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Kata Pengantar 
 

 Puja dan Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat 

kesehatan, iman, dan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Atas dasar nikmat tersebut itulah 

kami atas dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Komunikasi Kelompok" tepat pada 

waktunya. Makalah ini berisikan bagaimana cara anda berkomunikasi dalam komunikasi 

kelompok dengan baik dan benar. Semua materi tersebut kami susun secara ringkas, padat, jelas, 

dan dengan dukungan sumber literatur yang terbarukan. 

 Dalam penulisan makalah ini kami banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, kami dalam kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu penulisan makalah ini hingga kami mempresentasikannya. Khususnya kepada 

Dosen Pengantar Ilmu Komunikasi, Ibu Yoyoh Hareyah yang telah memberikan berbagai arahan 

dan pelajaran dalam arti penting komunikasi dalam keseharian yang merupakan cikal bakal 

terbentuknya makalah ini. 

 Kami sadar bahwa dalam makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, Hal itu di 

karenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kami. Oleh karena itu, kami sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang positif dan bersifat membangun dari dosen, rekan 

mahasiswa, dan para pembaca sekalian. Akhir kata, saya memohon maaf apabila dalam 

penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan.  

        Jakarta, 19 Desember 2011 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Kelompok 
Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu 

sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka 

sebagai bagian dari kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2005). 

Secara tradisional, kita berpikir bahwa kelompok adalah sebuah tatanan untuk hidup, interaksi 

antar muka (Stephen W. Littlejohn, 2009). 

Dapat dikatakan bahwa kelompok merupakan sekumpulan orang-orang yang terdiri atas tiga 

orang atau lebih yang memiliki keterkaitan psikologis terhadap sesuatu hal yang saling 

berinteraksi satu sama lain. Suatu kelompok memiliki suatu tujuan dan organisasi serta 

cenderung melibatkan interaksi antara anggota-anggotanya. 

B. Komunikasi  
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata 

Latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti “sama”. Kata “sama” di 

sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, secara singkat komunikasi dapat dikatakan sebagai 

suatu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk mencapai kesamaan 

makna. 

C. Komunikasi Kelompok 
Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu 

kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konfrensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 

1984).  

B.Curtis, James J.Floyd, dan Jerril L.Winsor (2005,hlm.149) menyatakan komunikasi 

kelompok terjadi ketika tiga orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan 

seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama 

lain. 



Michael Burgoon (1978:224) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai berikut, 

Komunikasi kelompok adalah interaksi antara tiga orang lebih, dengan tujuan yang telah 

diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-

anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggotanya yang lain secara tepat. 

Goldberg (1975:5) komunikasi kelompok adalah suatu bidang studi, penelitian dan penerapan 

yang menitikberatkan, tidak hanya pada proses kelompok secara umum, tetapi juga pada perilaku 

komunikasi individu-individu pada tatap muka kelompok diskusi kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

CIRI/KARAKTERISTIK KOMUNIKASI ORGANISASI 

A. Kelompok kecil menurut Tubs dan Moss. 

1. Kelompok Primer (Primary Groups) 

Kelompok pertama dan paling nonformal ini merupakan unit sosial mendasar tempat kita 

bernaung. Keluarga kita merupakan kelompok primer yang pertama. Teman-teman masa 

kecil merupakan kelompok kecil lainnya. 

 

2. Kelompok Belajar atau Kelompok Pendidikan  

Kelompok yang bersama-sama berusaha mengajarkan atau mempelajari subjek tertentu. 

Klub sepakbola bertemu belajar lebih banyak lagi mengenai sepakbola. Kelompok Insan 

film berkumpul untuk berbagi penafsiran mereka mengenai bioskop. Seminar-seminar 

dan kursus-kursus, yang melibatkan interaksi kelompok, juga terdiri dari kelompok-

kelompok belajar. Brilhart dan Galones (1992) menyebutkan kelompok seperti ini 

sebagai “kelompok pencerahan, setiap anggota kelompok berusaha memecahkan 

masalah, tetapi tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan keputusan mereka. 

 

3. Kelompok Kerja (Work Groups) 

Kelompok kerja memiliki tujuan spesifik yang harus dicapai, yang sering kalo berkaitan 

dengan konteks suatu pekerjaan. Keanggotaannya mungkin diperlukan berdasarkan 

pekerjaannya dalam suatu organisasi alih-alih berdasarkan minat perseorangan dalam 

kelompok tersebut. Anggota kelompok biasanya hanya mempunyai sedikit kesamaan 

selain dari pekerjaan mereka yang mengharuskan mereka berinteraksi. Mereka menerima 

gaji atas andil mereka dalam kelompok tersebut; Hal ini menambah suatu dimensi unik 

pada kelompok jenis ini. Bila anggota kelompok sosial atau kelompok belajar boleh 

relatif tidak aktif, anggota kelompok kerja dapat mengalami resiko lebih banyak (teguran, 

pemboikotan, atau bahkan kehilangan pekerjaan). 

 

4. Tim Kerja Pengarahan Pribadi (Self-Directed Work Teams) 



Sekelompok pekerja yang memliki tanggung jawab dari hari ke hari untuk mengatur diri 

mereka dan pekerjaan yang mereka lakukan dengan pengawasan langsung yang 

minimum, Para anggotanya biasanya menangani petugasan pekerjaan merencanakan dan 

menjadwalkan pekerjaan, membuat keputusan yang berhubungan dengan produksi dan 

atau pelayanan dan melakukan tindakan untuk menangani persoalan.  

 

5. Kelompok Terapeutik (Therapeutic Group) 

Kelompok ini merupakan kelompok yang anggotanya bergabung bersama untuk belajar 

mengenai diri mereka dan untuk memperbaiki hubungan antarpersona mereka. Berbeda 

dari kelompok belajar, yang menitikberatkan pada penguasaan subjek tertentu, kelompok 

terapeutik memusatkan perhatiannya pada proses yang dialami oleh kelompok kecil.  

 

B. Klasifikasi kelompok menurut perspektif psikologi, dan juga sosiologi 

1. Kelompok Primer dan kelompok Sekunder 

Kelompok Primer ditandai dengan adanya hubungan emosional, personal, dan akrab, 

menyentuh hati seperti hubungan dengan keluarga teman sepermainan, tetangga sebelah 

rumah di pedesaan. Kelompok Sekunder ditandai dengan adanya hubungan yang tidak 

akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. 

2. In-group dan Out-group 

In-group adalah kelompok kita, dan Out-group adalah kelompok mereka. In group berupa 

kelompok primer maupun sekunder. Untuk membedakan in group dan out-group, kita 

membuat batas atau boundaries, yang menentukan siapa masuk orang dalam dan siapa 

masuk orang luar. 

3. Kelompok Anggota dan kelompok rujukan 

Kelompok rujukan dapat diartikan sebagai kelompok yang digunakan sebagai alat ukur 

atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap.  

4. Kelompok Deskriptif dan kelompok Preskriptif 

Kategori Deskriptif menunujukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses 

pembentukannya secara alamiah. Kategori Preskriptif mengklasifikasikan kelompok 

menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk 

mencapai tujannya.  



BAB III 

TUJUAN DAN FUNGSI KOMUNIKASI KELOMPOK 

A. Tujuan Komunikasi Kelompok 

1. Menanamkan Pengetahuan (To Import Knowledge) 

Dengan adanya interaksi tatap muka interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang 

terlibat dalam interaksi (minimal 3 orang, maksimal 20 orang), maksud atau tujuan 

yang dikehendaki dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik 

pribadi anggota lainnya. Terlebih komunikasi kelompok sangat menjunjung tinggi 

terminologi tatap muka (face to face). Karena hal tersebut pastinya akan mestimulus 

pelaku komunikasi dang menghasilkan feedback yang cepat dalam proses 

komunikasi. 

2. Pemeliharaan Diri (Self Maintenance) 

Biasanya memusatkan perhatiannya pada anggota kelompok atau struktur dari 

kelompok itu sendiri. Tindak komunikasi yang dihasilkan adalah kepuasan 

kebutuhan pribadi, kepuasan kebutuhan kolektif/kelompok bahkan kelangsungan 

hidup dari kelompok itu sendiri. 

3. Sarana Pemecahan Masalah (Problem Solving) 
Maka kelompok tersebut biasanya melibatkan beberapa tipe pembuatan keputusan 

untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

 

B. Fungsi Komunikasi Kelompok 

Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang 

akan dilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi hubungan sosial, 

pendidikan, persuasi, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dan fungsi terapi. 

Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk pembuatan kepentingan masyarakat, kelompok dan 

para anggota kelompok itu sendiri. 

 
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. 

Pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana sebuah kelompok 

secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahun.  

 

Dalam fungsi persuasi, seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan 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.  

Fungsi 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 atu bahan untuk 

pembuatan keputusan. 

Terapi adalah fungsi kelima dari kelompok. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan 

kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok 

terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnhya. Tentunya, 

individu tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapatkan 

manfaat, namun usaha utamanya adalh membantu dirinya sendiri, bukan membantu 

kelompok mencapai konsensus. Contoh dari kelompok terapi ini adalah kelompok konsultasi 

perkawinan, kelompok penderita narkotika, kelompok perokok berat dan sebagainya.  

 

 

 

 

 



BAB IV 

RUANG LINGKUP KOMUNIKASI KELOMPOK  

A. Ruang Lingkup Komunikasi Kelompok 
Ruang lingkup komunikasi kelompok dapat dijabarkan dalam 3 kategori yang menentukan 

faktor keefektifan komunikasi kelompok menurut Jalaluddin Rakhmat (2004) yaitu: 

1. Faktor situasional karakteristik kelompok: 

a. Ukuran Kelompok 

Hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok bergantung pada 

jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok. Tugas kelompok dapat dibedakan dua 

macam, yaitu tugas koaktif dan interaktif. Pada tugas koaktif, masing-masing anggota 

bekerja sejajar dengan yang lain, tetapi tidak berinteraksi. Pada tugas interaktif, anggota-

anggota kelompok berinteraksi secara teroganisasi untuk menghasilkan suatu produk, 

keputusan, atau penilaian tunggal. Pada kelompok tugas koatif, jumlah anggota 

berkorelasi positif dengan pelaksanaan tugas. Yakni, makin banyak anggota makin besar 

jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Misal satu orang dapat memindahkan tong minyak 

ke satu bak truk dalam 10 jam, maka sepuluh orang dapat memindahkan pekerjaan 

tersebut dalam satu jam. Tetapi, bila mereka sudah mulai berinteraksi, keluaran secara 

keseluruhan akan berkurang. 

Faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara prestasi dan ukuran kelompok adalah 

tujuan kelompok. Bila tujuan kelompok memelukan kegiatan konvergen (mencapai suatu 

pemecahan yang benar), hanya diperlukan kelompok kecil supaya produktif, terutama 

bila tugas yang dilakukan hanya membutuhkan sumber, keterampilan, dan kemampuan 

yang terbatas. Bila tugas memerlukan kegiatan yang divergen (seperti memhasilkan 

gagasan berbagai gagasan kreatif), diperlukan jumlah anggota kelompok yang lebih 

besar. 

Dalam hubungan dengan kepuasan, Hare dan Slater (dalam Rakmat, 2004) menunjukkan 

bahwa makin besar ukuran kelompok makin berkurang kepuasan anggota-anggotanya. 

Slater menyarankan lima orang sebagai batas optimal untuk mengatasi masalah hubungan 



manusia. Kelompok yang lebih dari lima orang cenderung dianggap kacau, dan 

kegiatannya dianggap menghambur-hamburkan waktu oleh anggota-anggota kelompok. 

b. Jaringan komunikasi. 

Terdapat beberapa tipe jaringan komunikasi, diantaranya adalah sebagai berikut: roda, 

rantai, Y, lingkaran, dan bintang. Dalam hubungan dengan prestasi kelompok, tipe roda 

menghasilkan produk kelompok tercepat dan terorganisir. 

c. Kohesi kelompok. 

Kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok 

untuk tetap tinggal dalam kelompok, dan mencegahnya meninggalkan kelompok. 

McDavid dan Harari (dalam Jalaluddin Rakmat, 2004) menyarankam bahwa kohesi 

diukur dari beberapa faktor sebagai berikut: ketertarikan anggota secara interpersonal 

pada satu sama lain; ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok; sejauh 

mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personal. 

Kohesi kelompok erat hubungannya dengan kepuasan anggota kelompok, makin kohesif 

kelompok makin besar tingkat kepuasan anggota kelompok. Dalam kelompok yang 

kohesif, anggota merasa aman dan terlindungi, sehingga komunikasi menjadi bebas, lebih 

terbuka, dan lebih sering. Pada kelompok yang kohesifitasnya tinggi, para anggota terikat 

kuat dengan kelompoknya, maka mereka makin mudah melakukan konformitas. Makin 

kohesif kelompok, makin mudah anggota-anggotanya tunduk pada norma kelompok, dan 

makin tidak toleran pada anggota yang devian. 

d. Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk 

bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan 

kefektifan komunikasi kelompok. Klasifikasi gaya kepemimpinan yang klasik dilakukan 

oleh White danLippit (1960). Mereka mengklasifikasikan tiga gaya kepemimpinan: 

otoriter; demokratis; dan laissez faire. Kepemimpinan otoriter ditandai dengan keputusan 

dan kebijakan yang seluruhnya ditentukan oleh pemimpin. Kepemimpinan demokratis 

menampilkan pemimpin yang mendorong dan membantu anggota kelompok untuk 



membicarakan dan memutuskan semua kebijakan. Kepemimpinan laissez faire 

memberikan kebebasan penuh bagi kelompok untuk mengambil keputusan individual 

dengan partisipasi dengan partisipasi pemimpin yang minimal.  

2. Faktor personal karakteristik kelompok: 

a. Kebutuhan interpersonal 

William C. Schultz (1966) merumuskan Teori FIRO (Fundamental Interpersonal 

Relations Orientatation), menurutnya orang menjadi anggota kelompok karena didorong 

oleh tiga kebutuhan intepersonal sebagai berikut:  

1) Ingin masuk menjadi bagian kelompok (inclusion). 

2) Ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan hierakis (control). 

3) Ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. 

b. Tindak komunikasi 

Mana kala kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha 

menyampaiakan atau menerima informasi (secara verbal maupun nonverbal). Robert 

Bales (1950) mengembangkan sistem kategori untuk menganalisis tindak komunikasi, 

yang kemudian dikenal sebagai Interaction Process Analysis (IPA). 

c. Peranan 

Seperti tindak komunikasi, peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat 

membantu penyelesaian tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang lebih baik, 

atau hanya menampilkan kepentingan individu saja (yang tidak jarang menghambat 

kemajuan kelompok). Beal, Bohlen, dan audabaugh (dalam Rakhmat, 2004: 171) 

meyakini peranan-peranan anggota-anggota kelompok terkategorikan sebagai berikut: 

1) Peranan Tugas Kelompok. Tugas kelompok adalah memecahkan masalah atau 

melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan tugas berhubungan dengan upaya 

memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan 

kelompok. 

2) Peranan Pemiliharaan Kelompok. Pemeliharaan kelompok berkenaan dengan 

usaha-usaha untuk memelihara emosional anggota-anggota kelompok. 



3) Peranan individual, berkenaan dengan usahan anggota kelompokuntuk memuaskan 

kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN  

Apabila jumlah pelaku komunikasi lebih dari tiga orang, cenderung dianggap komunikasi 

kelompok kecil atau lazim disebut komunikasi kelompok saja. Sedangkan komunikasi kelompok 

besar biasa disebut komunikasi publik. Jumlah manusia pelaku komunikasi dalam komunikasi 

kelompok, besar atau kecilnya, tidak ditentukan secara matematis, melainkan tergantung pada 

ikatan emosional antara anggotanya. Dalam komunikasi kelompok, komunikator relatif 

mengenal komunikan , dan demikian juga antarkomunikan. Bentuk komunikasi kelompok kecil 

misalnya adalah pertemuan, rapat, dan lain-lain. Komunikasi kelompok pasti melibatkan 

komunikasi antapribadi, sehingga teori komunikasi antarpribadi juga berlaku disini. Umpan balik 

dapat diterima dengan segera, menentukan penyampaian pesan berikutnya. Namun pesan relatif 

lebih terstruktur daripada komunikasi antarpribadi, bersifat formal maupun informal. 

Komunikasi kelompok sering kita temui dalam keluarga, tetangga, teman dan kerabat, atau 

kelompok dan juga antar kelompok.  

 

Peranan Komunikasi Kelompok terhadap komunikasi lainnya 
Semua kegiatan berkomunikasi bermula pada kegiatan bertukar pesan antara kedua orang 

(pelaku komunikasi) dan terdapat timbal balik (feedback) antara pelaku komunikasi tersebut. 

Berubah menjadi komunikasi kelompok jika dalam kedua orang tersebut muncul satu orang lagi 

dan berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi tersebut. Sehingga percakapan yang semula 

berjumlah dua orang menjadi tiga orang. Disinilah terjadi komunikasi kelompok sesuai dengan 

definisi diatas bahwa komunikasi kelompok memiliki jumlah pelaku minimal 3 orang dan 

maksimal 20 orang. 

Dari komunikasi kelompok, berevolusi menjadi komunikasi organisasi. Organisasi merupakan 

kumpulan dari beberapa kelompok kecil (dalam bentuk seksi-seksi) yang dikepalai oleh ketua 

organisasi tersebut. Dalam menjalankan tujuan bersama, dibutuhkan bentuk komunikasi baru 

untuk ketua dalam menyampaikan pesannya kepada bawahan. Disinilah lahir komunikasi massa. 

Dimana komunikasi massa tidak mengenal timbal balik pesan (feedback) yang di ungkapkan 

oleh pelaku komunikan (bawahan) terhadap pesan dari pemimpin organisasi (komunikator).  



Komunikasi kelompok merupakan gerbang yang memisahkan antara komunikasi antar pribadi 

dengan komunikasi organisasi, lalu berlanjut ke organisasi massa. Jika anda pada awal 

komunikasi antar pribadi telah melakukan kegiatan komunikasi yang efektif. Maka kedepannya 

dalam komunikasi kelompok anda masih dapat mempertahankan keefektifan komunikasi 

kelompok. Begitu juga kedepannya dalam bentuk komunikasi lainnya.  
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