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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai 

bagaimana hubungan interpersonal mahasiswa fakultas ilmu komunikasi 

universitas subang dalam kelompok kuliah kerja nyata universitas subang tahun 

2018. Konsep yang digunakan ialah konsep dari Jalaludin rakhmat tentang faktor-

faktor yng menumbuhkan hubungan interpersonal yang terdiri dari tiga indikator, 

yakni : percaya, sikap suportif, sikap terbuka.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok kuliah kerja nyata dari 14 

kelompok yang berjumlah 146 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah 

random sampling dengan jumlah 105 responden. Pengumpulan data pada penelitian 

ini mengunakan instrumen kuisoner, wawancara, observasi, dokumentasi serta 

studi kepustakaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator percaya, sikap suportif dan 

sikap terbuka berada pada interval tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan 

interpersonal mahasiswa fakultas ilmu komunikasi dalam kelompok kuliah kerja 

nyata tahun 2018 ialah baik. 
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Interpersonal relations between the students of the faculty of communication at the 

University of Subang in the University Subang real work lecture group in 2018. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to address the problem formulation of how interpersonal 

relations among the students of the faculty of communication at Subang University 

in a group of real university work in Subang in 2018. The concept used is the 

concept of Jalaludin Rakhmat about the factors that foster interpersonal 

relationships consisting of three indicators, namely : believe, supportive attitude, 

open attitude. 

The research method used is quantitative descriptive method. The 

population in this study were members of real working lecture groups out of 14 

groups totaling 146 students. The sampling technique used was random sampling 

with a total of 105 respondents. Collecting data in this study using questionnaire 

instruments, interviews, observations, documentation and literature studies. 

The results showed that indicators of trust, supportiveness and openness 

were at high intervals. These results indicate that the interpersonal relations of 

communication science students in the 2018 real work lecture group is good. 
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MOTTO  
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“Wahai orng-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, 

niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
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“Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau hidup sekedar 

bekerja, kera juga bekerja.” 

(Buya Hamka) 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) Universitas Subang bertitik tolak 

pada landasan pemikiran bahwa Universitas Subang mengemban tugas 

mengembangkan sumber daya manusia,  dan memiliki tanggung jawab dalam 

meningkatkan daya saing bangsa, serta universitas subang merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari masyarakat dan sesuai dengan visi misi Universitas 

Subang serta kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas KKNM 

sebagai salah satu bentuk kegiatan pengembangan SDM, kegiatan KKNM 

diselenggarakan dan diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen, sehingga programnya menjadi KKNM 

integratif  Universitas Subang. 

Arah kuliah kerja nyata mahasiswa sendiri bermuara pada beberapa poin, 

diantaranya ; menyiapkan program KKNM yang mendukung sarjana yang siap 

memahami sosial problem dalam pembangunan, kesesuaian antara kompetensi 

mahasiswa dengan masalah di lokasi KKNM, mengembangkan kemampuan 

mahasiswa dalam bekerja secara terpadu. 
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KKNM Universitas Subang dilaksanakan mulai dari tanggal 02 Juli 2018 

sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, dengan waktu sekitar 2 bulan Mahasiswa 

diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, dan 

menyusun program yang selaras dengan tema KKNM tersebut, tentunya dalam 

waktu selama 2 bulan akan terjadi dinamika, baik dinamika kelompok maupun 

dinamika interpersonal pada setiap individu satu dangan individu yang lainnya. 

Dalam kuliah kerja nyata, mahasiswa didorong untuk bisa membuat sebuah 

program yang dapat dilaksanakan bersama-sama, namun dengan baru dibentuknya 

sebuah kelompok kuliah kerja nyata tersebut membuat setiap anggotanya kesulitan 

untuk bisa saling memahami satu sama lain, karena belum terbentuk rasa percaya 

antar individunya, setiap individu masih dalam tahap perkenalan satu sama lain, 

sikap suportif juga masih belum muncul serta sikap keterbukaan antara masing-

masing individunya masih belum berani terbuka. 

Didalam sebuah kelompok kuliah kerja nyata terdapat mahasiswa yang berasal 

dari setiap fakultas yang berbeda sehingga pengetahuan serta ilmu yang dimiliki 

setiap mahasiswa pastilah berbeda pula, hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan 

bagi mahasiswa untuk dapat berhubungan dengan baik dengan setiap anggota, 

apalagi untuk mahasiswa yang berasal dari fakultas ilmu komunikasi, karena 

mahasiswa yang berasal dari fakultas ilmu komunikasi dalam bidang keilmuannya 

telah mendapat materi atau pengajaran mengenai hubungan interpersonal, sehingga 

diasumsikan bahwa mahasiswa fakultas ilmu komunikasi haruslah bisa untuk 

menerapkan apa yang telah didapatkannya dalam bangku kuliah untuk diterapkan 

dalam kehidupan berkelompok.  
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Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah  satu  kemampuan  yang  harus  

dimiliki  oleh mahasiswa  ketika  melaksanakan  program  KKNM  yakni  mampu  

menerapkan atau membangun hubungan interpersonal yang baik dengan setiap 

anggota kelompok masing-masing. Dalam  kehidupannya  manusia  tidak  lepas  

dari  komunikasi. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, disadari atau tidak 

melakukan rutinitas sehari-hari sejak bangun tidur hingga kembali secara kodrati 

senantiasa terlibat  dalam  komunikasi.  Terjadinya  komunikasi  merupakan  

konsekuensi dari hubungan sosial (social relations). 

“Hubungan interpersonal adalah dimana ketika kita 

berkomunikasi,kita bukan sekedar menyampaikan isi pesan, tetapi juga 

menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Jadi ketika kita 

berkomunikasi kita tidak hanya menentukan conten melainkan juga 

menentukan relationship” ( Rakhmat, 2018). 

Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. 

Kegagalan komunikasi sekunder terjadi, bila isi pesan kita dipahami, tetapi 

hubungan diantara komunikan menjadi rusak. ”komunikasi interpersonal yang 

efektif meliputi meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal barangkali 

yang paling penting,” tulis Anita Taylor et al.(1977:187).”Banyak penyebab dari 

rintangan komunikasi berakibat kecil saja bila ada hubungan baik diantara 

komunikan. Sebaliknya, pesan yang paling jelas,paling tegas dan paling cermat 

tidak dapat menghindari kegagalan,jika terjadi hubungan yang jelek.”setiap kali 

kita melakukan komunikasi, kita bukan hanya sekedar menyampaikan isi pesan; 

kita juga menentukan kadar hubungan interpersonal, bukan hanya menentukan 
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“conten” tetapi juga “relationship”. Kalimat-kalimat yang anda gunakan,sekali lagi, 

bukan hanya menyampaikan isi, tapi juga mendefinisikan hubungan interpersonal. 

Perbedaan Frame Of  References dan Field Of  Experiance yang dimiliki setiap 

individu menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam hubungan antar 

individu di setiap kelompok, walaupun berasal dari satu universitas yang sama 

perbedaan ini niscaya pasti ada karena bidang keilmuan yang mereka sedang jalani 

berbeda, dalam hal ini mahasiswa fakultas ilmu komunikasi haruslah bisa 

beradaptasi dalam kelompok agar mampu menjalin hubungan positif untuk bekerja 

sama dengan baik. 

Berhubungan interpersonal tidak  hanya  berguna  untuk  menjalin  hubungan 

namun juga untuk bisa membentuk sebuah pemahaman dan saling pengertian antara 

individu dengan individu yang lainnya. Namun,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  

bahwa  pelaksanaan  program Kuliah Kerja Nyata tidak semudah yang 

dibayangkan. Ketika mahasiswa terjun ke lapangan tempat  pengabdian, seringkali  

terjadi  hambatan,  utamanya  hambatan  dalam berhubungan interpersonal dan 

komunikasi. 

Dalam buku psikologi Jalaludin Rakhmat terdapat tiga faktor yang 

menumbuhkan hubungan interpersonal yaitu : Percaya, sikap terbuka, dan sikap 

suportif, ketiga faktor inilah yang jika dimiliki pada masing- masing anggota akan 

membentuk sebuah hubungan interpersonal yang menjadi baik.  

 Dari hasil wawancara  yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa peserta 

KKNM yang berasal dari fakultas ilmu komunikasi , dari kelompok 11 desa 



5 
 

 
 

Darmaga ia menyebut bahwa “hubungan interpersonal yang belum terbentuk secara 

baik, dapat mengakibatkan program yang telah disusun dan direncanakan masih 

banyak kekurangan, contohnya dalam hal keterbukaan anggota kelompok masih 

agak sungkan untuk mengeluarkan pendapatnya kepada anggota yang lain sehingga 

masih terhambat dalam pengungkapan pendapatnya”. Di salahsatu kelompok 

KKNM terjadi perubahan struktur kepengurusan setelah hampir 1 bulan sejak 

pertama dibuat karena dinilai kurang baik dalam fungsinya sebagai ketua, hal ini 

terjadi dikarenakan pada saat awal pembentukan kepengurusan satu sama lain 

individu masih sungkan untuk berpendapat dalam memilih ketuanya, selain itu di 

kelompok ini pula sempat terjadi sedikit perselisihan pada beberapa anggota 

kelompok perempuannya disebabkan belum adanya pengertian satu sama lain. 

Dalam setiap anggota kelompok biasanya memiliki satu sampai dua teman yang 

dekat dalam masing-masing kelompoknya, sehingga terbentuklah seperti adanya 

kelompok didalam kelompok tersebut. 

 Walaupun program Kuliah Kerja Nyata tahun 2018 telah usai faktanya 

hubungan anggota kelompoknya masih ada yang terjalin dengan baik sampai saat 

ini bahkan ada yang sampai menjadi teman dekat, namun ada pula hubungan yang 

tidak berlanjut dikarenakan dinamika buruk yang pernah terjadi dalam 

kelompoknya.  

Berdasarkan fenomena yang telah di paparkan atas, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian : Hubungan Interpersonal Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Subang Dalam Kuliah Kerja Nyata Universitas Subang  

Tahun 2018. 
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1.2 Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas sehingga 

dapat mengaburkan penelitian, maka perlu dibuat pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini mengukur hubungan interpersonal mahasiswa kelas 

reguler fakultas ilmu komunikasi dengan anggota kelompok Kuliah 

Kerja Nyata. 

b. Penelitian ini mengukur hubungan interpersonal dengan konsep Hal 

yang menumbuhkan hubungan interpersonal. 

c. Penelitian ini mengukur hubugan interpersonal dari penilaian anggota 

kelompok terhadap hubungan interpersonal mahasiswa fakultas ilmu 

komunikasi. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  peneliti memiliki 

rumusan masalah antara lain : 

1. Seberapa besar kepercayaan anggota kelompok kuliah kerja nyata 

Universitas Subang, terhadap anggota yang berasal dari mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi  dalam kuliah kerja nyata? 
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2. Seberapa besar sikap suportif anggota kelompok kuliah kerja nyata 

Universitas Subang, terhadap anggota yang berasal dari mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi  dalam kuliah kerja nyata? 

3. Seberapa besar sikap terbuka anggota kelompok kuliah kerja nyata 

Universitas Subang, terhadap anggota yang berasal dari mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi  dalam kuliah kerja nyata? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka tujuan 

dalam penelitian ini antara lain :  

1. Untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan anggota kelompok 

kuliah kerja nyata Universitas Subang, terhadap anggota dari 

mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi  dalam kuliah kerja nyata. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar sikap suportif anggota kelompok 

kuliah kerja nyata Universitas Subang, terhadap anggota dari 

mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi  dalam kuliah kerja nyata. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar sikap terbuka anggota kelompok 

kuliah kerja nyata Universitas Subang, terhadap anggota dari 

mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi  dalam kuliah kerja nyata. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.  Secara Teoritis  
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Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

sumbangan  pikiran  dalam  bidang  studi ilmu  komunikasi  interpersonal,  

khususnya dalam hubungan Interpersonal. 

 

2.  Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak : 

a. Peneliti  

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan dan pemahaman  

bagi  peneliti terkait bagaimana hubungan interpersonal mahasiswa Fakultas 

Ilmu Komunikasi kelas reguler dalam kuliah kerja nyata mahasiswa tahun 

2018.  

b. Mahasiswa  

Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan 

referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya dan mahasiswa secara 

umum  yang akan melakukan program kuliah kerja nyata mahasiswa agar 

memahami pentingnya komunikasi dan mampu melaksanakan praktik 

hubungan interpersonal dengan baik.  
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