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Pendahuluan 
 

Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang menciptakan 

dan menyampaikan pesan. Dalam penyampaiannya, pesan disampaikan tidak 

hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga menggunakan simbol, seperti kata-

kata, angka, gambar, dan lain-lain. Inti dari setiap komunikasi adalah ingin 

membentuk, menerima, mengolah, dan yang akhirnya dapat menyampaikan 

pesan. Dimana pesan yang berupa lambang atau simbol-simbol dapat 

menjelaskan ide, gagasan, atau informasi.  

Menurut Prof. Dr. Alo Liliweri, definisi ilmu komunikasi ialah ilmu nan 

berhubungan dengan pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada 

penerima agar bisa dipahami.Komunikasi merupakan ilmu yang tidak terlepas 

dari gagasan atau persepsi yang mendasari terjadinya komunikasi.  

Ilmu komunikasi merupakan kajian ilmu yang mempelajari tata cara 

berkomunikasi; bagaimana cara-cara mentransfer ide, serta bagaimana 

menggunakan media atau alat-alat komunikasi Komunikasi sendiri terdiri dari 5 

unsur komunikasi, yakni: 

1. Komunikator: komunikator merupakan sumber informasi, atau penyampai pesan. 

Komunikator bisa berupa seorang individu, kelompok, ataupun organisasi. 

https://pakarkomunikasi.com/5-unsur-komunikasi
https://pakarkomunikasi.com/5-unsur-komunikasi


2. Komunikan: penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan 

oleh komunikator. Komunikan bisa berupa seorang individu, kelompok, ataupun 

organisasi. 

3. Pesan: keseluruhan ide atau gagasan yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan. inti sebuah pesan adalah untuk mencoba mempengaruhi atau 

mengubah sikap serta tingkah laku komunikan agar mau mengikuti kemauan 

komunikator. 

4. Media: sarana/ alat/ saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Contoh media misalnya telepon, radio, majalah, 

televisi, sosmed, dkk (baca juga : macam-macam media komunikasi). 

5. Umpan balik (feedback): tanggapan yang diberikan komunikan setelah 

komunikator menyampaikan pesannya. Feedback dapat digunakan untuk 

memberikan gambaran keberhasilan komunikasi (baca juga: proses komunikasi 

efektif). (Pakar Komunikasi, 2018) 

 

Komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan pertukaran sebuah gagasan, informasi, 

atau pendapat yang disampaikan baik secara personal atau impersonal sehingga 

terjadi kesepahaman antar pihak-pihak yang berkomunikasi dengan tujuan 

membantu dalam proses pengambilan keputusan pada suatu bisnis. Menurut 

Rosenbalt, definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran 

informasi, ide/ opini, intruksi, dan sebagainya, yang disampaikan secara personal 

maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target 

perusahaan. (Muqtadir, 2017) 

 

Komunikasi bisnis biasanya bertujuan untuk mengembangkan bisnis dan 

mengangkat nama baik sebuah perusahaan. Selain itu, komunikasi bisnis juga 

digunakan untuk meningkatkan hubungan baik antara sebuah perusahaan 

dengan pihak lain yang memiliki urusan atau bisnis dengan perusahaan tersebut, 

dan dapat meningkatkan fungsi kepemimpinan dari sebuah perusahaan.  

https://pakarkomunikasi.com/macam-macam-media-komunikasi
https://pakarkomunikasi.com/proses-komunikasi-efektif
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Dalam pelaksanaannya, komunikasi bisnis memiliki fungsi informatif, regulatori, 

peersuasif, dan integratif.  

Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki 

tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-

simbol atau sinyal  

Komunikasi bisnis harus/ada melibatkan pertukaran informasi yang terus-

menerus. Lebih banyak bisnis diperluas, lebih besar tekanannya pada bisnis 

tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih efektif – bersama para 

pekerja dan dengan dunia di luar. Dengan demikian, bisnis dan komunikasi 

berjalan bergandengan tangan. 

Dalam komunikasi bisnis terdapat enam unsur pokok, yaitu: 

 Memiliki tujuan, artinya komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. 

 Pertukaran, dalam hal ini melibatkan paling tidak dua orang atau lebih 

yakni komunikator dan komunikan. 

 Gagasan, opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya 

beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. 

 Menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap 

muka, menggunakan media tertentu atau melalui media yang menjangkau 

jutaan orang secara bersamaan. 

 Menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang 

dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. 

 Pencapaian tujuan organisasi: salah satu karakteristik yang membedakan 

organisasi atau lembaga formal dari informasi adalah adanya tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. (Wikipedia, 2018) 

 

Ilmu multidisipliner adalah ilmu yang pendekatannya dalam pemecahan suatu 

masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu 

yang relevan. Ilmu ilmu yang relevan digunakan bisa dalam rumpun Ilmu Ilmu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikator
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikan&action=edit&redlink=1


Kealaman (IIK), rumpun Ilmu Ilmu Sosial (IIS), atau rumpun Ilmu Ilmu Humaniora 

(IIH) secara alternatif. Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan suatu masalah 

melalui pendekatan ini dengan tegas tersurat dikemukakan dalam suatu 

pembahasan atau uraian termasuk dalam setiap urain sub-sub uraiannya bila 

pembahasan atau uraian itu terdiri atas sub-sub uraian, disertai kontribusinya 

masing masing secara tegas bagi pencarian jalan keluar dari masalah yang 

dihadapi. Ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan multidisipliner ini adalah 

multi (banyak ilmu dalam rumpun ilmu yang sama). (Sudikan, 2015) 

 

 

Komunikasi merupakan bidang ilmu yang sangat multidisiplin pada berbagai 

aspek kehidupan manusia. Dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai 

komunikasi adalah bagian dari multidisiplin pengetahuan. Dewasa ini teori 

komunikasi terus mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari 

karakteristik yang dimiliki oleh ilmu tersebut, yaitumultidisipliner dan bidang 

kajiannya sangat luas. Pemikiran-pemikiran teoritis yang dikemukakan dalam 

ilmu komunikasi berasal dari dan berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu 

seperti sosiologi, psikologi sosial, politik, antropologi, ekonomi, hukum, dan ilmu-

ilmu lainnya termasuk ilmu eksakta. (Sikumbang, 2017) 

Komunikasi disbut sebagai bagian dari ilmu multidisiplin karena komunikasi 

meliputi pemahaman bagaimana cara orang membuat dan menyampaikan 

pesan. Sehingga ada beberapa penelitian dari komunikasi yang menggabungkan 

antara penelitian ilmiah dan sastra, dari segi sastra cara orang menyampaikan 

pesan disebut dengan retorika. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan yang 

digunakan dalam ilmu komunikasi juga bukan hanya dari 1 pengetahuan saja, 

ilmu politik misalnya. Tetapi juga berasal dari berbagai disiplin ilmu. Sifat ilmu 

komunikasi yang multidisiplin ini tidak bisa dihindari, karena dalam 

pengamatannya, ilmu komunikasi juga mengamati objek dari banyak aspek, 

contoh dari aspek politik, budaya, ekonomi, dan sosial dari kehidupan manusia.  

 



Penelitian ini dilakukan dengan mixed method, mixed method adalah metode 

penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji 

dari segi outcomes dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode 

kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Karena berfokus pada outcomes 

dan proses, maka desain MMR biasa digunakan dalam penelitian evaluasi 

program. Namun sekarang, MMR sudah sering digunakan untuk ilmu-ilmu sosial, 

seperti: konseling, psikologi sosial, manajemen,dan pengorganisasian perilaku 

(Masrizal, 2016) 

Penelitian mix method menggabungkan metode penelitian kualitatif dan 

kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan 

objektif. Diawali dengan pengumpulan data dan menganalisis data kuantitatif, 

kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan menganalisis data kualitatif. Dan 

diakhiri dengan menganalisis kedua jenis data tersebut secara keseluruhan lalu 

diambil kesimpulan dari analisis tersebut.  

Mixed Method berfokus kepada pengumpulan, analisis, dan pencampuran antara 

data kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dalam rangkaian penelitian. Inti dari 

Mixed Method ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik 

terhadap masalah dari suatu penelitian. 

 

Responden yang dilakukan oleh peneliti adalah masyarakat yang berumur 17-25 

tahun, memiliki gadget dalam melakukan transaksi dalam kehidupannya. 

 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kevin J. Calderwood dengan judul going 

global: climate change discourse in presidential communication. Penelitian ini 

merefleksikan bahwa perubahan iklim merupakan satu wacana pembahasan 

dalam interdispliner dalam ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dapat bermanfaat 

dengan baik jika berintegrasi dengan berbagai aspek ilmu lainnya. Dan ini sudah 

dibuktikan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Calderwood.  

(Calderwood, 2019) 

 



Penelitian sejenis sebelumnya juga pernah dilakukan oleh canclise Howarth dan 

Alison Anderson dalam judul increasing local salience of climate change: the un-

tapped impact of the media science interface. Penelitian ini mengenai perubahan 

iklam dapat juga disebabkan oleh penggunaan frekuensi dalam teknologi 

informasi. Penggunaan teknologi informasi yang digunakan secara sering oleh 

para pengguna media dapat juga membuat kesimbangan alam terganggu. Oleh 

karena itu ilmu komunikasi dapat memberikan advokasi kepada para pengguna 

media baru dalam menggunakan frekuensi yang digunakan dalam penggunaan 

media baru. (Howarth, 2019) 

 

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Naoyuki Clara dan Yasuhiro Yamanaka 

dan Gregory Trencher dalam judul understanding nature through photography: 

an empirical analysis of the intens of nature photographers and the preparatory 

process. Penelitian ini merefleksikan bahwa ketidakseimbangan iklim dapat 

dilihat dari berbagai sumber fotografi yang dihasilkan oleh para fotografer. 

Penelitian ini menyarankan bahwa penelitian berikutnya dapat mengambil 

ketidakseimbangan alam dalam foto yang akan dimaknai dan diteliti oleh para 

peneliti ilmu komunikasi namun juga dari berbagai ilmu lainnya. Sehingga 

multidisipliner dapat terjaga dengan baik. (Ohara, Yamanaka, & Tencher, 2019) 



 

Pembahasan 

 

Hasil penelitian menyatakan bahwa ilmu komunikasi merupakan kajian ilmu 

multidisipliner dalam mengembangkan pemanfaatannya dalam bidang ilmu 

lainnya. Pengukuran alat ukur penelitian dalam validitas dan reliabilitas penelitian 

dapat direfleksikan dengan hasil berikut; 

 

Tabel 1 

Validitas dan reliabilitas ilmu komunikasi 

 

Validitas KMO = .89 
Sign = .000 

Reliabilitas Cronbach alpha = .87 

 

Hasil instrument penelitian adalah valid dan reliable. Penelitian ini melihat 

instrument dalam penelitian ini hasilnya adalah positif. Artinya alat ukur penelitian 

ini dapat dilanjutkan dalam beberapa tahapan berikutnya. Namun penelitian ini 

penelitian deskriptif. Hanya melihat gambaran dalam perspektif ilmu komunikasi 

dapat bersinergi dengan bidang ilmu lainnya dan dapat memberikan kontribusi 

lainnya pada kehidupan manusia. 

 

Table 2 

Deskripsi ilmu komunikasi 

 

1. gagasan 4= 71% 
3 = 5% 
2 = 10% 
1= 14% 

2. inform 4= 69% 
3 = 18% 
2 = 7% 
1 = 6% 

3. Personal 4= 61% 
3 = 22% 



2 = 5% 
1= 12% 

4. Impersonal 4= 53% 
3= 31% 
2= 11% 
1= 5% 

5. Mutual understanding 4 = 51% 
3= 29% 
2= 13% 
1= 7% 

 

Hasil deskripsi penelitian ini menyatakan bahwa ilmu positif secara menyeluruh 

dapat berintegrasi dengan bidang ilmu lainnya. Pada dimensi gagasan, secara 

menyeluruh positif menggambarkan dapat berintegrasi dengan ilmu lainnya. 

Pada dimensi inform responden menggambarkan hal positif pada ilmu lainnya. 

Sehingga ilmu komunikasi dapat berintegrasi dengan ilmu lainnya. 

 

Pada dimensi lainnya yaitu personal juga responden merefleksikan ilmu 

komunikasi dapat bersinergi dengan bidang ilmu lainnya. Ilmu komunikasi saat 

ini sangat personal dalam berinteraksi dengan manusia atau organisasi dari 

komunikator. Pada dimensi impersonal, ilmu komunikasi dapat berintegrasi 

dengan ilmu lainnya. Saat ini media sangat impersonal. Dan responden 

merefleksikan alat ukur penelitian ini sangat positif. Memang hampir semua 

media baru saat ini sangat impersonal dalam mendistribusikan informasi kepada 

masyarakat. Begitu juga pada dimensi mutual understanding, ilmu komunikasi 

dapat membantu pihak-pihak yang ingin berinteraksi dengan pihak lainnya. 

Responden merefleksikan bidang ilmu komunikasi dalam mutual understanding 

dengan ilmu lainnya. 

 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya melalui penelitian 

Kristen R. Victorino pada judul navigating terminology and promoting evidence-

based practice for child language disorders challenges and solutions for 

educators. Ilmu komunikasi dapat merefleksikan kajian ilmu ini pada bidang ilmu 

lainnya. (PhD & Nicole M Magaldi, 2019) 



 

Penelitian sejenis sebelumnya juga mendukung penelitian ini yang dilakukan 

oleh Jacqeline Townson pada judul adolescent mothers’ implementation of 

strategies to enhance their children’s early language and emergent literacy skills. 

Penelitian ini melihat sosok ibu dalam keluarga merupakn suatu model generasi 

berikutnya. Model ibu dalam keluarga dapat membantu kajian ilmu komunikasi 

dapat berlangsung baik atau tidakanya dalam keluarga dan lingkungan. 

(Townson, 2019) 

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ilmu komunikasi 

dapat berintegrasi denga bidang ilmu lainnya. Pemanfaatan ilmu komunikasi 

dapat berintegrasi dengan ilmu lainnya dalam kehidupan manusia. 

 

 



 

Penutup 

 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah masyarakat Indonesia sudah 

menggunakan kajian ilmu komunikasi dalam perspektif kehidupannya dengan 

menggunakan ilmu-ilmu lain dalam melengkapi kehidupannya. Ilmu komunikasi 

dapat mengembangkan dan bermanfaat bagi bidang ilmu dan aspek kehidupan 

masyarakat saat ini. Namun akademisi ilmu komunikasi hendaknya melakukan 

kajian penelitian bersama-sama dengan bidang ilmu lainnya. Agar masyarakat 

dapat memahami bahwa perspektif ilmu komunikasi dapat bermanfaat bagi ilmu 

lainnya. 

Saran dari penelitian ini adalah akademisi ilmu komunikasi khususnya 

komunikasi bisnis dapat melakukan kajian penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat dalam menrapkan teknologi informasi tidak saja dapat 

mengembangkan kajian ilmu komunikasi namun dapat bermanfaat bagi 

kehidupan masyarakat. 
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