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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

        Seperti yang sudah disebutkan dalam Bab I , penelitian ini akan lebih 

mengacu kepada telaah tentang strategi komunikasi yang digunakan dalam 

mempertahan keeksistensian komunitas tersebut. Oleh karena itu , pada bab ini 

akan dibahas secara lengkap tentang teori-teori yang akan dipakai dalam 

membedah masalah tersebut diatas.  

 

2.1 Pengertian Komunikasi 

 

      Secara estimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni 

Communicare. Artinya berbicara, menyampaikan pesan, informasi, pikiran, 

perasaan, gagasan dan pendapat yang dilakukan oleh seorang kepada yang lain 

dengan mengharapkan jawaban, tanggapan atau arus balik (feedback) dari orang 

yang diajak berbicara tersebut. Komunikasi menurut bahasa Latin yaitu 

Communicati (Inggris,Communication), artinya pemberitahuan. Kata sifatnya, 

Communis (Inggris, Commonness), berarti bersama–sama di antara dua orang atau 

lebih, yang berbicara mengenai kebersamaan, berbagi kepentingan, keinginan, 

pengetahuan, kepemilikan dan gagasan.  

Berdasarkan arti kata komunikasi di atas lebih dipertegas lagi dengan 

pengertian komunikasi di bawah ini, yaitu  

“Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang  

bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, 

kepercayaan, harapan, imbauan, dan sebagainya, yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain, baik secara langsung (tatap muka) maupun 

tidak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan 

dan prilaku”.(Effendy, 1989:60).  

        Dalam menyampaikan pesan, komunikasi tidak hanya terbatas pada 

penyampaian pesan secara langsung saja , akan tetapi dapat dilakukan tidak 

terbatas misalkan melalui suatu media seperti televisi, radio , surat kabar dan lain 
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sebagainya. Sehingga suatu pesan dapat tersebar luas tidak terbatas adanya ruang 

dan waktu serta dapat mempengaruhi khalayak secara luas. Hal ini terungkap 

berdasarkan pada pengertian komunikasi, yaitu 

“Komunikasi adalah pengoperan atau penyiaran (transmitter) lambang-lambang 

melalui sebagian besar media komunikasi massa seperti Surat Kabar, Radio, 

Majalah, Buku dan sebagian besar media komunikasi yang bersifat pribadi 

percakapan antar insan.”(Barelson dalam Effendy, 1986:69). 

 

2.2 Komunikasi kelompok 

          Komunikasi kelompok 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 berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana 

anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang 

lain secara tepat. Kedua komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, 

yakni adaklah komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja 

tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.  

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama 

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu 

sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut 

(Deddy Mulyana, 2005). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok 

diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat 

untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan 

komunikasi antarpribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi 

berlaku juga bagi komunikasi kelompok. 

 

1.3 Pola komunikasi Organisasi 

De vito (2011 : 12 ) , membagi pola komunikasi menjadi lima kelompok 

diantaranya yaitu : komunikasi antar dua orang , komunikasi kelompok dan 
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organisasi yaitu komunikasi dalam sekelompok kecil orang dalam organisasi 

formal, komunikasi di muka umum, komunikasi antar budaya dan komunikasi 

massa.  

Menurut de vito ( 2011 : 328 ) ada lima struktur jaringan komunikasi 

kelompok , kelima struktur komunikasi tersebut adalah : 

1. Struktur lingkaran  

Dalam struktur lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota 

posisinya sama . Mereka sama-sama memiliki wewenang dalam 

mempengaruhi kelompok. Setiap anggota dapat berkomunikasi dengan 

dua anggota lain di sisinya.  

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Jaringan komunikasi struktur lingkaran 

2. Struktur Roda 

Di dalam struktur roda memiliki struktur yang jelas . Orang ini 

yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota 

kelompok. Oleh sebab itu apabila seorang anggota kelompok ingin 

berkomunikasi dengan anggota yang lainnya maka orang ini harus 

menyampaikan pesan tersebut kepada pemimpinnya terlebih dahulu. 

Orang yang berada di tengah ( pemimpin ) mempunyai wewenang dan 

kekuasaan penuh terhadap setiap anggotanya tersebut. 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.2 Jaringan komunikasi struktur roda 
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3. Struktur Y  

Struktur Y relatif kurang tersentralisasi di bandingkan dengan 

struktur roda tetapi lebih tersentralisasi dibandingan dengan pola yang 

lain. Di dalam struktur Y terdapat pemimpin yang jelas tetapi anggota 

lainnya berperan sebagai anggota yang kedua . Dalam anggota ini 

dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua anggota lainnya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Jaringan komunikasi struktur Y 

4. Struktur Rantai 

Struktur rantai sama dengan struktur lingkaran hanya saja dalam 

struktur rantai para anggota yang paling ujung hanya dapat 

berkomunikasi dengan satu orang saja. Orang yang berada di posisi 

tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada 

di posisi lain.  

 

    

Gambar 2.4 Jaringan Komunikasi struktur rantai 

5. Struktur semua saluran atau pola bintang  

Hampir sama dengan struktur lingkaran, dalam arti semua anggota 

adalah sama dan semuanya memiliki kekuatan yang sama untuk 

mempengaruhi anggota lainnya . Akan tetapi , dalam struktur semua 

saluran ini setiap anggota siap berkomunikasi dengan anggota yang 

lainnya.  
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Gambar 2. 5 Jaringan komunikasi struktur bintang 

 

        2.4   Tinjauan mengenai Strategi Komunikasi 

    Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan ( planning ) 

dan manajemen ( management ) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan 

bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan , dalam arti bahwa 

pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan 

kondisi ( effendy, 1992) 

          Sondang P. Siagian berpendapat bahwa,  

    “Strategi adalah cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental       

yang akan dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai 

sasaran dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungannya yang pasti 

akan dihadapi.(1985 : 21)” 

 

Di dalam strategi komunikasi baik itu secara makro ( planned 

multimedia strategy ) maupun secara mikro ( single communication 

medium strategy ) mempunyai fungsi ganda yaitu : 

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif , 

persuasif , dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

2. Menjembatani “kesenjangan budaya” ( cultural gap ) akibat 

kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya 



6 

 

media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan 

merusak nilai-nilai budaya. 

 

 

            2.4  Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Yohanes 

Paulus 

Sutedjo 

( 

Universitas 

Kristen 

Satya 

Wacana 

Salatiga ) 

 

Strategi komunikasi 

Komunitas dalam 

mempertahankan 

eksistensi ( studi 

pada komunitas 

kicau mania Salatiga 

) 

Untuk 

menggambarkan 

strategi komunitas 

kicau mania salatiga 

dalam 

mempertahankan 

solidaritas 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Kicau mania memiliki 

dua faktor yang 

mendorong adanya 

solidaritas diantara 

anggotanya yaitu 

adanya komunikasi 

atau hubungan kontak 

berkelanjutan diantara 

anggotanya serta 

adanya event-event 

yang rutin dilakukan. 

Eny 

Suparny 

Strategi komunikasi 

pada komunitas 

skateboard dalam 

mempertahankan 

eksistensi ( studi 

deskriptif kualitatif 

komunitas gedung 

pusat skateboarding 

jogjakarta ) 

Untuk mengetahui 

bagaimana pola 

komunikasi 

kelompok yang 

digunakan, startegi 

yang diterapkan 

dalam 

mempertahankan 

eksistensi 

Kualitatif 

eksploratif 

Bahwa komunitas 

gedung pusat 

skateboarding 

jogjakarta 

menggunakan pola 

komunikasi vertikal, 

horisontal dan 

informal/ 

Rike 

Indriyani 

 

 

Strategi komunikasi 

komunitas Youth 

Krew Salatiga dalam 

mempertahankan 

Menjelaskan strategi 

komunikasi 

komunitas Youth 

Krew Salatiga dalam 

deskriptif 

kualitatif 

 

 

- 
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 eksistensi kelompok 

 

 

 

mempertahankan 

eksistensi kelompok 

 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 
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1.4 KERANGKA TEORI 

 

 

Gambar 2. Diagram Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 



9 

 

Penjelasan kerangka pikir : 

Youth Krew salatiga merupakan salah satu komunitas yang berkembang di 

Salatiga. Anggota komunitas Youth krew Salatiga terdiri dari anak-anak muda 

yang memiliki ketertarikan dalam kegiatan-kegiatan urban, seperti musik-musik 

alternatif, olah raga jalanan seperti skatebord, streetdance, dan streetsoccer. 

Dalam perjalanannya dibutuhkan taktik atau strategi dalam komunitas tersebut 

dalam mempertahankan eksisitensi mereka melalui pola komunikasi mereka . 

Sehingga Teori jaringan komunikasi De Vito sebagai teori inti digunakan dalam 

menganalisis Pola Komunikasi komunitas Youth Krew Salatiga, dengan begitu 

akan diketahui ciri pola komunikasi dalam komunitas tersebut, sehingga dapat 

diketahui pola komunikasi dalam mempertahankan eksistensi komunitas tersebut. 

Selain itu strategi mempertahankan eksistensi juga akan dilihat melalui media 

komunikasi yang komunitas tersebut gunakan seperti event dan media cetak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


