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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan 

memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah 

menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di dalam 

penelitian ini, mencakup tentang pola komunikasi dalam kelompok. 

Penelitian tentang pola komunikasi antar kelompok pernah dilakukan oleh 

Afdi Maulfianti, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, tahun 

2011. Ia menganalisis tentang pola komunikasi sosial masyarakat suku 

primitif baduy luar dengan masyarakat luar baduy Kabupaten Rangkasbitung 

Provinsi Banten. Masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini 

menyangkut bagaimanakah pola komunikasi yang terjadi antara masyarakat 

suku primitif Baduy Luar dan masyarakat yang bukan Suku Baduy. Dalam 

hasil penelitian, ia menjelaskan bahwa masyarakat suku primitif Baduy Luar 

tetap berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompoknya maupun dengan 

bukan masyarakat baduy sendiri dengan menggunakan bahasa Sunda Banten. 
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Pemahaman mengenai bagaimana cara kelompok Baduy luar berinteraksi dan 

berkomunikasi ternyata membentuk pola komunikasi bintang yaitu semua 

anggota berkomunikasi dengan semua anggota didalam kelompoknya. 

Penelitian tentang pola dan jaringan komunikasi juga pernah dilakukan oleh 

Nur Asri Puja Esti, mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Lampung pada tahun 2012. Penelitian yang diberi judul “Jaringan 

Komunikasi Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) 

dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Braja Yekti dalam 

Menanggulangi Konflik Gajah Manusia”. Dalam penelitian tersebut, peneliti 

memfokuskan masalah penelitian pada jaringan komunikasi yang terjadi 

antara lembaga WCS-IP dengan kelompok swadaya masyarakat Desa Braja 

Yekti dimana penelitian tersebut mengungkapkan adanya jaringan 

komunikasi dalam bentuk sosiogram yang terjadi antara WCS-IP dan 

Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Braja Yekti.  

 

Penelitian tentang pola komunikasi juga pernah dilakukan oleh Titania Sekar, 

mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung pada tahun 2013. 

Penelitian yang berjudul “Pola Komunikasi TKI Purna dalam Masyarakat di 

desa Sumberrejo Kemiling” ini memfokuskan masalah pada proses 

komunikasi yang terjadi pada mantan TKI Purna dalam keluarga dan 

kelompok pergaulan serta bagaimana pola komunikasi yang terjadi pada TKI 

Purna dalam keluarga. Dalam penelitian ini terbentuk pola komunikasi cakar 

ayam yang terjadi antara calo penyalur TKI, keluarga dan calon TKI. Dalam 
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kelompok pergaulan terbentuk pola komunikasi putus sedangkan dalam 

hubungan keluarga terbentuk pola komunikasi tapal kuda. 

  

Berikut ini tabel perbedaan mengenai tinjauan penelitian terdahulu beserta 

kontribusi bagi penelitian ini: 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Afdi Maufianti (2011) 

Judul Penelitian Pola Komunikasi Sosial Masyarakat Suku Primitif Baduy 

Luar dengan Masyarakat Luar Baduy (Studi Deskriptif pada 

Masyarakat Suku Primitif Baduy Luar Kabupaten 

Rangkasbitung Provinsi Banten) 

Hasil Penelitian Pola Komunikasi yang terbentuk pada objek penelitian 

bebrbentuk pola komunikasi bintang dimana setiap 

anggota kelompok masyarakat Suku Baduy 

berkomunikasi dengan masyarakat luar yang bukan 

Suku Baduy.  

Kontribusi pada 

Penelitian 

Menjadi referensi bagi penelitian penulis serta 

membantu dalam proses penyusunan penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini meneliti bagaimana pola komunikasi 

yang terjadi antara dua kelompok yang sangat berbeda 

ciri-ciri dan spesifikasinya yaitu Masyarakat Baduy 

Luar dan Masyarakat Luar Bukan Baduy, sedangkan 

penelitian yang akan disusun meneliti bagaimana pola 

komunikasi yang terjadi antara kelompok yang berada 

dalam lingkup yang sama yaitu kelompok pemasu. 

  

Peneliti Nur Asri Puja Esti (2012) 

Judul Penelitian Jaringan Komunikasi Wildlife Conservation Society – 

Indonesia Program (WCS-IP) dengan Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Braja Yekti dalam 

Menanggulangi Konflik Gajah Manusia 
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Hasil Penelitian Terdapat jaringan komunikasi antara Wildlife 

Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) 

sebagai kelompok pendukung dan pembina 

penanggulanan konflik gajah dengan Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Braja Yekti sebagai 

kelompok pelaksana penanggulangan konflik gajah 

Kontribusi pada 

Penelitian 

Membantu memahami perbedaan antara jaringan 

komunikasi dan pola komunikasi serta menjadi 

referensi penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

 

Objek yang diteliti merupakan kelompok yang memang 

sudah terstruktur dengan rapi dan jelas serta 

mempunyai ikatan kerja, sedangkan penelitian yang 

akan disusun objek penelitiannya merupakan kelompok 

yang masih belum terstruktur dengan rapi dan jelas 

serta setiap anggota kelompok tersebut memiliki 

tanggung jawab yang relative hampir sama 

  

Peneliti Titania Sekar (2013) 

Judul Penelitian Pola Komunikasi TKI Purna dalam Masyarakat (Studi 

pada TKI purna di desa Sumberrejo Kemiling) 

Hasil Penelitian Terbentuk sosiogram yang terdiri dari 3 klik yaitu pada 

penyalur (calo) TKI, pertemanan antar TKI, dan 

hubungan keluarga. Terbentuknya pola komunikasi 

yaitu pola komunikasi bentuk cakar ayam, pola 

komunikasi tapal kuda dan pola komunikasi putus. 

Kontribusi pada 

Penelitian 

Menjadi referensi bagi penulis sekaligus menjadi 

pedoman penyusunan penelitian karena memiliki 

kesamaan dalam bentuk pembahasan dan penyajian 

data.  

Perbedaan 

penelitian 

Objek penelitian sudah memiliki struktur dan 

pembagian tugas yang jelas yaitu penyalur TKI sebagai 

lembaga resmi.  
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B. Tinjauan Tentang Pola Komunikasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:885), pola adalah suatu sistem 

kerja atau cara kerja sesuatu, sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, Pola 

mengandung arti model, contoh, pedoman, dasar kerja (dalam Farid Hamid, 

2003:497). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola adalah 

dasar kerja atau cara kerja yang terdiri dari unsur-unsur terhadap suatu gejala 

arah prilaku dan dapat dipakai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

gejala arah dan prilaku itu sendiri. 

 

Denis Mc.Quail (dalam Djuarsa, 1993 : 39) menyatakan bahwa secara umum 

pola komunikasi terbagi menjadi enam tingkatan yaitu sebagai berikut: 

1. Intrapersonal Communication yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam 

diri seseorang, berupa proses pengolahan informasi, melalui pancaindra 

dan sistem syaraf misalnya berfikir, merenung, mengingat-ingat sesuatu, 

menulis surat dan menggambar. 

2. Interpersonal Communication yaitu komunikasi yang dilakukan secara 

langsung antara seseorang dengan orang lain, misalkan percakapan tatap 

muka diantara dua orang, surat menyurat pribadi, dan percakapan melalui 

telepon. Corak komunikasi juga lebih bersifat pribadi, dalam arti pesan 

atau informasi yang disampaikan hanya ditujukan untuk kepentingan 

pribadi para pelaku komunikasi yang terlibat. 
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3. Komunikasi dalam kelompok yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung 

antara dua kelompok, pada tingkatan ini setiap individu masing-masing 

berkomunikasi sesuai dengan pesan dan kedudukannya dalam kelompok 

bukan bersifat pribadi. 

4. Komunikasi antar kelompok atau asosiasi yaitu kegiatan komunikasi yang 

berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau suatu 

asosiasi dengan asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam 

komunikasi jenis ini boleh jadi hanya dua atau beberapa orang saja, tetapi 

masing-masing membawa pesan dan kedudukannya sebagai wakil dari 

kelompok masing-masing. 

5. Komunikasi organisasi adalah mencakup kegiatan organisasi dan 

komunikasi antar-organisasi. Sifat pola komunikasi ini lebih formal dan 

mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melaksanakan kegiatan 

komunikasinya. 

6. Komunikasi dengan masyarakat luas dimana pada tingkat komunikasi ini 

komunikasi ditujukan pada masyarakat luas. 

 

Menurut Widjaja (2000 : 102-103) pola komunikasi dibagi menjadi 4 model, 

yaitu: 

1. Pola Komunikasi Roda 

Pola komunikasi roda menjelaskan pola komunikasi satu orang kepada 

orang banyak, yaitu (A) berkomunikasi kepada (B), (C), (D), dan (E). 
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B 

 

 

C   A   E 

 

 

D 

 

2. Pola Komunikasi Rantai 

Pola komunikasi ini, seseorang (A) berkomunikasi dengan orang lain (B) 

seterusnya ke (C), (D), dan ke (E). 

 

A  B  C  D  E 

 

3. Pola Komunikasi Lingkaran 

Pola komunikasi lingkaran ini hampir sama dengan pola komunikasi 

rantai, namun orang terakhir (E) berkomunikasi kembali pada orang 

pertama (A). 

A 

 

E    B 

 

D  C 
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4. Pola Komunikasi Bintang 

Pada Pola komunikasi bintang ini, semua anggota saling berkomunikasi 

satu sama lainnya. 

   A 

 E    B 

 

 

D  C 

 

Pola komunikasi yang dimaksud disini adalah gambaran tentang bentuk atau 

cara yang digunakan seseorang atau sekelompok orang dalam menyampaikan 

pesan baik secara langsung maupun melalui media dalam konteks hubungan 

dan interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. 

 

C. Tinjauan Tentang Komunikasi Kelompok 

Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005:52) 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.  

 

Sementara itu, kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif 

kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan 

mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Karakteristik 

kelompok kecil menurut DeVito (2011:303) sebagai berikut :  
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1. Pertama, kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan, jumahnya cukup 

kecil sehingga semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah sebagai 

pengirim maupun penerima. 

2. Kedua, para anggota kelompok harus dihubungkan satu sama lain dengan 

beberapa cara. 

3. Ketiga, di antara anggota kelompok harus ada beberapa tujuan yang sama. 

Hal ini tidak berarti bahwa semua anggota harus mempunyai tujuan yang 

persis sama untuk menjadi anggota kelompok.  

4. Keempat, para anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan 

dan struktur yang terorganisasi. Pada strukturnya ketat maka kelompok 

akan berfungsi menurut prosedur tertentu di mana setiap komentar harus 

mengikuti aturan yang tertulis. 

Bentuk-bentuk komunikasi kelompok kecil (small group communication) 

(dalam Efendy 2003:77), yaitu: 

1. Ceramah (lecture) 

2. Diskusi panel (panel discussion) 

3. Simposium (symposium) 

Dalam tatanan kehidupan masyarakat ada kelompok-kelompok yang terbentuk 

dalam rangka menghimpun usaha-usaha untuk mencapai tujuan bersama, 

kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat itu diklasifikasi dalam 

berbagai macam kelompok (Abdulsyani, 2007:105-113) yaitu: 

1. Kelompok kekerabatan 

Dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana yang memiliki jumlah 

anggota terbatas, biasanya hubungan antara masing-masing anggotanya 



17 
 

saling mengenal secara mendalam. Yang menjadi dasar kekuatan ikatan 

kelompok semacam ini adalah sistem kekerabatan yang terdiri dari 

anggota keluarga, termasuk pula atas dasar persamaan pekerjaan atau 

status sosial dalam masyarakat. Ukuran yang paling utama bagi kelompok 

kekerabatan ini adalah bahwa individu lebih dekat atau tertarik dengan 

kehidupan keluarga, tetangga atau individu lain yang dianggap dapat 

berfungsi membina kerukunan-kerukunan sosial dalam kehidupan mereka. 

2. Kelompok utama dan kelompok sekunder 

Kelompok utama dan kelompok sekunder, oleh banyak para ahli sering 

disebut sebagai primary group dan secondary group. Secara sosiologis 

kelompok ini sering disebut sebagai we feeling, dimana perasaan memiliki 

anggota terhadap kelompok ini sangat besar. Para anggotanya saling 

membagi pengalaman, berencana dan memecahkan masalah bersama serta 

berusaha bersama dalam memenuhi kebutuhan bersama. Agar dapat lebih 

jelas, maka dibawah ini dikutip beberapa perbedaan antara kelompok 

primer dan kelompok sekunder sesuai pendapat Rogers, yaitu : 

a. Kelompok primer; ukuran kecil seringkali lebih kecil dari 20 atau 30 

orang anggota, hubungan bersifat pribadi dan akrab diantara anggota, 

lebih mengutamakan komunikasi tatap muka, lebih permanen dan para 

anggota berada bersama dalam periode waktu yang relatif panjang, para 

anggota saling mengenal secara baik dan mempunyai perasaan loyalitas 

yang kuat, bersifat informal, keputusan dalam kelompok lebih bersifat 

tradisional dan kurang rasional. 
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b. Kelompok sekunder; ukuran besar, hubungan bersifat tidak pribadi dan 

jauh antara sesame anggota, sedikit saja komunikasi tatap muka, 

bersifat temporer dan para anggota berada bersama dalam waktu yang 

relatif singkat, anggota tidak saling mengenal secara baik, bersifat 

formal, keputusan-keputusan dalam kelompok lebih rasional dan 

menekankan pada efisensi. 

3. Gemeinschaft dan Gesellschaft 

Gemeinschaft dan Gesellschaft adalah pokok pikiran tentang kelompok 

masyarakat yang dicetuskan oleh Ferdinand Tonnies. Gemeinschaft adalah 

bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh 

hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan besifat kekal. Dasar dari 

hubungan itu adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah 

dikodratkan. Bentuk kelompok gemeinschaft dapat juga dijumpai pada 

masyarakat desa atau masyarakat yang tergolong sederhana. Didalam 

gemeinschaft apabila terjadi perselisihan atau pertentangan paham, maka 

penyelesaiannya tidak cukup dilakukan atas nama pribadi, akan tetapi 

menjadi urusan bersama atas dasar nama kelompok. Sementara itu yang 

disebut sebagai Gesellschaft adalah kelompok yang didasari atas ikatan 

lahiriah yang jangka waktunya hanya terbatas. Gesellschaft hanya bersifat 

sebagai suatu bentuk pikiran belaka serta struktur-strukturnya bersifat 

mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. 
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4. Kelompok formal dan kelompok informal 

Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang sengaja diciptakan 

dan didasarkan pada aturan-aturan yang tegas. Aturan-aturan yang ada 

dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatur hubungan antar anggotanya 

didalam setiap usaha mencapai tujuannya. Status-status yang dimiliki oleh 

anggota-anggotanya diatur pula sesuai dengan pembatasan tugas dan 

wewenangnya. Sebagai contohnya adalah instansi pemerintah, perguruan 

tinggi, dan lain-lain. 

Sedangkan kelompok informal adalah kelompok-kelompok yang terbentuk 

karena kuantitas pertemuan yang cukup tinggi dan berulang-ulang. Setiap 

pertemuan dilakukan atas dasar kepentingan dan pengalaman masing-

masing yang relative sama. Dalam kelompok informal terdapat juga klik 

(qliques), yaitu kelompok yang terikat kuat atas dasar persahabatan atau 

kepentingan bersama dan mempunyai perasaankelompok yang sangat 

kuat. 

5. Membership group dan Reference group 

Membership group merupakan kelompok dimana setiap orang secara fisik 

menjadi anggota kelompok tersebut. Menurut Merton pengertiannya sama 

dengan apa yang disebut dengan informal group, hanya saja dalam 

kelompok ini anggota-anggotanya sering melakukan interaksi untuk 

membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Reference group adalah 

kelompok sosial yang dijadikan sebagai perbandingan atau contoh bagi 

seseorang yang bukan sebagai anggotanya, kemudian seseorang yang 

bersangkutan melakukan identifikasi dirinya sebagaimana kelompok 
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contoh tadi. Secara umum kelompok reference merupakan kelompok yang 

menurut pandangan seseorang mengakui, menerima dan 

mengidentifikasikan dirinya tanpa harus menjadi anggotanya.  

 

Perkembangan kelompok sangat menentukan kehidupan kelompok 

selanjutnya. Jika setiap anggota merasakan suasana yang nyaman dalam 

kelompok, baik itu dari interaksi yang ada di dalam kelompok, tujuan 

kelompok atau tujuan pribadi yang tercapai, maka hal tersebut dapat 

membantu sebuah kelompok bertahan, sebaliknya jika setiap anggota 

kelompok tidak menemukan kenyamanan dalam interaksi sesame anggota, 

tidak menemukan tercapainya tujuan, baik itu tujuan kelompok atau tujuannya 

pribadi, maka kondisi tersebut memungkinkan kelompok tersebut mengalami 

perpecahan.  

 

Adapun pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi (dalam Fajar, 

2009:70), yaitu: 

1. Konformitas. 

Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) 

kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang nyata atau dibayangkan. 

Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, 

ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal 

yang sama. Jadi, kalau anda merencanakan untuk menjadi ketua 

kelompok, aturlah rekan-rekan anda untuk menyebar dalam kelompok. 

Ketika anda meminta persetujuan anggota, usahakan rekan-rekan anda 

secara persetujuan mereka. Tumbuhkan seakan-akan seluruh anggota 
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kelompok sudah setuju. Besar kemungkinan anggota-anggota berikutnya 

untuk setuju juga 

2. Fasilitasi sosial. 

Fasilitasi (dari kata Prancis facile, artinya mudah) menunjukkan 

kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. 

Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. 

Energi yang meningkat akan mempertingi kemungkinan dikeluarkannya 

respon yang dominan. Respon dominan adalah perilaku yang kita kuasai. 

Bila respon yang dominan itu adalah yang benar, terjadi peningkatan 

prestasi. Bila respon dominan itu adalah yang salah, terjadi penurunan 

prestasi. Untuk pekerjaan yang mudah, respon yang dominan adalah 

respon yang banar; karena itu, peneliti-peneliti melihat melihat kelompok 

mempertinggi kualitas kerja individu. 

3. Polarisasi 

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. 
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D. Tinjauan Tentang Komunikasi Organisasi 

Terdapat beberapa persepsi mengenai komunikasi organisasi (dalam 

Muhammad, 2005: 65), antara lain: 

1. Menurut Redding dan Sanborn 

Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah 

pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. 

Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan 

manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau 

komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau 

komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau 

komunikasi dari orang-orang yang sama level/tingkatnya dalam organisasi, 

keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan menulis dan 

komunikasi evaluasi program. 

2. Menurut Katz dan Kahn 

Katz dan Kahn mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan arus 

informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti didalam suatu 

organisasi. Menurut Katz dan Kahn organisasi adalah sebagai suatu system 

terbuka yang menerima energi dari lingkungannya dan mengubah energi 

ini menjadi produk atau servis dari sistem dan mengeluarkan produk atau 

servis ini kepada lingkungan.  
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E. Tinjuan tentang Kepemimpinan dalam Kelompok 

Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi. Dalam 

kepemimpinan itu terdapat hubungan antara individu yaitu hubungan 

mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para 

pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para 

pengikut terkena pengaruh kekuatandari pemimpinnya dan bangkitlah secara 

spontan rasa ketaatan pada pemimpin. 

 

Kepemimpinan dimaksudkan dalam kategori ilmu terapan dan ilmu-ilmu 

sosial,sebab prinsip-prinsi, definisi, dan teori-teorinya diharapkan dapat 

bermanfaat bagi usaha peningkatan taraf hidup manusia. Kepemimpinan 

sebagai cabang ilmu bertujuan untuk (Kartono, 2004: 31) : 

1. Memberikan pengertian mengenai kepemimpinan secara luas 

2. Menafsirkan dari tingkah laku pemimpin 

3. Pendekatan terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi 

pemimpin. 

 

Dalam setiap generasi seorang pemimpin tidak muncul begitu saja tanpa ada 

hal yang melandasinya untuk menjadi tokoh yang dominan dalam setiap 

kelompok. Menurut Kartono (2004:31), ada beberapa teori yang 

menggambarkan landasan munculnya seorang pemimpin antara lain : 

1. Teori genetis menyatakan sebagai berikut : 

a. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahi jadi pemimpin oleh bakat-

bakat alami yang luar biasa sejak lahir. 
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b. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang 

bagaimanapun juga, yang khusus. 

c. Secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan deterministis 

2. Teori Sosial (lawan dari genetis) menyatakan sebagai berikut : 

a. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dibentuk, dan tidak dilahirkan 

begitu saja. 

b. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan 

pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. 

3. Teori ekologis atau sintetis (muncul sebagai reaksidari kedua teori 

terdahulu) menyatakan sebagai berikut: 

Menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin, bila sejak 

lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat 

ini dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai 

dengan tuntutan lingkungan ekologisnya (Kartono, 2004:31). 

 

Pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen,watak dan kepribadian 

sendiri yang unik/khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan 

dirinya dengan orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai 

prilaku dan tipe kepemimpinannya sehingga muncullah beberapa tipe 

kepemimpinan. Misalnya tipe-tipe kharismatik, paternalistis, militeristis, 

otokratis, laissez faire, populis, admisitratif, demokratis.  

 

Wahjosumidjo (dalam Kartono, 2004:34) menggambarkan beberapa watak 

dan tipe-tipe pemimpin atas tiga pola dasar, yaitu: berorientasi tugas (task 

orientation), berorientasi hubungan kerja (relationship orientation), 
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berorientasi hasil yang efektif (effectives orientation). Dari penggambaran 

tiga pola dasar pemimpin dan tipe-tipe kepemimpinan kemudian 

Wahjosumidjo (dalam Kartono, 2004:35) menjelaskan pola dasar tersebut 

kedalam delapan tipe kepemimpinan, yaitu ; 

1. Tipe deserter (pembelot), sifatnya bermoral rendah, tidak memiliki rasa 

keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan ketaatan, sukar 

diramalkan. 

2. Tipe birokrat, sifatnya correct, kaku, patuh pada peraturan dan norma-

norma, ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, disipin dan keras. 

3. Tipe misionaris (missionary), sifatnya terbuka, penolong, lembut hati dan 

ramah-tamah. 

4. Tipe pembangun (developer), sifatnya kreatif, dinamis, inovatif, 

memberikan/melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan 

pada bawahan. 

5. Tipe otokrat, sifatnya keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala. 

6. Benevolent autocrat (otokrat yang bijak), sifatnya lancer, tertib, ahli dalam 

mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri, 

7. Tipe compromiser (kompromis), sifatnya plinat-plinut, selalu mengikut 

angina tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan 

pendek dan sempit. 

8. Tipe eksekutif, sifatnya bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang 

baik, berpandangan jauh, tekun. 
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Pemimpin merupakan seorang sosok yang sangat penting dalam memberikan 

jalan terang bagi pengikutnya agar tidak salah arah, karena pemimpin 

dianggap lebih cerdas dalam menentukan pilihan yang baik untuk para 

pengikutnya serta dapat menggerakkan para pengikutnya dengan 

kemampuannya. Berikut ini konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan ; 

1. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan 

wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan 

bawahan untuk berbuat sesuatu. 

2. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang 

mampu “mbawani” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut 

patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan 

tertentu. 

3. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan 

kecakapan/keteramilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari 

kemampuan anggota biasa (Kartono, 2004:36) 

 

Melihat dari semua persyaratan dan beberapa tipe serta gaya seorang 

pemimpin, seorang pemimpin juga memiliki sebuah pedoman yang akhirnya 

layak untuk dijadikan sebuah cerminan bagi bawahannya. Perkataan 

pemimpin/leader mempunyai macam-macam pengertian yaitu sebanyak 

pribadi yang meminati masalah pemimpin tersebut, karena itu pemimpin 

merupakan dampak interaktif dari faktor-faktor individu/pribadi dengan 

faktor situasi. Beberapa definisi dapat disebutkan dibawah ini oleh (Fairchild, 

1960:174 dan juga Alle, 1969:214 dalam Kartono, 2004:39) : 
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1. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memilik kecakapan dan kelebihan 

khususnya kecakapan kelebihan disatu bidang, sehingga mampu 

mempengaruhi oranglain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi pencapaian satu ataupun beberapa tujuan. Jadi 

pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan 

sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir) dan merupakan 

kebutuhan dari satu situasi zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan 

dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga 

mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu 

menggerakkan bawahan kearah tujuan tertentu. 

2. Pemimpin dalam pengertian luas iala seseorang yang memimpin dengan 

jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, 

mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui 

prestise, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian terbatas, pemimpin ialah 

seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas 

persuasifnya dan penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. 

3. Pemimpin ialah pemandu, petunjuk, penuntun, komando. 

4. Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau 

tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang 

dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian 

sasaran tertentu.  
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F. Tinjauan Tentang Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antarpribadi yang dimaksud disini adalah proses komunikasi 

yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang 

dinyatakan Pace, R. Wayne (dalam Cangara, 2007 : 32) bahwa ”interpersonal 

communication is communication involving two or more people in face 

setting” yaitu komunikasi antar pribadi meliputi dua orang atau lebih dengan 

bertatap muka. 

 

Komunikasi antarpribadi didefinisikan oleh Joseph (dalam Effendy, 2004 : 

59) sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang, 

atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan 

umpan balik seketika. Asumsi dasar komunikasi antarpribadi adalah bahwa 

setiap orang yang berkomunikasi akan membuat prediksi pada data 

psikologis tentang efek atau perilaku komunikasinya, yaitu bagaimana pihak 

yang menerima pesan memberikan reaksinya. Jika menurut persepsi 

komunikator reaksi komunikan menyenangkan maka ia akan merasa bahwa 

komunikasinya telah berhasil. 

 

Menurut sifatnya, komunikasi antarpribadi dapat dibedakan atas dua macam, 

yakni Komunikasi Diadik (Dyadic Communication) dan Komunikasi 

Kelompok Kecil (Small Group Communication). Komunikasi Diadik adalah 

proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap 

muka. Komunikasi diadik dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni 

percakapan, dialog dan wawancara. Percakapan dilakukan dalam suasana 

yang bersahabat dan informal. Dialog berlangsung dalam situasi yang lebih 
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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 kelompok kecil ialah proses komunikasi yang berlangsung 

antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, dimana anggota-anggotanya 

salng berinteraksi satu sama lain. Menurut Devito (2011 : 231) komunikasi 

kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antara tiga atau 

lebih secara tatap muka, dimana anggota-anggota saling berinteraksi satu 

sama lainnya. 

 

David K. Berlo (dalam Djamaludin, 2004 : 10) mengatakan ada empat 

macam ketergantungan pada komunikasi antarpribadi: 

a. Definitional-physical interdependence adalah ketergantungan secara fisik 

antara komunikator dengan komunikan. Artinya bila komunikator tidak 

ada dan komunikan pun tidak ada, maka komunikasi pun tidak pernah ada. 

b. Action reaction interdependence adalah ketergantungan antara pesan yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan dan umpan balik itu akan 

mempengaruhi pesan yang diberikan komunikator. Disini akan terjadi 

apakah komunikan atau komunikator terpengaruh dalam menyampaikan 

atau yang memberikan umpan balik. 

c. Interpendence of expaction empaty adalah suatu metode yang 

memproyeksikan diri untuk memahami orang lain, artinya kita harus dapat 

menempatkan diri kita kepada orang lain. Dengan demikian 

ketergantungan antara komunikator dengan komunikan sangat menonjol. 
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d. Interaction the goal of human communication, yaitu ketergantungan antara 

peranan komunikator dengan komunikan dalam merealisir tujuan 

komunikasi. 

Efektivitas Komunikasi antarpribadi dimulai dengan lima kualitas umum 

yang dipertimbangkan yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap 

mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan 

(equality) ( dalam Devito, 2011 : 259-264 ) 

1. Keterbukaan (Openness) 

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi 

interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus 

terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Aspek keterbukaan 

yang kedua mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara 

jujur terhadap stimulus yang datang. Aspek ketiga menyangkut 

“kepemilikan” perasaan dan pikiran (Bochner dan Kelly, 1974). Terbuka 

dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang 

anda lontarkan adalah memang milik anda dan anda bertanggungjawab 

atasnya. Cara terbaik untuk menyatakan tanggung jawab ini adalah dengan 

pesan yang menggunakan kata Saya (kata ganti orang pertama tunggal). 

2. Empati (empathy) 

Henry Backrack (dalam Devito, 2011: 259-264) mendefinisikan empati 

sebagai ”kemampuan seseorang untuk „mengetahui‟ apa yang sedang 

dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain 

itu, melalui kacamata orang lain itu.” Bersimpati, di pihak lain adalah 
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merasakan bagi orang lain atau merasa ikut bersedih. Sedangkan 

berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya, 

berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan 

cara yang sama. 

3. Sikap Mendukung (supportiveness) 

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat 

sikap mendukung (supportiveness). Komunikasi yang terbuka dan empatik 

tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita 

memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap (1) deskriptif, bukan 

evaluatif, (2) spontan, bukan strategic, dan (3) provisional, bukan sangat 

yakin. 

4. Sikap Positif (positiveness) 

Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi 

interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang 

memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan 

positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk 

interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada 

berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak 

bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi. 

5. Kesetaraan (Equality) 

Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang 

mungkin lebih pandai. Lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih 

atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar 
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setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi 

interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya,, harus ada 

pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan 

berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang 

penting untuk disumbangkan. 

Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, 

ketidak-sependapatan dan konflik lebih dillihat sebagai upaya untuk 

memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk 

menjatuhkan pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima 

dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan nonverbal pihak 

lain.  

Lima hal yang disebutkan di atas adalah aspek-aspek penting dari sebuah 

hubungan yang harus diperhatikan oleh setiap orang ketika ingin membangun 

sebuah hubungan antarpribadi dengan orang lain. Devito (2011: 259-264) 

tidak menyimpulkan bahwa ketika kita memperhatikan aspek-aspek tersebut 

di atas kita akan berhasil membangun hubungan yang baik, tetapi Devito 

(2011 : 259-264) menyatakan bahwa hal hal tersebut jika kita perhatikan akan 

membantu kita membangun sebuah hubungan yang efektif dengan orang lain. 

 

G. Tinjauan Tentang Simbol Komunikasi 

1. Komunikasi Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode 

verbal (dalam Mulyana, 2005). Bahasa dapat didefinisikan sebagai 
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seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-

simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas.  

Menurut Larry L. Barker (dalam Mulyana, 2005), bahasa mempunyai tiga 

fungsi: penamaan (naming atau labeling), interaksi, dan transmisi 

informasi. 

c. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan 

objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat 

dirujuk dalam komunikasi. 

d. Fungsi interaksi menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang dapat 

mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. 

e. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain, inilah 

yang disebut fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan bahasa 

sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas-waktu, dengan 

menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan 

kesinambungan budaya dan tradisi kita. 

2. Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-

pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan 

semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara 

teoritis komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. 

Namun dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling jalin 

menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-

hari. 
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Rakhmat (1994) mengelompokkan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut: 

1. Pesan kinesik. Pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh 

yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama: pesan fasial, pesan 

gestural, dan pesan postural. 

2. Pesan facial menggunakan air muka untuk menyampaikan makna 

tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat 

menyampaikan paling sedikit sepuluh kelompok makna: kebagiaan, 

rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, 

pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Leathers (1976) 

menyimpulkan penelitian-penelitian tentang wajah sebagai berikut: 

wajah mengkomunikasikan penilaian dengan ekspresi senang dan tak 

senang, yang menunjukkan apakah komunikator memandang objek 

penelitiannya baik atau buruk, wajah mengkomunikasikan berminat 

atau tak berminat pada orang lain atau lingkungan, wajah 

mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam situasi situasi, wajah 

mengkomunikasikan tingkat pengendalian individu terhadap 

pernyataan sendiri dan wajah barangkali mengkomunikasikan adanya 

atau kurang pengertian. 

3. Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti 

mata dan tangan untuk mengkomunikasi berbagai makna. 

4. Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, makna 

yang dapat disampaikan adalah: 
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a. Immediacy yaitu ungkapan kesukaan dan ketidak sukaan terhadap 

individu yang lain. Postur yang condong ke arah yang diajak bicara 

menunjukkan kesukaan dan penilaian positif. 

b. Power mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. 

Anda dapat membayangkan postur orang yang tinggi hati di depan 

anda, dan postur orang yang merendah. 

c. Responsiveness, individu dapat bereaksi secara emosional pada 

lingkungan secara positif dan negatif. Bila postur anda tidak 

berubah, anda mengungkapkan sikap yang tidak responsif. 

5. Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban kita 

dengan orang lain 

6. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan 

kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering 

berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan 

persepsinya tentang tubuhnya (body image). Erat kaitannya dengan 

tubuh ialah upaya kita membentuk citra tubuh dengan pakaian, dan 

kosmetik. 

7. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan 

dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama 

dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. 

8. Pesan sentuhan dan bau-bauan. Alat penerima sentuhan adalah kulit, 

yang mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan 

orang melalui sentuhan. Sentuhan dengan emosi tertentu dapat 
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mengkomunikasikan: kasih sayang, takut, marah, bercanda, dan tanpa 

perhatian. Bau-bauan, terutama yang menyenangkan (wewangian) 

telah berabad-abad digunakan orang, juga untuk menyampaikan pesan 

menandai wilayah mereka, mengidentifikasikan keadaan emosional, 

pencitraan, dan menarik lawan jenis. 

 

H. Komunikasi dengan Hewan 

Anjing merupakan hewan yang mempunyai sejarah evolusi kehidupan lebih 

dari 50 juta tahun. Asal usul anjing diduga dari sejenis binatang mirip 

musang yang disebut miacis, namun jenis yang paling mirip dengan anjing 

adalah tomarctus, yang kelak berkembang menurunkan anjing modern. 

Aktivitas keluarga untuk memelihara anjing telah dilakukan sekitar 14.000 

tahun silam. 

 

Anjing mempunyai beberapa keistimewaan. Anjing terbiasa memenuhi apa 

yang diminta oleh tuannya, ini berarti anjing mengerti bahasa manusia. 

Anjing juga tergolong cerdas untuk memilih tidak memenuhi sesuatu yang 

diminta tuannya. Kemampuan anjing terletak pada gaya belajar melalui 

teknik asosiasi. 

 

Anjing berkomunikasi melalui tiga cara dasar, yaitu melalui suara, merilis 

aroma, dan menampilkan postur atau tubuh. Keistimewaan anjing terletak 

pada kemampuannya untuk membuat variasi dari tiga cara ini. Jadi anjing 

merilis aroma, maka anjing akan memilih media bahasa tubuh, suara dan bau, 

atau menggunakan tiga cara ini pada saat bersamaan. Pesan-pesan melalui 
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“suara” dilakukan dengan menggonggong, menggeram, dan merengek. 

Anjing sangat mampu menampilkan bahasa tubuh, mengekspresikan wajah, 

dan beragam gerakan sebagai pesan bagi sesama kawanan atau manusia. 

(dalam Liliweri, 2011; 1014-1015) 

 

I. Kebudayaan dan Tradisi Masu Babuy 

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia beajar berfikir, 

merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. 

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal 

budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, 

nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep 

alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar 

orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. 

Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk 

kegiatan dan prilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-

tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-

orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu 

pada suatu tingkatan perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat 

tertentu (dalam Mulyana dan Rakhmat.2000; 18) 

Pada umumya bagi masyarakat asli Lampung yang melakukan pekerjaan 

berburu adalah kaum pria yang terdiri dari dua atau tiga orang saja. Namun, 

berburu dengan berkelompok yang berlaku adalah hanya untuk berburu babi 

hutan. Berburu dengan menggunakan bantuan anjing disebut dengan masu. 

Perburuan babi hutan bagi masyarakat asli Lampung yang pada umumnya 
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beragama Islam hanya dimaksudkan untuk mencegah perusakan tanaman 

diladang oleh babi-babi hutan tersebut. Perburuan babi hutan dahulu biasa 

dilakukan oleh para kaum transmigran asal Bali disekitar lokasi transmigrasi 

masyarakat Bali. (Hadikesuma, 1996:61) 

 

J. Teori Yang Mendukung Penelitian 

1. Teori Jaringan dan Sosiometri 

Jaringan atau network merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh 

komunikasi antarindividu dan kelompok. Saat manusia saling 

berkomunikasi tercipta mata rantai. Mata rantai tersebut merupakan jalur 

komunikasi dalam sebuah organisasi. Beberapa diantaranya ditentukan 

oleh aturan-aturan organisasi (seperti susunan birokrasi yang dinyatakan 

Max Weber bahwa birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang 

dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara 

tertentu, didasarkan aturan tertulis, oleh orang-orang yang berkompeten di 

bidangnya) dan mendasari jaringan formal (formal network), tapi saluran-

saluran ini hanya mengungkapkan bagian susunan organisasi. Sebaliknya, 

jaringan yang berkembang (emergent network) adalah saluran informal 

yang dibangun, bukan oleh regulasi formal organisasi tetapi oleh kontak 

reguler sehari-hari antar anggotanya. (dalam Littlejohn. 2009 : 371) 

Teori tentang jaringan komunikasi ini menjelaskan tentang cara mengukur 

tingkat hubungan antarpribadi individu dalam kelompok, pengukuran 

perilaku sosial manusia. Interaksi yang terjadi pada para pemasu dalam 

tradisi Masui Babuy dapat diukur pula dengan menggunakan landasan 



39 
 

teori jaringan ini dengan mengindetifikasikan interaksi antarindividu 

dalam kelompok pemasu dalam penyebaran informasi mengenai pesan 

yang disampaikan oleh kelompok pemasu lainnya. Tolak ukur tersebut 

dalam sebuah jaringan komunikasi digambarkan dalam sosiogram 

sehingga dapat dilihat pola komunikasi antar individu yang dapat 

membentuk jaringan komunikasi tersebut. 

 

Kelebihan teknik sosiometri adalah teknik ini memberikan informasi 

obyektif mengenai fungsi-fungsi individu dalam kelompoknya, dimana 

informasi ini tidak dapat diperoleh dari sumber yang lain. Sosiometri 

merupakan sebuah konsepsi psikologis yang mengacu pada suatu 

pendekatan metodologis dan teoritis terhadap kelompok. Asumsi yang 

dimunculkan adalah bahwa individu-individu dalam kelompok yang 

merasa tertarik satu sama lain, akan lebih banyak melakukan tindak 

komunikasi sebaliknya, individu-individu yang saling menolak, hanya 

sedikit atau kurang melaksanakan tindak komunikasi.  

 

Keterkaitan individu-individu dalam kelompok yang dapat membentuk 

suatu pola komunikasi didasarkan dari intensitas komunikasi yang terjadi. 

Semakin dekat individu tersebut maka akan semakin sering komunikasi 

yang terjadi. 

 

Gagasan struktural dasar dari teori jaringan adalah keterkaitan 

(connectedness), gagasan bahwa ada pola komunikasi yang cukup stabil 

antarindividu. Individu-individu yang saling berkomunikasi saling 

terhubung kedalam kelompok-kelompok yang selanjutnya saling 
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terhubung kedalam keseluruhan jaringan. Setiap orang memiliki hubungan 

yang khusus dengan orang lain. Hal ini disebut dengan jaringan pribadi 

(personal networks). Karena individu cenderung berkomunikasi dengan 

anggota-anggota kelompok lain maka terbentuklah jaringan kelompok 

(group networks). Kelompok-kelompok yang berinteraksi kemudian dapat 

membentuk suatu jaringan yang lebih kompleks yaitu jaringan global 

(global networks). (dalam Littlejohn. 2009: 372). 

 

2. Teori Interaksional Simbolik 

Paham mengenai interaksi simbolik adalah suatu cara berfikir mengenai 

pikiran (mind), diri dan masyarakat yang telah memberikan banyak 

kontribusi kepada tradisi sosiokultural dalam membangun teori 

komunikasi. Herbert Mead dipandang sebagai pembangun paham 

interaksi simbolik. Ia mengajarkan bahwa makna muncul sebagai hasil 

interaksi di antara manusia, baik secara verbal maupun non-verbal. 

Menurut paham interaksi simbolik, individu berinteraksi dengan individu 

lainnya sehingga menghasilkan suatu ide tertentu mengenai diri. (dalam 

Morrison dan Wardhany, 2009:74-75) 

 

Interaksionisme simbolik menjelaskan proses dimana diri sendiri 

dikembangkan. Interaksionisme simbolik pergerakan dalam sosiologi, 

berfokus pada cara–cara manusia membentuk makna dan susunan dalam 

masyarakat melalui  percakapan.  
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Barbara Ballis Lal (dalam Littlejohn dan Foss, 2009:231) meringkaskan 

dasar – dasar pemikiran gerakan ini : 

a. Manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman 

subjektif mereka terhadap situasi ketika mereka menemukan diri 

mereka 

b. Kehidupan sosial terdiri dari proses–proses interaksi daripada susunan, 

sehingga terus berubah 

c. Manusia memahami pengalaman mereka melalui makna-makna yang 

ditemukan dalam simbol–simbol dari kelompok utama mereka dan 

bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial 

d. Dunia terbentuk dari objek–objek sosial yang memiliki nama dan 

makna yang ditentukan secara sosial 

e. Tindakan manusia didasarkan pada penafsiran mereka, di mana objek 

dan tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangkan 

dan diartikan 

f. Diri seseorang merupakan sebuah objek yang signifikan dan layaknya 

semua objek sosial, dikenalkan melalui interaksi sosial dengan orang 

lain. (Littlejohn dan Foss, 2009:231) 

 

Interaksionisme simbolik sebagai sebuah gerakan, ada untuk meneliti 

cara–cara manusia berkomunikasi, memusat, atau dapat membagi makna. 

(Littlejohn dan Foss, 2009:236). Esensi interaksi simbolik adalah suatu 

aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau 

pertukaran simbol yang diberi makna. (Mulyana, 2001:68) 
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Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari 

sudut pandang objek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia 

harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan 

mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang 

lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan 

kepada orang lain, situasi, objek, dan bahkan diri mereka sendirilah yang 

menentukan perilaku mereka. Perilaku mereka tidak hanya digolongkan 

sebagai kebutuhan, dorongan impuls, tuntunan budaya, atau tuntunan 

peran. Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi atau penafsiran 

mereka atas objek-objek disekeliling mereka. (Mulyana, 2001:70)   

 

Inti pandangan pendekatan ini adalah individu. Para ahli di belakang 

perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling 

penting dalam konsep sosiologi. Mereka melihat bahwa individu adalah 

obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui 

interaksinya dengan individu yang lain. 

 

Baik manusia dan struktur sosial dikonseptualisasikan secara lebih 

kompleks, lebih tak terduga, dan aktif jika dibandingkan dengan 

perspektif-perspektif sosiologis yang konvensional.Di sisi ini masyarakat 

tersusun dari individu-individu yang berinteraksi yang tidak hanya 

bereaksi, namun juga menangkap, menginterpretasi, bertindak, dan 

mencipta. Individu bukanlah sekelompok sifat, namun merupakan seorang 

aktor yang dinamis dan berubah, yang selalu berada dalam proses menjadi 

dan tak pernah selesai terbentuk sepenuhnya. 
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Masyarakat bukanlah sesuatu yang statis “di luar sana” yang selalu 

mempengaruhi dan membentuk diri kita, namun pada hakekatnya 

merupakan sebuah proses interaksi. Individu bukan hanya memiliki 

pikiran (mind), namun juga diri (self) yang bukan sebuah entitas 

psikologis, namun sebuah aspek dari proses sosial yang muncul dalam 

proses pengalaman dan aktivitas sosial. Selain itu, keseluruhan proses 

interaksi tersebut bersifat simbolik, di mana makna-makna dibentuk oleh 

akal budi manusia. 

 

Tiga tema konsep pemikiran Herbert Mead yang mendasari interaksi 

simbolik antara lain:  

a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia 

 Dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses 

komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada 

akhirnya di konstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses 

interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara 

bersama. 

b. Pentingnya konsep mengenai diri 

 Menekankan pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut 

secara aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. 

c. Hubungan antara individu dengan masyarakat 

Bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi  

pada akhirnya tiap individu-lah yang menentukan pilihan yang ada 

dalam sosial kemasyarakatannya 
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(http://www.averroes.or.id/research/teori-interaksionisme-simbolik.html 

, diakses pada tanggal 14 Febuari 2013) 

 

3. Teori Kredibilitas 

Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat 

komunikator. Dalam definisi ini terkandung dua hal: (1) Kredibilitas 

adalah persepsi komunikan jadi tidak inheren dalam diri komunikator; 

( 2 ) Kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator, yang 

selanjutnya akan kita sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas 

(dalam Rakhmat, 2002 : 257). Kredibilitas terdiri dari dua unsur, yaitu 

keahlian dan kejujuran. Keahlian diukur dengan sejauh mana komunikan 

menganggap komunikator mengetahui jawaban yang benar. Sedangkan 

kejujuran dioperasionalkan sebagai persepsi komunikan  tentang  sejauh 

mana  komunikator bersikap tidak memihak dalam menyampaikan 

pesannya (Rakhmat, 2002 : 76).   

Kredibilitas meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan pada 

perusahaan seperti reputasi, prestasi, dan sebagainya (Umar, 2002 : 204). 

Kepercayaan adalah kesan komunikan tentang komunikator yang 

berkaitan dengan wataknya. Dapat atau tidaknya sebuah sumber 

dipercaya tergantung dari keahlian dan kejujuran, yang berarti bahwa 

seseorang yang berkredibilitas dilihat dari keahlian dan kejujurannya di 

mata orang lain.  

Keahlian merupakan penilaian komunikan mengenai kemampuan, 

kecerdasan, pengalaman  seseorang. Komunikator yang dianggap 

http://www.averroes.or.id/research/teori-interaksionisme-simbolik.html
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mempunyai keahlian tinggi biasanya akan lebih dihargai. Teori 

Kredibilitas terdapat dalam pola komunikasi yang terjadi antara 

kelompok pemasu dalam Masui Babuy dimana komunikator merupakan 

pemimpin kelompok yang mempunyai tanggung jawab dan pengalaman 

yang lebih jika dibandingkan anggota kelompok pemasu lainnya. 

 

4. Model Interaksional 

Terdapat beberapa model atau teori untuk menganalisa hubungan 

antarpribadi. Model interasional menekankan pada proses komunikasi dua 

arah diantara komunikator dan komunikan. Dengan kata lain komunikasi 

berlangsung dua arah yaitu dari pengirim pesan kepada penerima pesan 

dan sebaliknya dari penerima pesan kepada pengirim pesan. 

 

Model interaksional memandang setiap hubungan komunikasi antarpribadi 

sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, 

integratif dan medan. Semua sistem terdiri dari subsistem-subsistem yang 

saling bergantung dan bertindak bersama sebagai suatu kesatuan. Semua 

sistem mempunyai kecenderungan untuk memelihara dan 

mempertahankan kesatuannya. Bila ekuilibrium sistem terganggu, segera 

akan diambil tindakannya. Dalam mempertahankan ekuilibrium, sistem 

dan subsistem harus melakukan transaksi yang tepat dengan 

lingkungannya (medan). Selain itu dalam model interaksional, manusia 

dianggap lebih aktif. Menurut model interaksional para pesertanya adalah 

orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui 

interaksi sosial. Patut dicatat bahwa model ini menempatkan sumber dan 
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penerima yang memiliki kedudukan yang sederajat. Satu elemen yang 

penting bagi model interaksional adalah umpan balik (feedback) atau 

tanggapan terhadap suatu pesan.  

 

K. Kerangka Pemikiran 

Bertahannya suatu tradisi dan kebudayaan tentunya tidak lepas dari peran 

aktif masyarakat dan kepedulian pemerintah setempat. Masu Babuy tetap 

bertahan sebagai suatu tradisi turun temurun yang masih dilakukan sampai 

saat ini. 

 

Setiap interaksi social ataupun aktivitas manusia pasti memerlukan suatu 

komunikasi yang telah direncanakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama terlebih lagi dalam 

suatu kelompok sosial.  

 

Dalam kelompok pemasu, tiap anggota kelompok pemasu mengenal para 

anggota kelompok pemasu lainnya. Untuk berinteraksi satu sama lainnya, 

pemasu memerlukan komunikasi antar pribadi yang berdasarkan atas 

kepentingan pribadi mereka dan untuk meningkatkan rasa kebersamaan 

dalam kelompok dan tentunya memudahkan kerjasama dalam kelompok. 

Dalam model interaksional menekankan pada proses komunikasi dua arah 

yang terjadi pada komunikator dan komunikan. Kaitannya dengan kelompok 

pemasu yaitu dimana para anggota kelompok pemasu ini saling berinteraksi 

antara anggota-anggota dalam kelompok pemasu.  
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Pemimpin dalam kelompok pemasu memiliki peranan yang sangat penting 

dalam aktivitas perburuan. Peran pemimpin kelompok sangat terasa ketika 

adanya kontak komunikasi antar sesama kelompok kecil pemasu. Pemimpin 

kelompok merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan 

pesan dari kelompok pemasu lainnnya.  

 

Seorang pemimpin kelompok pemasu jelas memiliki kualifikasi yang lebih 

baik dibandingkan dengan anggota kelompok pemasu lainnya. Dalam teori 

kredibilitas dijelaskan bahwa seorang komunikator memiliki suatu keahlian. 

Kaitannya dengan pemimpin dalam suatu kelompok pemasu, keahlian 

tersebut dapat berupa pengalaman yang lebih, keahlian dalam berburu, 

ketepatan dan kecepatan mengerjar target buruan, dan keahlian-keahlian 

lainnya yang tentunya tidak dimiliki oleh anggota kelompok lainnya. 

 

Dalam proses berburu ketika suatu kelompok sudah mendeteksi adanya babi 

hutan, pemimpin kelompok lantas akan segera mengirim pesan kepada 

pemimpin kelompok lainnya agar segera menghampiri kelompoknya dengan 

menggunakan simbol-simbol baik itu komunikasi yang bersifat verbal 

maupun yang bersifat non-verbal. Dalam teori interaksi simbolik dijelaskan 

bahwa simbol merupakan bentuk komunikasi berupa simbol yang memiliki 

kesamaan makna antara pelakunya. Pesan atau simbol komunikasi yang 

disampaikan oleh pemimpin kelompok pemasu ini tentunya sudah menjadi 

satuan makna yang telah disepakati oleh semua anggota kelompok pemasu. 
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Dalam Masui Babuy ini juga terdapat suatu pola komunikasi yang terbentuk 

hasil dari komunikasi yang terjadi pada kelompok-kelompok kecil pemasu, 

maka kerangka pikir pada penelitian Pola Komunikasi Kelompok Pemasu 

dalam Tradisi Masu Babuy ini dapat digambarkan pada bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut. 
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