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1. Sumber
2. Komunikator
3. Pesan (message)
4. Chanel (saluran)
5. Penerima(komunikan) 
6. Effect (hasil)
7. Tanggapan balik

Sumber dasar yg
digunakan dlm
penyampaian pesan dan
digunakan dlm rangka
memperkuat pesan itu
sendiri.

Sumber orang, lembaga, 
buku, dokumen, dll.

Sumber ??kredibilitas??slh/bnr.

Pihak yg mengirim pesan
kepada khalayak
(encoder, 
sender)=penyampai 
pesan

Pelaku utama dlm proses
komunikasi

Seorang komunikator yg
baik hrs memenuhi
persayaratan t3.

1. Mengenal Diri Sendiri
komunikator hrs 
mengetahui lebih awal 
ttg kesiapan dirinya, 
pesan yg ingin 
disampaikan, media yg 
akan dignkan, 
hambatan yg mgkn 
ditemui, serta khalayak 
yg akan menerima 
pesan.
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• Kredibilitas 
seperangkat persepsi ttg 
kelebihan2 yg dimiliki 
sumber shg diterima 
atau diikuti oleh khalayak 
(penerima). 

Kredibilitas 
dibedakan mjd 3 
macam :
1. Initial  Credibility
2. Derived 

Credibility
3. Terminal 

Credibility

• Kredibilitas akan 
terbangun bila :

a. Pengetahuan yg dlm 
dan luas

b. Pengalaman yg luas
c. Kekuasaan yg dipatuhi
d. Status sosial yg dihargai

• Faktor daya tarik byk 
menentukan berhasil 
tidaknya komunikasi.

• Daya tarik : kesamaan 
(similarity), dikenal 
baik (familiarity), 
disukai (liking), dan 
fisiknya/penampilan(
physic).

Kepercayaan diri.
Kekuasaan, namun 

kekuasaan tdk 
selamanya menjadi 
prasyarat, tp minimal 
hrs memiliki credibility 
dan attractiveness.

1. Komunikator Yg Membangun
Ciri :
 Bersedia mendengarkan org lain
 Selalu ingin bekerjasama
 Tidak terlalu mendominasi situasi
 Mengadakan komunikasi timbal 

balik
 Tidak menganggap dirinya paling 

benar
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2. Komunikator Yg Mengendalikan
Ciri :
 Pendapatnya mrp hal yg paling baik
 Menginginkan komunikasi satu 

arah saja
 Tidak bersedia mendengarkan 

pendapat orang lain

3. Komunikator Yg Melepaskan Diri
Ciri :
 Lebih banyak menerima dari lawan 

komunikasinya
 Kadang-kadang timbul rasa rendah 

diri
 Lebih suka mendengar pendapat 

orang lain
 Lebih suka melempar tgjwb kpd 

org lain

4. Komunikator Yg Menarik Diri
Ciri :
 Selalu bersifat pesimis
 Jarang memberikan buah 

pikirannya
 Lebih suka melihat keadaan 

seadanya
 Selalu diam tidak menunjukkan 

reaksi

Pesan  keseluruhan dari 
apa yang disampaikan oleh 
komonikator.
Pesan  inti pesan
Tujuan mengubah sikap 
dan tingkah laku komunikan.
Pesan yg disampaikan 
simbol dan kode (verbal dan 
nonverbal)

1. Lisan /tatap 
muka/langsung

2. Menggunakan 
media/saluran

1. Informatif (memberi 
ket2/fakta2)

2. Persuasif  (bujukan & 
tdk dipaksakan)

3. Koersif 
(memaksa/perintah2
/instruksi2)
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1. Umum
2. Jelas dan gamblang
3. Bahasa yg jelas
4. Positif
5. Seimbang 
6. Sesuaikan dg keinginan 

komunikan (keadaan, 
waktu dan tempat 
ketupat)

1. Hambatan Bahasa 
(hindari bhs terlalu 
ilmiah dan ambigu)

2. Hambatan teknis 
(sering ditemui pd 
komunikasi 
menggunakan 
medium)

Menurut Widjaya, 2000 bahwa 
saluran/ media komunikasi 
terbagi menjadi dua, yaitu :
1. Media umum (media yg 

digunakan oleh segala bentuk 
komunikasi : OHP, LCD, dll)

2. Media massa (media utk 
komunikasi massal: pers, 
radio, film, TV, dll)

• Pesan berlangsung 
melalui 2 saluran : 
formal dan informal.

• Jalur/arah  
komunikasi : top 
down, bottom up, 
horizontal.

Menurut Cangara, 2003 
bahwa media digolongkan 
menjadi 4 :
1. Media antarpribadi (kurir, 

surat dan telp)
2. Media kelompok (> 15 org 

seperti : seminar tidak 
lebih dari 150 org, 
konferensi/kongres/mukta
mar)

3. Media publik (>200an 
org, misal rapat akbar, 
rapat raksasa,dll).

4. Media massa 
(penyampaian pesan ke 
khalayak dg 
menggunakan alat 
komunikasi : TV, surat 
kabar, film,radio, dll)
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Penerima  pihak yg 
mjd sasaran pesan yang 
dikirim oleh 
komunikator.
Penerima 

audience/receiver.
“kenalilah khalayakmu”

• Syarat komunikan :
1. Ketrampilan /kemampuan 

menangkap dan 
meneruskan pesan

2. Pengetahuan t3
3. Sikap
4. Pengalaman

Komunikan : indv, klpk, massa.

• Efek  hasil akhir dari 
suatu komunikasi yakni 
sikap, dan tingkah laku 
orang sesuai atau tdk 
sesuai dg yg kita inginkan.

• Sesuai  berhasil
• Tdk sesuai  tdk berhasil

Efek ini dapat dilihat melalui :
1. Personal Opinion 

(pendapat pribadi)
2. Public Opinion (pendapat 

umum)
3. Majority Opinion 

(pendapat sebagian besar 
masyarakat)

• Prosedur mencapai efek yang 
dikehendaki : A-A Procedure 
meliputi :

a. Attention (perhatian)
b. Interest (kepentingan )
c. Desire (keinginan)
d. Decision (keputusan)
e. Action (tindakan)

• Umpan balik adalah salah 
satu bentuk daripada 
pengaruh yang berasal 
dari penerima.

• Umpan  balik bisa juga 
dari unsur lain sprt pesan 
dan media, meski pesan 
belum sampai pada 
penerima.
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• Misal : sebuah konsep 
surat yg memerlukan 
perubahan sebelum 
dikirim.

• Alat yg digunakan untuk 
menyampaikan pesan 
mengalami gangguan 
sebelum sampai tujuan

• Faktor t3 yg dapat 
mempengaruhi 
jalannya komunikasi.

• Lingkungan fisik, sosial, 
dimensi psikologis dan 
dimensi waktu.
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