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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Teori 

Teori adalah alur logika penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, 

defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. 16Teori dalam penelitian 

mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai berikut: 

1. Memberikan pola dalam proses interpretasi data 

Teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah 

diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila di dukung dengan teori yang ada. 

2. Menghubungkan satu studi dengan studi lainnya 

Teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk 

menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. 

3. Menyajikan kerangka 

Teori memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep 

atau variabel. Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang 

dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan 

hasil penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi lanjutan. 

4. Memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari 

temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.17
 

 Adapun Teori yang digunakan adalah: 

1. Teori Motivasi Herzberg 

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg dengan asumsi bahwa 

hubungan seorang individu dengan pekerjaan adalah mendasar dan bahwa 

sikap individu terhadap pekerjaan bisa sangat baik menentukan keberhasilan 

atau kegagalan. Dengan kata lain sikap karyawan dalam perusahaan atau 

organisasi bisa menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian yang ingin 

                                                             
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D, (Bandung: ALFABETA, 2012 ) 
17 Martono, metode penelitian kuantitatif,(Jakarta :Rajawali Pers, 2014) 
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diraih oleh suatu perusahaan atau organisasi. (Robbins & Judge, 2008:227) 

Herzberg memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan faktor 

intrinsik (Motivator Factor) dan bahwa ketidakpuasan kerja berasal dari 

ketidakberadaan faktor-faktor ekstrinsi atau pemeliharaan ( Hygiene Factor). 

Faktor-faktor ekstrinsik (konteks pekerjaan) meliputi : Upah, Kondisi kerja, 

Keamanan kerja, Status, Prosedur perusahaan, Mutu penyeliaan, Mutu 

hubungan interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan. 

Sedangkan, faktor Intrinsik meliputi : Pencapaian prestasi, Pengakuan, 

Tanggung Jawab, Kemajuan, Pekerjaan itu sendiri, Kemungkinan 

berkembang. Faktor intrinsik dan faktor ektrinsik atau pemeliharaan menurut 

Herzberg harus dapat terwujud secara bersama- sama dan saling mendukung. 

Faktor intrinsik merupakan faktor motivasi yang ditujukan pada perwujudan 

kepuasan kerja sedangkan faktor pemeliharaan akan mempengaruhi 

timbulnya ketidakpuasan kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor 

pencipta kepuasan harus ditingkatkan dan faktor ketidakpuasan harus 

mendapat perhatian untuk diminimalisir.18 

2. Teori Hubungan Manusia 

Manusia sebagai anggota organisasi adalah merupakan inti organisasi sosial, 

dimana manusia terlibat dalam tingkah laku organisasi. Teori hubungan 

manusia ini menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial 

dalam kehidupan organisasi. Teori ini menyarankan strategi peningkatan dan 

penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota 

organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu 

mengembangkan potensinya. Dengan meningkatkan kepuasan kerja dan 

mengarahkan aktualisasi diri pekerja, akan mempertinggi motivasi bekerja 

sehingga akan dapat meningkatkan produksi organisasi (Muhammad 2009, 

40). Mayo berpandangan bahwa manusia adalah suatu unsur penunjang mesin 

harus memberikan ruang pada kenyataan akan pentingnya perasaan dan sikap 

para karyawan. Dan dorongan akan efisiensi karena itu harus ditopang oleh 

                                                             
18 Reindy Dkk, Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadapkinerja Karyawan Di Divisi 

Sekretaris Perusahaan Pt. Dirgantara Indonesia (Persero), (e-Proceeding of Management : Vol.2, 

No.2 Agustus 2015) 
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pemahaman akan factor manusiawi dalam bekerja (Barnes 1988 dalam 

Masmuh 2010,149). Dari pandangan tersebut dapat dilihat bahwa hubungan 

sosial atau manusiawi di antara pegawai lebih penting dalam menentukan 

produktivitas daripada perubahan-perubahan kondisi kerja di atas. 

Menurut Muhammad (2009) ada tiga implikasi kunci dari teori ini sebagai 

dasar pengembangan teori hubungan manusia ini, yaitu:  

1. Pengaruh peneliti kepada produksi pekerja dalam penelitian cahaya, mulai 

menunjukkan pengaruh komunikasi manusia terhadap tingkah laku anggota 

organisasi. Implikasi bahwa pekerja di pengaruhi melalui komunikasi, 

menjadi bagian yang amat penting pada bidang komunikasi organisasi. 

2. Pengaruh yang positif dari intervieu kepada pekerja mengarahkan kepada 

identifikasi mengenai komunikasi upward atau komunikasi dari bawah 

kepada atasan dan balikan dari pekerja kepada supervisor sebagai aktivitas 

organisasi yang berguna. 

3. Penemuan norma-norma sosial bagi pekerja mengarahkan identifikasi 

mengenai adanya pengaruh channel informal dari komunikasi pada anggota 

organisasi. 

Teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan gaya komunikasi yang 

dilakukan oleh pimpinan kepada pegawai melalui komunikasi formal dan 

informal yang menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial 

dalam kehidupan organisasi dengan meningkatkan kinerja.19 

 

B. Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si 

pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku, si pengirim 

pesan dapat berupa seorang individu, kelompok atau organisasi. Begitu juga 

halnya dengan penerima pesan dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang 

kepala bagian, pimpinan, kelompok orang dalam organisaasi atau organisasi 

                                                             
19 Pitasari, Pengaruh Gaya komunikasi Pimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Di 

Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, (Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol.3/No.2, 

Desember 2015) 
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secara keseluruhan. Komunikasi ini berlangsung melalui tahap-tahap 

tertentusecara terus-menerus, berubah-ubah dan tidak ada hentinya. Proses 

komunikasi merupakan proses timbal balik karena antara si pengirim dan si 

penerima saling mempengaruhi satu sama lain20. 

 Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orang-orang mengatur lingkungannya dengan21:  

a. Membangun hubungan antar sesama manusia. 

b. Melalui pertukaran informasi. 

c. Untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain. 

d. Serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. 

 Longman Dictionary of Contemporary English, bahwa komunikasi sebagai 

upaya untuk membuat pendapat, mengatakan perasaan, menyampaikan informasi 

dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain (to make opinions, 

feelings, information etc, know or understood by others)22. 

 Harold Lasswell dalam karyanya “The structure And Function Of 

Communication In Society” memberikan pengertian komunikasi pada dasarnya 

merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa” “mengatakan” “apa” “dengan 

saluran apa”, “kepada siapa”, dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa” (who says 

what in which channel to whom and with what effect)23. 

 Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak 

kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian. Tanpa adanya 

komunikasi, maka sebuah lembaga akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

pengelolaannya dan akan sulit bergerak dalam mencapai tujuan organisasi. Semua 

organisasi tidak bisa dipungkiri selalu melakukan komunikasi dengan berbagai 

pihak untuk mencapai tujuannya24. 

                                                             
20 Ibid, hal:4 
21 Cangara, Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) 
22 Nurjaman dan Umam, Komunikasi dan Public Relation, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) 
23 Asmoro, Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Pengetahuan Korean Music Popular (K-POP) 

di Soulmate Community Kota Samarinda, (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 1, 2015) 
24 Gani, Pengaruh Hambatan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Midtown Surabaya, 

(Jurnal E-Komunikasi, Vol. 2, No. 1, 2014) 
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 Komunikasi adalah salah satu cara membangun hubungan yang lebih baik 

dalam sebuah organisasi sehingga tercipta komunikasi yang efektif, baik antar 

pimpinan kepada bawahan maupun antara bawahan kepada pimpinan, juga antar 

sesama tingkatan, lintas saluran dan komunikasi informal. Komunikasi organisasi 

adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. 

Komunikasi organisasi meliputi beberapa proses yaitu pertukaran dan penafsiran 

pesan diantara semua unit organisasi, adanya interaksi antara semua elemen baik 

antar pribadi, kelompok, dan organisasi itu sendiri yang memiliki tujuan dan 

maksud komunikasi yang terstruktur dan terorganisir. 

 Komunikasi adalah komunikasi yang berlangsung dalam lingkungan 

organisasi meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau 

lebih, antara sekelompok orang, atau dalam satu atau beberapa bidang yang 

mempengaruhi perilaku organisasi. Seluruh kegiatan komunikasi ini merupakan 

suatu ajakan yang alami dan menggambarkan upaya untuk mempengaruhi 

perilaku dalam organisasi.25 

 

2. Unsur-Unsur Komunikasi 

 Beberapa unsur komunikasi yang mutlak harus dipenuhi yaitu26: 

a. Komunikator/ Sender/ Pengirim 

Komunikator adalah orang yang menyampaikan isi pernyataan kepada 

komunikan. Komunikator bisa perorangan, kelompok atau organisasi 

pengirim berita. Tanggung jawab utama dari seorang komunikator adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengirim pesan dengan jelas. 

2) Memilih channel/ saluran/media yang cocok untuk mengirim pesan. 

3) Meminta kejelasan tentang dapat tidaknya pesan diterima dengan baik. 

b. Komunikan/ Receiver/ Penerima 

                                                             
25 Hastuti et al, Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Koordinator Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Probolinggo, 

(Jurnal JEAM, Vol. 12, No. 1, 2013, ISSN: 1412-5366). 
26 Ibid, hal: 36-38. 
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Komunikan adalah rekan komunikator dalam komunikasi. Sesuai dengan 

namanya, ia berperan sebagai penerima berita.  

Tanggung jawab penerima pesan adalah sebagai berikut: 

1) Berkonsentrasi pada pesan  sehingga mengerti dengan baik dan benar akan 

pesan yang diterima. 

2) Memberikan umpan balik pada pengirim untuk memastikan pembicara 

atau pengirim bahwa pesan telah diterima dan dimngerti (terutama secara 

lisan). 

c. Channel/ Saluran/ Media 

Channel adalah saluran atau jalan yang dilalui oleh si pernyataan 

komunikator kepada komunikan, atau jalan yang dilalui feedback komunikan 

kepada komunikator yang digunakan oleh pengirim pesan. 

 

 Adapun Unsur-unsur dalam komunikasi antara lain sebagai berikut27: 

a. Sumber 

Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari stu orang, tetapi 

bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi, lembaga atau 

negara. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa 

inggris dikenal sebutan source, sender  atau enconder. 

b. Pesan 

Yang dimaksud pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan 

cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya dapat beupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda, dalam bahasa 

inggris dikenal sebutan message, content atau information. 

c. Media 

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber 

kepada penerima, dalam bahasa inggris dikenal sebutan channel atau medium. 

d. Penerima 

                                                             
27 Ibid, hal: 15-17 
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Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. 

Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, dalam bahasa inggris dikenal 

sebutan audience atau  receiver. 

e. Pengaruh 

Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan, dalam bahasa 

inggris dikenal sebutan effect. 

f. Tanggapan Balik 

Tanggapan balik adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal 

dari penerima, dalam bahasa inggris dikenal sebutan feedback atau response. 

g. Lingkungan 

Lingkungan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi jalannya 

komunikasi dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, 

lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis dan dimensi waktu. 

 

3. Bentuk-Bentuk Komunikasi 

 Komunikasi mempunyai berbagai macam bentuk yang semuanya 

bergantung pada segi kita memandangnya, yaitu sebagai berikut28: 

a. Dari segi penyampaian pesannya, komunikasi dapat dilakukan secara lisan 

dan secara tertulis atau secara elektronik melalui radio, televisi, telepon, 

internet dan sebagainya. 

b. Dari segi kemasan pesan, komunikasi dapat dilakukan secara verbal (dengan 

berbicara) atau secara nonverbal (dengan bahasa isyarat). 

c. Dari segi kemasan keresmian pelaku komunikasi, saluran komunikasi yang 

digunakan dan bentuk kemasan pesan, komunikasi dapat dikategorikan 

sebagai bentuk komunikasi formal atau nonformal. 

d. Dari segi pasangan komunikasi, komunikasi dapat dilihat sebagai: 

1) Komunikasi intrapersonal (infra personal communication), yaitu proses 

komunikasi dalam diri komunikator. 

                                                             
28 Ibid, hal: 41 
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2) Komunikasi interpersonal (inter personal communication), yaitu interaksi 

tatap muka antara dua orang atau lebih. pengirim dapat menyampaikan 

pesan secara langsung, sedangkan penerima pesan dapat menerima dan 

menanggapinya secara langsung pula. 

 

C. Komunikasi Interpersonal 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

 Menurut Buber mengidentifikasi komunikasi interpersonal sebagai proses 

transaksi (berkelanjutan) yang selektif, sistematis, dan unik yang mampu 

merefleksikan dan mampu membangun pengetahuan bersama orang lain29. 

Prinsip-prnsip dalam komunikasi interpersonal antara lain kita tidak mungkin 

hidup tanpa berkomunikasi, komunikasi interpersonal adalah hal yang tidak dapat 

diubah, komunikasi interpersonal melibatkan masalah etika, manusia menciptakan 

makna dalam komunikasi interpersonal, metakomunikasi memengaruhi makna, 

komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan, komunikasi 

tidak dapat menyelesaikan masalah, efektivitas komunikasi interpersonal adalah 

sesuatu yang dapat dipelajari. 

 Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang yang saling menjalin hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal 

biasanya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu sebagai komunikator dan sebagai 

komunikan. Komunikasi interpersonal tidak hanya dapat berlangsung satu arah, 

akan tetapi dapat juga berlangsung dua arah30. 

 Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan dua orang 

sejajar, dan tidak lebih dimana tujuan utamanya adalah self disclosure, sedangkan 

pesan yang disampaikan dalam komunikasi ini sifatnya pribadi dan proses 

penyampaianya lebih efektif melalui tatap muka secara langsung31. Komunikasi 

antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

                                                             
29 Baralihan, Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Interpersonal Dengan Motivasi Belajar, 

(Naskah Publikasi, 2015) 
30 Gunawati et al, Hubungan Antara Efektivitas Komunikasi Mahasiswa-Dosen Pembimbing 

Utama Skripsi Dengan Stres Dalam Menyusun Skripsi Pada Mahasiswa Program Studi Psikologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, (Jurnal Psikologi, Vol. 3, No. 2, 2006) 
31 Hanafi dan Richard, Keterampilan Komunikasi Interpersonal Perawat Berpengaruh Peningkatan 

Kepuasan Pasien, (Jurnal STIKES, Vol. 5, No. 2, 2012) 
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memungkinkan setiap pesertanya menangkap setiap pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal32. 

 Keterampilan komunikasi interpersonal adalah keterampilan komunikasi 

antara orang-orang secara tatap muka, memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-

verbal sehingga dapat terjadi saling pengertian dan empati satu dengan lainnya. 

Keterampilan komunikasi interpersonal juga dapat diartikan sebagai kemampuan 

berinteraksi secara verbal dan nonverbal yang dimiliki individu secara khas yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dengan tujuan untuk 

memperoleh salah pemahaman dan saling pengertian antara pemberi informasi 

dan penerima informasi33. 

 

2. Faktor-Faktor Komunikasi Interpersonal 

 Salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan komunikasi 

interpersonal individu adalah konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan dan 

perasaan individu tentang diri individu itu sendiri. Konsep diri yang dimiliki 

individu akan membuat individu menentukan perilakunya termasuk komunikasi 

interpersonal individu tersebut. Konsep diri adalah faktor yang menentukan bagi 

individu dalam melakukan komunikasi interpersonal. Setiap orang bertingkah 

laku biasanya sesuai dengan konsep diri yang dimilikinya34. 

 Ada tiga faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal yang 

baik, adalah sebagai berikut: 

a. Percaya (trust) 

Faktor percaya sangat mempengaruhi terjadinya peroses komunikasi 

interpersonal yang baik. Ada tiga faktor utama untuk dapat menentukan sikap 

percaya adalah: menerima, empati, dan kejujuran. 

                                                             
32 Londa et al, Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi Dalam Meningkatkan Kesuksesan Sparkle 

Organizer, (Jurnal, Vol. 3, No.1, 2014) 
33 Purnomo dan Harmiyanto, Hubungan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dan Kepercayaan 

Diri Siswa Kelas X SMA N 1 Garum Kabupaten Blitar, (Jurnal Kajian Bimbingan dan 

Konseling, Vol. 1, No. 2, 2016, ISSN: 2503-3417). 
34 Damarhadi dan Cahyani, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Komunikasi Interpersonal Pada 

Anggota Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Bantul, (Jurnal Spirit, Vol. 3, No. 2, ISSN: 2087-

7641) 



22 
 

1) Menerima adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, melihat 

orang lain sebagai induvidu yang patut dihargai, tanpa menilai apa yang 

dibicarakan orang tersebut. Sikap menerima tidaklah semudah membalikkan 

telapak tangan, kita sering cenderung sukar menerima. Menerima juga harus 

digaris bawahi, menerima tidak berarti menyetuji semua perilaku orang lain 

atau rela menanggung akibat-akibat perilakunya. Akan tetapi kita harus 

menghargai perasaan dan pemikiran yang disampaikan orang lain selama 

proses komunikasi berlangsung. Peroses komunikasi interpersonal tersebut 

adalah kepunyaan kita sendiri (owning of feels and thought). Dalam peroses 

komunikasi tersebut antara pelaku komunikasi akan tercipta keterbukaan 

perasaan dan pemikiran, serta dapat menerima dan bertanggung jawab 

terhadap apa yang disampaikan masing-masing pihak. 

2) Empati adalah ikut merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kehilangan 

dentitas diri sendiri. Kita dapat membayangkan diri kita pada kejadian yang 

yang menimpa orang lain. Dengan empati kita berusaha melihat orang lain 

merasakan seperti orang lain rasakan. 

3) Kejujuran adalah faktor kejujuran yang dapat menumbuhkan saling percaya. 

Masing-maing pihak harus saling jujur dalam mengungkapkan sesuatu 

dengan orang lain, sehingga tercipta saling percaya bukan potensi yang 

dibuat-buat. 

b. Sikap Suportif 

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi defensif dalam komunikasi. 

Terjadinya sikap defensif bila seseorang tidak menerima, tidak jujur dan tidak 

empati. 

c. Sikap Terbuka 

Sikap terbuka sangat besar pengaruhnya di dalam menumbuhkan komunikasi 

interpersonal yang efekif.35 

 

 

 

                                                             
35 Sapril, Komunikasi Interpersonal Pustakawan, (Jurnal Iqra’, Vol. 5, No. 1, 2011) 
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3. Komponen Komunikasi Interpersonal 

 Ada beberapa komponen komunikasi interpersonal, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Sumber atau Komunikator merupakan orang yang mempunyai kebutuhan 

untuk berkomunikasi, yakni keinginan untuk membagi keadaan internal 

sendiri, baik yang bersifat emosional maupun informasional dengan orang 

lain. Kebutuhan ini dapat berupa keinginan untuk memperoleh pengakuan 

sosial sampai pada keinginan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

orang lain. 

b. Encoding adalah suatu aktivitas internal pada komunikator dalam 

menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan nonverbal, 

yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa, serta disesuaikan dengan 

karakteristik komunikan. Encoding merupakan tindakan memformulasikan isi 

pikiran kedalam simbol-simbol, kata-kata, dan sebagainya sehingga 

komunikator merasa yakin dengan pesan yang disusun dan cara 

penyampaiannya 

c. Pesan Merupakan hasil encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol 

baik verbal maupun nonverbal pihak lain. 

d. Saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima 

atau yang menghubungkan orang ke orang lain secara umum. 

e. Penerima atau Komunikan adalah seseorang yang menerima, memahami, dan 

menginterpretasi pesan. 

f. Decoding merupakan kegiatan internal dalam diri penerima. Melalui indera, 

penerima mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, berupa 

kata-kata dan simbol-simbol yang harus diubah kedalam pengalaman-

pengalaman yang mengandung makna. 

g. Respon yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima pesan untuk dijadikan 

sebagai sebuah tanggapan terhadap pesan. Respon dapat bersifat positif, 

netral, maupun negatif. 

h. Gangguan (noise) atau barier beraneka ragam, untuk itu harus didefinisikan 

dan dianalisis. Noise dapat terjadi didalam komponen-komponen manapun 
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dari sistem komunikasi. Noise merupakan apa saja yang mengganggu atau 

membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan, termasuk yang bersifat 

fisik dan phsikis. 

i. Konteks komunikasi selalu terjadi dalam konteks tertentu, paling tidak ada 

tiga dimensi yaitu ruang, waktu, dan nilai.36 

 

4. Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal 

 Ciri-ciri komunikasi interpersonal adalah 

a. Arus pesan dua arah. Komunikasi interpersonal menempatkan sumber pesan 

dan penerima dalam posisi yang sejajar, sehingga memicu terjadinya pola 

penyebaran pesan mengikuti arus dua arah. Artinya, komunikator dan 

komunikan dapat berganti peran secara cepat. 

b. Suasana nonformal. Komunikasi interpersonal biasanya berlangsung dalam 

suasana nonformal. Dengan demikian, apabila komunikasi itu berlangsung 

antara para pejabat di sebuah instansi, maka para pelaku komunikasi itu tidak 

secara kaku berpegang pada hierarki jabatan dan prosedur birokrasi, namun 

lebih memilih pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan. 

c. Umpan balik segera. karena komunikasi interpersonal biasanya 

mempertemukan para pelaku komunikasi secara bertatap muka. maka 

Seorang komunikator dapat segera memperoleh balikan atas pesan yang 

disampaikan dari komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal. 

d. Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Komunikasi interpersonal 

merupakan metode komunikasi antarindividu yang menuntut agar peserta 

komunikasi berada dalam jarak dekat, baik jarak dalam arti fisik maupun 

psikologis. Jarak dalam arti fisik, artinya para pelaku saling bertatap muka, 

berada pada satu lokasi tempat tertentu. Sedangkan jarak yang dekat secara 

psikologis menunjukan keintiman hubungan antar individu. 

e. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan 

spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk meningkatkan 

                                                             
36 Londa et al, Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi Dalam Meningkatkan Kesuksesan Sparkle 

Organizer, (Jurnal, Vol. 3, No.1, 2014) 
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keefektifan komunikasi interpersonal, peserta komunikasi dapat 

memberdayakan pemanfaatan kekuatan pesan verbal maupun nonverbal 

secara simultan. Peserta komunikasi berupaya saling meyakinkan, dengan 

mengoptimalkan penggunaan pesan verbal maupun nonverbal secara 

bersamaan, saling mengisi, saling memperkuat sesuai tujuan komunikasi.37 

 

5. Indikator Komunikasi Interpersonal 

 Indikator komunikasi interpersonal sebagai berikut: 

a. Keterbukaan (openness) 

Kesediaan untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang, 

mengakui perasaan, pikiran serta mempertanggungjawabkannya. 

b. Empati 

Kemampuan memahami perasaan individu lain, serta keinginan untuk 

menjaga perasaan individu lain. 

c. Sikap mendukung (supportiveness) 

Mampu berkomunikasi secara sopan, mendukung atau memberi semangat 

kepada individu lain, serta keinginan untuk membantu individu lain. 

d. Sikap Positif (positiveness) 

Menghargai keberadaan individu lain, menghargai pendapat atau kritikan, 

menerima kelebihan dan kekurangan individu lain, serta memberikan 

penghargaan. 

e. Kesetaraan (equality) 

Menganggap individu lain sederajat, mau memulai komunikasi lebih dahulu, 

dan tidak menghina keberadaan individu lain.38 

 

 

 

 

                                                             
37 Irma, http://irmacatur.blogspot.co.id/2012/04/ciri-ciri-komunikasi-interpersonal.html ,Diakses 

Tanggal 8 Oktober 2017,Pukul 14.01 Wib 
38 Damarhadi dan Cahyani, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Komunikasi Interpersonal Pada 

Anggota Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Bantul, (Jurnal Spirit, Vol. 3, No. 2, ISSN: 2087-

7641 Hal :5) 

http://irmacatur.blogspot.co.id/2012/04/ciri-ciri-komunikasi-interpersonal.html
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D. Produktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas Kerja 

 Produktivitas adalah sikap mental (attitude of mind) yang mempunyai 

semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan input untuk 

memproduksi barang atau jasa sebagai konsep pemenuhan kebutuhan manusia 

atau sering juga disebut sebagai sikap mental yang selalu memiliki pandangan 

bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok 

harus lebih baik dari hari ini39. 

 Produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan “mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini”40. Sikap-sikap mental yang 

produktif antara lain menyangkut sikap motivatif, disiplin, kreatif, inovatif, 

dinamis, professional, dan berjiwa kejuangan. Produktivitas kerja bukan 

sematamata ditujukan untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak banyaknya, 

melainkan kualitas unjuk kerja juga penting diperhatikan. Unjuk kerja yang baik 

dapat dipengaruhi oleh kecakapan dan motivasi. Kecakapan tanpa motivasi atau 

motivasi tanpa kecakapan, keduanya tidak dapat menghasilkan luaran yang tinggi. 

Produktivitas kerja indidividu perlu ditingkatkan secara terus-menerus, baik 

melalui pendidikan formal maupun latihan dan pengembangan, agar produktivitas 

organisasi dapat lebih meningkat. Dimensi dimensi dari produktivitas kerja di 

antaranya adalah sikap mental yang berupa etika kerja dandisiplin kerja, 

pendidikan, keterampilan, iklim kerja, dan jaminan sosial. 

 Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik 

(barang dan jasa) dengan masukan yang sebenarnya41. Masukan sering diartikan 

sebagai masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran di ukur dalam kesatuan fisik, 

bentuk dan nilai. Begitu pentingnya peranan produktivitas dalam pembangunan 

                                                             
39 Adiwinata dan Sutanto, Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas 

Karyawan CV. Intaf Lumajang, (Jurnal AGORA, Vol. 2, No. 1, 2014) 
40 Hamali, Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja:Studi Kasus Pada PT X Bandung, 

(Jurnal The Winners, Vol. 14, No. 2, 2013) 
41 Huzain, Peran Pimpinan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Graha 

Mandala Sakti Bontang, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2015, ISSN: 0000-0000) 
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nasional sehingga banyak yang menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan 

kualitas, bekerja efisien dan efektif sehingga mampu menciptakan produktivitas. 

 Produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional mempunyai 

pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan 

hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini42. 

Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia 

karena makna produktivitas adalah keinginan (the will) dan upaya (effort) 

manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala 

bidang. produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil 

barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara 

efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara 

keluaran dan masukan dalam satuan waktu tertentu. Produktivitas berarti rasio 

dari hasil yang dicapai dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

sesuatu. 

 Ditinjau dari segi keprilakuan, kepribadian seseorang sering menempatkan 

dirinya dalam berbagai bentuk sikap, cara berfikir dan cara bertindak berbagai hal 

yang mempengaruhi kepribadian seseorang atau organisasional yang tercermin 

dalam perilakunya yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kinerjanya43. 

 

2. Faktor-Faktor Produktivitas Kerja 

 Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah Faktor-faktor situasi 

juga berpengaruh terhadap tingkat kinerja yang dicapai seseorang, situasi yang 

mendukung misalnya adanya kondisi sarana usaha yang baik, ruang yang tenang, 

pengakuan atas pendapat rekan kerja yang lain, pemimpin yang mengerti 

kebutuhan karyawan dan tidak otoriter tetapi demokratis. Sistem kerja yang 

mendukung tentunya akan mendorong pencapaian kinerja yang tinggi daripada 

kondisi kerja yang tidak mendukung dimana terdapat pemimpin yang otoriter, 

                                                             
42 Purnama, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Bagian 

Produksi CV. Epsilon Bandung, (Jurnal Strategic, Vol. 7, No. 14, 2008) 
43 Rahmawati, Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PR Fajar Berlian 

Tulungagung, (Jurnal Bonoworo, Vol. 1, No. 1, 2013) 
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pelayanan yang kurang memuaskan, tekanan terhadap peranan, tentu akan 

menimbulkan kinerja karyawan yang rendah. 

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja sebagai berikut: 

a. Pekerjaan yang menarik. 

b. Upah yang baik. 

c. Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan. 

d. Etos kerja. 

e. Lingkungan atau sarana kerja yang baik. 

f. Promosi dan perkembangan diri mereka sejalan dengan perkembangan 

perusahaan. 

g. Merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi. 

h. Pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi. 

i. Kesetiaan pemimpin pada diri sipekerja. 

j. Disiplin kerja yang keras. 

 Sedangkan menurut Muchdarsyah menyebutkan bahwa yang dapat 

mempengaruhi kerja adalah sebagai berikut : 

a. Tenaga Kerja. 

b. Seni serta ilmu manajemen. 

c. Modal.44 

 

3. Indikator Produktivitas Kerja 

 Indikator Produktifitas Kerja Menurut Adiwinata dan Susanto adalah 45: 

a. Rasa Tanggung Jawab 

b. Rasa Cinta Terhadap Pekerjaan 

c. Kerja Sama 

d. Keinginan meningkatkan diri dan mengembangkan potensinya 

 

 

 

                                                             
44 Huzain, Peran Pimpinan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Graha 

Mandala Sakti Bontang, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2015, ISSN: 0000-0000) 

hal:484 
45 Ibid 
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E. Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian ini penulis merujuk pada kajian terdahulu untuk 

mendapatkan informasi dan pemahaman tentang penulisan ini. Adapun kajian 

terdahulu yang penulis jadikan rujukan adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan Produktivitas Kerja Pada 

Karyawan Costumer Service Bank Tabungan Negara Medan, Penelitian 

ini dilakukan oleh Winari Lestari dan Rahmi Lubis tahun 2014 . Penelitian 

dilakukan di Kota Medan. Penelitian ini tujuannya untuk melihat hubungan 

antara komunikasi interpersonal dengan produktivitas kerja, Sampel didalam 

penelitian ini adalah karyawan customer service di Bank Tabungan Negara 

Medan yang berjumlah 46 orang. Metode yang digunakan adalah metode 

kuantitatif. Instrumen penelitian menggunakan angket atau kuesioner. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi Product moment. Hasil 

dari penelitian ini terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

komunikasi interpersonal dengan produktivitas kerja (r = 0,47; p = 0,001). 

Secara umum, kontribusi komunikasi interpersonal terhadap produktivitas 

kerja adalah sebesar 22%,46 Dan dimana hipotesis diterima dan terdapat 

hubungan yang positif antara komunikasi interpersonal dan produktivitas 

kerja dengan nilai sign sebesar 0,001. 

2. Hubungan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi pada Karyawan Griya Perbelanjaan Mekar Yogyakarta), oleh Eva 

Nofiyanti tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat hubungan komunikasi interpersonal terhadap 

kinerja karyawan di Griya Perbelanjaan Mekar yogyakarta. Metode penelitian 

yang digunakan adalah survey. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 

orang yaitu karyawan Griya Perbelanjaan Mekar Yogyakarta .Instrumen 

dalam penelitian ini adalah lembaran angket atau kuesioner. Teknik analisa 

data yang digunakan adalah teknik deskriptif kuantitaif. Analisa data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan Teknik Korelasi product moment. 

                                                             
46 Winari Lestari dan Rahmi Lubis, Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan Produktivitas 

Kerja Pada Karyawan Costumer Service Bank Tabungan Negara Medan, (Jurnal Psikologia, Vol. 

9, No. 1, 2014) 
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Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

komunikasi interpersonal dengan kinerja karyawan di Griya Perbelanjaan 

Mekar secara signifikan sebesar 0,5205. Secara umum, kontribusi komunikasi 

interpersonal terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 27,09 %.47 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Komunikasi Interpersonal 

Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Lingkungan Bank BJB 

Cabang Cirebon, oleh Aditya Nurdiana, Retina Sri Sedjati dan Wahyu, 

tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat hubungan dan pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Produktivitas Kerja pegawai di lingkungan Bank BJB Cabang Cirebon.. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

explanatory survey. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Bank BJB 

Cabang Cirebon yang berjumlah 30 orang. Analisis data dilakukan dengan 

cara data yang dihasilkan di analisis secara deskriptif dan statistik, Sedangkan 

perhitungan statistik menggunakan analisis regresi linier dan berganda. Hasil 

pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Gaya kepemimpinan dan 

komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja pegawai Bank BJB Cirebon baik secara parsial maupun 

secara simultan,48 dengan Persamaan Regresi Y= 18,776 + 0,363 X1 +0,334 

X2 ,( R² = 0,524 ). Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Gaya 

kepemimpinan dan komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas kerja pegawai Bank BJB Cirebon baik secara parsial 

maupun secara simultan.49 

 

 

 

                                                             
47 Nofiyanti, Hubungan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Karyawan 

Griya Perbelanjaan Mekar Yogyakarta, (Skripsi, 2016) 
48 Nurdiana et al, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Komunikasi Interpersonal Tehadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Di Lingkungan Bank BJB Cabang Cirebon, (Jurnal Grage 

Manajemen, Vol. 2, No. 3, 2014. ISSN: 5338-5235). 
49 Nurdiana et al, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Komunikasi Interpersonal Tehadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Di Lingkungan Bank BJB Cabang Cirebon, (Jurnal Grage 

Manajemen, Vol. 2, No. 3, 2014. ISSN: 5338-5235). 
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F. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1. Defenisi Konsepsional 

 Konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan 

hubungan antara konsep konsep khusus yang akan menentukan variabel variabel 

yang akan saling berhubungan. istilah konsepsional merupakan pengarah atau 

pedoman yang lebih konkrit sehingga diperlukan definisi operasional.50 

Adapun Defenisi Konsepsional pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

A. Variabel X: Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang 

yang saling menjalin hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal 

biasanya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu sebagai komunikator dan 

sebagai komunikan. 51 

Menurut Damarhadi dan Cahyani indikator komunikasi interpersonal sebagai 

berikut: 

1) Keterbukaan (openness) 

Keterbukaan adalah suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu 

rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi 

dengan lingkungan di luar dirinya. Adapun keterbukaan juga dapat 

diartikan sebagai suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta 

mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk 

berkomunikasi.52 

Adapun yang menjadi Indikator dari Keterbukaan yaitu jujur, objektif 

terhadap stimulus yang datang,bersikap adil, tegas dan lain-lain. 

 

 

 

                                                             
50 http://konsepsionaldanoperasional.blogspot.co.id/2015/03/konsepsional-dan-operasional.html 

,Diakses Tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 9.34. 
51 Gunawati et al, Hubungan Antara Efektivitas Komunikasi Mahasiswa-Dosen Pembimbing 

Utama Skripsi Dengan Stres Dalam Menyusun Skripsi Pada Mahasiswa Program Studi Psikologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, (Jurnal Psikologi, Vol. 3, No. 2, 2006) 
52 http://handikap60.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-keterbukaan-dan-keadilan.html .Diakses 
tanggal 10 oktober 2017 pukul 7.40 

http://konsepsionaldanoperasional.blogspot.co.id/2015/03/konsepsional-dan-operasional.html
http://handikap60.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-keterbukaan-dan-keadilan.html%20.Diakses


32 
 

2) Empati (Emphaty) 

Proses kejiwaan seseorang individu larut dalam perasaan orang lain baik 

suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan atupun mengalami apa 

yang dirasakan atu dialami oleh orang tersebut.53 

Adapun Indikator dari Empati adalah kesadaran diri, kemampuan 

memahami perasaan individu lain, serta keinginan untuk menjaga perasaan 

individu lain. 

3) Sikap mendukung (supportiveness) 

Sikap mendukung adalah kesiapan individu atau kelompok untuk betindak, 

suport, berpersepsi, dan berpikir dalam menghadapi situasi.54 

Indikator dari Sikap Mendukung adalah diskusi, mampu berkomunikasi 

secara sopan, mendukung atau memberi semangat kepada individu lain, 

serta keinginan untuk membantu individu lain. 

4) Sikap Positif (positiveness) 

Sikap positif adalah perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.55 

Indikator dari Sikap Positif adalah Menghargai keberadaan individu lain, 

menghargai pendapat atau kritikan, menerima kelebihan dan kekurangan 

individu lain, serta memberikan penghargaan. 

5) Kesetaraan (equality) 

Kesetaraan adalah di mana semua orang yang berada dalam suatu 

masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama.56 

Indikator dari Kesetaraan adalah Menganggap individu lain sederajat, mau 

memulai komunikasi lebih dahulu, dan tidak menghina keberadaan 

individu lain. 

 

 

 

                                                             
53 http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-empati.html  ,Diakses tanggal 10 

oktober 2017 pukul 7.44 wib 
54 ibid 
55 ibid 
56 ibid 

http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-empati.html
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B. Variabel Y: Produktivitas Kerja 

Produktivitas adalah sikap mental (attitude of mind) yang mempunyai 

semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan input 

untuk memproduksi barang atau jasa sebagai konsep pemenuhan kebutuhan 

manusia atau sering juga disebut sebagai sikap mental yang selalu memiliki 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada kemarin 

dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.57 

Menurut Adiwinata dan Sutanto, indikator Produktifitas kerja sebagai berikut: 

1) Rasa Tanggung Jawab 

Rasa Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala 

sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, 

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung 

akibatnya.58 

Indikator dari Rasa Tanggung jawab adalah memahami pekerjaan, 

menyelesaikan tugas dengan baik, dan selalu berusaha untuk menghasilkan 

yang terbaik sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya. 

2) Rasa Cinta Terhadap Pekerjaan 

Rasa cinta terhadap pekerjaan adalah memberikan sesuatu yang terbaik 

mencurahkan segala bentuk perhatian  dengan segenap hati yang dimiliki 

dengan segala daya upaya untuk satu tujuan hasil yang terbaik dalam 

melakukan pekerjaan. 

 Indikator dari Rasa cinta terhadap pekerjaan adalah dengan mencerminkan 

sikap selalu semangat dalam bekerja, dengan selalu menjaga atau menjalin 

hubungan dengan semua orang disekitar, mencintai posisi atau jabatan 

yang menjadi tanggung jawab pekerjaan. 

3) Kerja Sama 

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

                                                             
57 Adiwinata dan Sutanto, Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas 

Karyawan CV. Intaf Lumajang, (Jurnal AGORA, Vol. 2, No. 1, 2014) 
58  



34 
 

Indikator dari Kerja sama adalah rela berkorban, membangun hubungan 

yang harmonis dilingkungan kerja, saling berbagi informasi, dan berusaha 

selalu menjaga komunikasi yang baik diantara semua orang sekitar. 

4) Keinginan Meningkatkan Diri dan Mengembangkan Potensinya.59 

 Keinginan meningkatkan diri dan mengembangkan potensi dilihat dari 

meningkatkan mutu profesi secara formal dan informal misalnya 

mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja, 

memiliki ide-ide yang cemerlang artinya pada saat rapat atau diskusi, 

selalu memberikan pendapat yang bermanfaat terhadap organisasi. 

2. Operasional Variabel  

 Menurut Damarhadi dan Cahyani, Indikator dari Komunikasi Interpersonal 

adalah sebagai berikut : 

a. Keterbukaan 

1) Jujur adalah suatu prilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian 

antara hati, perkataan dan perbuatan. 

2) Objektif adalah bertindak untuk secara langusng memperingati 

seseorang yang melakukan kesalahan. 

3) Bersikap adil adalah sikap yang tidak memihak kecuali kepada 

kebenaran. 

4) 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 , jelas dan pasti. 

b. Empati 

1) 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. 

 

2) Ikut merasakan adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. 

c. Sikap Mendukung 

                                                             
59 Ibid 
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1) Diskusi adalah komunikasi antara kelompok berupa salah satu ilmu 

atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa 

pemahaman yang baik dan benar. 

2) Komunikasi yang sopan adalah cara seseorang dalam menyampaikan 

pesan secara cakap dalam pemilihan kata dan mudah dimengeti oleh 

penerima informasi. 

3) Memberikan semangat adalah selalu memberikan dukungan atau 

motivasi dan semangat kepada orang lain dalam situasi pembuat 

keputusan. 

d. Sikap positif 

1) Menghargai keberadaan individu lain adalah selalu menghargai orang 

lain tanpa memandang status dan membeda-bedakannya. 

2) 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. 

e. Kesetaraan 

1) Menganggap individu lain sederajat adalah bersikap dengan 

memandang semua manusia itu sama dan tidak membeda-bedakannya. 

2) Memulai komunikasi lebih dahulu adalah berusaha selalu saling 

mengingatkan dan memberitahu antar sesama baik dalam kepentingan 

formal maupun informal. 

3) Tidak menghina keberadaan orang lain adalah berusaha selalu 

menghormati dan tidak mencemoohkan posisi atau jabatan orang lain. 

Menurut Adiwinata dan Sutanto, Indikator Produktivitas kerja sebagai berikut : 

a. Rasa Tanggung Jawab 

1) Memahami pekerjaan adalah berusaha untuk mengerti dan paham akan 

setiap pekerjaan yang akan dilakukan. 

2) Menyelesaikan tugas dengan baik adalah usaha untuk selalu 

menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik yang sesuai 

dengan keinginan yang diberikan oleh orang lain. 
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3) Hasil yang terbaik adalah selalu berorientasi kepada pencapaian yang 

maksimal dalam artian lebih baik dari yang terbaik. 

b. Rasa cinta terhadap pekerjaan 

1) Sikap selalu semangat adalah selalu bersemangat dalam melakukan 

setiap pekerjaan dan menyenanginya. 

2) Menjalin hubungan baik adalah selalu menjalin hubungan yang 

harmonis dengan semua rekan kerja. 

c. Kerja sama 

1) Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan selalu mau 

membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 

2) Berbagi informasi adalah selalu saling memberitahu terhadap 

informasi-informasi baru yang berguna bagi orang lain. 

d. Keinginan meningkatkan diri dan mengembangkan potensi 

1) Selalu berinovasi adalah berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas 

diri dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. 

2) Memiliki ide adalah selalu mempunyai ide-ide atau saran-saran dan 

menyalurkannnya ketika rapat yang sangat berguns dsn bermanfaat 

bagi organisasi. 
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Adapun Indikator dari Komunikasi Interpersonal (X) menurut Damarhadi dan 

Cahyani 2014 ,adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2. Operasional Variabel Indikator Komunikasi Interpersonal (X) 

Variabel Indikator Instrumen 
Skala 

Komunikasi 

Interpersonal 

(X) 

 

Keterbukaan 

Jujur 

Skala 

Likert 

Objektif 

Bersikap adil 

Tegas  

Empati 

Kesadaran diri membangun 

hubungan baik 

Ikut merasakan 

Sikap Mendukung 

Diskusi 

Komunikasi yang sopan 

Memberikan semangat 

Sikap Positif 

Menerima tanggapan 

Memahami dan berusaha mengerti 

akan maksud isi pesan (tanggapan) 

Menerima kritik 

Tidak beradu argumentasi 

Kesetaraan 

Memberitahu kemajuan yang dicapai 

antar sesama  

Berbicara dengan sopan 
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Adapun Menurut Adiwinata dan Sutanto, Indikator Produktivitas kerja (Y) 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1.3. Operasional Variabel Produktivitas Kerja (Y)  

Variabel Indikator Instrumen Skala 

Produktivitas 

kerja 

(Y) 

 

Rasa Tanggung 

Jawab 

memahami pekerjaan 

Skala 

Likert 

memenuhi persyaratan kerja 

menyelesaikan tugas dengan baik 

bekerja melebihi jam kerja 

menyelesaikan pekerjaan sesuai 

harapan 

Rasa Cinta 

Terhadap 

Pekerjaan 

bersemangat dalam bekerja 

menjalin hubungan baik 

menikmati jabatan 

Kerja Sama 

membantu rekan kerja yang beban 

kerjanya berlebihan 

membantu rekan walaupun tidak 

diminta 

memberikan informasi terlebih 

dahulu bila absen 

Berbagi informasi dengan rekan 

kerja 

Keinginan 

Meningkatkan 

diri dan 

mengembangkan 

potensi 

Mengikuti pelatihan guna 

meningkatkan kualitas kerja 

Berani memberikan saran 

Selalu memberikan ide ketika rapat 

 

 

6) Hipotesis 

Hipotesis dapat dibentuk berdasarkan dasar teori dan operasional variabel 

di atas sebagai berikut: 

Ha: Terdapat hubungan positif antara komunikasi interpersonal pimpinan dengan 

produktivitas kerja karyawan di Kantor Dinas Pendidikan Pekanbaru 

H0: Tidak terdapat hubungan positif antara komunikasi interpersonal pimpinan 

dengan produktivitas kerja karyawan di Kantor Dinas Pendidikan Pekanbaru. 

 

 


