
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 

Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : “Peranan dan Pola Komunikasi 

Kelompok Dalam Mensosialisasikan Bahasa dan Kesenian Batak (Studi Pada 

Ikatan Muda-Mudi Batak Kristen Dosroha Bandar Lampung)”. Sebagai bahan 

pertimbangan maka penulis mencantumkan referensi dalam penulisan skripsi yang 

terdapat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Manzully Arwan (2009) 

Judul penelitian Peranan Komunikasi Orangtua Dalam 

Mensosialisasikan Aksara Lampung Kepada Anak 

(Studi Pada Keluarga Suku Lampung Pepadun yang 

Mempunyai Anak Sekolah Dasar di Lingkungan 1 

dan 2 Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukabumi 

Bandarlampung) 

Hasil Penelitian Peranan KAP dalam memberikan pemahaman aksara 

Lampung pada anak dapat dinilai efektif karena 

melalui KAP orangtua dapat melihat langsung 

reaksi/feedback dari anak baik itu pada saat orangtua 

memberikan pembelajaran dan pemahaman tentang 

pelajaran aksara Lampung dan anak dapat menerima 

tujuan orangtuanya tentang hal yang ingin 

disampaikan sehingga komunikasi yang berlangsung 
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dapat diketahui arah yang hendak dicapai. 

Kontribusi pada 

penelitian 

Menjadi referensi bagi penelitian penulis serta 

membantu dalam proses penyusunan penelitian. 

Perbedaan penelitian Penelitian ini meneliti bagaimana peranan orangtua 

dalam mensosialisasikan aksara lampung kepada 

anak, sedangkan penelitian penulis meneliti 

bagaimana peranan komunikasi kelompok dalam 

mensosialisasikan bahasa dan kesenian Batak. 

  

Peneliti Radhit Gugi Nogroho (2013) 

Judul penelitian Pola Komunikasi Kelompok Dalam Tradisi Masu 

Babuy (Studi Pada Kelompok Pemburu Pekon 

Lombok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten 

Lampung Barat) 

Hasil Penelitian Pola komunikasi yang terbentuk pada objek 

penelitian berbentuk menyerupai kotak dengan tiap 

informannya berinteraksi pada tingkatan interaksi 

kelompok besar pemasu. Dan proses komunikasi 

yang terjadi pada tingkatan kelompok kecil pemasu 

membentuk pola komunikasi bentuk cakar ayam. 

Kontribusi pada 

penelitian 

Menjadi referensi bagi penulis sekaligus menjadi 

pedoman penyusunan penelitian. 

Perbedaan penelitian Objek yang diteliti merupakan kelompok yang masih 

belum terstruktur dengan rapi dan jelas, sedangkan 

penelitian yang akan disusun objek penelitiannya 

merupakan kelompok yang memang sudah 

terstruktur. 

 

 

2.2 Tinjauan Tentang Pola Komunikasi  

Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, sehingga dengan 

adanya berbagai dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok 
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dan mudah digunakan dalam komunikasi. Menurut Widjaja (2000: 102) pola 

komunikasi dibagi menjadi 4 (empat) 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). 

 

 

 

 

 

Contoh ilustrasi:  

Seseorang, biasanya pemimpin, menjadi fokus perhatian. Ia dapat 

berhubungan dengan semua anggota kelompok, tetapi setiap anggota 

kelompok hanya bisa berhubungan dengan pemimpinnya. 

 

2. Pola Komunikasi Rantai 

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

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

  

 

 Contoh ilustrasi: 

A dapat berkomunikasi dengan B, B dapat berkomunikasi dengan dengan 

C, C dapat berkomunikasi dengan dengan D, dan begitu seterusnya. 

 

A D C B E 

A C E 

B 

D 
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3. Pola Komunikasi Lingkaran 

Pola komunikasi lingkaran ini hampir sama dengan pola komunikasi 

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

pertama (A). 

 

 

 

 

 

 Contoh ilustrasi : 

Setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan dua orang, di samping 

kiri dan kanannya. Dengan perkataan lain, dalam model ini tidak ada 

pemimpin. 

 

4. Pola Komunikasi Bintang 

Pada pola komunikasi bintang ini, semua anggota saling berkomunikasi 

satu sama lainnya. 

 

 

 

 

 

Contoh ilustrasi : 

 

Disebut juga jaringan komunikasi semua saluran/all channel, setiap 

anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok yang lain. 

 

A 

D C 

B E 

A 

D C 

B E 
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Pola komunikasi yang dimaksud di sini 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. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Komunikasi Kelompok 

2.3.1  Definisi Komunikasi Kelompok 

 

  

Menurut Effendy (2002: 75), komunikasi kelompok adalah komunikasi yang 

berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang 

jumlahnya lebih dari dua orang. Dalam komunikasi kelompok, orang yang 

menjadi komunikan bisa sedikit maupun banyak, apabila jumlah orang dalam 

kelompok itu sedikit berarti disebut dengan kelompok kecil, komunikasi yang 

berlangsung disebut komunikasi kelompok kecil (small group communication), 

jika jumlahnya banyak dinamakan kelompok besar (large group communication).  

 

Komunikasi kelompok (group communication) adalah: komunikasi antara 

seseorang (komunikator) dengan sejumlah orang (komunikan) yang berkumpul 

bersama-sama dalam bentuk komunikasi. Effendy (2002: 75). 

 

Sedangkan menurut Burgoon dan Ruffner (dalam Sendjaja 1999: 99) komunikasi 

kelompok adalah interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu, guna 

memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, 

pemelihara diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat 

menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Jadi dari 
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beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelompok adalah 

komunikasi antara seorang dengan sejumlah orang yang dititikberatkan 

perhatiannya tertuju pada tingkah laku tiap individu dalam kelompok tersebut. 

 

Selanjutnya menurut Sendjaja (1999: 93), proses yang terjadi di dalam 

komunikasi kelompok dalam bentuk yang terorganisir melalui tahapan atau 

prosedur yang cukup kompleks, di antaranya adalah melalui tahapan perencanaan 

oleh anggota-anggota kelompok inti di dalam kelompok, mengadakan prosedur 

pertemuan (meeting procedure) pendahuluan mengenai kegiatan organisasi untuk 

mengkomunikasikan pesan kepada seluruh anggota kelompok, tahapan 

pelaksanaan kegiatan dan evaluasi yang dilakukan oleh anggota-anggota 

kelompok untuk membahas kegiatan komunikasi kelompok yang sudah 

dilaksanakan oleh organisasi kelompok. 

Ada empat elemen yang tercakup dalam definisi di atas, yaitu: 

1. Interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi,   

maksud atau tujuan yang dikehendaki dan kemampuan anggota untuk 

dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya.  

2. Terminologi tatap muka (face to face) mengandung makna bahwa setiap 

anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya 

dan juga harus dapat mengatur umpan balik secara verbal maupun 

nonverbal dari setiap anggotanya. Batasan ini tidak berlaku atau 

meniadakan kumpulan individu yang sedang melihat proses pembangunan 

gedung/bangunan baru. Dengan demikian, makna tatap muka tersebut 
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berkaitan erat dengan adanya interaksi di antara semua anggota kelompok. 

Jumlah partisipan dalam komunikasi kelompok berkisar antara 3 sampai 

20 orang. Pertimbangannya, jika jumlah partisipan melebihi 20 orang, 

kurang memungkinkan berlangsungnya suatu interaksi di mana setiap 

anggota kelompok mampu melihat dan mendengar anggota lainnya. Dan 

karenanya kurang tepat untuk dikatakan sebagai komunikasi kelompok. 

3. Maksud atau tujuan yang dikehendaki sebagai elemen ketiga dari definisi 

di atas, bermakna bahwa maksud atau tujuan tersebut akan memberikan 

beberapa tipe identitas kelompok. Kalau tujuan kelompok tersebut adalah 

berbagi informasi, maka komunikasi yang dilakukan dimaksudkan untuk 

menanamkan pengetahun (to impart knowledge). Sementara kelompok 

yang memiliki tujuan pemeliharaan diri (self-maintenance), biasanya 

memusatkan perhatiannya pada anggota kelompok atau struktur dari 

kelompok itu sendiri.  

4. Elemen terakhir adalah kemampuan anggota kelompok untuk 

menumbuhkan karateristik personal anggota lainnya secara akurat. Ini 

mengandung arti bahwa setiap anggota kelompok secara tidak langsung 

berhubungan dengan satu sama lain dan maksud / tujuan kelompok telah 

terdefinisikan dengan jelas, di samping itu identifikasi setiap anggota 

dengan kelompoknya relatif stabil dan permanen. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Komunikasi Kelompok 

Menurut Effendy (2002: 76), jenis komunikasi kelompok ada dua yaitu 

komunikasi kelompok kecil (small group communication) dan komunikasi 



15 
 

kelompok besar (large group communication), masing-masing jenis komunikasi 

kelompok tersebut memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Di bawah ini 

akan dijelaskan karakteristik dari kedua jenis komunikasi kelompok tersebut. 

1. Komunikasi kelompok kecil, disebut juga small group communication, 

adalah komunikasi yang ditujukan pada kognisi komunikan dan proses 

berlangsungnya secara dialogis. Dalam komunikasi kelompok kecil, 

komunikator menunjukan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan, 

misalnya kuliah, ceramah, diskusi, seminar, rapat, musyawarah, dan 

sebagainya. Dalam komunikasi ini logika berperan penting, komunikan 

akan menilai logis atau tidak uraian komunikator. Ciri lain komunikasi 

kelompok kecil adalah prosesnya berlangsung secara dialogis, tidak linier, 

melainkan sirkular. Umpan balik terjadi secara verbal. Komunikan dapat 

menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya bila tidak mengerti, dapat 

menyanggah apabila tidak setuju dan sebagainya. 

2. Komunikasi kelompok besar, disebut juga large group communication, 

adalah komunikasi yang ditujukan pada afeksi komunikan dan prosesnya 

tidak berlangsung secara linear. Pesan yang disampaikan komunikator 

dalam situasi komunikasi kelompok besar ditujukan pada afeksi atau 

perasaan khalayak. Contoh untuk komunikasi kelompok besar misalnya 

adalah rapat raksasa yang dilakukan di lapangan. Jika komunikan pada 

komunikasi kelompok kecil adalah homogen (antara lain sekelompok 

orang yang sama jenis kelaminnya, sama pendidikannya, atau sama status 

sosialnya), komunikan dalam komunikasi kelompok besar bersifat 
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heterogen (mereka terdiri dari individu-individu) yang berbeda jenis 

kelamin, usia, pendidikan, jenis pekerjaan, agama dan sebagainya. 

 

 

2.3.3 Fungsi Komunikasi Kelompok 

Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-

fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi 

sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, serta 

fungsi terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, 

kelompok, dan para anggota kelompok itu sendiri. Adapun fungsi komunikasi 

kelompok (Djuarsa, 2003: 26) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial, dalam arti 

bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan 

hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu 

kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk 

melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. 

2. Pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana 

sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai 

dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, 

kebutuhan-kebutuhan  dari para anggota kelompok, kelompok itu sendiri, 

bahkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun demikian, fungsi 

pendidikan tergantung pada tiga faktor, yaitu jumlah informasi baru yang 

dikontribusikan, jumlah partisipan dalam kelompok, serta frekuensi 

interaksi di antara para anggota kelompok. Fungsi pendidikan ini akan 

sangat efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan yang 
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berguna bagi kelompoknya tanpa pengetahuan baru yang disumbangkan 

masing-masing anggota, mustahil fungsi edukasi ini akan tercapai. 

3. Fungsi persuasi, seorang anggota kelompok berupaya memersuasi anggota 

lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang 

terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok, membawa resiko 

untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Misalnya, jika usaha-usaha 

persuasif tersebut terlalu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku 

dalam kelompok, maka justru orang yang berusaha memersuasi tersebut 

akan menciptakan suatu konflik, dengan demikian akan membahayakan 

kedudukannya dalam kelompok. 

4. Fungsi problem solving, kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-

kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-

keputusan. Pemecahan masalah (problem solving) berkaitan dengan 

penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya, 

sedangkan pembuatan keputusan (decision making) berhubungan dengan 

pemilihan antara dua atau lebih solusi. Jadi, pemecahan masalah 

menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan keputusan. 

5. Fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok 

lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari 

kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan 

personalnya. Tentunya, individu tersebut harus berinteraksi dengan 

anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat, namun usaha 

utamanya adalah membantu dirinya sendiri, bukan membantu kelompok 

mencapai konsensus. Contoh dari kelompok terapi ini adalah kelompok 
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konsultasi perkawinan, kelompok penderita narkotika, kelompok perokok 

berat, dan sebagainya. Tindak komunikasi dalam kelompok-kelompok 

terapi dikenal dengan nama pengungkapan diri (self disclosure). Artinya, 

dalam suasana yang mendukung, setiap anggota dianjurkan untuk 

berbicara secara terbuka tentang apa yang menjadi permasalahannya. Jika 

muncul konflik antar anggota dalam diskusi yang dilakukan, orang yang 

menjadi pemimpin atau yang memberi terapi yang akan mengaturnya. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Komunikasi Antar Pribadi  

 

Komunikasi antar pribadi (KAP) didefinisikan dalam Budyatna dan Ganiem 

(2011: 7) sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan yang terjadi 

apabila seseorang mendasarkan prediksinya tentang reaksi orang lain dengan data 

psikologis. Asumsi dasar komunikasi antar pribadi 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 antar pribadi dapat dibedakan atas dua macam, 

yakni komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi diadik 

adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap 

muka. Komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung 

antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling 

berinteraksi satu sama lain. 
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Secara umum komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai suatu proses 

pertukaran makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi, di mana 

komunikasi terjadi secara tatap muka antara dua individu. Ada persamaan antara 

komunikasi kelompok dan komunikasi antar pribadi, yaitu sama-sama bisa 

berkomunikasi langsung secara tatap muka atau face to face dan pastinya saling 

bertukar informasi atau untuk memecahkan masalah tertentu. Komunikasi antar 

pribadi dan komunikasi kelompok memiliki hubungan yang sangat erat, sebab 

dalam komunikasi kelompok di dalamnya ada komunikasi antar pribadi.  

 

Menurut Richard L. Weaver II (dalam Budyatna 2011: 15), menyebutkan terdapat 

delapan karakteristik dalam komunikasi antar pribadi, yaitu: 

1. Melibatkan paling sedikit dua orang. 

Komunikasi antar pribadi melibatkan paling sedikit dua orang. Jumlah dua 

individu bukanlah jumlah yang sembarangan. Jumlah tiga dapat dianggap 

sebagai kelompok yang terkecil. Apabila kita mendefinisikan komunikasi 

antar pribadi dalam arti jumlah orang yang terlibat, haruslah diingat bahwa 

komunikasi antar pribadi sebetulnya terjadi antara dua orang yang 

merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar. 

2. Adanya umpan balik atau feedback. 

Umpan balik merupakan pesan yang dikirim kembali oleh penerima 

kepada pembicara. Dalam komunikasi antar pribadi hampir selalu 

melibatkan umpan balik langsung. Sering kali bersifat segera, nyata, dan 

berkesinambungan. Hubungan yang langsung antara sumber dan penerima 

merupakan bentuk yang unik bagi komunikasi antar pribadi. 
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3. Tidak harus tatap muka 

Bagi komunikasi antar pribadi yang sudah terbentuk, adanya saling 

pengertian antara dua individu, kehadiran fisik dalam berkomunikasi 

tidaklah terlalu penting. Tetapi menurut Weaver bahwa komunikasi tanpa 

interaksi tatap muka tidaklah ideal walaupun tidak harus dalam KAP. 

Menurutnya, kehilangan kontak langsung berarti kehilangan faktor utama 

dalam umpan balik, sarana penting untuk menyampaikan emosi menjadi 

hilang. Bentuk idealnya memang adanya kehadiran fisik dalam 

berinteraksi secara antar pribadi, walaupun tanpa kehadiran fisik masih 

dimungkinkan.  

4. Tidak harus bertujuan. 

Komunikasi antar pribadi tidak harus selalu disengaja atau dengan 

kesadaran. Orang-orang mungkin mengkomunikasikan segala sesuatunya 

itu tanpa sengaja atau sadar, tetapi apa yang dilakukannya itu merupakan 

pesan-pesan sebagai isyarat yang mempengaruhi anda. Dengan kata lain, 

telah terjadi penyampaian pesan-pesan dan penginterpretasian pesan-pesan 

tersebut.  

5. Menghasilkan beberapa pengaruh atau effect. 

Untuk dapat dianggap sebagai komunikasi antar pribadi yang benar, maka 

sebuah pesan harus menghasilkan atau memiliki efek atau pengaruh. Efek 

atau pengaruh itu tidak harus segera dan nyata, tetapi harus terjadi. 

6. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata. 

Kita dapat berkomunikasi tanpa kata-kata seperti pada komunikasi non 

verbal. Pesan-pesan non verbal seperti menatap dan menyentuh atau 
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membelai kepada seorang anak atau kepada seorang kekasih memiliki 

makna yang jauh lebih besar daripada kata-kata. 

7. Dipengaruhi oleh konteks. 

Konteks merupakan tempat di mana pertemuan komunikasi terjadi 

termasuk apa yang mendahului dan mengikuti apa yang dikatakan. 

Konteks mempengaruhi harapan-harapan para partisipan, makna yang 

diperoleh para partisipan, dan perilaku mereka selanjutnya.  

8. Dipengaruhi oleh kegaduhan atau noise. 

Kegaduhan atau noise ialah setiap rangsangan atau stimulus yang 

mengganggu dalam proses pembuatan pesan. Kegaduhan/kebisingan atau 

noise dapat bersifat eksternal, internal, atau semantik.  

 

2.5 Tinjauan Tentang Komunikasi Verbal dan Non Verbal 

Dalam komunikasi ada dua kategori menurut Wahjono (2010: 222), yaitu: 

1. Komunikasi verbal (bahasa) yaitu dengan ucapan kalimat, pesan lisan 

maupun tulisan dan gambar. Pesan verbal atau simbol adalah semua jenis 

simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga 

dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai 

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: penanaman, interaksi, dan transmisi informasi. 
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a. Penanaman atau penjulukan merujuk pada usaha 

mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut 

namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. 

b. Fungsi interaksi menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang 

dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan 

kebingungan. 

c. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain, 

inilah yang disebut 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 (non bahasa) yaitu komunikasi yang disampaikan 

dengan gerakan tubuh, air muka, dan jarak fisik antara pengirim dan 

penerima pesan dengan istilah lain disebut kinesika. Istilah non verbal 

biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar 

kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis komunikasi non verbal dan 

verbal dapat dipisahkan. Namun dalam kenyataannya, kedua jenis 

komunikasi ini saling terkait, saling melengkapi dalam komunikasi yang 

kita gunakan sehari-hari. 

 

Rakhmat (1994) mengelompokkan pesan-pesan non verbal sebagai 

berikut: 
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a. Pesan kinesik. Pesan non verbal yang menggunakan gerakan tubuh 

yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama: (1) Pesan fasial, 

menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat 

menyampaikan paling sedikit sepuluh kelompok makna: 

kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, 

kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. (2) Pesan 

gestural, menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti 

mata dan tangan untuk mengkomunikasi berbagai makna. (3) Pesan 

postural, berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, makna 

yang dapat. 

b. Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban 

kita dengan orang lain. 

c. 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. 

d. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan 

dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang 

sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara 

berbeda.  
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e. 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 mengkomunikasikan: kasih sayang, takut, marah, 

bercanda, dan tanpa perhatian. Bau-bauan, terutama yang 

menyenangkan (wewangian) telah berabad-abad digunakan orang, 

juga untuk menyampaikan pesan untuk menandai wilayah mereka, 

mengidentifikasikan keadaan emosional, pencitraan, dan menarik 

lawan jenis. 

 

2.6 Tinjauan Tentang Komunikasi Organisasi 

West dan Turner (2007: 38) menyatakan bahwa komunikasi organisasi mencakup 

komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas. 

Jenis komunikasi ini sangat bervariasi karena komunikasi organisasi juga meliputi 

komunikasi interpersonal (percakapan antara atasan dan bawahan), kesempatan 

berbicara di depan publik (presentasi yang dilakukan oleh para eksekutif dalam 

perusahaan), kelompok kecil (kelompok kerja yang mempersiapkan laporan), dan 

komunikasi dengan menggunakan media (e-mail dan konferensi jarak jauh). Oleh 

karenanya, organisasi terdiri atas kelompok yang diarahkan oleh tujuan akhir yang 

sama. 

 

Muhammad (2005: 65) menyatakan bahwa terdapat beberapa persepsi mengenai 

komunikasi organisasi antara lain: 
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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 atau 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.  

 

Pada dasarnya komunikasi organisasi di dalam organisasi, terbagi menjadi tiga 

bentuk: 

1. Komunikasi vertikal, bentuk komunikasi ini merupakan bentuk 

komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya 

komunikasi yang disampaikan pimpinan rapat kepada anggota rapat, dan 

dari anggota rapat kepada pimpinan rapat secara timbal balik. 

2. Komunikasi horizontal, komunikasi secara mendatar di antara sesama 

anggota organisasi. Komunikasi horizontal sering kali berlangsung tidak 

formal. 
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3. Komunikasi diagonal, bentuk komunikasi ini sering disebut juga 

komunikasi silang. Berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam 

posisi yang berbeda. Dalam arti pihak yang satu tidak berada pada jalur 

struktur yang lain. 

 

 

2.7 Tinjauan Tentang Kebudayaan  

2.7.1 Definisi Kebudayaan 

Kebudayaan (culture) adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang 

dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Dengan 

demikian, maka kebudayaan adalah hasil nyata dari sebuah proses sosial yang 

dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya. 

 

Soemardjan dan Soemardi (dalam Soekanto, 1982: 167), merumuskan 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. (a) Karya, 

masyarakat menghasilkan material culture seperti  teknologi dan karya-karya 

kebendaan atau budaya materi yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai 

alam sekitarnya, sehingga produk dari budaya materi dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. (b) Rasa, adalah spiritual culture, meliputi unsur mental dan 

kejiwaan manusia. Rasa menghasilkan kaidah-kaidah, nilai-nilai sosial, hukum, 

dan norma sosial atau yang disebut dengan pranata sosial untuk mengatur 

masalah-masalah kemasyarakatan. (c) Cipta, merupakan immaterial culture, yaitu 

bukan budaya  spiritual culture yang menghasilkan pranata sosial namun cipta 

yang menghasilkan gagasan, berbagai teori, wawasan, dan semacamnya yang 

bermanfaat bagi manusia. (d) Karsa adalah kemampuan untuk menempatkan 

karya, rasa, dan cipta pada tempatnya agar sesuai  dengan kegunaan dan 
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kepentingannya bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, karsa adalah 

kecerdasan dalam menggunakan karya, rasa, dan cipta secara fungsional sehingga 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lebih bagi manusia dan masyarakat secara 

luas. 

 

 

2.7.2 Unsur-unsur Kebudayaan 

Kebudayaan dari setiap bangsa atau masyarakat, terdiri dari unsur-unsur besar 

maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian-bagian dari suatu kebulatan 

yang bersifat sebagai kesatuan. Menurut Koentjaraningrat (dalam Soekanto  1982: 

170), menguraikan ada tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural 

universals, yaitu: 

1.  Sistem Religi 

Kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta. Sistem religi 

meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan dan 

upacara keagamaan. 

2.  Sistem Organisasi Kemasyarakatan 

Sistem yang muncul karena kesadaran manusia bahwa meskipun 

diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna namun tetap memiliki 

kelemahan dan kelebihan masing – masing antar individu sehingga timbul 

rasa untuk berorganisasi dan bersatu. Sistem organisasi kemasyarakatan 

meliputi kekerabatan, organisasi politik, norma atau hukum, perkawinan, 

kesatuan hidup dan perkumpulan. 
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3.  Sistem Pengetahuan 

Sistem yang terlahir karena setiap manusia memiliki akal dan pikiran yang 

berbeda sehingga memunculkan dan mendapatkan sesuatu yang berbeda 

pula, sehingga perlu disampaikan agar yang lain juga mengerti. 

4.  Sistem Mata Pencaharian Hidup  

Sistem mata pencaharian hidup  merupakan produk dari manusia sebagai 

homo economicus yang menjadikan kehidupan manusia terus meningkat. 

Sistem ini lahir karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang 

tidak terbatas dan selalu ingin lebih. Sistem mata pencaharian hidup 

meliputi jenis pekerjaan dan penghasilan. 

5.  Sistem Teknologi dan Peralatan 

Sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang-barang 

dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan 

membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. 

6.  Bahasa 

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia 

untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, 

ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud 

hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, 

manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata 

krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan 

segala bentuk masyarakat. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat 

dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara 

umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat 
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untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa 

secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan 

sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, 

dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

7.  Kesenian 

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari 

ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata 

ataupun telinga, sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, 

manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana 

hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Kesenian meliputi: seni 

patung/pahat, seni rupa, seni gerak, lukis, gambar, rias, vokal, musik/seni 

suara, bangunan, kesusastraan, dan drama. 

 

2.7.3 Bahasa Batak  

Bahasa Batak Toba merupakan salah satu bahasa daerah yang terutama 

dipertuturkan di daerah sekitar Danau Toba dan sekitarnya, meliputi Samosir, 

Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir, Sumatera Utara, 

Indonesia. Bahasa Batak Toba termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, dan 

merupakan bagian dari kelompok bahasa-bahasa Batak. Penulisan bahasa ini 

dalam sejarahnya pernah menggunakan aksara Batak, namun saat ini para 

penuturnya hampir selalu menggunakan aksara Latin untuk menuliskannya. 

Herman Neubronner van der Tuuk adalah salah seorang pionir awal penelitian 

atas Bahasa Batak Toba, yaitu dalam aktivitasnya menulis Alkitab berbahasa 
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Batak Toba. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh kata dan kalimat 

bahasa Batak Toba. 

Tabel 2.  Contoh Kata dalam Bahasa Batak Toba 

No Bahasa Indonesia Bahasa Batak 

1 Ayah Ama/Amang 

2 Ibu Ina/Inong 

3 Kakek Oppung 

4 Kasih/Cinta/Sayang Holong 

5 Tuhan Debata 

6 Bisa Boi  

7 Aku Ahu 

8 Kamu Ho 

9 Dia Ibana 

10 Bertemu Pajumpang 

11 Terimakasih Mauliate 

12 Uang Hepeng 

13 Tidak Ndang 

14 Cepat Hatop 

15 Penuh Gok 

16 Bisa Boi 

17 Yang Na 

18 Benar Toho 

19 Hati Roha 

20 Supaya Asa 
 

Sumber: http://akademik.nommenses-id.org/portal/public_html (diakses tanggal 

17 Maret 2014) 

Tabel 3.  Contoh Kalimat dalam Bahasa Batak Toba  

No Bahasa Indonesia Bahasa Batak 

1 Agar kamu bisa mengasihi dia Asa boi do ho manghaholongi ibana 

2 Ke warung itu lah dia pergi Tu lapo on do ibana laho 

3 Tidak ada uangku Ndang adong hepenghu 

4 Mengapa kalian cepat pergi? Boasa hatop hamu laho? 

5 Kamu terlalu cepat makan Pahatophu do ho mangan 

6 Sudah ditunggu kamu sejak tadi Nunga dipainte ho sian nangkin 

7 Kakek sudah pergi ke Jakarta Oppung nungnga lao tu Jakarta 

8 Tidak ada anaknya di situ Ndang adong gellengna di si 

9 Benarkah kamu cinta padaku? Toho do holong roham di ahu? 

10 Jangan lupakan berdoa Unang lupahon martangiang 
 

Sumber: http://akademik.nommenses-id.org/portal/public_html (diakses tanggal 

17 Maret 2014) 

http://akademik.nommenses-id.org/portal/public_html
http://akademik.nommenses-id.org/portal/public_html
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2.7.4 Bahasa dalam Konteks Komunikasi 

Bahasa adalah pikiran, perasaan, diwujudkan melalui ucapan yang diucapkan alat 

ucap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok dan 

membentuk lingkungan pergaulan yang tentunya mereka tinggal di dalamnya, 

bekerja dan mencari kebutuhan hidup. Dari sinilah bahasa itu berfungsi sebagai 

alat komunikasi. 

 

Fungsi bahasa dalam konteks komunikasi adalah sebagai sarana untuk 

menyampaikan pesan, gagasan dan pemikiran dari seseorang kepada orang lain 

sehingga tercipta kesamaan makna antara kedua orang yang melakukan 

komunikasi tersebut. Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan 

diri, yaitu untuk mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. 

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, 

melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerja sama dengan 

sesama warga. Bahasa mengatur berbagai macam aktivitas masyarakat, 

merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. 

 

Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki 

tujuan tertentu. Kita ingin dipahami oleh orang lain. Kita ingin menyampaikan 

gagasan yang dapat diterima oleh orang lain. Kita ingin membuat orang lain yakin 

terhadap pandangan kita. Kita ingin mempengaruhi orang lain. Kita menggunakan 

bahasa dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan khalayak sasaran kita. 

Pada saat kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sebenarnya kita juga 

sedang mempertimbangkan apakah bahasa yang kita gunakan itu bersifat 

komunikatif. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang efektif antar manusia. 
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Hal ini karena dalam berbagai macam situasi bahasa dapat dimanfaatkan. 

Kemampuan berbahasa merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak 

dapat membayangkan bagaimana keadaan manusia bila tidak ada bahasa yang 

berperan sebagai alat komunikasi.  

 

Kebudayaan dan peradaban tentunya tidak akan dapat berkembang dengan baik 

bila tidak ada bahasa. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, memiliki 

tujuan agar kita dapat dipahami oleh orang lain. Bahasa itu sendiri adalah alat 

untuk berkomunikasi melalui lisan (bahasa primer) dan tulisan (bahasa sekunder). 

Berkomunikasi melalui lisan (dihasilkan oleh alat ucap manusia), yaitu dalam 

bentuk simbol bunyi, dimana setiap simbol bunyi memiliki ciri khas tersendiri. 

Suatu simbol bisa terdengar sama di telinga kita tapi memiliki makna yang sangat 

jauh berbeda. Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi utama untuk 

penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Jadi sebagai 

alat komunikasi bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan 

perasaan kita, dan memungkinkan kita dapat bekerja sama antar sesama anggota 

masyarakat. 

 

2.7.5 Kesenian Batak 

Dalam masyarakat Batak Toba sistem kesenian terdiri dari: rumah adat, pakaian 

adat, dan seni tari. Namun dalam penelitian ini hanya menjelaskan tarian tortor 

dan kain ulos yang merupakan dua hal yang selalu ada dan selalu digunakan 

dalam setiap kegiatan besar bagi etnik  Batak Toba. 
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1. Kain Ulos 

Ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang, yang 

melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya 

atau antara seseorang dan orang lain, seperti yang tercantum dalam filsafat 

batak yang berbunyi: “Ijuk pengihot ni hodong” ulos penghit ni halong, 

yang artinya ijuk pengikat pelepah pada batangnya dan ulos pengikat kasih 

sayang di antara sesama. Pada mulanya fungsi ulos adalah untuk 

menghangatkan badan, tetapi kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk 

hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Ulos tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan orang Batak. Setiap ulos mempunyai “raksa” 

sendiri-sendiri, artinya mempunyai sifat, keadaan, fungsi, dan hubungan 

dengan hal atau benda tertentu. 

2. Tarian Tortor 

Tortor adalah tarian yang dilakukan dalam setiap upacara dengan iringan 

gondang sabangunan, secara umum terlihat seperti hiburan. Akan tetapi 

dalam pemikiran yang asli, kedudukan tortor bagi masyarakat Batak Toba 

tidaklah merupakan suatu seni hiburan. Pastor A. B. Sinaga menuliskan 

pada mulanya tortor bukanlah peragaan keindahan estetis melainkan suatu 

sembah kepada Pengada Adikodrati. Tortor asli Batak bersifat sakral dan 

merupakan pujaan kepada Sang Maha Tinggi (Sinaga, 1977: 16-19). 

Dalam pelaksanaannya pola gerak tortor dapat dibagi atas dua bagian:  

a. Tortor hatopan, suatu pola gerak yang sudah baku dalam setiap 

upacara. Antara pria dan wanita memiliki pola-pola tersendiri. 

Gerakan ini biasanya dilakukan pada setiap awal penyajian gondang, 
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setiap penari melakukan gerakan yang sama, menurut pola-pola yang 

telah baku. 

b. Tortor hapunjungan, tortor yang dilakukan sesuai dengan konteks 

upacaranya. Dengan kata lain, fungsi tortor ini berhubungan dengan 

upacara tersebut. Tortor ini dilakukan secara pribadi atau sekelompok 

orang yang memiliki motivasi serupa misalnya tortor untuk kaum 

muda, atau tortor dalam acara sukacita, tetapi memiliki gerakan yang 

relatif bebas, setiap penari bebas melakukan gerakan yang sesuai 

dengan ekspresinya sepanjang masih mengikuti ritme.  

 

 

2.7.6 Kesenian dalam Konteks Komunikasi 

Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu merupakan 

sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari 

kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan 

manusia yang mengandung unsur keindahan. 

 

Dilihat dari segi fungsinya seni adalah sarana untuk mengobyektifkan pengalaman 

batin sehingga dapat dipahami maknanya. Kondisi ini memberikan fungsi lain 

bagi seni yaitu sebagai media komunikasi yang bersifat simbolik melalui 

lambang-lambang komunikasi, seni mengekspresikan ide serta pengalaman rasa 

yang tidak dapat dikomunikasikan melalui media lain seperti bahasa. Sekalipun 

bahasa juga merupakan media komunikasi simbolik, namun ekspresinya bersifat 

konseptual dan belum menampung dorongan ekspresi yang bersifat emosional 

yang justru menjiwai pola kehidupan manusia.  
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Seni sebagai media “komunikasi” di maksudkan sebagai alat “pesan” yang ingin 

diinformasikan kepada orang lain, kepada masyarakat, baik berbentuk buah 

pikiran perasaan, keinginan maupun segala harapan. Dapat juga sebagai 

pernyataan “kritik” ketidak setujuan atau ketidak sepahaman seperti biasanya 

diungkapkan dalam bentuk “kartun”, nyanyian dan drama modern. Seni dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi seperti, kritik sosial, gagasan, kebijakan dan 

memperkenalkan produk kepada masyarakat. 

 

2.8 Model Komunikasi ABX Newcomb (Model Keseimbangan)  

 

Salah satu teori atau model yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah 

Model ABX Newcomb dari Theodore Newcomb. Model komunikasi yang 

dikembangkan Newcomb merupakan model komunikasi antar pribadi. Melalui 

modelnya ini Newcomb menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi 

antara dua individu mengenai suatu objek yang dipersoalkan mereka. Pendekatan 

Theodore Newcomb terhadap komunikasi adalah pendekatan seorang pakar 

psikologi sosial berkaitan dengan interaksi manusia.  

 

Dalam Rohim (2009: 88) model dari Newcomb melibatkan 3 unsur, yaitu A dan 

B, yang mewakili 2 orang individu yang berinteraksi dan X sebagai objek 

pembicaraan (komunikasi). Menurut Newcomb, tingkah laku komunikasi terbuka 

antara A dan B dapat diterangkan melalui kebutuhan mereka untuk mencapai 

keseimbangan atau keadaan simetris antara satu sama lain dan juga terhadap X. 

komunikasi terjadi karena A harus berorientasi pada B, pada X dan orientasi B 

pada X. untuk mencari keadaan yang simetris, A berusaha untuk melengkapi 
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dirinya dengan informasi tentang orientasi B terhadap X dan ini dapat dilakukan 

melalui interaksi. 

 

Menurut Goldberg dan Larson (dalam Rohim 2009: 89) keseimbangan atau 

keadaan simetris perlu dicari, A mungkin terdorong untuk mempengaruhi atau 

mengubah orientasi B terhadap X, jika A menemukan keadaan yang tidak 

seimbang di antara mereka. B dengan sendirinya juga akan mempunyai dorongan 

yang sama terhadap orientasi A. Besarnya pengaruh yang akan ditanamkan oleh A 

dan B terhadap satu sama lain, serta kemungkinan usaha masing-masing dalam 

meningkatkan keadaan simetris melalui tindakan komunikasi akan meningkat 

pada saat daya tarik. Di bawah ini akan digambarkan bentuk model komunikasi 

ABX Newcomb. 

    X 

 

                 +/- +/- 

 

A    B 

  +/- 

Gambar 1. Model Komunikasi ABX Newcomb  

Sumber: Rohim (2009: 89) 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dalam model 

Newcomb ada dua individu (A) dan (B) berorientasi terhadap satu sama lain dan 

terhadap objek, manusia atau benda (X). Model ini merupakan pengembangan 

dari hasil pemikiran psikolog Heider. Menurut Teori Heider ada dua orang (A) 

dan (B) yang saling menyukai, di samping itu ada orang ketiga atau benda lain 
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(X), maka hubungan A dan B disebut balanced atau seimbang. Sebaliknya jika A 

suka pada B dan B suka pada A, namun A suka pada X tetapi B tidak suka pada X 

maka hubungan mereka unbalanced atau tidak seimbang. Bila hubungan 

seimbang maka tiap pihak akan menentang perubahan. Jika hubungan tidak 

seimbang maka akan timbul usaha-usaha untuk memulihkan keseimbangan 

tersebut.  

 

Newcomb mengembangkan Teori Heider menjadi hubungan antara dua atau lebih 

manusia. Newcomb mengembangkan dalil (pendapat yang dikemukakan sebagai 

kebenaran): tekanan menuju kesamaan. Sebagai akibatnya bidang persamaan 

pendapat akan meluas dengan mengadakan komunikasi. Newcomb 

mengemukakan anggapan komunikasi menyelenggarakan fungsi pokok yang 

memungkinkan dua orang atau lebih memelihara perhatian terus-menerus 

terhadap satu sama lain dan terhadap objek-objek lingkungan luar mereka. 

Dengan demikian komunikasi adalah reaksi yang dipelajari terhadap tekanan dan 

bahwa kita ingin memperoleh lebih banyak kegiatan komunikasi (memberi, 

mencari dan bertukar informasi) di dalam kondisi ketidakpastian dan 

ketidakseimbangan.  

 

Model ini mengingatkan kepada diagram jaringan kelompok kerja yang dibuat 

para psikologi sosial dan merupakan awal formulasi konsistensi kognitif. Menurut 

Newcomb, yang kemudian dikenal dengan sebutan “model keseimbangan”, pola 

komunikasi yang terjadi antara dua individu mempunyai dua bentuk atau situasi 

“seimbang” dan “tidak seimbang”. Situasi komunikasi seimbang akan terjadi 
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apabila dua orang yang berkomunikasi tentang suatu hal/objek sama-sama 

mempunyai sikap menyukai atau selera yang sama terhadap hal/objek yang 

dibicarakan. Keadaan tidak seimbang terjadi apabila terdapat perbedaan sikap di 

antara kedua orang tersebut. Namun, apabila keadaan tidak seimbang ini terjadi, 

umumnya masing-masing pihak akan berupaya untuk mengurangi perbedaan 

sehingga keadaan “relatif seimbang” bisa tercapai.  

 

2.9  Kerangka Pikir 

Masyarakat perkotaan yakni di Bandar Lampung merupakan masyarakat yang 

telah terjadi pemudaran kebudayaan. Hal ini berbeda dengan masyarakat pedesaan 

dimana kebudayaan masih kental. Pembauran kebudayaan pada masyarakat 

perkotaan menjadikan proses sosialisasi terhadap budaya asal yakni budaya Batak 

yang menjadi bahan penelitian ini sebagai suatu yang penting.  

 

Oleh sebab itu, pada masyarakat yang heterogen di Bandar Lampung perlu 

melakukan proses sosialisasi terhadap kebudayaan agar tetap bertahan menjadi 

suatu konsep dasar kebudayaan tersebut dan tidak terhalang oleh adanya 

pembauran budaya. Proses sosialisasi kebudayaan melalui pemberian pengertian 

dan pengarahan akan bahasa dan kesenian Batak juga penting dalam 

mempersiapkan generasi muda sebagai penerus agar kebudayaan tersebut tidak 

punah dan dapat dijadikan filtrasi dalam menghadapi perubahan kebudayaan. Dan 

juga karena kebudayaan merupakan bagian dari sejarah dan warisan leluhur suatu 

suku bangsa dan merupakan identitas suatu daerah yang membedakannya dengan 

yang lain. 
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Hal inilah yang menjadi dasar permasalahan pada penelitian ini. Adapun 

komunikasi yang digunakan dalam proses sosialisasi ini yaitu melalui pendekatan 

komunikasi kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui komunikasi 

kelompok secara luas dan mendalam. Penelitian ini mencoba menggambarkan 

subjek penelitian dan terfokus pada komunikasi kelompok yang dilakukan oleh 

IMBK DOSROHA Bandar Lampung dalam mensosialisasikan bahasa dan 

kesenian Batak kepada anggotanya dengan menggunakan model komunikasi ABX 

Newcomb. Model ini menggambarkan bahwa seseorang (A) mengirim informasi 

kepada orang lain (B) tentang sesuatu (X). 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini 

peranan pola komunikasi kelompok dalam mensosialisasikan bahasa dan kesenian 

Batak yang dilakukan IMBK DOSROHA Bandar Lampung dapat dilihat dari 

adanya proses pengiriman informasi yaitu bahasa dan kesenian Batak yang 

dilakukan dari satu anggota ke anggota lain. Maka kerangka pikir pada penelitian 

Peranan dan Pola Komunikasi Kelompok Dalam Mensosialisasikan Bahasa dan 

Kesenian Batak ini dapat digambarkan pada bagan kerangka pemikiran di bawah 

ini. 
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