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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Interpersonal Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang Dalam Kuliah Kerja Nyata 

Universitas Subang  Tahun 2018” peneliti terinspirasi skripsi-skripsi terdahulu 

antara lain :  

a. Skripsi Ika mauli diyawati dengan judul PENGARUH PROGRAM 

KULIAH KERJA NYATA TERHADAP KETERAMPILAN 

KOMUNIKASI SOSIAL MAHASISWA UINSA (studi pada 

mahasiswa peserta kkn gelombang II UINSA tahun 2016) beberapa 

kesimpulan dalam skripsi ini : 

- Adanya pengaruh antara Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)  

berpengaruh terhadap keterampilan komunikasi mahasiswa 

UIN Sunan Ampel Surabaya. 

- Melalui uji korelasi product moment, diketahui bahwa korelasi 

antara program Kuliah Kerja Nyata (KKN) terhadap 
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keterampilan komunikasi sosial mahasiswa berada dalam 

kategori “Kuat”. 

- Bentuk pengaruh program Kuliah Kerja Nyata (KKN) terhadap 

keterampilan komunikasi sosial mahasiswa saat KKN antara 

lain keberanian bicara di depan masyarakat, keberanian dan 

etika berpendapat, penyesuaian penggunaan bahasa, 

kemampuan dan etika berdiskusi, serta membudayakan sikap 

ramah. 

b. Skripsi Sella seloh maha dengan judul HUBUNGAN 

INTERPERSONAL SISWA SDN CIGADUNG “Studi Deskriptif 

Kuantitatif Hubungan Interpersonal Antar Siswa Kelas VI SDN 

Cigadung” Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang diuji 

adalah sama mengambil konsep mengenai hubungan interpesonal dan 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun kesimpulan 

dari peneliatian ini adalah : 

- siswa kelas VI SDN Cigadung dalam proses hubungan 

interpersonal selalu melakukan pengungkapan diri, 

menunjukan dukungan emosinal, menyelesaikan secara 

bersama dalam menangani suatu konflik, dan adanya daya tarik 

diantara satu sama lain. 

- Siswa kelas VI SDN Cigadung menyatakan dalam proses 

hubungan interpersonal dengan siswa lain kadang-kadang 

mereka melakukan pengungkapan diri satu sama lain. 
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- Secara keseluruhan dilihat dari hasil yang sudah diolah peneliti 

dapat menyimpulkan dilihat dari hasil persentase menunjukan 

49,80% hubungan interpersonal antar siswa kelas VI SDN 

Cigadung dinilai seimbang. 

c. Yusup Program Studi Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 dengan 

judul penelitian “Hubungan Interpersonal Antar Siswa Dan Keaktifan 

Belajar Siswa Program Keahlian Teknik Bangunan SMK Negeri 3 

Yogyakarta”. Persamaan nya adalah sama mengambil konsep 

hubungan interpersonal dengan metode kuantitatif. Adapun simpulan 

dari penelitian ini adalah : 

- Hubungan interpersonal antar siswa program keahlian teknik 

bangunan kelas X SMK Negeri 3 Yogyakarta berada pada 

kategori baik sebesar 69,05%.  

- Korelasi antar hubungan interpersonal antar siswa dengan 

prestasi belajar siswa kelas X program keahlian teknik 

bangunan SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun ajaran 2013/2014 

ada korelasi, tetapi tidak signifikan. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 

1 

 

Ika Mauli Diyawati 

 

Pengaruh Kuliah 

Kerja Nyata KKN 

Terhadap 

Keterampilan 

Komunikasi Sosial 

Mahasiswa 

UINSA(studi pada 

mahasiswa peserta 

kkn gelombang II 

UINSA tahun 

2016)  

- Mengambil 

permasalahan dari 

kegiatan KKN 

- Menggunakan 

metode kombinasi 

kuantitatif dan 

kualitatif 

- Menggunakan teori 

akomodasi 

2 

Sella Selloh Maha, 

Fakultas Ilmu 

Komunikasi 

Universitas Subang 

2017 

Hubungan 

Intterpersonal 

siswa SDN 

Cigadung 

- Mengambil konsep 

mengenai hubungan 

interpersonal 

- Penelitian 

dilakukan pada 

siswa SD 
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- Menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

 

3 

Yusup,  

Program Studi 

Pendidikan Teknik 

Sipil dan 

Perencanaan Fakultas 

Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta, 

2014 

Hubungan 

Interpersonal Antar 

Siswa Dan 

Keaktifan Belajar 

Siswa Program 

Keahlian Teknik 

Bangunan SMK 

Negeri 3 

Yogyakarta 

- Mengambil konsep 

mengenai hubungan 

interpersonal 

- Menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

 

- Penelitian dilakukan 

pada siswa SMK 

- Menggunakan 

metode asosiatif 

expost-facto  

 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Komunikasi interpersonal 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) juga di definisikan 

oleh Josep A. Devito dalam bukunya”The Interpersonal Communication 

Book” komunikasi antarpersonal merupakan proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil 

orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. 

(Murtiadi, Danarjati, & Ekawati, 2015) 
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 Menurut Richard L.Weaver II (1993) terdapat delapan karakteristik dalam 

komunikasi antarpribadi (Budyatna & Ganiem, 2011) ,yaitu : 

a. Melibatkan paling sedikit dua orang. 

Komunikasi antarpribadi melibatkan dua orang. Menurut Weaver, komunikasi 

antarpribadi melibatkan tidak lebih dari dua individu yang dinamakan a dyad. 

Jumlah dua individu bukanlah jumlah yang sembarangan. Jumlah tiga atau the tryad 

dapat dianggap sebagai kelompok yang terkecil, haruslah diingat bahwa 

komunikasi antarpribadi sebetulnya teerjadi antara dua orang yang merupakan 

bagian dari kelompok yang lebih besar. 

b. Adanya umpan balik atau feedback 

Dalam  komunikasi antarpribadi hampir selalu melibatkan umpan balik 

langsung. Seringkali bersifat segera, nyata, dan berkesinambungan. 

c. Tidak harus tatap muka 

Komunikasi antarpribadi tidak harus tatap muka. Bagi komunikasi antarpribadi 

yang sudah terbentuk, adanya saling pengertian antara dua individu, kehadiran fisik 

dalam berkomunikasi tidaklah terlalu penting. Tetapi menurut Weaver bahwa 

komnikasi tanpa interaksi tatap muka tidaklah ideal walaupun tidak harus dalam 

komunikasi antarpribadi. Menurutnya kehilangan kontak langsung berarti 

kehilangan faktor utama dalam umpan balik, sarana penting untuk menyampaikan 

emosi mesnjadi hilang. Bentuk idealnya memang adanya kehadiran fisik dalam 

baerinteraksi secara pribadi, walaupun tanpa kehaadirarn fisik masih dimungkinan. 
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d. Tidak harus bertujuan  

Anda bisa saja menyadari bahwa seseorang yang didiekat anda begitu gelisah 

terlihat dari kakinya yang selalu bergerak dan bergeser. Orang-orang itu mungkin 

mengkomunikasikan segala sesuatunya itu tanpa sengaja atau sadar, tetapi apa yang 

dilakukan itu merupakan pesan-pesan sebagai isyarat yang mempengaruhi Anda. 

Dengan kata lain telah terjadi penyampain pesan dan penginterpretasian pesan 

tersebut. 

e. Menghasilkan beberapa pengaruh atau effect. 

Efek atau pengaruh itu tidak harus segera dan nyata, tetapi harus terjadi. Contoh 

saat anda berbicara dengan orang yang sedang asik bermain game atau dengan 

orang yang sedang mendengarkan musik melalui earphone, contoh diatas bukanlah 

komunikasi antarpribadi jika pesan-pesan yang Anda sampaikan tidak diterima dan 

tidak menghasilkan efek. 

f. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata. 

Kita dapat berkomunikasi tanpa kata-kata seperti pada komunikasi nonverbal. 

Misalnya seorang suami telah membuat kesepakatan dengan istrinya pada suatu 

pesta, kalua suaminya mengedipkan matanya  sebagai suatu isyarat sudah waktunya 

untuk pulang. Jadi tidak perlu memanggil istrinya “mari kita pulang”. 

g. Dipengaruhi oleh konteks. 

Konteks merupakan tempat dimana pertemuan komunikasi terjadi termasuk apa 

yang mendahului  dan mengikuti apa yang dikatakan. 
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Konteks meliputi: 

1) Jasmaniah. Meliputi lokasi, kondisi lingkungan seperti suhu 

udara, pencahayaan, dan tingkat kebisingan, jarak antara 

komunikator , pengaturan tempat, dan waktu mengenai hari. 

2) Sosial. Konteks sosial merupakan bentuk hubungan yang 

mungkin sudah ada diantara partisipan. Contohnya kebanyakan 

orang berubah bagaimana mereka berinteraksi ketika berbicara 

dengan orangtua mereka atau saudara kandung dibandingkan 

bagaimana mereka berinteraksi ketika berbicara dengan teman-

teman mereka. 

3) Historis. Konteks Historis merupakan latar belakang yang 

diperoleh melalui peristiwa komunikasi sebelumnya antara 

partisipan. Hal ini mempengaruhi pertemuan yang sekarang. 

4) Psikologis. Konteks psikologis meliputi suasana hati dan 

perasaan dimana setiap orang membawakannya kepada 

pertemuan antarpribadi. 

5) Keadaan kultural yang mengelilingi peristiwa komunikasi. 

Konteks kultural meliputi keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, 

sikap-sikap, makna, hierarki social, agama, pemikiran mengenai 

waktu, dan peran dari partisipan (Samovar & Porter,2000). 

2.2.2 Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)  

Kuliah Kerja Nyata merupakan satu bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah 
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tengah masyarakat di luar Kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta  

menangani  masalah-masalah  pembangunan  yang  dihadapi.  

Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya 

meningkatkan  isi  dan  bobot  pendidikan  bagi  mahasiswa,  dan  untuk 

mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi. Pada 

pelaksanaan  di  lapangan,  Lembaga  Pemberdayaan  Pada  Masyarakat 

berkejasama dengan Pemerintah Daerah. Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan 

dalam masyarakat di luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi 

pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu 

pengetahuan, teknologi, serta seni untuk melaksanakan pembangunan yang  

makin  meningkat  serta  meningkatkan  persepsi  mahasiswa  tentang relevansi 

antara materi kurikulum yang mereka pelajari di kampus dengan realita 

pembangunan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Subang dalam buku pedoman 

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) Universitas Subang 2018, KKNM 

adalah media pembelajaran mahasiswa dalam masyarakat luar kampus yang 

bermuatan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan proses 

pembangunan menuju masyarakat gemar belajar dan membangun. 

Berdasarkan  beberapa  definisi  diatas,  maka  disimpulkan  bahwa dalam 

penelitian ini  yang dimaksud program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

(KKNM) adalah  merupakan satu bentuk program pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah 

tengah masyarakat di luar kampus yang dilaksanakan  oleh  perguruan  tinggi  
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dalam  upaya meningkatkan  isi  dan  bobot  pendidikan  bagi  mahasiswa,  dan  

untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi.  

Program  KKNM  ini  menjadi  media  pengaplikasian  ilmu mahasiswa  yang  

telah  didapatkan  di  kampus  sesuai  dengan  kompetensi yang  dimiliki  kepada  

masyarakat  sesuai  kebutuhan  dalam  upaya pembangunan guna menuju 

masyarakat gemar belajar dan membangun. 

2.2.3 Hubungan Interpersonal 

Menurut Pearson yang dikutip oleh dalam buku psikologi komuikasi  

menjelaskan bahwa hubungan interpersonal merupakan hubungan yang 

terdiri dari dua orang atau lebih yang saling ketergantungan satu sama lain 

dan menggunakan pola interaksi yang konsisten (Murtiadi, 2015:69). 

Sedangkan menurut Devito menjelaskan bahwa hubungan interpersonal 

merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai 

hubungan yang jelas (Devito, 2011 : 254). 

Menurut Management Study Guide (MSG) mengatakan bahwa  

“A strong bond between two or more people refers to interpersonal 

relationship. Attraction between individuals brings them close to each 

other and eventually results in a strong interpersonal relationship.” 

(Juneja, 2015) 

 

Definisi tersebut mengemukakan bahwa adanya ikatan antara dua atau lebih 

orang mengacu pada hubungan interpersonal. Dan hubungan interpersonal itu 

dipengaruhi dengan adanya daya tarik antara individu tersebut yang 
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membawa mereka dekat satu sama lain dan akhirnya menghasilkan hubungan 

interpersonal yang kuat (https://www.managementstudyguide.com). 

Hubungan interpersonal walaupun berkelompok, tentunya setiap anggota 

pada kelompok tersebut akan melakukan hubungan interpersonal, 

komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya hubungan interpersonal 

yang baik. Hubungan interpersonal adalah dimana ketika kita berkomunikasi 

bukan sekedar menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar 

hubungan interpersonalnya. Jadi ketika kita berkomunikasi kita tidak hanya 

menentukan content melainkan juga menentukan relationship ( Rakhmat, 

2018). 

Rogers mengemukakan bahwa hubungan interpersonal merupakan 

hubungan dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka dimana 

satu sama lainnya dapat menangkap rekasi secara verbal maupun non verbal. 

Hubungan interpersonal ditandai dengan adanya sikap menghargai, loyal dan 

toleran antara satu dengan yang lainnya, sikap terbuka dan adanya keakraban 

(Ristianti, 2017). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peneliti bisa mendefiniskan 

bahwa hubungan interpersonal adalah hubungan yang dilakukan dua orang  

atau lebih yang saling ketergantungan satu sama lain serta mempunyai 

hubungan yang jelas yang ditandai dengan adanya sikap menghargai, loyal 

dan toleran antara satu dengan yang lainnya, sikap terbuka dan adanya 

keakraban. 
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Dalam buku psikologi komunikasi ( Rakhmat, 2018) ada beberapa tahapan 

dalam menjalin hubungan interpersonal, yaitu : 

1. Pembentukan 

Tahap ini disebut juga dengan tahap perkenalan. Beberapa peneliti telah 

menemukan hal-hal menarik dari proses perkenalan. Fase pertama “fase kontak 

yang permulaan”, diatandai oleh usaha kedua individu untuk menangkap informasi 

dari reaksi lawannya. Masing-masing pihak berusaha menggali secepatnya 

identitas, sikap dan nilai pihak yang lain. Bila mereka merasa ada kesamaan, 

mulailah dilakukan proses mengungkapkan diri. Pada tahap ini informasi yang 

dicari meliputi data demografis, usia, pekerjaan, tempat tinggal, keadaan keluarga 

dan sebagainya. 

2. Peneguhan Hubungan 

Hubungan interpersonal tidaklah bersifat statis, tetapi selalu berubah. Untuk 

memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, diperlukan tindakan-

tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada empat faktor penting 

dalam memelihara keseimbangan ini, yaitu : 

a. Keakraban  

 Merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Hubungan 

interpersonal akan terpelihara apabila kedua belah pihak sepakat tentang tingkat 

keakraban yang diperlukan. 

b. Kontrol  

 Faktor ini membahas mengenai kesepakatan tentang siapa yang 

mengontrol siapa, dan bilamana jika dua orang mempunyai pendapat yang berbeda 
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sebelum mengambil kesimpulan siapakah yang harus berbicara lebih banyak, siapa 

yang menentukan, dan siapakan yang dominan. Konflik terjadi umumnya bila 

masing-masing ingin berkuasa, atau tidak ada pihak yang mau mengalah. 

c. Respon yang tepat 

 Respon ini bukan saja berkenaan dengan pesan-pesan verbal, tetapi juga 

pesan-pesan nonverbal. Jika pembicaraan yang serius dijawab dengan main-main, 

ungkapan wajah yang bersungguh-sungguh diterima dengan air muka yang 

menunjukan sikap tidak percaya, maka hubungan interpersonal interpersonal 

mengalami keretakan. Ini berarti kita sudah memberikan repson yang tidak tepat. 

d. Nada emosional yang tepat 

 Faktor terakhir yang dapat memelihara hubungan interpersonal adalah 

keserasian suasana emosial ketika komunikasi sedang berlangsung. Walaupun 

mungkin saja terjadi interaksi antara dua orang dengan suasana emosional yang 

berbeda, tetapi interaksi itu tidak akan stabil. Besar kemungkinan salah satu pihak 

akan mengakhiri interaksi atau mengubah suasana emosi. 

3. Pemutusan Hubungan 

Menurut R.D. Nye dalam bukunya yang berjudul Conflict Among Humans, 

setidaknya ada lima sumber konflik yang dapat menyebabkan pemutusan 

hubungan, yaitu :  

a. Kompetisi, dimana salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan 

mengorbankan orang lain. Misalnya, menunjukan kelebihan dalam bidang tertentu 

dengan merendahkan orang lain.  
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b. Dominasi, dimana salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga 

orang tersebut merasakan hak-haknya dilanggar. 

c. Kegagalan, dimana masing-masing berusaha menyalahkan yang lain apabila tujuan 

bersama tidak tercapai. 

d. Provokasi, dimana salah satu pihak terus menerus berbuat sesuatu yang ia ketahui 

menyinggung perasaan yang lain. 

e. Perbedaan nilai, dimana kedua belah pihak tidak sepakat tentang nilai-nilai yang 

mereka anut. 

Adapun Faktor – Faktor yang menumbuhkan Hubungan Interpersonal dalam 

buku psikologi komunikasi Jalaludin Rakhmat diantaranya : 

1. Percaya 

Bila saya percaya pada Anda, bila perilaku Anda dapat saya duga,bila saya 

yakin Anda tidak akan menghianati atau merugikan saya, maka saya akan lebih 

banyak membuka diri saya kepada Anda. Percaya menentukan efektivitas 

komunikasi. 

Menurut Giffin dalam Rahmat (2018), percaya didefinisikan “mengandalkan 

perilaku orang untuk mencapai  tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak 

pasti dan dalam situasi yang penuh resiko”  

Ada tiga faktor utama yang dapat menumbuhkan sikap percaya atau 

mengembangkan komunikasi yang didasarkan pada sikap saling percaya yaitu : 

- Menerima adalah adalah kemampuan berhubungan dengan orang 

lain tanpa menilai dan berusaha mengendalikan. Menerima adalah 
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sikap melihat orang lain sebagai manusia, sebagai individu yang 

patut duhargai. 

- Empati adalah memahami orang lain yang tidak mempunyai arti 

emosional bagi kita,sebagai keadaan ketika pengamat bereaksi 

secara emotional terhadap apa yang dialami orang lain. 

- Kejujuran adalah faktor ketiga yang menumbuhkan sikap percaya. 

Kejujuran mengakibatkan perilaku kita dapat diduga,untuk 

mendorong orang –orang percaya kepada kita. (Rakhmat, 2018 

:127) 

2. Sikap suportif 

Sikap suportif ialah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. 

Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima tidak jujur dan tidak empati.Sudah 

jelas dengan sikap defensif komunikasi interpersonal akan gagal karena orang 

defensif akan lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam 

situasi komunikasi ketimbang memahami pesan orang lain. 

Jack R.Gibb dalam ( Rakhmat, 2018) menyebutkan enam perilaku yang 

menimbulkan perilaku suportif yaitu:  

- Deskripsi, artinya penyampaian perasaan dan persepsi anda tanpa 

menilai. 

- Orientasi masalah adalah mengkomunikasikan keinginan untuk 

bekerja sama mencari pemecahan masalah. 

- Spontanitas adalah sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif 

yang terpendam. 
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- Empati sikap merasakan diri kita berada pada situasi orang lain 

- Persamaan adalah sikap memperlakukan orang lain secara horizontal 

dan demokratis, artinya kita menganggap orang lain sama tanpa 

membeda-bedakan. 

- Provisionalisme adaah kesediaan untuk meninjau kembali pendapat 

kita, untuk mengakui bahwa manusia adalah tempat kesalahan.  

3. Sikap terbuka 

Sikap terbuka (open- mindednes) ialah sikap dapat menerima masukan dari 

orang lain dan mengungkapkan reaksi dan tanggapan terhadap situasi yang sedang 

dihadapi ( Rakhmat, 2018). Adapun kriteria sikap orang terbuka : 

- Menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan logika 

- Membedakan dengan mudah 

- Berorientasi pada isi 

- Mencari informasi dari berbagai sumber  

- Lebih bersifat provisional dan bersedia mengubah kepercayaannya 

- Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian 

kepercayaannya  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

(Sumber : Olahan peneliti,2019) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan : Hubungan interpersonal memiliki faktor- faktor yang 

menumbuhkannya antara lain ; percaya, sikap suportif, dan juga sikap terbuka, 

ketiga faktor inilah yang jika melekat pada mahasiswa fakultas ilmu komunikasi 

dalam kelompok kuliah kerja nyata, akan terbentuk sebuah hubungan interpersonal. 

Percaya 

 

Hubungan Interpersonal Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Dalam Kelompok 

Kuliah Kerja Nyata Universitas Subang Tahun 2018 

Hubungan Interpersonal 

Faktor yang menumbuhkan 

hubungan interpersonal 

(Rakhmat 2018 :127) 

Sikap Suportif Sikap Terbuka 
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