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Pada awal abad 20, 
komunikasi dipandang 
sebagai proses yang 
bersifat mekanis dimana 
informasi atau pesan 
berjalan lurus melalui 
saluran komunikasi. 
Model mekanis 
komunikasi disebut juga 
dengan model 
komunikasi 
linear karena proses 
komunikasi dipandang 
sebagai sebuah garis 
lurus. 



Beberapa model komunikasi yang telah kita kenal dikelompokkan ke dalam 
model komunikasi linear, diantaranya adalah model komunikasi 

Aristoteles, model komunikasi Lasswell, model komunikasi Shannon dan 
Weaver, dan model komunikasi Berlo.  



Dalam model komunikasi linear, pengirim pesan 
melakukan encode terhadap ide atau gagasan 
dan perasaan ke dalam bentuk pesan dan 
kemudian mengirimkannya kepada penerima 
pesan yang melakukan decode terhadap pesan 
yang diterima. 
 
Dalam model komunikasi Berlo, terdapat unsure 
encoder atau decoder yang dianggap penting. 
Encodes artinya menyandi atau 
memformulasikan pesan, dan hal ini dilakukan 
oleh sang pengirim pesan, sedangkan decodes 
artinya membaca sandi atau menerjemahkan 
pesan.   



ELEMEN-ELEMEN 
DALAM MODEL 

KOMUNIKASI 
BERLO 

Model komunikasi SMCR Berlo memiliki 4 
(empat) komponen atau elemen utama yang 
menyokong terjadinya proses komunikasi. 
Keempat elemen utama tersebut 
adalah sender/source atau pengirim 
pesan, message atau pesan, channel atau 
saluran komunikasi, dan receiver atau 
penerima pesan. Masing-masing elemen 
model komunikasi Berlo dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. 







1. S UNTUK SENDER/SOURCE ATAU SUMBER ATAU 
PENGIRIM PESAN 

Sender/source atau pengirim pesan 
adalah sumber berasalnya pesan. 

Terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi 

elemen sender/source atau sumber 
yaitu keterampilan komunikasi, sikap, 

pengetahuan, sistem sosial, dan 
budaya. 



Faktor-faktor yang mempengaruhi elemen Sender/ source yakni: 

a. Keterampilan komunikasi (communication 
skills) 

 
Merupakan kemampuan individu untuk 
berkomunikasi seperti kemampuan untuk 
membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan 
lain sebagainya. Keterampilan komunikasi yang 
dimiliki oleh sender/source atau sumber merupakan 
faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. 
Jika sender/source atau sumber memiliki 
keterampilan komunikasi yang baik, maka pesan 
akan dapat dikomunikasikan dengan lebih baik, 
begitu juga sebaliknya. 



b. Sikap (attitudes) 

Merupakan sikap yang diberikan oleh sender/source atau 
sumber kepada diri sendiri, khalayak, dan lingkungan 
dapat memberikan perubahan makna dan efek pesan. 

c. Pengetahuan (knowledge) 

merupakan pengetahuan yang dimiliki 
oleh sender/source atau sumber tentang subyek pesan 
yang membuat pesan dikomunikasikan memiliki efek yang 
lebih terhadap khalayak. Dengan memiliki pengetahuan 
yang baik tentang subyek akan membuat pesan dapat 
dikirimkan secara lebih efektif oleh komunikator. Perlu 
dipahami bahwa pengetahuan disini menyangkut 
pengetahuan tentang subyek bukan pengetahuan secara 
umum. 



d. Sistem sosial (social systems) 

Meliputi beberapa aspek sistem sosial 
seperti nilai-nilai, kepercayaan, budaya, 
agama, dan pemahaman umum terkait 
masyarakat. Aspek-aspek ini 
mempengaruhi cara sender/source atau 
sumber dalam mengkomunikasikan 
pesan. 



e. Budaya (culture) 

Merupakan bagian dari masyarakat yang juga berada dalam sistem sosial. Latar belakang budaya 
yang dimiliki oleh individu dapat mempengaruhi dalam pembentukan serta penerimaan pesan. 
Dengan kata lain, perbedaan budaya mempengaruhi dalam penerimaan pesan.  



2. M UNTUK MESSAGE ATAU PESAN 

Yang dimaksud dengan elemen message atau pesan dalam model komunikasi Berlo adalah substansi 
yang dikirimkan oleh sender/source atau  sumber kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan 
oleh sender/source atau sumber dapat berbentuk suara, teks, video, ataupun media lainnya.  



Faktor-faktor yang mempengaruhi elemen Message/ pesan yakni: 

a. Isi (content) 

Merujuk pada materi dalam pesan 
yang dipilih oleh sender/source atau 
sumber untuk mengekspresikan 
tujuannya. Isi atau content memiliki 
elemen dan struktur. 

b. Elemen (elements) 

Menyangkut beberapa hal nonverbal 
seperti bahasa, gestur, bahasa tubuh 
dan lain sebagainya. Dalam pesan 
selalu terdapat beberapa elemen yang 
melengkapi isi pesan atau content. 



c. Perlakuan (treatment) 

merujuk pengemasan pesan yang 
mencakup bagaimana pesan 
dikirimkan kepada penerima pesan 
serta memberikan efek terhadap 
umpan balik yang diberikan 
oleh receiver atau penerima pesan. 
Perlu diingat pula bahwa perlakuan 
yang berlebihan terhadap pesan justru 
akan menghambat jalannya 
komunikasi. 



d. Struktur (structure) 

Merujuk pada struktur pesan yang 
berdampak pada keefektifan sebuah 
pesan. Pesan bisa jadi sama namun 
struktur pesan yang tidak baik akan 
membuat pesan tidak dapat diterima 
dengan baik oleh receiver atau 
penerima pesan. 



e. Kode (code) 

merujuk pada kode pesan 
dalam artian bagaimana 
bentuk pesan yang 
dikirimkan misalnya bahasa 
sebagai alat komunikasi, 
bahasa tubuh, gestur, 
musik, dan budaya. Melalui 
kode-kode, kita 
memberikan atau 
menerima pesan. Pesan 
akan sangat jelas apabila 
kode-kode pesan sangat 
baik. Sebaliknya, kode 
pesan yang tidak baik 
dapat menimbulkan 
misinterpretasi. 

Sumber :https://www.dictio.id/t/bahasa-tubuh-seperti-apa-yang-harus-diperhatikan-dalam-berkomunikasi/3854 



3. C UNTUK CHANNEL ATAU SALURAN KOMUNIKASI 

Dalam melakukan 
komunikasi, sender/source atau sumber 

harus memilih sebuah saluran komunikasi 
untuk membawa atau mengirimkan pesan 

yang dimiliki. Misalnya dalam 
konteks komunikasi massa, digunakan media 

massa sebagai channel atau saluran 
komunikasi untuk menyampaikan pesan. 
Sementara itu, dalam bidang komunikasi 

lainnya seperti misalnya komunikasi 
pemasaran atau komunikasi 

bisinis atau komunikasi organisasi seringkali 
digunakan saluran komunikasi dalam 
organisasi lainnya seperti komunikasi 

online yang menggunakan media komunikasi 
modern seperti internet sebagai media 

komunikasi untuk menyampaikan pesan 



Faktor-faktor yang mempengaruhi elemen  Channel / saluran komunikasi yakni: 

a. Hearing  

Mendengarkan, yaitu menggunakan 
telinga untuk menerima pesan 

b. Seeing 

Melihat, yaitu saluran komunikasi 
visual misalnya televisi yang dapat kita 
lihat dan pesan yang disampaikan 
dapat kita terima 



c. Touching 

Menyentuh, yaitu sensasi sentuhan 
dapat digunakan sebagai sebuah 

saluran komunikasi misalnya ketika 
akan membeli gorengan kita akan 

menyentuh gorengan tersebut apakah 
masih hangat atau tidak 

d. Smelling  

Mencium dapat menjadi saluran untuk 
berkomunikasi. Misalnya ketika kita 
mencium bau bawang goreng maka 

kita menjadi paham bahwa ada yang 
memasak makanan 



d. Tasting  

Merasa, indera pengecap yakni lidah juga dapat kita gunakan sebagai saluran 
komunikasi misalnya ketika kita mencicipi makanan maka komunikasi pun dapat 
terjadi 



4. R UNTUK RECEIVER ATAU PENERIMA 
PESAN 

Receiver atau penerima pesan merujuk 
pada individu yang menerima pesan 

yang dikirimkan oleh pengirim pesan. 
Sebagaimana sender/source atau 

sumber atau pengirim pesan, 
maka receiver atau penerima pesan 
juga memiliki berbagai elemen yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.  



a. Keterampilan komunikasi (communication skills) 

 Merupakan kemampuan individu 
dalam hal ini penerima pesan atau 
receiver dalam menerima pesan. 
Keterampilan komunikasi yang 
dimaksud meliputi kemampuan 
mendengarkan, menulis, berbicara, 
membaca, dan lain-lain. 

b. Sikap (attitudes) 

Merupakan sikap yang diberikan oleh 
penerima pesan sebelum dan setelah 
menerima pesan. 

c. Pengetahuan (knowlwdge)  

 Merupakan pengetahuan yang 
dimiliki oleh receiver atau penerima 
pesan agar pesan dapat diterima 
dengan baik. 



d. Sistem sosial (social systems) 

Meliputi nilai-nilai, kepercayaan, 
agama, dan lain-lain mempengaruhi 
receiver atau penerima pesan dalam 
menerima pesan yang dikirimkan oleh 
pengirim pesan. 

e. Budaya (culture) 

 Bagian dari sistem sosial 
mempengaruhi cara receiver atau 
penerima pesan dalam menerima 
pesan  
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