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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tak dapat dipungkiri bahwa Pulau Jawa hingga sa’at ini masih 

merupakan sentral segala aspek tumbuh kembangnya berbagai hal di Indonesia. 

Banyaknya jumlah penduduk membuat kemajuan berkembang pesat di berbagai 

sektor, salah satunya ialah di bidang pendidikan. Sejatinya pendidikan telah 

menjadi harga mati bagi rakyat Indonesia dalam upaya mencapai titik 

pembangunan. Pendidikan beperan penting dalam membangun daya saing bangsa, 

mengurangi kemiskinan, dan  meningkatkan ekonomi. Di Indonesia, pendidikan 

telah berkembang dari masa ke masa. Berbagai kota di pulau Jawa menjadi pusat 

berkembangnya pendidikan dengan ciri dan karakter masing-masing wilayahnya. 

Setidaknya ada lima kota di Indonesia yang dikenal dengan sebutan ‘kota 

pendidikan’. Ke-lima kota itu mulai dari kota Jakarta, Bandung, Jogjakarta, 

Surabaya serta Malang. 

Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki sejumlah 

institusi pendidikan ternama, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi. 

Dengan kondisi seperti itu, tentunya banyak pelajar atau mahasiswa berasal dari 

luar Malang bahkan luar Jawa yang kemudian menetap sementara di Malang demi 

mendapatkan pendidikan. 

Pulau Jawa mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk luar Jawa, 

baik itu untuk mengadu nasib maupun mengeyam pendidikan. Mereka sadar 

bahwa jumlah penduduk yang begitu banyak kemudian persaingan yang besar 
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menjadi faktor utama dalam peningkatan kualitas di berbagai hal, salah satunya 

ialah di bidang pendidikan. Jumlah sekolah maupun perguruan tinggi yang tidak 

sedikit menjadi pendorong bagi tiap-tiap instansi untuk memajukan mutu dan 

kualitas mereka masing-masing. Salah satu lembaga pendidikan terkemuka di 

pulau Jawa khususnya dikota Malang ialah Universitas Muhammadiyah Malang. 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan salah satu 

kampus swasta berskala nasional. Itu dikarenakan mutu dan kualitas kampus yang 

sudah meng-Indonesia, UMM mempunyai daya tarik tersendiri dimata 

khalayaknya sehingga peserta didik yang datang untuk memperoleh status 

mahasiswa berasal dari berbagai pelosok daerah di tanah air..  

Jumlah mahasiswa aktif UMM mencapai angka 23.000 orang. Dari 

jumlah tersebut di atas, lebih dari 30% mahasiswanya datang dari luar Jawa dan 

sebagian diantaranya termasuk mahasiswa yang berasal dari Provinsi Riau1. 

Peningkatan jumlah mahasiswa ini tentu tidak lepas dari hasil komunikasi yang 

baik dari internal maupun eksternal kampus dalam usaha memperkenalkan UMM.  

Hubungan kampus dengan publiknya selalu dijaga dengan baik dalam 

rangka mempertahankan elektabilitas institusi. Peran berbagai pihakpun sangat 

berpengaruh, baik staf, karyawan, mahasiswa, dosen maupun petinggi kampus. 

Selain Divisi Humas UMM, mahasiswa juga merupakan corong informasi bagi 

publik. Citra institusi juga akan dipengaruhi oleh mahasiswanya. Tidak dipungkiri 

bahwa kampus berharap banyak agar mahasiswanya mampu menjadi ikon kampus 

                                                        
1 Data dari Bagian Administrasi Akademik (BAA) UMM. 
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khususnya di daerah asal mereka masing-masing. Hal itu tentu akan terwujud 

dengan komunikasi efektif yang dilakukan. 

Mahasiswa asal Riau di kota Malang terhimpun dalam Organisasi Daerah 

(ORDA) Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau (IKPMR) Malang. Organisasi 

ini merupakan diplomasi mahasiswa Riau yang ada di Kota Malang. Organisasi 

ini beranggotakan mahasiswa asal Riau dari berbagai perguruan tinggi di kota 

Malang. Dalam struktur kepengurusannya terdapat bidang yang mengurusi 

keanggotaan yang pendataannya dikategorikan berdasarkan kampus masing-

masing. 

Berdasarkan data dari Badan Administrasi Akademik (BAA) UMM, 

jumlah mahasiswa Riau di kampus UMM di tiap tahunnya mengalami 

peningkatan, angkatan 2007 terdata sebanyak 9 orang, 2008 = 11 orang, 2009 = 

12 orang, 2010 = 15 orang, 2011 = 29 orang. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak 

mahasiswa dari provinsi lain, namun sudah memberikan kontribusi baik bagi 

UMM. Hal ini dipengaruhi oleh peran serta mahasiswa dalam memperkenalkan 

UMM di tiap kesempatan komunikasi dengan masyarakat Riau. 

Dalam penelitian ini, peneliti menduga adanya komunikasi yang 

dilakukan mahasiswa asal Riau dalam memperkenalkan UMM kepada 

masyarakat, sehingga volume mahasiswa UMM dari daerah Riau pada tiap 

tahunnya mengalami peningkatan, ini merupakan bukti adanya peran serta 

komunikasi mahasiswa dalam memperkenalkan UMM di Riau. Tentunya terdapat 

berbagai cara dan pola komunikasi yang dilakukan mahasiswa asal Riau dalam 

memperkenalkan UMM.  
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Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pola Komunikasi Mahasiswa Dalam Memperkenalkan Universitas 

Muhammadiyah Malang Di Riau (Studi pada mahasiswa UMM asal Riau)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi yang dilakukan mahasiswa yang 

tergabung di Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau dalam memperkenalkan 

UMM di Riau. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi yang dilakukan 

mahasiswa yang tergabung di Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau dalam 

memperkenalkan UMM di Riau. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan pemahaman akan gambaran secara konkrit mengenai 

pola-pola komunikasi dalam kaitannya dengan komunikasi interpersonal dan juga 

memberi referensi wacana keilmuan bagi peneliti yang lain. 

D.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan pula dapat 

memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pola komunikasi yang 

dilakukan mahasiswa dalam memperkenalkan kampus. 
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E. Tinjauan Pustaka  

E.1. Pengertian Komunikasi 

Pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan Latin 

“communicatio”. Istilah ini bersumber dari perkataan “communis” yang berarti 

sama sama disini maksudnya sama makna. 

Onong Uchjana Effendy mendefinisikan komunikasi sebagai berikut : 

 “Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk 

lambang-lambang yang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan 

berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan dan sebagainya 

yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain baik langsung secara 

tatap muka maupun tidak langsung melalui berbagai media dengan tujuan 

mengubah sikap, pandangan atau perilaku” (Effendy, 2006:9-10). 

Lasswell (Cangara, 1998) mengemukakan bahwa cara yang cepat untuk 

merumuskan suatu tindakan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: 

who (siapa), says what (menyatakan apa), in wich channel (melalui saluran apa), 

to whom (kepada siapa), with what effect (dengan efek apa).  

Berdasarkan defenisi laswell ini dapat diturunkan 5 unsur komunikasi 

yang saling bergantungan satu sama lain, yaitu Pertama ; sumber (source), sering 

disebut juga pengirim (sender), komunikator atau pembicara (speaker). Sumber 

adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. 

Sumber bisa jadi seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau Negara. 

Kedua ; Pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 
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Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau non verbal yang mewakili 

perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tersebut. Ketiga ; saluran atau 

media, yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan 

kepada penerima. Pada dasarnya saluran komunikasi manusia adalah 2, yaitu 

cahaya dan suara. Saluran juga merujuk pada cara penyampaian pesan, apakah 

langsung (tatap muka) atau lewat media (cetak dan elektronik). Keempat ; 

penerima (receiver) sering juga disebut sasaran / tujuan (destination) atau 

khalayak, yaitu orang yang menerima pesan dari sumber. Kelima ; efek, yaitu apa 

yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan, seperti : terhibur, 

bertambahnya pengetahuan, perubahan sikap atau bahkan perubahan perilaku. 

(Riswandi, 2009:4) 

Kelima unsur tersebut diatas sebenarnya belum lengkap bila dibandingkan 

dengan unsur - unsur komunikasi yang terdapat dalam model – model yang lebih 

baru. Unsur - unsur yang sering ditambahkan adalah umpan balik (feedback), 

gangguan komunikasi (noise) dan konteks atau situasi komunikasi. 

Jadi, berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.  

Berbeda dengan Everett M. Rogers yang dikutip oleh Hafied Cangara 

dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, “komunikasi adalah proses dimana 

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

untuk mengubah tingkah laku mereka” (Cangara, 2002:6). 
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E.2 Tujuan Komunikasi 

 Setiap komunikasi yang dilakukan mempunyai tujuan, tujuan komunikasi 

menurut Onong Uchjana Effendy, adalah  : 

1. Perubahan sikap (Attitude change) 

2. Perubahan pendapat (Opinion change) 

3. Perubahan Perilaku (Behavior change) 

4. Perubahan sosial (Sosial change) (Effendy, 2001:10). 

 Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut itu, maka sebelumnya harus 

diteliti apa yang seharusnya menjadi tujuan dilakukannya komunikasi itu. Tujuan 

komunikasi menurut A.W Widjaja adalah  : 

1. Apakah kita ingin menjelaskan sesuatu pada orang lain. Ini dimaksudkan 

apakah kita menginginkan orang lain mengerti dan memahami apa yang 

kita maksud. 

2. Apakah kita ingin agar orang lain menerima dan mendukung gagasan kita. 

Dalam hal ini ternyata cara penyampaian akan berbeda dengan cara yang 

dilakukan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan saja. 

3. Apakah kita ingin agar orang lain mengerjakan sesuatu atau agar mereka 

mau bertindak (Widjaja, 1997:11). 

E.3 Fungsi Komunikasi 

 Berbicara mengenai fungsi komunikasi, Onong Uchjana Effendy, 

mengemukakan bahwa fungsi komunikasi adalah  : 

1. Menginformasikan (to inform) 
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Adalah memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan 

kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan 

tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. 

2. Mendidik (to educate) 

Adalah komunikasi merupakan sarana pendidikan, dengan komunikasi 

menusia dapat menyampaikan ide atau pikirannya kepada orang lain, 

sehingga orang lain mendapat informasi dan ilmu pengetahuan. 

3. Menghibur (to entertain) 

Adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, 

pendidikan dan mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan 

hiburan atau menghibur orang lain. 

4. Mempengaruhi (to influence) 

Adalah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi 

tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikasn dan 

lebih jauhnya lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan 

sesuai dengan yang diharapkan (Effendy, 2006 : 36) 

 Dilihat dari fungsi dan keberadaanya di masyarakat, komunikasi tidak bisa 

lepas dari kehidupan karena komunikasi akan selalu berada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

E.4 Pola Komunikasi 

Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, sehingga 

dengan adanya berbagai macam model komunikasi dan bagian dari proses 
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komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan  mudah digunakan dalam 

berkomunikasi. Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola 

komunikasi merupakan bagian dari proses komunikasi. Proses komunikasi 

merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh  

feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi, akan timbul pola, model, 

bentuk dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses 

komunikasi.   

Dalam sebuah peristiwa komunikasi, komunikasi antar pribadi khususnya 

akan terjadi komunikasi yang saling berkesinambungan antara individu dengan 

individu lainnya. Jaringan disini adalah saluran yang digunakan  untuk 

meneruskan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian jaringan 

komunikasi akan membentuk sebuah struktur / pola yang dikenal dengan sebutan 

pola komunikasi (Mulyana, 2005 : 89-90)  

Pola komunikasi terbentuk dengan sendirinya (tidak disengaja) dalam 

suatu proses komunikasi. Biasanya pola yang terbentuk berdasarkan jenis apa dan 

siapa saja pemegang peran komunikasi  tersebut. Dalam sebuah proses 

komunikasi terkadang memiliki satujenis pola komunikasi, tergantung pada besar 

kecilnya jumlah komunikan serta tujuan komunikasi. 

E.4.a Jenis-jenis Pola Komunikasi 

Terdapat lima macam pola / struktur komunikasi yang sering dijumpai 

dalam masyarakat, antara lain (Devito, 1997 : 344-345) : 
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Gambar 1 : Struktur / Pola Komunikasi 

Sumber : Devito (1997 : 345) 

 

a. Pola Lingkaran, pada pola ini tidak ada pemimpin, semua anggota 

posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama 

untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi 

dengan dua anggota lainnya. 

b. Pola Roda, memiliki pemimpin yang jelas yaitu yang posisinya jadi pusat. 

Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima 

pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seseorang ingin 

berkomunikasi dengan orang lain, maka pesannya harus disampaikan 

melalui pemimpinnya. 
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c. Pola Y, struktur ini relatif kurang tersentralisasi dibandingkan dengan 

struktur roda. Pada struktur Y juga terdapat pemimpin yang jelas (orang 

ketiga dari bawah). Tetapi satu anggota lain berperan sebagai pemimpin 

kedua (orang kedua dari bawah). Anggota ini dapat mengirimkan dan 

menerima pesan dari dua orang lainnya, ketiga anggota lain 

komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya. 

d. Pola Rantai, struktur rantai sama dengan struktur lingkaran kecuali bahwa 

para anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi hanya dengan 

satu orangsaja. Keadaan terpusat juga terdapat disini, orang yang berada di 

posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang 

berada di posisi lain. 

e. Pola Bintang, struktur ini disebut juga dengan pola bintang dan hampir 

sama dengan struktur lingkaran dalam arti semua anggota adalah sama dn 

semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi 

anggota lainnya. Akan tetapi dalam struktur semua saluran setiap anggota 

bisa berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Pola ini 

memungkinkan adanya partisipasi anggota secara optimum. 

Dalam fenomena sosial yang dpat kita saksikan, komunikasi yang terjadi 

pada suatu kelompok yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berasal dari 

satu etnik / ras, komunikasi yang terjadi cenderung lancar dan tidak mengalami 

suatu hambatan yang berarti. Namun apabila anggota dalam suatu kelompok 

tersebut terdiri dari beberapa etnik maka komunikasi yang terjadi cenderung 

sering mengalami hambatan. 
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E.4.b Pola-Pola Komunikasi Di Indonesia 

Beberapa sarjana Amerika membagi pola komunikasi menjadi lima, yakni 

komunikasi antar pribadi (interpersonal communiocation), komunikasi kelompok 

kecil (small group communiocation), komunikasi organisasi (organizational 

communiocation), komunikasi massa (mass communiocation) dan komunikasi 

publik (public communiocation) (Nurudin, 2004:28) 

Joseph A. Devito membagi pola komunikasi menjadi empat, yakni 

komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik dan 

komunikasi massa. Beberapa pola komunikasi tersebut, nyata telah mampu 

membentuk sebuah arus komunikasi tersendiri, dan dengan kelebihannya masing-

masing jelas akan mempengaruhi sistem komunikasi Indonesia, bagaimana sistem 

komunikasi Indonesia berjalan, bisa ditinjau dari pola-pola tersebut.   

E.4.a.1 Komunikasi antarpribadi 

Yaitu suatu proses komunikasi secara tatap muka (face to face) yang 

dilakukan antara dua orang atau lebih.  

Karateristik komunikasi antarpribadi : Pesertanya dua orang atau lebih, 

berlangsung secara tatap muka,  peserta memiliki kedudukan yang sama, tidak ada 

dominasi sehingga sulit di bedakan mana komunikator dan komunikan. 

E.4.a.2 Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antara seorang 

komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari satu orang. 

Bila jumlah komunikan dalam kelompok tersebut sedikit disebut komunikasi 

kelompok kecil (small group communication), dan bila jumlah komunikan dalam 
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kelompok tersebut banyak maka disebut komunikasi kelompok besar (large group 

communication). Sesuatu dikatakan kelompok karena, pertama, proses 

komunikasi hal mana pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara 

kepada khalayak lebih besar pada tatap muka. Kedua, komunikasi berlangsung 

kontinyu dan bisa dibedakan mana sumber dan mana penerima. Hal ini 

menyebabkan komunikasi sangat terbatas sehingga umpan baliknya juga tidak 

leluasa karena waktu terbatas dan khalayak relatif besar. Ketiga, pesan yang 

disampaikan terencana (dipersiapkan) dan bukan spontanitas untuk segmen 

khalayak tertentu. 

E.4.a.3 Komunikasi massa 

Secara ringkas Komunikasi massa bisa diartikan sebagai komunikasi 

menggunakan media massa modern. Oleh karena itu, media tradisional tidak 

dimasukkan dalam istilah ini. Media massa yang dimaksud antara lain televisi, 

surat kabar dan radio. Melihat pola komunikasi yang dikemukakan maka ia 

melibatkan sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim dengan pesan 

secara serentak dan sesaat. 

E.4.c Pengertian Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang – orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun 

nonverbal (Mulyana, 2004 : 73). Jadi, komunikasi interpersonal atau komunikasi 

antarpribadi dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan - 



14 

pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang – orang dengan 

beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika.  

Komunikasi antarpribadi juga didefiniskan sebagai komunikasi yang 

terjadi diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang terlihat jelas diantara 

mereka, misalnya percakapan seseorang ayah dengan anak, sepasang suami istri, 

guru dengan murid, dan lain sebagainya. Dalam definisi ini setiap komunikasi 

baru dipandang dan dijelaskan sebagai bahan – bahan yang teritegrasi dalam 

tindakan komunikasi antarpribadi (Devito, 1997:231). 

Pentingnya suatu komunikasi interpersonal ialah karena prosesnya 

memungkinkan berlangsung secara dialogis. Dialog adalah bentuk komunikasi 

antarpribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Mereka yang terlibat dalam 

komunikasi bentuk ini berfungsi ganda, masing – masing menjadi pembicara dan 

pendengar secara bergantian. Dalam proses komunikasi dialogis nampak adanya 

upaya dari para pelaku komunikasi untuk terjadinya pergantian bersama (mutual 

understanding) dan empati. Dari proses ini terjadi rasa saling menghormati bukan 

disebabkan status sosial melainkan didasarkan pada anggapan bahwa masing – 

masing adalah manusia yang berhak dan wajib, pantas dan wajar dihargai dan 

dihormati sebagai manusia.  

Komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi lainnya, 

dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini dan 

perilaku komunikan. Alasannya karena komunikasi ini berlangsung tatap muka, 

oleh karena dengan komunikasi itu terjadilah kontak pribadi (personal contact) 

yaitu pribadi anda menyentuh prbadi komunikan. Ketika menyampaikan pesan, 
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umpan balik berlangsung seketika (immediate feedback) mengetahui pada saat itu 

tanggapan komunikan terhadap pesan yang diontarkan pada ekspresi wajah dan 

gaya bicara. Apabila umpan balik positif, artinya tanggapan itu menyenangkan, 

kita akan mempertahankan gaya komunikasi sebaliknya jika tanggapan 

komunikasi negatif, maka harus mengubah gaya komunikasi sampai komunikasi 

berhasil. Oleh karena keampuhan dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini dan 

perilaku komunikan itulah maka bentuk komunikasi interpersonal seringkali 

digunakan untuk menyampaikan komunikasi persuasif (persuasive 

communication) yakni suatu teknik komunikasi seara psikologis manusiawi yang 

sifatnya halus, luwes berupa ajakan, bujukan atau rayuan. Dengan demikian maka 

setiap pelaku komunikasi akan melakukan empat tindakan yaitu membentuk, 

menyampaikan, menerima dan mengolah pesan, keempat tindakan tersebut 

lazimnya berlangung secara berurutan dan membentuk pesan diartikan sebagai 

menciptakan ide atau gagasan dengan tujuan tertentu. 

Komunikasi merupakan suatu proses yang tidak akan mungkin terhindar. 

Dalam setiap interaksi sosial komunikasi akan sangat dibutuhkan bahkan tanpa 

kita sadari komunikasi itu akan terjadi dengan sendirinya termasuk komunikasi 

sederhana yang terjadi antara dua orang dalam suatu tempat, atau yang biasa 

disebut komunikasi antar pribadi. 

Komunikasi antar pribadi adaah komunikasi yang terjadi atau berlangsung 

diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Dengan 

defenisi ini hampir tidak mungkin ada komunikasi antara dua orang (diadik) yang 

bukan komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi jumlah 
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komunikatornya cenderung lebih kecil dari proses komunikasi- komunikasi 

lainnya, serta menghasilkan umpan balik (feedback) yang lebih cepat (Devito, 

1997:231). Dalam komunikasi antar pribadi kita mendasarkan komunikasi pada 

pengetahuan yang menjelaskan tentang masing-masing kita. 

Namun, komunikasi antar pribadi terjadi setelah adanya hubungan antar 

pribadi dan daya tarik antar pribadi. Hubungan antar pribadi berlangsung melalui 

beberapa tahap mulai dari tahap interaksi awal yakni kontak, keterlibatan, 

keakraban, perusakan, sampai ke pemutusan. Untuk lebih mudah terjalinnya 

hubungan antar pribadi dapat digambarkan seperti pada bagan dibawah ini : 

 
 
 

 
Kontak        Keluar  
 

 
 

Keterlibatan        Keluar 
 

 
 

 
Keakraban       Keluar 
 

 
 

 
Perusakan      Keluar 
 

 
 

 
Pemutusan       Keluar 

 
Gambar 2 : Jalinan Komunikasi Antar Pribadi 

(Sumber : Devito, 1997 : 233) 
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Keterangan : 

Model lima tahap dalam gambar diatas menguraikan tahap-tahap penting dalam 

pengembangan hubungan. Tetapi terkadang dalam setiap hubungan tertentu kita 

juga perlu memodifikasi dan merevisi model dasar ini, dan sebagai deskripsi 

umum tentang pengembangan hubungan tahap-tahap ini cukup bersifat standar. 

Tahap-tahap ini menggambarkan hubungan yang terjadi apa adanya. 

Selain hubungan antar pribadi, proses lain yang mendasari terjadinya komunikasi 

antar pribadi adalah adanya daya tarik antar pribadi. Daya tarik antar pribadi 

terdiri dari : daya tarik (fisik dan kepribadian), pembentukan citra (impresi), 

kedekatan (proksimitas), pengukuhan, kesamaan dan sifat saliang melengkapi 

(Devito, 1997:232-233) 

Memahami definisi komunikasi antarpribadi terdapat tiga perspsektif, 

yaitu: 

1. Perspektif Komponensial  

Dengan mengacu pada model komunikasi Harold Lasswell, komponen-

komponen yang terdapat dalam komunikasi antar pribadi adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengirim-penerima 

Komunikasi antarpribadi paling tidak melibatkan dua orang. Istilah 

pengirim-penerima digunakan untuk menekankan bahwa fungsi pengirim 

dan penerima ini dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam 
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komunikasi antarpribadi. memproduksi dan mengirim pesan sekaligus 

menerima dan memahami pesan.  

b. Encoding-decoding 

Encoding adalah tindakan menghasilkan pesan. Artinya pesan-pesan yang 

akan disampaikan di kode atau di informasikan terlebih dahulu dengan 

kata-kata, simbol dan sebagainya. Sedangkan decoding adalah tindakan 

untuk menginterpretasikan dan memahami pesan-pesan yang diterima. 

c. Pesan-pesan 

Dalam komunikasi antarpribadi, pesan-pesan ini bisa berbentuk verbal 

atau non verbal, atau gabungan verbal dan non verbal. 

d. Saluran 

Komunikasi antarpribadi lazimnya para pelaku bertemu secara tatap muka, 

atau sebaliknya menggunakan suatu media seperti telepon, email. 

e. Gangguan (Noise) 

Gangguan adalah segala sesuatu yang mengganggu kejernihan pesan 

dalam proses komunikasi, sehingga sering kali pesan-pesan yang 

disampaikan berbeda dengan pesan-pesan yang diterima. 

f. Umpan Balik 

Umpan balik memainkan pesan sangat penting dalam proses komunikasi 

antarpribadi, karena pengirim dan penerima pesan secara terus menerus 

dan secara bergantian memberikan umpan balik dalam berbagai cara baik 

verbal (dengan pertanyaan atau jawaban dalam kaitannya denga apa yang 
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dibicarakan) maupun nonverbal (senyuman, anggukan, gelengan kepala). 

Umpan balik bisa positif, netral dan negatif. 

g. Bidang pengalaman (field of experience) 

Bidang pengalaman merupakan faktor penting dalam komunikasi. 

Komunikasi akan semakin efektif apabila para pelaku mempunyai bidang 

pengalaman yang sama. Sebaliknya komunikasi akan menjadisulit jika 

para pelakunya mempunyai bidang pengalaman yang tidak sama. 

h. Efek 

Proses komunikasi selalu mempunyai berbagai akibat, baik positif maupun 

negatif pada salah satu atau keduanya. 

2. Perspektif Proses Pengembangannya 

Menurut perspektif ini, komunikasi adalah suatu proses yang berkembang, 

yaitu dari yang bersifat impersonal menjadi interpersonal atau intim. 

Artinya ada peningkatan antara para pelaku yang terlibat dalam komunikasi. 

3. Perspektif relasional 

Menurut pandangan ini, komunikasi antarpribadi didefinisikan sebagai 

komunikasi yang terjadi diantara dua orang yang mempunyai hubungan 

yang terlihat jelas diantara mereka. Misalnya komunikasi antarpribadi yang 

mencangkup disini adalah suami dan istri (Riswandi, 2009:81-84)  

Menurut sifatnya, komunikasi antarpersonal dibedakan menjadi dua : 

a. Komunikasi diadik (dyadic communication) 

Adalah komunikasi antar pribadi yang berlangsung antara dua orang yakni 

seseorang komunikator yang menyampaikan pesan dan seseorang lagi 
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komunikan yang menerima pesan. Dialognya terjadi secara intens, 

komunikator konsentrasi pada komunikan itu saja. 

b. Konumikasi triadik (triadic communication) 

Yaitu terdiri dari tiga orang, yaitu satu komunikator dan dua orang 

komunikan. Percakapan ini biasanya bersifat dialogis, komunikasi triadik 

ini lebih efektif dalam kegiatan merubah sikap opini dan perilaku 

komunikan. 

Sebagai sebuah komunikasi tatap muka, tujuan komunikasi antar pribadi adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengenal diri sendiri dan orang lain; 

2. Mengetahui dunia luar; 

3. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna; 

4. Mengubah sikap dan perilaku; 

5. Bermain dan mencari hiburan; dan 

6. Membantu orang lain (Widjaja, 2000) 

E.4.d Tujuan Komunikasi Antar Pribadi 

Tujuan komunikasi antar pribadi tidak beda jauh dengan tujuan 

komunikasi secara umum. Tujuan komunikasi antar pribadi menurut Devito 

(1997:31-3) antara lain : 

1. Menemukan  
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Salah satu tujuan utama komunikasi menyangkut penemuan diri (personal 

discovery). Bila kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita harus 

terlebih dahulu mengenal diri sendiri selain juga tentang orang lain. 

Dengan berbicara tentang diri kita sendiri kepada orang lain kkita 

memperoleh umpan balik yang berharga mengenai perasaan, pemikiran, 

dan perilaku kita. Dari perjumpaan seperti ini kita menyadari bahwa 

perasaan kita ternyata tidak jauh berbeda dengan perasaan orang lain.  

2. Untuk berhubungan  

Salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah berhubungan dengan 

orang lain, membina dan memelihara hubungan tersebut. Kita ingin 

merasakan dicintai dan disukai dan kemudian kita juga ingin mencintai 

dan menyayangi orang lain. Kita menghabiskan banyak waktu dan energi 

komunikasi kita utuk membina dan memelihara hubungan social. 

3. Untuk meyakinkan 

Kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melakukan persuasi antar 

pribadi, baik sebagai sumber ataupun sebagai penerima. Dalam 

perjumpaan antar pribadi sehari-hari kita berusaha untuk mengubah sikap 

dan perilaku orang lain, kita berusaha untuk mengajak mereka untuk 

melakukan sesuatu, meyakinkan bahwa sesuatu itu salah atau benar, 

menyetujui atau mengecam gagasan tertentu, dan sebagainya.  

4. Untuk bermain dan mencari hiburan 
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Kita banyak menggunakan komunikasi untuk bermain dan menghibur diri. 

Demikian pula, banyak dari perilaku komunikasi kita digunakan untuk 

menghibur orang lain. Adakalanya hiburan ini merupakan tujuan akhir, 

tetapi adakalanya ini merupakan cara untuk mengikat perhatian orang lain 

sehingga kita dapat mencapai tujuan-tujuan lain.   

5. Mengetahui dunia luar 

Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami 

lingkungan sekitar kita, baik menganai objek, kejadian-kejadian, dan orang 

lain yang ada disekitar kita. Sebagian besar informasi yang kita terima dan 

kita dapatkan sekarang ini merupakan hasil dari interaksi antar pribadi. 

6. Membantu orang lain  

Dengan terjadinya komunikasi antar pribadi, maka kita dapat membantu 

orang lain yang sedang mempunyai masalah, kita dapat memberikan 

nasihat kepada mereka yang sedang menghadapi suatu persoalan. 

F. Metode Penelitian 

F.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2011:6) 

mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai ‘penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah’.  
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Sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka perspektif 

penelitian ialah perspektif emik, dalam bahasa Hamidi (2007:124) yakni 

‘pendekatan penelitian yang perolehan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, 

ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau informan tanpa ada 

evaluasi dan interpretasi peneliti. Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya 

dapat diperoleh karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan atau 

observasi, bukan kuesioner. Dengan demikian tingkat kebebasan perspektif emik 

yang diberikan kepada responden atau informan sangat tinggi’. 

F.2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan jenis data kualitatif, yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata (bahasa), gambar, dan bukan angka-angka. 

Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua 

yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang ingin diteliti 

(Moleong, 2000) 

F.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di sekretariat organisasi perkumpulan 

mahasiswa asal Riau yang beralamat di Jl. Terusan Venus No. 60 Malang. 

Penelitian ini akan berlangsung dalam rentang waktu Mei s/d Juni 2013. 

F.4. Teknik Penentuan Informan Penelitian 

Informan atau sumber informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan keterangan mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan 
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mengenai siapa saja yang menjadi informan harus melalui beberapa pertimbangan 

atau karakteristik yaitu orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai masalah 

yang diteliti (Moleong, 2000:). 

Untuk memilih sampel (informan kunci) peneliti menggunakan teknik 

sampling secara sengaja (purpossive sampling). Jumlah mahasiswa riau di UMM 

sesuai data dari BAA adalah sebanyak 76 orang. Tentu tidak semua yang akan 

menjadi informan dalam peneitian ini, hanya sebagian yang akan menjadi 

informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun 

kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Informan merupakan mahasiswa UMM asal Riau  

2. Minimal semester 6 (karena dianggap punya pengetahuan lebih tentang 

UMM). 

3. Terdata dan aktif dalam kegiatan Organisasi Ikatan Keluarga Pelajar 

Mahasiswa Riau (IKPMR) Malang. 

Dan setelah dilakukan penyaringan, peneliti memilih delapan orang informan 

yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah peneliti tetapkan yang 

selanjutnya akan peneliti sajikan pada bab penyajian data dan pembahasan. 

F.5. Fokus Penelitian / Ruang Lingkup 

Fokus penelitian ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam komunikasi 

antarpribadi, antara lain komunikator, komunikan, pesan, media dan efek. Dari 

unsur-unsur komunikasi antarpribadi tersebut akan dirumuskan menjadi sebuah 

model pola komunikasi antarpribadi,  dari proses komunikasi antarpribadi yang 

telah dilakukan oleh mahasiswa maka akan diketahui bagaimanakah pola 
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komunikasi antarpribadi yang digunakan oleh mahasiswa UMM asal Riau dalam 

memperkenalkan UMM.  

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah mahasiswa UMM asal 

Riau yang tergabung dalam organisasi Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau 

(IKPMR) Malang sesuai dengan kriteria informan yang telah ditetapkan. 

F.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

beberapa hal, yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting 

dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subyek 

(pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti 

(Pawito, 2007).  

Di sini peneliti akan menggunakan pedoman (guide) wawancara berupa 

draft wawancara agar mempermudah langkah-langkah sistematis data. 

Wawancara akan dilakukan dengan cara face to face (tatap muka). Peneliti akan 

memberikan draft wawancara dengan isi pertanyaan yang telah ditentukan 

sebelumnya menjadi subyek penelitian dan apabila ada jawaban yang masih dirasa 

kurang, peneliti akan menanyakannya kembali kepada subyek penelitian yang 

bersangkutan. Jawaban dari informan inilah yang selanjutnya merupakan data 

yang akan di olah oleh peneliti. Teknik ini digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data tentang proses, pola, media serta efek dari komunikasi 
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yang dilakukan mahasiswa asal Riau dalam memperkenalkan UMM di daerah 

mereka masing-masing.  

2. Observasi 

Observasi menurut Bungin adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat 

diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui 

pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra (Bungin, 2001) 

Teknik ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data tersurat 

maupun tersirat tentang pola atau bagaimana mahasiswa UMM asal Riau 

melakukan komunikasi antarpribadi kepada masyarakat di Riau. 

Pengamatan juga dilakukan peneliti untuk melihat sendiri keseharian objek 

penelitian dalam berkomunikasi dilingkungan Organisasi IKPMR. Diharapkan 

pengamatan ini dapat melengkapi data sesuai kebutuhan peneliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Sebagian besar data yang tersedia 

adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan 

sebagainya. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas 

termasuk monument, artifak, foto, tape, mikrofilm, disc, cdrom, harddisk, dan 

sebagainya (Bungin, 2001). 

Dokumentasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan 

beberapa hal yang berkaitan dengan Organisasi Daerah (ORDA) mahasiswa asal 

Riau serta profil Universitas Muhammadiyah Malang antara lain tentang sejarah 
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berdirinya, struktur program kerja, visi misi, jumlah anggota, serta struktur 

organisasi dan lain- lain. Di sini, peneliti mengumpulkan sejumlah data sebagai 

kelengkapan penelitian lewat catatan, agenda untuk dijadikan bahan masukan dan 

juga referensi.  

F.7. Teknik Analisis Data  

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan analisa data deskriptif 

kualitatif secara interaktif Miles dan Huberman. Tehnik ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum namun relatif 

menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu fokus atau pokok permasalahan 

yang tengah diteliti, sehingga dengan analisis tersebut, peneliti berusaha 

menjelaskan senyata-nyatanya tentang fakta yang ada dilapangan yang diperoleh 

pada waktu mengadakan penelitian. 

Pawito (2008) menjelaskan bahwa tehnik analisis ini terdiri dari tiga 

komponen, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusion). 

1. Reduksi data 

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, reduksi data dilakukan dengan 

merangkum data, memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal 

penting. 

2. Penyajian data 

Adalah menyajikan data dengan mengelompokkan data yang satu dengan data 

yang lainnya yang saling berhubungan sehingga data terorganisir dengan 
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baik, tersusun dalam pola hubungan agar data tersebut lebih mudah dipahami. 

Penyajian data ini melalui teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan 

Pada tahap penarikan serta pengujian kesimpulan, peneliti 

mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola 

data yang ada pada display data yang telah dibuat. Kesimpulan awal masih 

bersifat sementara dan akan berubah bergantung pada penermuan bukti-bukti 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan kata 

lain peneliti akan mengkonfirmasi, mempelajari, mempertajam atau bahkan 

merevisi kesimpulan yang telah dibuat hingga sampai pada kesimpulan akhir. 

F.8. Teknik Keabsahan Data 

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti memakai teknik triangulasi 

yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi yang digunakan adalah jenis triangulasi dengan sumber. 

Moleong menyebutkan dalam Patton (1987:331) bahwa triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif.  

Hal ini dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang 

dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
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dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat yang lainnya; (5) membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2011:331). 

  

 


