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Tinjauan Komunikasi
Kata Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari
kata latin communis yang berarti “sama”, communico, communication, atau
communocare yang berarti membuat sama (to make common). Komunikasi
menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan dianut secara
sama, jadi garis besarnya, dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat
unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau
pengertian. Pada hakikatnya komuikasi adalah “pernyataan antar manusia”,
dimana ada proses interaksi antara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu.
Pada proses interaksi, komunikasi telah menjadi bagian yang tidak dapat
terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Komunikasi merupakan suatu proses
sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar
karena “setiap masyarakat manusia, baik primitif ataupun modern,
berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan
sosial melalui komunikasi.”(Rakhmat, 1986:1).
Pernyataan tersebut, didukung pula dengan pernyataan lain, yaitu:
“sembilan

puluh

perssen

kehidupan

manusia

dilakukan

dengan

berkomunikasi.” (Soesanto, 1977: 2)
Jika berbicara mengenai definisi komunikasi, tidak ada definisi yang salah
atau benar, definisi diuraikan untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan
dan mengevaluasinya. Beberapa definisi mungkin terlalu sempit, misalnya
komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media tertentu atau terlalu luas
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misalnya, komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih sehingga
para peserta komunikasi ini mungkin termasuk hewan, tanaman, dan makhluk
hidup lainnya.
Komunikasi adalah ilmu yang multidisipliner. Dia bersentuhan dengan
banyak ilmu lain, dan banyak aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, sulit
menentukan satu definisi absolut mengenai komunikasi. Banyak sekali definisi
komuikasi yang diungkapkan oleh para ahli dari berbagai latar belakang
keilmuan. Salah satunya Levine & Adelman dalam buku Cultures and
Communication yang dikutip oleh Deddy Mulyana. Menurut mereka,
komunikasi merupakan “proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan non
verbal”. (Mulyana, 2012:5)
Seorang ahli sosiologi Amerika, Everett M. Rogers, mendefinisikan
komunikasi sebagai suatu “proses di mana dua orang atau lebih membentuk
atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain, yang pada
gilirannya akan tiba kepada saling pengertian” (Rogers dan Kincaid dalam
Dewi, 2007: 3)
Adapun definisi komunikasi menurut Roger dan D. Lawrence (1981)
dikutip oleh Cangra:
“komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk
atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada
gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.” (Cangara, 2005:
19).
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Deddy Mulyana mendefinisikan komunikasi sebagai berikut:
“Communication is an exchange of significant symbols. Trough the use of
these symbols, people can share ideas and information without presenting
the things being discussed before them.” (Komunikasi adalah pertukaran
simbol yang signifikan. Melalui penggunaan simbol ini, orang-orang bisa
berbagi ide dan informasi tanpa memunculkan benda yang sedang
dibicarakan). (Mulyana, 2012:6).
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