993).  Ada lima fungsi dari komunikasi 

kelompok yaitu (Sendjaja, 1991): 

1. Menjalin hubungan sosial antar anggota dan kelompok. Bagaimana 

individu dalam suatu kelompok bisa berhubungan social tanpa komunikasi 
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atau sejauh mana suatu kelompok dapat memelihara hubungan social 

diantara anggota dengan anggota atau pun anggota dengan kelompok. 

2. Fungsi pendidikan atau edukasi. Hal ini berkaitan dengan pertukaran 

informasi anatar anggota. Melalui fungsi ini kebutuhan anggota akan 

informasi baru dapat terpenuhi. Dan secara tidak langsung kemampuan 

para anggota dibidangnya masing-masing dapat membawa pengetahuan 

baru atau justru membawa keuntungan untuk para anggota lainnya ataupun 

bagi kelompok. 

3. Kemampuan persuasi. Fungsi ini sebelumnya dapat menguntungkan atau 

merugikan pihak yang mem-persuasi. Misalnya, seorang anggota yang 

berusaha mem-persuasi anggota kelompok lainnya untuk tidak atau 

melakuakan sesuatu. Jika ia mem-persuasi suatu yang sejalan dengan 

kelompok, maka ia akan diterima dan menciptakan iklim yang positif di 

dalam kelompok, tapi sebaliknya jika ia mem-persuasi suatu yang 

bertentangan dengan kelompok, maka akan berpotensi menciptakan konflik 

dan perpecahan di dalam kelompok. 

4. Problem solving. Hal ini berkaitan erat dengan jalan-jalan alternative dari 

para anggota kelompok untuk memecahkan masalah. Keuntungan problem 

solving dalam kelompok, salah satunya adalah: (a) Banyak orang = banyak 

masukan atau pendapat, (b) Berkaitan dengan fungsi kedua, latar belakang 

pendidikan yang berbeda memungkinkan pemasukan jalan alternatif dari 

banyak sudut pandang, sehingga akan lebih bijaksana dalam pengambilan 

suatu keputusan. 

5. Sebagai terapi. Fungsi yang kelima ini lebih terfokus pada membantu diri 

sendiri, bukan membantu kelompok. Disini para individu yang memiliki 

masalah yang sama dikumpulkan, dan mereka diminta untuk saling terbuka 

dalam mengungkapkan diri mereka ataupun masalah mereka. Dalam 
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kelompok ini juga tetap membutuhkan pemimpin sebagai pengatur atau 

penengah jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat. 

 

2.6 Tugas Kelompok 

Sebelumnya telah dikemukakan lima fungsi komunikasi kelompok.  Dari 

kelima fungsi komunikasi kelompok di atas, fungsi pendidikan atau edukasi 

mempunyai peran dalam penyelesaian tugas kelompok yang menjadi kajian 

dalam penelitian ini. Tugas atau kerja kelompok adalah format belajar mengajar 

yang menitikberatkan kepada interaksi antara anggota yang lain dalam suatu 

kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama 

(Moedjiono, dalam Sumantri dan Permana, 2001). Tugas kelompok dapat juga 

diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitikberatkan pada interaksi 

anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam suatu kelompok guna 

menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama (Mudjiono dan 

Dimyati, 1992).  Sementara itu ada juga yang mendefinisikan tugas kelompok 

sebagai suatu kegiatan kelompok siswa yang biasanya berjumlah kecil untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas (Cilstrap, dalam Rustiyah, 1998). 

Selain itu tugas kelompok merupakan sebuah metode pembelajaran yang 

bersifat kolektif tetapi tidak meninggalkan peranan pribadi masing-masing 

siswa. Tentu saja dalam hal ini peranan pengajar sebagai fasilitator sangat 

penting agar tidak ada siswa yang nitip nama saja dalam kelompok yang ada. 

Fenomena ini harus disadari oleh guru sebab ketidakjujuran siswa mungkin 

sekali menjadikan siswa tidak ikut berperan aktif sehingga efektivitas siswa 

dalam proses pembelajaran semakin tidak dapat dicapai. Kelompok dapat 

dibuat berdasarkan beberapa hal seperti yang dikemukakan Sudjana dan 

Ibrahim (2002) yaitu: perbedaan individual dalam kemampuan belajar, 

perbedaan minat belajar, jenis pekerjaan yang akan diberikan, berdasarkan 
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wilayah tempat tinggal siswa, secara random atau dilotre, atas dasar jenis 

kelamin.   

Penggunaan metode tugas kelompok menurut Moedjiono (Sumantri dan 

Permana, 2001) bertujuan untuk: memupuk kemauan dan kemampuan 

kerjasama diantara para peserta didik, meningkatkan keterlibatan sosio-

emosional dan intelektual para peserta didik dalam proses belajar mengajar 

yang diselenggarakan, dan meningkatkan perhatian terhadap proses dan hasil 

dari proses belajar mengajar secara berimbang. 

 

2.7 Pengaruh Penggunaan Media Komunikasi dalam Bidang Pendidikan 

Khususnya dalam Penyelesaian Tugas Kelompok 

Salah satu media komunikasi nirmassa yang perkembangannya cukup 

pesat adalah telepon seluler atau yang lebih dikenal dengan sebutan handphone.  

Dengan kemajuan teknologi, sekarang banyak beredar smartphone seperti 

misalnya Blackberry. Perkembangan ponsel di jaman ini telah memberikan 

perubahan perilaku bagi para penggunanya, baik dari segi konsumerisme 

ataupun dari sisi psikologis. Apalagi untuk tipe handphone yang masuk dalam 

kategori smartphone (http://ptkomunikasi.wordpress.com). 

Dalam bidang pendidikan, penggunaan media komunikasi berupa 

handphone memiliki pengaruh positif dan negatif.  Menurut Setiana (2012) 

bahwa pengaruh penggunaan handphone bagi para siswa adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh positif handphone 

1. Sebagai alat komunikasi, handphone tentu sangat berguna bagi seorang 

siswa. Baik berkomunikasi dengan para temen-temennya, maupun 

berkomunikasi dengan guru. 
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2. Handphone bisa berfungsi sebagai penambah wawasan dan alat bantu 

belajar. Dengan fiturnya yang berupa internet, siswa bisa memudahkan 

siswa dalam menyerap materi pelajaran. 

3. Sebagai hiburan. Handphone juga sangat berguna. Fitur MP3 yang 

disugukan akan membuat siswa tidak jenuh dalam belajar. Tapi fitur ini 

sebaiknya digunakan pada porsi yang tepat agar siswa tetap konsentrasi 

pada kegiatan belajarnya. 

 

 

b. Pengaruh negatif handphone 

1. Pengaruh handphone terhadap prestasi belajar siswa ternyata juga buruk. 

Hal ini dicontohkan dengan siswa yang mungkin malah keasyikan 

telponan atau sms dengan teman/pacar sehingga mereka lupa dengan 

belajar. Mereka merasa bebas untuk menelepon atau sms. Berbeda 

dengan menggunakan telpon rumah, yang penggunaannya yang 

dikontrol ketat dengan orang tua. 

2. Fitur hiburan pada handphone juga bisa menurunkan prestasi belajar 

siswa. Misalnya MP3, siswa bisa saja lebih suka bersantai dengan 

mendengarkan lagu ketimbang harus belajar. Selain itu ada juga fitur 

Game yang juga bisa membuat siswa lebih suka menuntaskan bermain 

game dari pada menuntaskan tugas sekolah. 

Mengacu pada Setiana (2012) di atas, maka penggunaan smartphone 

seperti Blackberry dapat saja membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya jika dipergunakan secara benar seperti misalnya menggunakan 

Blackberry untuk berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya yang tergabung 
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dalam kelompok tugas baik itu mengatur jadwal pertemuan, bertukar informasi 

dan atau mengirimkan informasi terkait dengan tugas kelompok yang harus 

dikerjakan, hingga memanfaatkan kecepatan akses internet pada handphone 

Blackberry tersebut untuk mencari materi atau bahan referensi yang diperlukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka selanjutnya dapat diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1: terdapat pengaruh penggunaan Blackberry terhadap penyelesaian tugas 

kelompok di kalangan mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga 

 

 

 

2.8 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan penelitian serta kajian teori di atas, maka dapat 

dibuat kerangka penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 
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