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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Riau Televisi adalah salah satu stasiun televisi lokal di Riau. Sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa informasi, Riau Televisi banyak 

memberikan pelayanan informasi kepada pemirsanya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat lokal yang berada di Propinsi Riau akan informasi daerah setempat 

yang tidak terjamah oleh televisi nasional. 

Dalam peliputan berita, Riau Televisi (Rtv) sangat membutuhkan reporter 

yang cerdas, serta memiliki naluri memilih berita yang layak untuk diliput, 

dikemas, kemudian disajikan untuk dinikmati oleh masyarakat luas. 

Para reporter sering kali bekerja di bawah tekanan. Ini disebabkan mereka 

hanya mempunyai waktu sedikit untuk bisa mendapatkan berita, memahami inti 

masalah, menyerahkan berita sampai dengan menampilkannya di media massa. 

Reporter tergolong pekerjaan yang rentan dengan depresi. Kesibukan yang padat 

ditambah dengan deadline yang ketat membuat reporter dekat dengan kondisi 

depresi. Mereka harus segera waspada jika ada berita yang harus diliput. Selain itu 

profesi reporter memiliki sifat individualisme yang kuat, sehingga meraka sering 

sulit bekerjasama dengan rekan-rekannya sebagai bagian dari tim.  

Dalam hal ini, koordinator liputan harus mampu menggunakan 

komunikasi yang efektif kepada reporter agar terciptanya kinerja yang baik. Salah 

satu bentuk komunikasinya adalah komunikasi interpersonal, dimana koordinator 

liputan harus mampu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

reporternya.  

Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Al-qur’an (Qs. Ar-Rahman: 

1 – 4) 

(١) َعلَّمََ اْلق ْرآنََ(٢) َخَلقََ اإلْنَسانََ(٣) َعلََّمهَ  اْلَبَيانََ(٤) ْحَمنَ    الرَّ

Artinya: (tuhan) yang Maha pemurah. Yang telah mengajarkan Al Quran. Dia 

menciptakan manusia. mengajarnya pandai berbicara.
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Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang membutuhkan pelaku 

atau personal lebih dari satu orang. R Wayne Pace mengatakan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau 

lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal juga merupakan komunikasi 

yang mempunyai efek yang besar dalam hal mempengaruhi orang lain terutama 

perindividu.
2
 

Maka dari itu, komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan koordinator 

liputan dalam mewujudkan kinerja peliputan reporter yang baik. Koordinator 

liputan bertugas memantau harian para reporter, melakukan komunikasi setiap 

saat kepada para redaktur, reporter dan kameramen, serta memberikan penilaian, 

mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan mengejar sumber 

berita secara kuantitas maupun kualitas.  

Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pimpinan kepada individu, 

kelompok, dan lain sebagainya, misalnya pada rapat proyeksi setiap sorenya yang 

rutin dilakukan antara reporter dan koordinator liputan sangat membantu 

memudahkan koordinator liputan dalam memberikan informasi dan masukan 

demi membangun kinerja peliputan terhadap reporter. Dengan komunikasi inilah 

terjadinya interaksi antara bawahan dan atasan sehingga terjadi komunikasi yang 

efektif. 

Untuk mencapai kinerja yang baik, perlu adanya sistem-sistem yang harus 

diperhatikan seperti disiplin, fasilitas, dan aktifitas setiap reporter yang ada pada 

Riau Televisi (Rtv) dengan adanya hal ini tentu reporter harus mengikuti sistem-

sistem yang ada di Riau Televisi (Rtv). Aktivitas kerja dalam mencapai tujuan 

organisasi adalah suatu hal yang sangat diutamakan oleh setiap organisasi, faktor 

kedisiplinan kerja sangat diperlukan dalam setiap usaha kerjasama antar sesama 

reporter untuk mencapai hasil yang baik. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan sejak 

bulan September hingga November 2017, dalam melaksanakan kerja sehari-hari 

masih terdapat reporter yang melanggar aturan-aturan dalam melaksanakan kerja, 

misalnya tidak tepat waktu ketika masuk kantor, tidak mengikuti rapat harian 
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koordinator liputan, hingga tidak melaksanakan tugas atau tofik berita yang telah 

diberikan koordinator liputan, seperti yang diungkapkan salah satu reporter yang 

pernah membuat berita yang diambil dari berita yang sudah ada dan dikemas 

kembali menjadi suatu berita yang baru dengan merubah sedikit dari isi berita 

tersebut. Untuk koordinator liputan itu sendiri masih belum tegas dalam memberi 

penugasan untuk peliputan berita, sehingga para reporter terkadang tidak 

mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh koordinator liputan.
3
 

Tentu hal ini sangat berkaitan dengan melemahnya hubungan komunikasi 

interpersonal seorang koordinator liputan terhadap kinerja peliputan reporternya, 

dimana koordinator liputan harus mampu untuk mengembalikan dan mengetahui 

apa penyebab berkurangnya kinerja reporternya. Maka dari itu penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah hubungan komunikasi 

interpersonal koordinator liputan terhadap kinerja peliputan reporter. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat sebuah penelitian 

yang berjudul “Hubungan Komunikasi Interpersonal Koordinator Liputan 

Terhadap Kinerja Peliputan Reporter Riau Televisi (Rtv)” Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diadakan untuk menghindari salah persepsi pembaca. 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan oleh penelitian ini adalah : 

1. Hubungan 

Hubungan adalah kesinambungan antara dua orang atau lebih yang 

memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi 

dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan terbagi menjadi 

hubungan positif dan negatif. Hubungan positif terjadi apabila kedua pihak 

yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai 

dengan adanya timbal balik yang serasi, sedangkan hubungan yang negatif 

terjadi apabila suatu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak yang lain 

merasa dirugikan. Hubungan dapat menentukan tingkat kedekatan dan 
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kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Semakin dekat pihak-pihak 

tersebut hubungan tersebut akan dibawa kepada tingkatan yang lebih 

tinggi.
4
 

2. Komunikasi interpersonal  

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi dengan orang lain 

atau sering kita dengar komunikasi antar pribadi (interpersonal 

communication). Oleh karena komunikasi antar pribadi itu, biasanya 

dilakukan secara tatap muka (face to face), maka bahasa atau kata-kata 

merupakan sarana utamanya. Komunikasi antar pribadi ini sering pula 

diperkuat dengan prilaku nonverbal (yaitu menggunakan gerakan-gerakan 

tertentu, mimik tertentu, dan jenisnya). Kita tentu pernah melihat, atau 

bahkan menjalaninya sendiri, ketika berbicara dengan kawan tidak sekedar 

menggunakan bahasa lisan, tetapi sekaligus diperkuat dengan gerakan-

gerakan tangan, juga perubahan-perubahan mimik. Semua itu dimaksud 

untuk mempertegas makna informasi yang disampaikan kepada lawan 

bicara. Jadi yang dimaksud komunikasi interpersonal dalam penelitian ini 

ialah komunikasi yang dilakukan oleh seorang kordinator liputan secara 

tatap muka dimana bahasa atau kata-kata merupakan sarana utamanya dan 

di perkuat dengan prilaku nonverbal untuk kinerja peliputan reporter.
5
 

3. Koordinator liputan 

Koordinator liputan (KL) sering disebut dengan koordinator 

reportase (KR) yang berfungsi sebagai mengoordinasi reporter dan 

mengatur tugas-tugas liputan para reporter. KL merupakan komando 

peliputan yang membawahi para reporter. Sebagai komando atau 

koordinator, KL harus tahu jumlah reporter dengan segala kemampuan dan 

karakternya. Urusan reporter dan masalah peliputan sepenuhnya menjadi 

wewenang dan tanggung jawab KL.
6
 

                                                             
4
 Suyoto Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Karisma Publishing Group, 2006), h. 

145 
5
 Sutaryo, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Arti Bumi Intaran, 2005), h. 57 

6
 Zaenuddin HM, The Journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor, dan Mahasiswa 

Jurnalistik, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), h. 72-73 



 5 

4. Kinerja  

Kinerja merupakan tentang hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, 

dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut, dan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya.
7
 

5. Peliputan  

Peliputan adalah membuat laporan tentang suatu peristiwa yang 

disaksikan (oleh reporter).
8
 Dapat dijelaskan juga bahwa peliputan adalah 

merekam atau mengambil sebagian bahan berita hal apa saja yang 

berlangsung dalam suatu peristiwa.
9
 Jadi, yang dimaksud peliputan di sini 

adalah proses pembuatan berita sesuai dengan kejadian yang disaksikan 

oleh juru liput redaksi Riau Televisi (Rtv). 

6. Reporter  

Reporter adalah sebutan bagi salah satu profesi yang digunakan 

dalam bisnis media massa. Sebutan ini lebih dispesifikasikan untuk radio 

dan televisi. Seorang reporter bekerja sebagai jurnalis yang bertugas 

mengumpulkan berita dari beberapa sumber yang berbeda, 

mengorganisasikan setiap laporan, dan sewaktu-waktu menuliskan dan 

melaporkannya melalui stasiun. Reporter dapat dikatakan juga sebagai 

profesi penyiaran yang mengandalkan kemampuan reportase sebagai 

tanggung jawab profesionalnya.
10

 Bisa dijelaskan juga reporter adalah 

orang yang bekerja (meliput) dan menyusun berita untuk disiarkan melalui 

radio dan televisi. 
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7. Riau Televisi (Rtv) 

Riau Televisi (Rtv) adalah sebuah stasiun televisi lokal yang 

berpusat di Pekanbaru, Riau. Pertama kali mengudara pada tanggal 20 Mei 

2001 yang saat itu masih berada di frekuensi 32 UHF. Seiring waktu dan 

perkembangan, Riau Televisi (Rtv) mengubah frekuensi menjadi 46 UHF 

dengan kekuatan pemancara sebesar 10 KW dan wilayah siarannya adalah 

beberapa kabupaten atau sebagian Provinsi Riau.
11

  

Dari penegasan istilah di atas maka dapat dimengerti bahwa judul 

hubungan komununikasi interpersonal koordinator liputan terhadap kinerja 

peliputan reporter Riau Televisi (Rtv) adalah bagian dari tugas utama yang 

harus dilakukan dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seorang 

koordinator liputan secara tatap muka dimana bahasa atau kata-kata 

merupakan sarana utamanya dan di perkuat dengan prilaku non verbal 

untuk kinerja peliputan reporter dimana adanya semangat atau dorongan 

kerja reporter karna adanya hubungan komunikasi interpersonal yang 

dilakukan oleh koordinator liputan. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti memberikan 

beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu:   

a. Kurang efektifnya hubungan komunikasi interpersonal koordinator 

liputan dengan kinerja peliputan reporter. 

b. Koordinator liputan kurang mengetahui bagaimana agar pesan yang 

disampaikan dapat dipahami oleh reporter. 

c. Koordinator liputan tidak selalu memberikan teguran yang tegas 

kepada reporter yang tidak melakukan tugas pekerjaan dengan 

maksimal. 
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2. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan sesuai dengan studi 

yang dikaji, maka untuk mempermudah penyusunan proposal ini, penulis 

membatasi khusus hanya pada Hubungan Komunikasi Interpersonal 

Koordinator Liputan Terhadap Kinerja peliputan Reporter Riau Televisi 

(Rtv) Pekanbaru.  

3. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah Hubungan Komunikasi Interpersonal Koordinator 

Liputan Terhadap Kinerja peliputan Reporter di Riau Televisi (Rtv) 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa hubungan komunikasi 

interpersonal koordinator liputan terhadap kinerja peliputan reporter Riau 

Televisi (Rtv). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teori penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori 

komunikasi interpersonal, baik yang terjadi dikalangan akademis dan 

reporter khususnya di Riau Televisi (Rtv). 

b. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan prinsip-prinsip 

dasar kajian ilmu komunikasi dengan menggunakan komunikasi 

interpersonal, serta memberikan kontribusi sebagai bahan referensi 

keilmuan komunikasi. 
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c. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan mahasiswa 

untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar ilmu komunikasi yang 

mengutamakan proses dan penerapan dalam komunikasi interpersona. 

Sebagai tugas akhir untuk salah satu persyaratan mendapatkan gelar 

sarjana strata satu (SI) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori, kajian terdahulu, definisi konsepsional dan 

operasionalisasi variabel serta hipotesis. 

Bab III : Metodologi Penelitian  

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, 

teknik pengumpulan data, uji validitas, dan teknik analisi data. 

Bab IV : Gambaran Umum 

  Berisi tentang gambaran umum tempat penelitian. 

Bab V : Laporan Penelitian 

  Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab VI : Penutup 

  Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


