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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.

Kata kunci : Hubungan interpersonal, Kuliah kerja nyata Universitas Subang



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.

Keywords: Interpersonal relations, Lectures on real work at Subang University



I PENDAHULUAN

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.

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. 

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, p. 24).

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 “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,  salahsatunya  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 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.



II TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Kuliah Kerja Nyata merupakan satu bentuk pendidikan dengan cara memberikan
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah 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.

Pengertian 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).

“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.

III METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  dimana  pendekatan

kuantitatif  menggambarkan  atau  menjelaskan  suatu  masalah  yang  hasilnya  dapat
digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau
analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasaan data sehingga data atau hasil
penelitian  dianggap  merupakan  representasi  dari  seluruh  populasi.  Dalam  riset
kuantitatif, periset dituntut bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. Artinya,
periset  tidak  boleh  membuat  batasan  konsep  maupun  alat  ukur  data  sekehendak
hatinya sendiri. Semuanya harus objektif dengan diuji dahulu apakah batasan konsep
dan alat ukurnya sudah memenuhi prinsip reliabilitas dan validitas. Dengan kata lain,
periset  berusaha  membatasi  konsep  atau  variabel  yang  diteliti  dengan  cara
mengarahkan riset  dengan  setting yang terkontrol,  lebih  sistematik  dan terstruktur
dalam sebuah  desain  riset.  Desain  riset  ini  sudah  harus  ditentukan  sebelum riset
dimulai (Kriyantono, 2006)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.
Deskripsi  kuantitatif  menyajikan  tahap  yang  lebih  lanjut  dan  observasi.  Setelah
memiliki seperangkat skema klasifikasi seperti itu, penyelidik kemudian mengukur
besar atau distribusi sifat-sifat itu diantara anggota-anggota kelompok tertentu. Dalam
hal ini  muncul peranan teknik-teknik statistik seperti  distribusi frekuensi,  tendensi
sentral, dan dispersi (Silalahi, 2015:114).

Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan  satu
variabel saja yaitu hubungan interpersonal mahasiswa fakultas ilmu komunikasi kelas
reguler dengan anggota kelompok kuliah kerja nyata tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan tipe skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu 
objek atau fenomena tertentu.

Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  anggota  kelompok  kuliah  kerja  nyata
mahasiswa  yang  didalamnya  terdapat  mahasiswa  fakultas  ilmu  komunikasi  kelas
reguler  dari  14  kelompok  ,sehingga  jumlah  populasinya  ialah  sebanyak  146
mahasiswa.

Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 105 mahasiswa yang diambil  dari
14 kelompok kuliah kerja  nyata  tahun 2018 yang didalamnya terdapat  mahasiswa
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang kelas regular. Jumlah sampel tersebut



merujuk  pada  table  penentuan  jumlah  sampel  dari  populasi  tertentu  yang
dikembangkan dari Issac dan Michael untuk tingkat kesalahan 5%. (Sugiyono, 2016)

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan
pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek penelitian, dari hasil
pengisian  kuesioner,  wawancara,  observasi (Kriyantono,  2006).  Data  primer  dari
penelitian ini adalah hasil kuesioner yang berupa identitas responden dan pernyataan
responden.

Data  sekunder  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  berupa  studi  kepustakaan,
jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik  pengumpulan  data  adalah  teknik  atau  cara-cara  yang dapat  digunakan
peneliti untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data dengan cara penyebaran angket (kuisioner) dan dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian deskriptif kuantitatif adalah
pengukuran gejala pusat (Central Tendency) dan pengukuran variasi kelompok. 

Tendensi  Sentral  bertujuan  untuk  mendapat  ciri  khas  tertentu  dalam  bentuk
sebuah nilai bilangan ciri khas dari bilangan tersebut. Ada tiga bentuk tendensi sentral
yang sering digunakan, yaitu : mean, median dan modus (Kriyantono, 2006)

Untuk menjelaskan keadaan kelompok,  dapat juga didasarkan pada tingkat variasi
data  yang  terjadi  pada  kelompok  tersebut.  Untuk  mengetahui  tingkat  variasi
kelompok data dapat dilakukan dengan melihat rentang data dan standar deviasi atau
simpangan baku dari kelompok data yang telah diketahui (Sugiyono, 2016).

Rentang  data  (range)  dapat  diketahui  dengan  jalan  mengurangi  data  yang
terbesar dengan data terkecil yang ada pada kelompok itu (Sugiyono, 2016).

Salah  satu  teknik  statistik  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  homogenitas
keompok adalah dengan varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi
nilai-nilai  individual  terhadap  rata-rata  kelompok.  Akar  varians  disebut  standar
deviasi atau simpangan baku (Sugiyono, 2016).

Lokasi  penelitian  tergantung  pada  lokasi  subjek  yang  kemungkinan  pada
wilayah kampus Universitas Subang.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis  data  pada  indikator  percaya berkaitan  dengan  seberapa  besar

penilaian responden terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi apakah responden
menganggap  mahasiswa  fakultas  ilmu  komunikasi  angota  yang  bisa  dipercaya..
Indikator percaya terbagi dalam 5 pernyataan .

Item pernyataan pertama tentang mahasiswa fakultas ilmu komunikasi
berhubungan dengan  anggota  kelompok  tanpa menilai  dan  mengendalikan,
Jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak 28 responden
atau  26,7%  dari  total  responden.  Jumlah  responden  yang  memilih  setuju
adalah  sebanyak  55 responden  atau  52,4%  dari  total  responden. Jumlah
responden  yang  memilih tidak setuju  adalah  sebanyak  21 responden  atau



20,0% dari  total  responden.  Jumlah  responden  yang  memilih  sangat  tidak
setuju adalah sebanyak 1 responden atau 1,%.   

Item pernyataan ke  dua tentang mahasiswa fakultas ilmu komunikasi
berempati  terhadap  anggota  kelompok,  jumlah  responden  yang  memilih
sangat setuju adalah sebanyak 38 responden atau 36,2% dari total responden.
Jumlah responden yang memilih setuju adalah sebanyak  62 responden atau
59,0% dari  total  responden.  Jumlah  responden  yang  memilih tidak setuju
adalah  sebanyak  4  responden  atau  3,8%  dari  total  responden.   Jumlah
responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 1%
dari total responden.   

Item pernyataan ke tiga mahasiswa fakultas ilmu komunikasi berusaha
mengertikan posisi dan perasaan anggota kelompok kuliah kerja nyata, jumlah
responden yang memilih  sangat  setuju adalah  sebanyak  26  responden atau
24,8% dari  total  responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah
sebanyak  70 responden atau  66,7% dari total  responden. Jumlah responden
yang memilih tidak setuju 9 responden atau 8,6% dari total responden. Tidak
ada yang memilih sangat tidak setuju.

Item  pernyataan  ke  empat  tentang  fakultas  ilmu  komunikasi  selalu
jujur, jumlah responden yang  memilih  sangat  setuju adalah  sebanyak  30
responden atau 28,6% dari total responden. Jumlah responden yang memilih
setuju adalah sebanyak 56 responden atau 53,3% dari total responden. Jumlah
responden  yang  memilih  tidak  setuju  adalah  sebanyak  19  responden  atau
18,1% dari total responden.  Tidak ada responden yang memilih sangat tidak
setuju.

item  pernyataan  ke  lima  tentang  fakultas  ilmu  komunikasi  tidak
menyimpan  rahasia,  jumlah responden  yang  memilih  sangat  setuju adalah
sebanyak 21 responden atau 20% dari total responden. Jumlah responden yang
memilih setuju adalah sebanyak 64 responden atau 61% dari total responden.
Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak  20 responden
atau  19% dari  total  responden.  Tidak  ada  responden yang memilih  sangat
tidak setuju.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rasa percaya anggota
kelompok kuliah kerja nyata terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi
kuat/tinggi dengan skor keseluruhan 78,14%. 

Analisis data pada indikator  sikap suportif   berkaitan dengan bagaimanakah
penilaian responden terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi apakah responden



beranggapan bahwa mahasiswa fakultas ilmu komunikasi itumemiliki sikap suportif
terhadapnya.

Item  pernyataan  ke  enam  tentang  fakultas  ilmu  komunikasi
menyampaikan  pandangan  tanpa  mengecam  gagasan  orang  lain,  Jumlah
responden yang memilih  sangat  setuju adalah  sebanyak  23 responden atau
21,9% dari  total  responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah
sebanyak  64 responden atau  61,0% dari total  responden. Jumlah responden
yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 18 responden atau 17,1% dari total
responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju.

Item pernyataan  ke  tujuh  tentang  fakultas  ilmu  komunikasi  bekerja
sama dalam mencari  pemesahan masalah,  jumlah  responden yang memilih
sangat setuju adalah sebanyak 29 responden atau 27,6% dari total responden.
Jumlah responden yang memilih setuju adalah sebanyak  67 responden atau
63,8% dari  total  responden.  Jumlah  responden  yang  memilih tidak setuju
adalah  sebanyak  7  responden  atau  6,7%  dari  total  responden.   Jumlah
responden yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,9%
dari total responden.   

Item pernyataan  ke  delapan  tentang  fakultas  ilmu  komunikasi  tidak
menyelimuti terpendam, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah
sebanyak  17  responden atau  16,2% dari total  responden. Jumlah responden
yang  memilih  setuju  adalah  sebanyak  77 responden  atau  73,3% dari  total
responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju 11 responden atau
10,5% dari total responden. Tidak ada yang memilih sangat tidak setuju.

Item  pernyataan  ke  sembilan tentang  fakultas  ilmu  komunikasi
menganggap  anggota  kelompok  sebagai  orang yang patut  dihargai, jumlah
responden yang memilih  sangat  setuju adalah  sebanyak 22 responden atau
21,0% dari  total  responden. Jumlah responden yang memilih  setuju adalah
sebanyak  6 responden atau  73,3% dari  total  responden.  Jumlah  responden
yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 7 responden atau 6,7% dari total
responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju.

Item  pernyataan  ke  sepuluh  tentang  mahasiswa  fakultas  ilmu
komunikasi  tidak  membeda-bedakan  status  anggota  kelompok,  jumlah
responden yang memilih  sangat  setuju adalah  sebanyak 22 responden atau
21,0% dari  total  responden. Jumlah responden yang memilih  setuju adalah
sebanyak  76 responden atau  72,4% dari total  responden. Jumlah responden
yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 20 responden atau 19% dari total
responden. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju.

Item pernyataan ke sebelas tentang mahasiswa fakultas ilmu bersedia
meninjau  kembali  pendapat  pribadinya,  jumlah responden  yang  memilih



sangat setuju adalah sebanyak 10 responden atau 9,5% dari total responden.
Jumlah responden yang memilih setuju adalah sebanyak  92 responden atau
87,6% dari  total  responden.  Jumlah  responden  yang  memilih  tidak  setuju
adalah  sebanyak  3  responden  atau  2,9%  dari  total  responden.  Tidak  ada
responden yang memilih sangat tidak setuju.

Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  indikator  sikap  suportif,
didapatkan hasil bahwa Sikap suportif mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas  Subang  dalam  kelompok  kuliah  kerja  nyata  tahun  2018
memberikan  penilaian  pada  interval  sangat  kuat/sangat  tinggi  dengan
Persentase 93,19%.

Analisis data pada indikator  sikap terbuka   berkaitan dengan bagaimanakah
penilaian responden terhadap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi apakah responden
beranggapan bahwa mahasiswa fakultas ilmu komunikasi itu memiliki sikap terbuka
menurutnya.

Item  pernyataan  ke  duabelas  tentang  mahasiswa  fakultas  ilmu
komunikasi  menilai  pesan  secara  objektif  dengan  menggunakan  data  dan
logika,  Jumlah  responden  yang memilih  sangat  setuju  adalah  sebanyak  17
responden atau  16,2% dari total responden. Jumlah responden yang memilih
setuju adalah sebanyak 74 responden atau 70,5% dari total responden. Jumlah
responden  yang  memilih tidak setuju  adalah  sebanyak  14 responden  atau
13,3% dari total responden.  Tidak ada  responden yang memilih sangat tidak
setuju.

Item  pernyataan  ke  tigabelas  tentang  mahasiswa  fakultas  ilmu
komunikasi  dapat  membedakan dengan mudah dan melihat  nuansa,  jumlah
responden yang memilih  sangat  setuju adalah  sebanyak  11  responden atau
10,5% dari  total  responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah
sebanyak  80 responden atau  76,2% dari total  responden. Jumlah responden
yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 14 responden atau 13,5% dari total
responden.  Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju.   

Item  pernyataan  ke  empatbelas  tentang  mahasiswa  fakultas  ilmu
komunikasi  melihat  isi  pesan bukan siapa  yang menyampaikannya, jumlah
responden yang memilih  sangat  setuju adalah  sebanyak  20  responden atau
19,0% dari  total  responden. Jumlah responden yang memilih setuju adalah
sebanyak  75 responden atau  71,4% dari total  responden. Jumlah responden
yang memilih tidak setuju 10 responden atau 9,5% dari total responden. Tidak
ada yang memilih sangat tidak setuju.

Item  pernyataan  ke  limabelas tentang  mahasiswa  fakultas  ilmu
komunikasi, jumlah responden yang memilih sangat setuju adalah sebanyak
22  responden  atau  21,0%  dari  total  responden.  Jumlah  responden  yang



memilih  setuju  adalah  sebanyak  80 responden  atau  76,2%  dari  total
responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak  3
responden atau 2,9% dari total responden. Tidak ada responden yang memilih
sangat tidak setuju.

Item  pernyataan  ke  enambelas  tentang  mahasiswa  fakultas  ilmu
komunikasi bersedia meninjau pendapat pribadinya,  jumlah responden yang
memilih sangat setuju adalah sebanyak 18 responden atau 17,1% dari total
responden.  Jumlah  responden  yang  memilih  setuju  adalah  sebanyak  82
responden atau 78,1% dari total responden. Jumlah responden yang memilih
tidak  setuju  adalah  sebanyak  5 responden atau  4,8% dari  total  responden.
Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju.

Item  pernyataan  ke  tujuhbelas  tentang  tentang  mahasiswa  fakultas
ilmu  komunikasi  mencari  pengertian  pesan  yang  tidak  sesuai  dengan
kepercayaannya,  jumlah responden  yang  memilih  sangat  setuju adalah
sebanyak 15 responden atau 14,3% dari total  responden. Jumlah responden
yang  memilih  setuju  adalah  sebanyak  74 responden  atau  70,5% dari  total
responden. Jumlah responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 16
responden  atau  15,2%  dari  total  responden.  Tidak  ada  responden  yang
memilih sangat tidak setuju.

Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  indikator  sikap  terbuka,
didapatkan  hasil  bahwa hubungan  interpersonal mahasiswa  Fakultas  Ilmu
Komunikasi Universitas Subang dalam kelompok kuliah kerja nyata   tahun
2018  memberikan penilaian pada interval  sangat kuat/sangat tinggi  dengan
Persentase 94,01%.

Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  hubungan  interpersonal secara
keseluruhan,  didapatkan  hasil  bahwa  hubungan  interpersonal mahasiswa  Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Subang dalam kelompok kuliah kerja nyata tahun 2018
memberikan  penilaian  pada  interval  kuat/tinggi dengan  Persentase  77,50%.  Hasil
tersebut merupakan jawaban terhadap rumusan masalah pada penelitian ini mengenai
seberapa besar hubungan interpersonal mahasiswa fakultas ilmu komunikasi dalam
kelompok kuliah kerja nyata universitas subang tahun 2018.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah mengenai
seberapa  besar hubungan  interpersonal  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Komunikasi
Universitas Subang dalam kelompok kuliah kerja nyata universitas subang Tahun
2018. Peneliti  menggunakan  konsep  faktor  yang  menumbuhkan  hubungan
interpersonal dari Jalaludin Rakhmat (2016) yang terdiri dari tiga indikator, yakni :
Percaya,  sikap  suportif  dan  sikap  terbuka.Peneliti  mengukur  hubungan



interpersonal  mahasiswa  fakultas  ilmu  komunikasi  dari  penilaian  anggota
kelompok kuliah kerja nyata universitas suabng tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap  105 responden  anggota
kelompok  kuliah  kerja  nyata  yang  didalamnya  ada  mahasiswa  fakultas  ilmu
komunikasi  kelas  reguler dengan  menggunakan  instrumen  penelitian  kuisoner,
wawancara,  observasi,  dokumentasi  serta  bahan  pustaka,  peneliti  dapat
menyimpulkan sebagai berikut :
1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang  dalam kelompok

kuliah  kerja  nyata  Tahun 2018  mendapatkan kepercayaan yang tinggi  dari
anggota  kelomponya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  indikator
percaya berada  pada interval  kuat/tinggi  dengan persentase  78,14%.Hal  ini
ditandai  dengan  anggota  kelompok  kuliah  kerja  nyata  merasa  mahasiswa
fikom  berhubungan  tanpa  menilai  dan  mengendalikan,  mahasiswa  fikom
berusaha  mengertikan  posisi  dan  perasaan  anggota  kelompok,mahasiswa
fikom tidak menyimpan rahasia terhadap anggota kelompok, dan mahasiswa
fikom berempati terhadap anggota kelompok.

2. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang  dalam kelompok
kuliah  kerja  nyata  tahun 2018 dinilai  memiliki  sikap  suportif  yang sangat
tinggi  dengan  persentase  93,19%.. Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan
bahwa  mahasiswa  fakultas  ilmu  komunikasi  dalam  kuliah  kerja  memiliki
sikap suportif  sangat kuat terhadap anggota kelompok, yang ditandai dengan
mahasiswa  fikom  menyampaikan  gagasan  tanpa  mengecam  gagasan  dari
anggota  lain,  mahasiswa  fikom  bekerja  sama  dalam  mecari  solusi  dalam
pemecahan  masalah,  mahasiswa fikom tidak  menyelimuti  motif  terpendam
terhadap  anggota  lain,  dan  mahasiswa  fikom  menganggap  anggota  lain
sebagai orang yang patut dihargai.

3. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang  dalam kelompok
kuliah kerja nyata  tahun 2018 dinilai dapat bersikap terbuka dengan anggota
kelompok  dilihat  dari  hasil  penelitian  dengan  hasil  sangat  tinggi  pada
indikator  sikap  terbuka,  artinya  anggota  kelompok  menilai  sangat  setuju
jikalau mahasiswa fakultas ilmu komunikasi bersikap terbuka, 

4. Hubungan  interpersonal  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Komunikasi  Universitas
Subang  dalam  kelompok  kuliah  kerja  nyata  tahun  2018 menghasikan
penilaian pada interval kuat/tinggi dengan Persentase 77,50%.  Hal ini diukur
melalui tiga indikator, yaitu : percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka.

Saran

Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  peneliti
memberikan saran sebagai berikut :



1. Setiap  mahasiswa  fakultas  ilmu  komunikasi  harus  mampu  berhubungan
dengan anggota kelompok kuliah kerja nyatanya secara baik, karena dengan
bekal keilmuan yang telah di pelajarinya seharusnya bisa menjadi referensi
bagaimana mereka harus berhubungan, karena dalam sebuah kelompok setiap
anggota  akan  selalu  saling  berinteraksi  satu  sama  lain  sehingga  jikalau
hubungan interpersonalnya  baik,  maka program yang akan dijalankan  oleh
kelompok  akan  bisa  berjalan  dengan  tanpa  ada  hambatan  hubungan
interpersonal karena komunikasi yang lancar.

2. Peneliti  berharap  bahwa penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan rujukan  untuk
penelitian  di  masa  yang  akan  datang.  Peneliti  merekomendasikan  agar
melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapat
hasil penelitian lebih mendalam dan dengan sudut pandang yang berbeda. 
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