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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Teori adalah himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang 

mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi 

diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalan gejala tersebut. 

Teori mempunyai dua fungsi. Pertama, teori merupakan alat untuk 

mencapai satuan pengetahuan sistematis. Teori penting sekali dalam memperjelas 

pengetahuan sebagai dasar organisasi pemikiran. Kedua, teori membimbing 

penelitian. Dari teori dapat dijabarkan hipotesis baru. Bila ada teori yang 

berlawanan, penelitian dapat menguji mana di antara teori itu yang benar.
1
 

 

B. Komunikasi 

Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu cum, sebuah 

kata depan yang artinya dengan, atau bersama dengan, dan kata umus, sebuah kata 

bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communion, 

yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communion, yang berarti kebersamaan, 

persatuan, persekutuan gabungan, pergaulan atau hubungan. Karena untuk ber-

communion diperlukan adanya usaha dan kerja, maka dari itu dibuat kerja 

communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, 

membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang. 

Jadi komunikasi berarti pemberitahuan pembicaraan, percakapan, pertukaran 

pikiran atau hubungan.
2
  

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara yang 

tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan 

siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada 

siapa, dan apa pengaruhnya.
3
  

                                                             
1
 Jalaluddin Rakhmat, Metodelogi Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1996), h. 6-7 
2
 Endang Lestari dan MA. Maliki, Komunikasi Yang Efektif, (Jakarta: Lembaga Administrasi 

Negara, 2003), h.4 
3
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 21 
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Everett M. Rogers seorang pakar Sosiologi Pedesaan Amerika yang telah 

banyak memberi perhatian pada studi riset komunikasi, khusunya dalam hal 

penyebaran inovasi membuat definisi bahwa komunikasi adalah proses dimana 

suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi ini kemudian dikembangkan oleh 

Rogers bersama D. Lawrence Kincaid sehingga melahirkan suatu definisi baru 

yang menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau 

lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, 

yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.
4
    

 

C. Komunikasi Interpersonal  

Untuk mengetahui apa itu komunikasi interpersonal terlebih dahulu kita 

harus mengetahui apa itu komunikasi, komunikasi secara umum ditinjau dari 

etimologi atau menurut asal katanya dari bahasa latin yaitu communicato dan kata 

ini bersumber dari kata communis. Perkataan communis tersebut dalam 

pembahasaan kita tidak ada kaitannya dengan partai komunis yang sering yang 

sering dijumpai dalam partai politik. Arti communis disini adalah yaitu sama 

makna mengenai suatu hal, pengertian komunikasi secara terminology yaitu 

proses suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.
5
 

Adapun komunikasi interpersonal dapat diartikan 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 

                                                             
4
 Ibid, h. 22 

5
Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 4  
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disampaikan kepada lawan bicara.
6
 

Para ahli teori komunikasi mendefinisikan komunikasi interpersonal 

secara berbeda-beda (Bochner, Cappela, Miller), yaitu : 

1. Defenisi bedasarkan komponen (Compedential) 

Defenisi bedasarkan komponen menjelaskan komunikasi antar 

pribadi dengan mengamati antar komponen-komponennya, dalam hal ini 

menyampaikan pesan oleh orang lain atau kelompok kecil orang, dengan 

berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik 

segera. 

2. Defenisi bedasarkan hubungan diadik (Relational dyadic) 

Dalam defenisi bedasrkan hubungan, kita mendefenisikan 

komunikasi yang berlangsung antara orang yang mempunyai hubungan 

mantap dan jelas. Misalnya hubungan antara pramuniaga dengan 

pelanggan, anak dengan ayah, dan sebagainya. Defenisi ini hampir tidak 

mungkin ada komunikasi diadik (dua orang) yang bukan komunikasi antar 

pribadi. Tidaklah mengherankan apabila defenisi ini juga disebut defenisi 

diadik. Hampir tak terhindarkan, selalu ada hubungan tertentu diantara dua 

orang. Bahkan seorang asing disebuah kota yang menanyakan arah jalan 

kepada seorang penduduk mempunyai hubungan yang jelas dengan 

penduduk itu segera setelah pesan pertama disampaikan. Adakalanya 

defenisi hubungan ini diperluas sehingga mencakup juga sekelompok kecil 

orang, seperti anggota keluarga atau kelompok-kelompok yang terdiri atas 

tiga atau empat orang. 

3. Defenisi bedasarkan pengembangan 

Dalam defenisi pengmbangan (Develomental), komunikasi antar 

pribadi dilihat dari sebagai akhir dari perkembangan komunikasi yang 

bersifat tak pribadi (Impersonal), pada satu ekstrim pribadi atau intim pada 

ektrim yang lain. Perkembangan ini mengisaratkan atau mendefenisikan 

pengembangan dari komunikasi antar pribadi.
7
 

                                                             
6
 Sutaryo, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Arti Bumi Intaran, 2005), h. 57 

7
 Joseph A. Devito, Komunikasi Antar Manusia, (Jakarta: Profesional Book, 1997), h. 231 
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D. Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Menurut Sutaryo, fungsi komunikasi interpersonal ada beberapa 

diantaranya yaitu : 

1. Daya tarik pribadi (fisik dan kepribadian) 

Apabila anda mengatakan ”saya merasa orang itu menarik”, barang 

kali yang anda maksut adalah bahwa orang itu menarik secara fisik atau 

kepribadian atau cara berperilakunya menarik. Kebanyakan kita lebih 

menyukai orang yang secara fisik menarik dibanding orang yang secara 

fisik tidak menarik, dan kita lebih menyukai orang yang memiliki 

kepribadian menyenangkan dibandingkan tidak. 

2. Membentuk citra (Impresi) 

Pada umumnya kita melekatkan karakteristik-karakteristik positif 

kepada orang yang menurut kita menarik, dan karakteristik-karakteristik 

negatif kepada orang yang kita anggap tidak menarik. Jika anda diminta 

untuk menduga-duga kualitas yang demikian seorang yang belum anda 

kenal, barang  kali  anda  akan  menemukan  kualitas  yang  positif  jika  

orang itu menarik, karekteristik yang negatif jika anda menilai  orang  

tersebut  kurang menarik. 

3. Kedekatan (Proksimitas) 

Jika kita mengamati orang yang menurut kita menarik, mungkin 

kita menjumpai bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal atau 

bekerja dekat kita. Ini barang kali merupakan satu temuan yang sering 

muncul dari riset tentang daya tarik pribadi. Dalam salah satu telaah yang 

paling terkenal, Leon Festinger, Stanley Schachter dan Kurt Back meneliti 

persahabatan dikomplek asrama mahasiswa. Mereka menemukan bahwa 

perkembangan persahabatan dipengaruhi jarak antara unit-unit dimana 

mereka tinggal. Makin berdekatan kamar mahasiswa makin besar 

kesempatan mereka menjadi sahabat. Mahasiswa yang menjadi sahabat 

adalah mereka yang mempunyai kesempatan terbesar untuk saling 

berinteraksi. 
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4. Pengukuhan 

Kita menyukai orang yang menghargai atau mengukuhkan kita. 

Penghargaan atau pengukuhan dapat bersifat sosial (misalnya pujian) atau 

yang bersifat material (misalnya hadiah atau promosi). Yang perlu diingat 

adalah bahwa penghargaan juga dapat bersifat sebaliknya, bila berlebihan 

penghargaan kehilangan efektivitasnya dan dapat menimbulkan reaksi 

negatif. Orang yang terus-menerus memberikan penghargaan kepada anda 

dengan segera membuat anda waspada dan mulai berhati-hati dengan apa 

yang dikatakannya. Disamping itu agar penghargaan efektif, ia  harus  

terasa tulus dan tidak didorong oleh kepentingan kita. 

5. Menghargai orang lain 

Kita juga menjadi tertarik kepada orang lain yang kita hargai, kita 

menjadi suka kepada orang yang kita bantu. Reaksi awal anda terhadap 

pernyataan ini adalah kita memberikan penghargaan kepada seseorang 

apabila kita menyukainya. Ini tentu saja benar, tetapi yang sebaliknya juga 

benar. Tampaknya kita mencari pembenaran apa yang kita lakukan dengan 

meyakinkan diri bahwa orang itu layak disukai dan layak  dibantu. 

6. Kesamaan 

Jika orang dapat membuat konstruksi sahabat mereka, sahabat ini 

akan terlihat, bertindak, dan berfikir sangat mirip dengan mereka sendiri. 

Dengan tertarik kepada orang yang seperti kita, kita memberikan 

pembenaran diri kita sendiri. Kita mengatakan kepadada diri kita sendiri 

bahwa kita pantas disukai dan kita menarik. Walaupun ada pengecualian, 

kita umumnya menyukai orang yang sama dengan diri kita sendiri dalam 

hal kebangsaan, suku bangsa, kemampuan, karakteristik fisik, kecerdasan 

dan khususnya sikap dan selera, makin penting sikap makin penting 

kesamaan. 

7. Sifat saling melengkapi 

Sungguhpun banyak orang yang mengatakan bahwa “Orang-orang 

yang mempunyai kepentingan yang sama akan bersatu”, ada pula orang 

lain yang berpendapat bahwa “Kutub yang berlawanan saling tarik-
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menarik”. Tulisan ini mengutip sifat saling melengkapi (Complemantary) 

atau komplementaritas. Ambilah satu contoh orang yang drougmatis, 

apakah orang ini tertarik kepada orag yang justru tidak drougmatis? 

Perinsip kesamaan (similary) meramalkan bahwa orang ini akan tertarik 

kepada orang yang mirip dengannya (sangat drougmatis). Prinsip  

komplemantaritas meramalkan bahwa orang ini akan tertarik pada mereka 

yang tidak sama dengannya (artinya tidak drougmatis). 

8. Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok (Group communication) adalah komunikasi 

seseorang dengan sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama dalam 

bentuk kelompok. Kelompok ini bisa kecil (small group) tetapi juga bisa 

besar (large group). Apakah secara mendasar dapat membedakan antara 

kelompok kecil dan kelompok besar? Apakah jumlah dapat menjadi tolak 

ukurnya? Dalam kointeks komunikasi, jumlah ternyata  tidak  dapat 

menjadi ukuran bagi besar kecilnya suatu kelompok. Jadi berapa banyak 

seharusnya jumlah suatu kelompok tidak dapat dinyatakan secara ekstrak 

agar suatu kelompok dapat di identifikasi sebagai kelompok kecil, dan 

sebaliknya sebagai kelompok besar.
8
 

 

E. Komunikasi Interpersonal yang Efektif 

Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam berorganisasi 

dan komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

dapat meningkatkan hubungan diantara anggota organisasi. Membangun 

komunikasi interpersonal yang efektif akan membantu mengantarkan kepada 

tercapainya tujuan-tujan yang telah ditetapkan dalam suatu instansi karena 

semakin baik komunikasi yang ditumbuhkan diantara seluruh anggota, maka baik 

pula kemungkinan kerjasama antara mereka. 

Menurut Miftah Thoha yang mengutip pendapat Joseph A. Devito, suatu 

komunikasi interpersonal bisa efektif dapat dikenal dengan lima hal berikut ini, 

yaitu ; 

                                                             
8
 Sutaryo, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Arti Bumi Intaran, 2005), h. 64-68 
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a. Keterbukaan (Openness) 

Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh dalam 

menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Sikap keterbukaan 

merupakan kesediaan seseorang untuk terbuka, rela membuka diri ketika 

orang lain menginginkan informasi yang diketahuinya dan menanggapi 

dengan senang hati informasi yang diterima bagi setiap orang yang 

berinteraksi dengan orang lain.   

b. Empati (Empathy) 

Empati ialah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang 

dirasakan orang lain. Apabila rasa empati tumbuh dalam proses 

komunikasi interpersonal maka suasana hubungan komunikasi akan dapat 

berkembang dan tumbuh sikap saling pengertian dan penerimaan sehingga 

rasa empati ini akan menjadi filter agar kita tidak mudah menyalahkan 

orang lain serta meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat 

memahami apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, minat, harapan dan 

kesenangan orang lain. 

c. Sikap Mendukung (Supportiveness) 

Dengan sikap mendukung ini akan tercipta komunikasi 

interpersonal yang efektif. Dalam komunikasi interpersonal diperlukan 

sikap memberi dukungan dari pihak komunikator agar komunikan mau 

berpartisipasi dalam komunikasi. Dukungan merupakan pemberian 

dorongan atau pengobaran semangat kepada orang lain dalam suasana 

hubungan komunikasi melalui perilaku yang menimbulkan perilaku 

suportif seperti orientasi masalah yaitu mengajak untuk bekerjasama 

mencari pemecahan masalah, secara bersama-sama menetapkan tujuan dan 

memutuskan bagaimana mencapainya. 

d. Sikap Positif (Positiveness) 

Sikap positif ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya dan orang lain 

sehingga dapat mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan 

menciptakan suatu interaksi yang efektif. 
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e. Kesetaraan (Equality) 

Kesetaraan merupakan perasaan sama dengan orang lain. 

Kesetaraan adalah sikap memperlakukan orng lain secara horizontal dan 

demokratis, tidak menunjukkan diri sendiri lebih tinggi atau lebih baik dari 

orang lain karena status, kekuasaan, kemampuan intelektual kekayaan atau 

kecantikan.
9
  

 

F. Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan 

pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, 

sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, 

tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 

cara mengerjakannya.
10

 

Milner mengemukakan ada empat aspek dari kinerja
11

, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tingkat sejauh mana proses 

mendekati kesempurnaan. 

b. Kuantitas yang dihasilkan, berkenan dengan berapa jumlah produk atau 

jasa yang dapat dihasilkan. 

c. Ketepatan waktu, menerangkan tingkat sejauh mana kegiatan diselesaikan 

sesuai waktu yang telah ditentukan. 

d. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Secara konseptual kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi. Yaitu 

kinerja pegawai secara individu dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah 

hasil kerja perseorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah 

                                                             
9
 Miftah Thoha, Perilku Organisa: Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2007), h. 191 
10

 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 7 
11

 Ibid, h. 172-173 
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totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh sutau organisasi. Kinerja pegawai dan 

kinerja organisasi mempunyai keterkaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi 

tidak dapat dilepaskan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan 

atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi tersebut.
12

 

Dari uraian tersebut dapat dismpulkan bahwa kinerja organisasi adalah 

fungsi hasil-hasil pekerjaan/kegiatan yang ada dalam perusahaan yang 

dipengaruhi faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan selama periode waktu tertentu.
13

 

Penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk memotivasi para karyawan 

dalam hal ini menyangkut reporter dalam mencapai sasaran kegiatan peliputannya 

dan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

 

G. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam penelitian 

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

1. Judul skripsi : HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada Karyawan Griya 

Perbelanjaan Mekar Yogyakarta) yang ditulis oleh Eva Noviyanti, 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Latar belakang dari skripsi ini adalah Griya Perbelanjaan Mekar 

merupakan salah satu swalayan yang telah berdiri lama di wilayah 

Yogyakarta. Seluruh karyawan di Griya Perbelanjaan Mekar telah bekerja 

lebih dari 20 tahun, sehingga secara sederhana dapat dipahami bahwa 

karyawan memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Banyak faktor 

yang mempengaruhi mengapa karyawan bekerja dalam durasi ang 

                                                             
12

 Ismail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja, (Jakarta:  Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), h. 212  
13

 Ibid, h. 214 
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cukuderhana dapat dipahami bahwa karyawan memiliki loyalitas tinggi 

terhadap perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa 

karyawan bekerja dalam durasi yang cukup lama, anatara lain komunikasi 

interpersonal, gaji, minat, status sosial dan lainnya. Faktor yang ingin 

dikaji dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi interpersonal 

seluruh karyawan dan variabel kinerja karyawan. 

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel 

komunikasi interpersonal dan variabel kinerja karyawan. Untuk teknik 

pengumpulan data adalah teknik angket yang diberikan kepada seluruh 

karyawan di Griya Perbelanjaan Mekar Yogyakarta sebanyak 30 orang. 

Dari hasil yang didapat bahwa terdapat hubungan komunikasi 

interpersonal dengan kinerja karyawan di Griya Perbelanjaan Mekar 

Yogyakarta secara signifikan dengan nilai kolerasi sebesar 0,5205 dan 

tingkat kepercayaan 99%. Nilai koefisien sebesar 27,09% yang berarti 

bahwa komunikasi interpersonal menyumbangkan 27,09% terhadap 

kinerja karyawan dan 72,91% disumbangkan oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Dengan demikian komunikasi interpersonal memberikan pengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan 

hubungan komunikasi karyawan dengan atasan terjalin baik, sehingga 

lebih mudah untuk meningkatkan kinerja karyawan.
14

 

2. Judul Skripsi : HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL GURU 

DAN SISWA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SMA 

NEGERI 32 JAKARTA yang ditulis oleh Awan Prasetyo, mahasiswa dari 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Latar belakang penelitian ini adanya jalinan komunikasi 

interpersonal guru dan siswa yang melemah dapat mempengaruhi motivasi 

belajar siswa dan dapat menimbulkan perilaku pada siswa yang 

                                                             
14

 Eva Nofiyanti, “Hubungan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada 

Karyawan Griya Perbelanjaan Mekar Yogyakarta”. (Skripsi Jurusan  Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam  Negeri Yogyakarta, 2016). 
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menyimpang. Seperti terjadinya tindak kekerasan pada siswa juniornya 

yang dilakukan oleh seniornya, tawuran antarpelajar, dan narkoba. Efek 

dari perilaku siswa yang menyimpang ini yakni dapat menurunkan indeks 

prestasi sekolah dan tingkat kelulusan yang tinggi. Oleh karena itu, 

peranan komunikasi interpersonal guru dan siswanya begitu penting untuk 

memotivasi belajar yang lebih tinggi lagi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Dekskriptif-korelasional 

dengan pendekatan kuantitatif dan jumlah populasi ini sebanyak 892 orang 

dengan teknik pengambilan sampel secara Proportioned Stratified 

Random Sampling, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 90 orang. 

Hasil penelitian hubungan komunikasi interpersonal guru dan 

siswa dengan motivasi belajar siswa SMA Negeri 32 Jakarta Selatan 

sebesar 0,524 yang berdasarkan interpretasi pedoman koefisien korelasi 

pada jarak interval 0,40-0,599 yang termasuk kedalam kategori hubungan 

sedang. Hal ini berarti jalinan hubungan komunikasi interpersonal guru 

dan siswa telah terbina dengan baik sehingga menjadi lebih mudah untuk 

meningkatkan motivasi belajar.
15

  

3. Judul Jurnal : HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

DENGAN KINERJA KARYAWAN HOTEK BUMIMINANG PADANG 

ditulis oleh Syahrul Fajri, Yuliana, dan Hijriyantomi Suyuthie. 

Latar belakang penelitian ini kurangnya komunikasi interpersonal 

karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan front office yang 

terlihat dari rendahnya kualitas kerja karyawan. Masalah lain yang terlihat 

masih rendahnya perilaku positif sorang karyawan front office pada saat 

tamu reservasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas komunikasi 

interpersonal dengan variabel terikatnya kinerja karyawan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan operasional 
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Hotel Bumiminang yang berada dibawah level supervisor yeng berjumlah 

82 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability 

sampling, dengan jenis propartionate strafied random sampling. Jumlah 

sampling dalam penelitian ini adalah 67 orang berdasarkan rumus proporsi 

Issac & Michael. 

Secara data keseluruhan variabel komunikasi interpersonal pada 

hasil penilaian kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 73.2836 berada 

pada rentang skor 64,7 - <76 dan data vaiabel kinerja karyawan pada hasil 

penelitian kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 8,04 dalam rentang 7 

– 8, dan terdapat hubungan positif dan kuat senilai 0,457 pada rentang 

0,25-0,75. Dengan nilai signifikansi 0.001.
16

 

4. Judul jurnal : HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

ORANG TUA DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA SISWA 

SMA NEGERI 2 SEMARANG ditulis oleh Abid Delizea Harizta dan Jati 

Ariati.  

Komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak dapat 

digolongkan komunikasi interpersonal. Dengan adanya komunikasi 

interpersonal dengan orang tua akan tercipta suatu interaksi yang akrab 

dan saling menghargai. Orang tua memberikan perhatian dan tidak 

bersikap dingin terhadap kegiatan remaja, serta adanya komunikasi yang 

terjalin terus menerus, baik komunikasi yang ringan dalam keluarga 

hingga komunikasi yang serius dalam membicarakan suatu hal yang 

penting, akan mengajarkan kepada remaja untuk tetap terbuka dan 

menyampaikan pandangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan komunikasi interpersonal orang tua dengan motivasi berprestasi 

siswa di SMA Negeri 2 Semarang. 

Metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan kuantitatif 

dengan populasinya adalah siswa kelas XI SMA Negeri 2 Semarang 

sebanyak 514 siswa dengan jumla subjek dalam penelitian ini adalah 248 

siswa. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan positif antara komunikasi interpersonal orang tua 

dengan motivasi berprestasi pada siswa SMA Negeri 2 Semarang. 

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi komunikasi 

interpersonal orang tua maka semakin tinggi motivasi berprestasi. 

Sebaliknya, semakin rendah komunikasi interpersonal orang tua maka 

semakin rendah motivasi berprestasi. Komunikasi interpersonal orang tua 

memberikan sumbangan efektif sebesar 15,1% terhadap motivasi 

berprestasi, dan sisanya sebesar 84,9% dipengaruhi oleh faktor yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini.
17

 

5. Judul Jurnal : HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

MAHASISWA DENGAN DOSEN DAN ANTAR MAHASISWA 

DENGAN MOTIVASI BELAJAR ditulis oleh Prasetyo Catur Utomo, Ari 

Probandari, dan Nunuk Suryani. 

Hubungan mahasiswa dan dosen di dalam proses belajar mengajar 

merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptkan suasana belajar 

yang menyenangkan sehingga mahasiswa ingin belajar dan dosen nyaman 

dalam mengajar. Ada fenomena yang menarik di Jurusan Ortotik Prostetik 

Poltekkes Kemenkes Surakarta tentang permasalahan komunikasi 

interpersonal dan motivasi belajar. Ada kecenderungan bahwa mahasiswa 

yang mampu berkomunikasi interpersonal secara bagus dengan dosen 

maupun dengan mahasiswa lain, cenderung memiliki motivasi belajar 

yang baik pula. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hal yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mengukur hubungan antara komunikasi interpersonal mahasiswa 

dengan dosen dan antar mahasiswa terhadap motivasi belajar di Jurusan 

Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Surakarta. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatifd dengan subjek penelitian sebanyak 150 orang mahasiswa 

                                                             
17

 Abid Delizea Harizta, Jati Ariati, “Hubungan Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dengan 

Motivasi Berprestasi Pada Siswa Sma Negeri 2 Semarang”, Jurnal Empati Vol. 6 No. 1 (Januari 

2017). 



 22 

Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Surakarta, baik pria 

maupun wanita. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

metode kuisioner yang terdiri atas skala komunikasi interpersonal 

mahasiswa dengan dosen, kuisioner komunikasi interpersonal antar 

mahasiswa dan kuisioner motivasi belajar. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi 

interpersonal mahasiswa dengan dosen dan antar mahasiswa terhadap 

motivasi belajar mahasiswa di Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes 

Kemenkes Surakarta dengan R = 0,510 dan sig. f change = 0,000 (sig.f 

change <0,05). Angka ini menunjukkan semakin baik komunikasi 

mahasiswa dengan dosen dan antar mahasiswa, maka akan semakin tinggi 

motivasi belajarnya.
18

 

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah: 

Skripsi oleh Eva Noviyanti memiliki persamaan yaitu sama-sama 

menggunakan variabel bebas  hubungan komunikasi interpersonal, dan 

metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunkan metode 

kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi variabel terikat. 

Skripsi Eva Noviyanti menggunakan variabel terikat kinerja karyawan, 

sedangkan peneliti menggunakan variabel kinerja peliputan reporter. 

Perbedaan selanjutnya adalah komunikasi interpersonalnya memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga 

menunjukkan hubungan komunikasi karyawan dengan atasan terjalin baik, 

sehingga lebih mudah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan 

jika dibandingkan dengan hasil penelitian dari peneliti, hubungan 
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komunikasi interpersonal terhadap kinerja peliputan reporter masih berada 

dalam kategori hubungan sedang. 

Skripsi oleh Awan Prasetyo memiliki persamaan yaitu sama-sama 

menggunakan variabel bebas  hubungan komunikasi interpersonal, dan 

metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunkan metode 

kuantitatif. Kemudian persamaan selanjutnya adalah sama-sama memiliki 

kategori korelasi sedang. Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi 

Awan Prasetyo untuk mengetahui jalinan hubungan komunikasi 

interpersonal guru dan siswa telah terbina dengan baik sehingga menjadi 

lebih mudah untuk meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan pada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui hubungan 

komunikasi interpersonal antara koordinator liputan dengan kinerja 

peliputan reporter di Rtv. Perbedaan selanjutnya adalah skripsi ini 

menggunakan populasi dan sampel dalam jumlah yang besar, sedangkan 

peneliti hanya menggunakan sebanyak 37 orang. 

Skripsi oleh Syahrul Fajri, Yuliana, dan Hijriyantomi Suyuthie 

memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas  

hubungan komunikasi interpersonal. Persamaan selanjutnya adalah untuk 

mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal terhadap kinerja 

karyawan.  Perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan teknik 

penarikan sampel probability sampling, sedangkan peneliti mengambil 

seluruh populasi sebagai sampel. Perbedaan yang lainnya adalah kategori 

korelasi pada skripsi ini berada pada hubungan baik, sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti berada pada kategori sedang. 

Skripsi oleh Abid Delizea Harizta dan Jati Ariati memiliki 

persamaan yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas hubungan 

komunikasi interpersonal. Persamaan yang lainnya adalah skripsi ini 

menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaannya adalah jika pada skripsi 

ini digunakan untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal 

antara orang tua dengan motivasi berprestasi pada siswa, maka penelitian 

miliki peneliti untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal 

antara koordinator liputan dengan kinerja peliputan reporter di Rtv. 
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Skripsi oleh Prasetyo Catur Utomo, Ari Probandari, dan Nunuk 

Suryani memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan variabel 

bebas hubungan komunikasi interpersonal. Persamaan yang lainnya adalah 

skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Persamaan lainnya adalah 

Ada kecenderungan bahwa mahasiswa yang mampu berkomunikasi 

interpersonal secara bagus dengan dosen maupun dengan mahasiswa lain, 

cenderung memiliki motivasi belajar yang baik pula. Begitu pula 

sebaliknya. Sedangkan pada penelitian yang dimiliki oleh peneliti untuk 

mengetahui semakin baik komunikasi interpersonal antara koordinator 

liputan, maka semakin baik pula kinerja peliputan yang dilakukan reporter. 

Perbedaannya adalah metode kuisioner yang digunakan pada skripsi ini 

terdiri atas skala komunikasi interpersonal mahasiswa dengan dosen, 

kuisioner komunikasi interpersonal antar mahasiswa dan kuisioner 

motivasi belajar. Sedangkan peneliti menggunakan skala likert dalam 

membuat prevensi jawaban. 

 

H. Definisi Konsepsional dan Operasional variabel 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel Bebas 

adalah variabel yang diduga variabel terikat adalah variabel yang diduga sebagai 

akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya.
19

 

1. Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional adalah abstraksi atau representasi dari suatu 

objek atau gejala sosial. Konsep semacam gambaran singkat realitas 

sosial, dipakai untuk mewakili suatu realitas kompleks. 

a. Komunikasi Interpersonal Koordinator Liputan 

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi 

atau pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih didalam suatu 

kelompok manusia kecil dengan berbagai efek dan umpan balik 
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(feedback).
20

 

Maksud dari hubungan komunikasi interpersonal dalam 

penelitian ini adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan 

dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seoang koordinator 

liputan secara tatap muka dimana bahasa atau kata-kata merupakan 

sarana utamanya dan diperkuat dengan dengan prilaku non verbal 

untuk kinerja peliputan reporternya. Menurut Miftah Thoha yang 

mengutip pendapat Joseph A. Devito, suatu komunikasi interpersonal 

bisa efektif dapat dikenal dengan lima hal berikut ini, yaitu:   

1) Keterbukaan (openness) 

Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh dalam 

menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Sikap 

keterbukaan merupakan kesediaan seseorang untuk terbuka, rela 

membuka diri ketika orang lain menginginkan informasi yang 

diketahuinya dan menanggapi dengan senang hati informasi yang 

diterima bagi setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain.   

2) Empati (Empathy) 

Empati ialah kemampuan seseorang untuk merasakan apa 

yang dirasakan orang lain. Apabila rasa empati tumbuh dalam 

proses komunikasi interpersonal maka suasana hubungan 

komunikasi akan dapat berkembang dan tumbuh sikap saling 

pengertian dan penerimaan. 

3) Sikap Mendukung (Supportiveness) 

Dengan sikap mendukung ini akan tercipta komunikasi 

interpersonal yang efektif. Dalam komunikasi interpersonal 

diperlukan sikap memberi dukungan dari pihak komunikator agar 

komunikan mau berpartisipasi dalam komunikasi.  
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4) Sikap Positif (Positiveness) 

Sikap positif ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. 

Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya dan 

orang lain sehingga dapat mendorong orang lain lebih aktif 

berpartisipasi dan menciptakan suatu interaksi yang efektif. 

5) Kesetaraan (Equality) 

Kesetaraan merupakan perasaan sama dengan orang lain. 

Kesetaraan adalah sikap memperlakukan orng lain secara 

horizontal dan demokratis, tidak menunjukkan diri sendiri lebih 

tinggi atau lebih baik dari orang lain karena status mapun 

kekuasaan.  

b. Kinerja Peliputan Reporter 

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang 

dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang 

dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya 

Penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk memotivasi para 

karyawan dalam hal ini menyangkut reporter dalam mencapai sasaran 

kegiatan peliputannya dan dalam mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan. Yang termasuk dalam kinerja adalah : 

1) Kualitas  

Kualitas merupakan bagaimana seseorang dalam 

menjalankan tugasnya, yaitu tingkat sejauh mana proses mendekati 

kesempurnaan. 

2) Kuantitas  

Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana 

seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3) Ketepatan Waktu 

Ketepatan Waktu adalah tingkat sejauh mana kegiatan atau 

pekerjaan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 
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4) Kerjasama 

Menerangkan tentang bagaimana individu membantu atau 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

2. Definisi operasional Variabel 

Definisi operasional adalah kegiatan menurunkan dari abstrak ke 

konkret. Secara rinci, operasional variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Komunikasi Interpersonal Koordinator Liputan (Variabel X) 

1) Keterbukaan, yang meliputi : 

a. Bersikap adil adalah sikap yang tidak memihak kecuali kepada 

kebenaran. 

b. Tegas adalah sikap yang berani dan percaya diri dalam 

mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang 

diinginkan dan yang tidak diinginkan, nyata, jeas dan pasti. 

2) Empati, yang meliputi : 

a. Kesadaran diri adalah perilaku dimana seseorang bisa 

memahami keadaan dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya 

dalam hal ini kesadaran akan pentingnya hubungan baik dengan 

orang lain. 

b. Ikut merasakan adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. 

3) Sikap mendukung, yang meliputi ; 

a. Diskusi adalah komunikasi antara kelompok berupa salah satu 

ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan 

rasa pemahaman yang baik dan benar. 

b. Memberikan semangat adalah selalu memberikan dukungan 

atau motivasi dan semangat kepada orang lain dalam situasi 

pembuat keputusan. 

4) Sikap positif, yang meliputi : 

Menghargai pendapat orang lain adalah selalu berusaha agar 

paham dan mengerti terhadap masukan atau saran yang diberikan 

oleh orang lain serta menghormati pendapat orang lain. 
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5) Kesetaraan, yang meliputi : 

a. Menganggap individu lain sederajat adalah bersikap dengan 

memandang semua manusia itu sama dan tidak membedak-

bedakannya. 

b. Memulai komunikasi lebih dulu adalah berusaha selalu saling 

mengingatkan dan memberitahu antar sesama baik dalam 

kepentingan formal maupun informal. 

b. Kinerja Peliputan Reporter (Variabel Y) 

1) Kualitas, yang meliputi : 

a. Mengikuti rapat proyeksi untuk mengevaluasi hasil pekerjaan 

yang diselesaikan setiap harinya agar mendekati kesempurnaan. 

b. Memiliki gagasan baru untuk mendapatkan hasil pekerjaan 

yang baik. 

2) Kuantitas, yang meliputi : 

a. Melakukan pekerjaan rutin yang diselesaikan berdasarkan 

deadline yang sudah ditentukan. 

b. Bersedia melakukan pekerjaan dadakan atau pekerjaan 

tambahan sesuai target. 

3) Ketepatan Waktu, yang meliputi : 

a. Menyelesaikan pekerjaan sampai selesai dengan baik, dan tepat 

waktu. 

b. Selalu datang dan pulang tepat waktu. 

4) Kerjasama, yang meliputi : 

a. Mampu membangun kerjasama dengan dengan tim kerja. 

b. Memelihara kerjasama dengan rekan kerja. 

 

 

 

 

 

 



 29 

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Instrument Penelitian 

 

Variabel Indikator Instrument 

Komunikasi 

Interpersonal 

Koordinator 

Liputan 

(variabel X) 

Keterbukaan 
Bersikap adil 

Tegas  

Empati 

Kesadaran diri membangun 

hubungan baik  

Saling pengertian 

Sikap Mendukung 
Diskusi  

Memberikan semangat 

Sikap Positif 

Memahami dan berusaha mengerti 

akan maksud isi pesan 

(tanggapan) 

Tidak beradu argumentasi 

Kesetaraan 
Tidak membeda-bedakan 

Rasa kebersamaan 

 

Tabel 2.2 

Instrument Penelitian 

 

Variabel Indikator Instrument 

Kinerja 

Peliputan 

Reporter 

(variabel Y) 

Kualitas 
Mengikuti rapat proyeksi 

Memiliki gagasan baru 

Kuantitas 

 

Melakukan pekerjaan sesuai 

deadline lakukan tugas tambahan 

Melakukan tugas tambahan 

Ketepatan waktu 

Menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

Datang dan pulang tepat waktu 

Kerjasama 

Membangun kerjasama dengan tim 

kerja 

Memelihara kerjasama dengan 

rekan kerja 

 

I. Hipotesis  

Hipotesis adalah pendapat yang kurang, maksudnya bahwa hipotesis ini 

merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu kebenarannya, 

masih harus diuji lebih dulu dan karenanya bersifat sementara atau dugaan awal.
21
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Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka hipotesis dalam penlelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Hipotesis nol (H0)  = Tidak terdapat hubungan positif antara komunikasi 

interpersonal koordinator liputan dengan kinerja 

peliputan reporter di Riau Televisi (Rtv) Pekanbaru . 

Hipotesis Kerja (Ha) = Terdapat hubungan positif komunikasi interpersonal 

koordinator liputan terhadap kinerja peliputan reporter 

di Riau Televisi (Rtv) Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


