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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbicara dan mendengarkan merupakan hal yang paling penting 

dalam setiap tindakan. Oleh karena berbicara sudah dilakukan sejak usia 

yang sedemikian muda maka seringkali menganggap komunikasi 

menjadi hal yang sudah lumrah. Ketrampilan komunikasi dan perasaan 

kita mengenai komunikasi sudah sedemikian mengakar dalam hidup, 

sehingga jarang sekali terlintas untuk memikirkannya serta 

menganalisisnya apakah sebenarnya komunikasi itu dan bagaimana 

meningkatkannya. 

Seringkali kita mengalami kesulitan untuk berbicara kepada 

seseorang atau sekelompok orang. Biasanya pada saat tidak mampu 

berbicara dengan mudah justru kita sangat ingin berbicara dengan lancar, 

jelas, menarik dan meyakinkan. Mengapa kita merasa tegang dan ingin 

sekali mampu berbicara pada saat menghadapi situasi umum atau di 

depan orang atau sekelompok orang. 

 Biasanya ketegangan terjadi bila pembicaraan itu mengandung 

banyak resiko, bila merasa bahwa kegagalan itu tidak menyenangkan, 

bahkan sebagai hukuman bagi kita, dan juga apabila keberhasilannya 

merupakan penghargaan dan hadiah bagi kita. Sebelum menghadapi 

orang, kita merasa bahwa seolah-olah kita mempersiapkan diri untuk 
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berhadapan dengan musuh atau malah melarikan diri (Ernest and Nancy 

G. Bormann,1991 : 3). 

Setiap individu / manusia tidak dapat menghindari komunikasi 

antar personal, komunikasi dalam kelompok, komunikasi dalam 

organisasi, komunikasi massa, dan lain-lain. Komunikasi menjadi dasar 

dari setiap kegiatan termasuk dalam proses interogasi. Interogasi 

merupakan sebuah proses komunikasi tanya jawab yang dapat dilakukan 

oleh siapapun. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, interogasi 

merupakan pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan 

yang bersistem (kamusbahasaindonesia.org). 

Berbagai macam teknik komunikasi dapat digunakan dalam 

menginterogasi seseorang. Interogasi dapat dilakukan oleh dosen, 

karyawan bank, satpam dan lainnya dimanapun mereka berada. 

Banyaknya teknik dan dapat dilakukan oleh siapa saja, oleh peneliti 

difokuskan pada interogasi yang dilakukan oleh polisi. 

Interogasi merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan 

suatu perkara yang dimaksudkan untuk mengungkapkan tindak kejahatan 

yang terjadi dan untuk menentukan siapa pelakunya. Pedoman 

pelaksanaan interogasi diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum 

Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan – 

ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara 

Pidana menyebutkan bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan 

dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun. Sedangkan Ketentuan dalam 
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Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memberi sanksi pidana penjara 

bagi penyidik yang melakukan tindak kekerasan dalam proses interogasi  

  (Marjon, 2002). 

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan interogasi dilakukan 

dengan kekerasan oleh penyidik polisi. Kekerasan ini membuktikan 

adanya penyimpangan terhadap asas bahwa keterangan yang diberikan 

tersangka dalam pemeriksaan perkara tanpa tekanan dalam bentuk 

apapun dan oleh siapapun (Marjon, 2002) 

 Interogasi dan kekerasan merupakan dua hal yang susah 

dipisahkan. Tidak jarang dalam menginterogasi polisi menekan, 

memaksa, membentak, menendang bahkan memukul. Beberapa berita 

online menuliskan tentang kekerasan yang dilakukan polisi dalam proses 

interogasi, seperti : 

1. Aparat Polsek Bulaksumur (Yogyakarta) melakukan tindakan 

kekerasan dalam proses interogasi. Selain mendapakan 

kekerasan verbal (bentakan), aparat tersebut melakukan 

pukulan dengan menggunakan tali dipunggung tersangka 

(Purwanto, 2011). 

2. Briptu Suhudidin ayah dari Ramadhan Suhuddin (16) yang 

tewas diduga akibat terjadinya kekerasan saat diinterogasi di 

Polresta Samarinda resmi melapor dugaan adanya tindakan 

penganiayaan terhadap anaknya itu. Suhudidin diinterogasi di 

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/11/15/45770/Di-Jogja,-Polisi-Interogasi-Anak-Pakai-Kekerasan
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dalam ruangan dengan kondisi lampu mati dan dipukuli oleh 

beberapa oknum polisi (Anonim, 2010c). 

3. Dua puluh tiga orang dilaporkan diperlakukan dengan buruk 

selama interogasi polisi, yang dimaksudkan untuk membuat 

mereka “mengaku” tentang keterlibatan mereka dalam 

kekerasan pada saat unjuk rasa di Jayapura, Papua, pada bulan 

Maret. Sebelum pengadilan mereka pada bulan mei, 16 dari 

terdakwa dilaporkan ditendangi oleh petugas polisi dan 

dipukuli di sekitar kepala dan badan dengan gagang senjata 

serta pentungan karet, untuk membuat mereka mengakui 

bersalah di pengadilan. Mereka yang menolak dakwaan diduga 

keras dipukuli dan ditendangi oleh polisi sekembalinya mereka 

ke tahanan (Anonim, 2011a ). 

Salah satu temuan mengenai tingginya angka penyiksaan 

terungkap dalam penelitian LBH Jakarta yang diluncurkan pada tahun 

2005 dan 2008. Berdasarkan penelitian tahun 2005, 74,4% penyiksaan 

yang terjadi terhadap tahanan, justru dilakukan oleh aparat kepolisian, 

4,5% oleh sipir, 0,9% oleh aparat militer, 0,6% oleh pegawai negeri sipil, 

dan 5,9% dilakukan oleh pihak lain. Polisi juga berada pada posisi teratas 

sebagai pelaku penyiksaan dalam proses interogasi. Penyiksaan dilakukan 

baik secara fisik, mental, maupun seksual. Dan penelitian di tahun 2008 

menyebutkan bahwa ,angka penyiksaan meningkat, dimana 83,65% dari 

jumlah responden menyatakan mengalami kekerasan, baik pada saat 
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penangkapan dan pemeriksaan. tidak jauh berbeda dengan penelitian 

sebelumnya (Anonim, 2009b). 

Dari beberapa temuan di atas, peneliti menyakini bahwa kekerasan 

seperti membentak memukul atau dalam kajian komunikasi disebut 

komunikasi koersif hanya salah satu dari teknik komunikasi yang 

digunakan oleh polisi dalam proses interogasi. Di dalam proses 

komunikasi tentu harus ada penyesuaian antara komunikator dengan 

komunikan agar komunikasi dapat berlangsung secara dua arah. Maka dari 

itu tidaklah mungkin polisi hanya menggunakan teknik komunikasi koersif 

di dalam proses interogasi. Kasus yang beragam serta karakter yang 

berbeda dari setiap individu membuat polisi harus menggunakan berbagai 

macam teknik komunikasi dalam menginterogasi.  

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Karangploso Malang. 

Pemilihan Polsek tersebut dikarenakan lokasi yang terletak antara 

perbatasan kota Malang dengan kota Batu yang secara otomatis kasus 

yang ditanganinya pun sangat beragam. Adapun kasus–kasus yang di 

tangani adalah pencurian berat, pencurian kendaraan bermotor, pencurian 

dengan kekerasan, penipuan, pembunuhan, penganiayaan ringan ataupun 

berat, perjudian, korupsi, penggelapan dan lain sebagainya. Keberagaman 

kasus tersebut tentu akan mempengaruhi polisi dalam menggunakan teknik 

komunikasi saat menginterogasi. Peneliti merasa tertantang untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di atas, selain itu 

http://www.elsam.or.id/
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juga, penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai teknik 

komunikasi polisi dalam proses interogasi. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Teknik 

Komunikasi Polisi Dalam Proses Interogasi.” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik komunikasi 

yang digunakan oleh Polisi dalam proses interogasi. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis  

a) Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi mahasiswa 

tentang teknik komunikasi Polisi dalam proses interogasi. 

2. Secara Praktis 

b) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang 

bermakna dalam bentuk referensi bagi pihak kepolisian mengenai 

teknik komunikasi polisi dalam proses interogasi. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 Komunikasi 

Definisi komunikasi diperkenalkan oleh para ahli dan praktisi 

komunikasi dalam cara yang berbeda-beda, namun secara eksplisit 

maupun implisit definisi-definsi tersebut menggambarkan, memprediksi, 

dan berusaha memahami gejala-gejala komunikasi manusia. Perbedaaan 

definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli maupun praktisi 

komunikasi karena perbedaan itu tergantung dari minat dan kepentingan 

mereka terhadap komunikasi. Pengertian komunikasi menurut beberapa 

ahli : 

a. Suwardi dalam buku “Teori Komunikasi, Perspektif, Ragam, & 

Aplikasi” menjelaskan bahwa dalam perkembangan praktik 

komunikasi antar manusia, etimologi kata “komunikasi” mengalami 

peralihan makna dari bahasa Latin ke bahasa Inggris yaitu “common” 

( dalam bahasa latin “communis”), yang berarti “bersama dengan” 

dan “bersatu dengan”. Apabila kita bekomunikasi berarti kita berada 

dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan kesamaan. 

b. Winnet dalam buku “Komunikasi dan Konseling dalam praktik 

kebidanan” berpendapat bahwa komunikasi adalah segala aktifitas 

interaksi manusia yang bersifat human relationship disertai dengan 

pengalihan sebuah fakta. 

c. Hybels dan Weafer II dalam buku “Komunikasi dan Konseling dalam 

praktik kebidanan” menjelaskan bahwa komunikasi merupakan 
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setiap proses pertukaran informasi, gagasan dan perasaan. Proses ini 

meliputi informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun 

tertulis dengan kata-kata, atau yang disampaikan dengan bahasa 

tubuh, gaya maupun penampilan diri, mengguanakan alat bantu 

disekeliling kita sehingga sebuah pesan menjadi kaya. 

d. Everett M. Roggers dalam cangara berpendapat, komunikasi adalah 

proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima 

atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka ( 

Cangara, 2008: 20). 

e. Shanon dan Weaver dalam cangara juga berpendapat bahwa 

komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh 

mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak di sengaja 

(Cangara, 2008 : 20). 

 

E.1.1 Proses Komunikasi 

Proses komunikasi menurut Onong dibagi menjadi dua kategori, yaitu : 

a. Proses Komunikasi Tatap Muka 

Dikatakan komunikasi tatap muka karena ketika 

komunikasi berlangsung, komunikator dan komunian saling 

berhadapan sambil saling melihat. Dalam situasi komunikasi 

seperti ini komunikator dapat melihat dan mengkaji diri si 

komunikan secara langsung. Karena itu, komunikasi tatap 

muka sering kali disebut komunikasi langsung. Komunikator 
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dapat mengetahui efek komunikasinya pada saat itu juga. 

Tanggapan/respons komunikan itu tersalurkan langsung kepada 

komunikator. Oleh sebab itu pula sering dikatakan bahwa 

dalam komunikasi tatap muka arus balik atau umpan balik 

terjadi secara langsung. Arus balik atau umpan balik adalah 

tanggapan komunikan yang tersalurkan kepada komunikator. 

Pada komunikasi tatap muka komunikator tidak mungkin 

tidak mengetahi tanggapan komunikannya itu karena ia melihat 

diri komunikan seutuhnya. Bahkan komunikan yang berdiam 

diri ketika komunikasi itu berlangsung, bagi komunikator 

merupakan arus balik. 

Berdasarkan jumlah komunikan yang dihadapi 

komunikator, komunikasi tatap muka diklasifikasikan menjadi 

dua jenis : 

1. Komunikasi antarpersonal 

Komunikasi antar personal adalah komunikasi antara 

komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi 

jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang, 

karena sifatnya dialogis, berupa percakapan. Arus 

balik bersifat langsung. Komunikator mengetahui 

tanggapan komunikan ketika itu juga, pada saat 

komunikasi dilancarkan. Komunikator mengetahui 
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pasti apakah komunikasinya itu positif atau negatif, 

berhasil atau tidak. Jika tidak, ia dapat meyakinkan 

komunikan ketika itu juga karena ia dapat memberi 

kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-

luasnya. Pentingnya situasi komunikasi antar personal 

seperti itu bagi komunikator ialah karena ia dapat 

mengetahui diri komunikan selengkap-lengkapnya. Ia 

dapat mengetahui namanya pekerjaanya, 

pendidikannya, agamanya, pengalamannya, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian komunikator dapat 

mengarahkannya ke suatu tujuan sebagaimana ia 

inginkan. 

2. Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok termasuk komunikasi tatap 

muka karena komunikator dan komunikan berada 

dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. 

Sama dengan komunikasi antar persona, komunikasi 

kelompok pun menimbulkan arus balik langsung. 

Komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada 

saat sedang berkomunikasi sehingga, apabila disadari 

bahwa komunikasinya kurang atau tidak berhasil, ia 

dapat segera mengubah gayanya. Komunikasi 

kelompok adalah komunikasi dengan sejumlah 
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komunikan. Karena jumlah komunikan itu 

menimbulkan konsekuensi, jenis ini diklasifikasikan 

menjadi komunikasi kelompok kecil dan komunikasi 

kelompok besar. 

b. Proses Komunikasi Bermedia 

Komunikasi bermedia adalah komunikasi yang 

menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan 

kepada komunikan yang jauh tempatnya, dan atau banyak 

jumlahnya. 

Komunikasi bermedia disebut juga komunikasi tak 

langsung, dan sebagai konsekuensinya arus balik pun tidak terjadi 

pada saat komunikasi dilancarkan. Komunikator tidak mengetahui 

tanggapan komunikan pada saat ia berkomunikasi. Oleh sebab itu, 

dalam melancarkan komunikasi dengan menggunakan media, 

komunikator harus lebih matang dalam perencanaan dan persiapan 

sehingga ia merasa pasti bahwa komunikasinya itu akan berhasil. 

Dalam hubungan ini ia harus memperhitungkan berbagai faktor. Ia 

harus mengetahui sifat-sifat komunikan yang akan dituju dan 

memahami sifat-sifat media yang akan digunakan. Komunikan 

yang dituju dengan menggunakan media bisa hanya seorang saja, 

dapat juga sekelompok kecil orang, bisa pula sejumlah orang yang 

amat banyak. Berdasarkan banyaknya, komunikan yang dijadikan 

sasaran diklasifikasikan menjadi : 
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1. Komunikasi Bermedia Massa 

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila 

komunikan berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media 

massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

umumnya adalah surat kabar, radio, televisi dan lain-lain. 

Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa ialah, 

bahwa media massa menimbulkan keserampakan artinya suatu 

pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif amat 

banyak, ratusan ribu, bahkan ratusan juta pada saat yang sama 

secara bersama-sama. 

2. Komunikasi Bermedia Nirmassa 

Media nirmassa umumnya digunakan dalam komunikasi 

untuk orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. 

Surat kabar, telepon,telegram,poster,spanduk dan lain-lain adalah 

media nirmassa karena tidak memiliki daya keserempakan dan 

komunikasinya tidak bersifat massal. Meskipun intensitas media 

nismassa kurang bila dibandingkan dengan media massa, namun 

untuk kepentingan tertentu media nirmassa tetap efektif, karena itu 

banyak digunakan. Berkomunikasi dengan media surat cukup 

efektif untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang tertentu 

yang bertempat tinggal jauh. Berkomunikasi dengan media telepon 

juga akan efektif untuk menyakinkan suatu hal kepada seseorang 
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yang bertempat tinggal jauh. Demikan pula media nirmassa lainnya 

memiliki keampuhan masing-masing untuk hal-hal tertentu dan 

kelompok-kelompok tertentu (Onong,1986:10).  

 

E.1.2 Hambatan Dalam Komunikasi 

 Ada beberapa hambatan di dalam setiap proses komunikasi, antara lain : 

a. Hambatan sosio-antro-psikologis 

Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. 

Ini berarti bahwa komunikator harus memperhatikan situasi ketika 

komunikasi dilangsungkan, sebab situasi amat berpengaruh 

terhadap kelancaran komunikasi, terutama situasi yang 

berhubungan dengan faktor sosiologis, antropologis dan psikologis. 

1. Hambatan sosiologis 

Masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan 

lapisan, yang menimbulkan perbedaan dalam status 

sosial, agama,ideologi, tingkat pendidikan, tingkat 

kekayaan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat 

menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi. 

2. Hambatan antropologis 

Manusia, meskipun satu sama lain sama dalam 

jenisnya sebagai makhluk “homo sapiens”, tetapi 

ditakdirkan berbeda dalam banyak hal. Berbeda 

dalam postur, warna kulit, dan kebudayaan, yang 
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pada kelanjutannya berbeda dalam gaya hidup, 

norma, kebiasaan, dan bahasa. Dalam melancarkan 

komunikasinya seorang komunikator tidak akan 

berhasil apabila ia tidak mengenal siapa komunikan 

yang dijadikan sasarannya. Yang dimaksudkan 

dengan “siapa” di sini bukan nama yang disandang, 

melainkan ras apa, bangsa apa, atau suku apa. 

Dengan mengenal dirinya, akan mengenal pula 

kebudayaanya, gaya hidup dan norma 

kehidupannya, kebiasaan dan bahasanya. 

Komunikasi akan berjalan lancar jika suatu pesan 

yang disampaikan komunikator diterima oleh 

komunikan secara tuntas, yaitu diterima dalam 

pengertian receiced atau secara inderawi dan dalam 

pengertian accepted atau secara rohani 

3. Hambatan psikologis 

Faktor psikologis sering kali menjadi hambatan 

dalam komunikasi. Hal ini umumnya disebabkan 

oleh komunikator yang sebelum melancarkan 

komunikasinya tidak mengkaji diri komunikan. 

Komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikan 

sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa dan 

kondisi psikologis lainnya seperti komunikan 
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menaruh prasangka kepada komunikator. Prasangka 

merupakan salah satu hambatan berat bagi kegiatan 

komunikasi, karena orang yang berprasangka belum 

apa-apa sudah bersikap menentang komunikator. 

Pada orang yang bersikap prasangka, emosinya 

menyebabkan dia menarik kesimpulan tanpa 

menggunakan pikiran secara rasional. Emosi sering 

kali membutakan pikiran dan perasaan terhadap 

suatu fakta yang bagaimana pun jelas dan tegasnya. 

Apalagi kalau prasangka itu sudah berakar, 

seseorang tidak dapat lagi berpikir objektif, dan apa 

saja yang dilihat atau didengarnya selalu akan 

dinilai negatif. Prasangka sebagai faktor psikologis 

dapat disebabkan oeh aspek antropologis dan 

sosiologis, dapat terjadi terhadap ras, bangsa, suku 

bangsa, agama dan apa saja yang bagi seseorang 

merupakan suatu perangsang disebabkan dalam 

pengalamanya pernah diberi kesan yang tidak enak 

b. Hambatan Semantis 

Hambatan semantis terdapat pada diri komunikator. Faktor 

semantis menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator 

sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya kepada 

komunikan. Demi kelancaran komunikasinya seorang komunikator 
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harus benar-benar memperhatikan ganguan semantis ini, sebab 

salah ucap atau salah tulis dalam menimbulkan salah pengertian 

yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi 

(misscommunication). Misscommunication ada kalanya disebabkan 

oleh pemilihan kata yang tidak tepat, kata-kata yang sifatnya 

konotatif. Dalam komunikasi bahasa yang sebaiknya dipergunakan 

adalah kata-kata yang denotatif.  

Kalau terpaksa juga menggunakan kata-kata yang konotatif 

seyogyanya dijelaskan apa yang dimaksudkan sebenarnya, 

sehingga tidak terjadi salah tafsir. Kata-kata yang bersifat denotatif 

adalah yang mengandung makna sebagaimana tercantum dalam 

kamus, dan diterima secara umum oleh kebanyakan orang yang 

sama dalam kebudayaan dan bahasanya. Kata-kata yang 

mempunyai pengertian konotatif adalah yang mengandung makna 

emosional atau evaluatif disebabkan oleh latar belakang kehidupan 

dan pengalaman seseorang. 

Jadi untuk menghilangkan hambatan semantis dalam 

komunikasi, seorang komunikator harus mengucapkan 

pernyataannya dengan jelas dan tegas, memilih kata-kata yang 

tidak menimbulkan persepsi yang salah dan disusun dalam kalimat-

kalimat yang logis. 
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c. Hambatan Mekanis 

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang 

dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Banyak contoh 

yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, suara telepon yang 

krotokan, ketikan huruf yang buram pada surat dan lain-lain.  

Hambatan pada beberapa media tidak mungkin di atasi oleh 

komunikator, misalnya hambatan yang dijumpai pada surat kabar, 

radio dan televisi. Tetapi pada beberapa media komunikator dapat 

saja mengatasinya dengan mengambil sikap tertentu, misalnya 

ketika sedang menelpon terganggu oleh krotokan, barangkali ia 

dapat mengulanginya beberapa saat kemudian. 

d. Hambatan Ekologis 

Hambatan ekologis terjadi disebabkan oleh gangguan 

lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, jadi 

datangnya dari lingkungan. Situasi komunikasi yang tidak 

menyenangkan seperti itu dapat di atasi komunikator dengan 

menghindarkannya jauh sebelum atau dengan mengatasinya pada 

saat ia sedang berkomunikasi (Onong, 1986: 11) 
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E.2 Teknik Komunikasi 

E.2.1 Pengertian Teknik Komunikasi 

  Teknik komunikasi adalah cara atau “seni” penyampaian suatu 

pesan yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa, sehingga 

menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Pesan yang disampaikan 

komunikator adalah pernyataan sebagai paduan pikiran dan perasaan dapat 

berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, imbauan, anjuran dan sebagainya. 

Yang penting dalam komunikasi ialah bagaimana caranya agar suatu pesan 

yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek tertentu 

pada komunikan. Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut 

kadarnya, yakni : 

1. Dampak kognitif 

Adalah dampak yang timbul pada komunikan yang 

menyebabkan komunikan menjadi tahu atau meningkat 

intelektualitasnya. Disini pesan yang disampaikan komunikator 

ditujukan kepada pikiran si komunikan. Antara lain dengan 

perkataan, tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya 

mengubah pikiran diri komunikan yang semula tidak tahu menjadi 

tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

2. Dampak afektif 

Dampak afektif lebih tinggi kadarnya dari pada dampak 

kognitif. Disini tujuan komunikator bukan hanya sekedar supaya 

komunikan tahu, tetapi juga tergerak hatinya, menimbulkan 
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perasaan tertentu misalnya perasaan iba, terharu, sedih, gembira, 

marah dan sebagainya. 

3. Dampak behavioral 

Dampak behavioral merupakan dampak yang paling tinggi 

kadarnya, yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam 

bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. 

Jadi, teknik itu pada hakekatnya adalah suatu cara untuk mencapai tujan 

(dampak) tertentu dalam praktik operasionalnya. Dalam teknik komunikasi yang 

dilancarkan oleh komunikator dihadapan komunikan merupakan pesan yang harus 

bisa dimengerti maknanya oleh komunikan sehingga komunikasi akan efektif. 

Komunikasi dikatakan efektif jika komunikan mengalami perubahan. Perubahan 

itu antara lain : 

1. Timbul pengertian atau perubahan pengertian 

2. Timbulnya pengetahuan atau peningkatan pengetahuan 

3. Timbul tingkah laku tertentu,perubahan tingkah laku, prestise, prestasi 

dan sejenisnya (Onong, 1986 : 6.). 

 

E.2.2 Jenis –Jenis Teknik Komunikasi 

a. Komunikasi informatif (informative communication).    

 Informatif, yakni agar orang lain yang diajak berkomunikasi dapat 

mengerti dan tahu apa yang di sampaikan atau diucapkan oleh seorang 

komunikator. Komunikasi ini bersifat memberi informasi, bersifat 

menerangkan. Sedangkan suatu penerangan harus bersifat edukatif, 
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stimulatif, dan persuasif. Sedangkan dalam kamus besar yang 

dimaksud dengan informasi itu sendiri adalah penerangan, keterangan, 

pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Teknik komunikasi 

informatif pada umumnya hanya ingin menyentuh ranah kognisi dari 

khalayak. Jadi jika seseorang mengatakan sesuatu kepada orang lain 

dan orang itu mengerti dan karenanya menjadi tahu, maka komunikasi 

terjadi. Sampai disitu komunikasi hanya bertaraf informatif.  

Lain misalnya jika apa yang dikatakan oleh komunikator hanya 

sekedar memberitahu tetapi mengandung tujuan agar orang yang 

diajak berbicara melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan, maka 

tarafnya menjadi persuasi, komunikasi yang mengandung persuasi. 

Adapun macam informasi yang ingin diinformasikan, prinsip – prinsip 

berikut dapat membantu : 

1. Batasi Jumlah Informasi 

Jangan jejali pendengar dengan informasi. Batasi 

jumlah informasi yang dikomunikasikan dan kembangkan 

presentasinya. Akan lebih baik menyajikan dua potong 

informasi baru dan menjelaskan dengan contoh-contoh, 

ilustrasi dan deskripstif ketimbang menyajikan lima potong 

ranpa penjelasan. 
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2. Tekankan Manfaat 

Pendengat akan mengingat informasi dengan baik 

bila mereka merasa informasi itu bermanfaat untuk 

kebutuhan atau tujuan mereka. 

3. Kaitkan Informasi Baru Dengan Yang Lama 

Para pendengar akan lebih mudah mencerna 

informasi dan mengingatnya lebih lama bila informasi 

tersebut dikaitkan dengan apa yang telah mereka ketahui. 

Kaitkan yang baru dengan yang lama, yang tidak dikenal ke 

yang dikenal, yang belum pernah dirasakan ke yang sudah 

pernah dirasakan. 

4. Sajikan Informasi Melalui Beberapa Alat Indera 

Para pendengar akan mengingat dengan baik 

informasi yang mereka terima melalui beberapa alat indera 

pendengar, penglihat, penciuman, pengecap dan peraba.  

5. Variasikan Tingkat Abstrak 

Kombinasikan abstraksi dan rincian. Terlalu banyak 

abstraksi tanpa rincian atau terlalu banyak rincian tanpa 

abstraksi akan kurang efektif ketimbang kombinasi 

keduanya. 
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b. Komunikasi persuasif (persuasive communication). 

Istilah “persuasi” atau dalam bahasa Inggris “persuation” berasal 

dari kata latin persuasio, yang secara berarti hal membujuk, hal yang 

mengajak atau menyakinkan (Suprapto dan Fahrianoor, 2004:89). 

Persuasi merupakan salah satu metode komunikasi, yang dalam 

pelaksanaanya menggunakan teknik atau cara tertentu, sehingga 

menyebabkan orang bersedia melakukan dengan senang hati, suka rela 

dan tanpa merasa dipaksa oleh siapapun. Kesediaan itu timbul dari 

dalam dirinya sebagai akibat adanya dorongan atau rangsangan 

tertentu yang menyenangkan.  

Persuasi bertujuan untuk mengubah sikap pendapat ataupun 

perilaku, yang dilakukan dengan menggunakan pesan secara verbal 

ataupun non verbal secara halus, luwes dan mengandung bujukan. 

Sehubungan dengan teknik komunikasi persuasif, berikut ini adalah 

teknik-teknik yang dapat di pilih : 

1. Teknik Asosiasi 

Teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan 

cara menumpangkannya pada suatu obyek atau peristiwa 

yang sedang menarik perhatian khalayak. Tekni ini sering 

digunakan oleh kalangan bisnis atau kalangan politik. 

2. Tekni Integrasi 

Yang dimaksudkan dengan integrasi disini ialah 

kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara 
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komunikatif dengan komunikan. Ini berarti bahwa melalui 

kata-kata verbal maupun nonverbal, komunikator 

menggambarkan bahwa ia “senasip” dan karena itu menjadi 

“satu” dengan komunikan. 

3. Teknik Pay-off and Fear Arousing 

Dalam kegiatan mempengaruhi orang lain, seorang 

komunikator bisa melakukannya dengan dua cara, yakni 

dengan jalan “rewarding” yaitu mengiming-iming hal yang 

menguntungkan atau memberi harapan atau sebaliknya 

denga jalan “punishment” yakni menakut-nakuti atau 

menggambarkan konsekuensi yang buruk. 

4. Teknik Tataan 

Yang dimaksud dengan tataan disini sebagai terjemahaan 

dari icing, adalah upaya menyusun pesan komunikasi 

sedemikian rupa, sehingga enak didengar atau dibaca serta 

termotivasi untuk melakukan sebagaimana disarankan oleh 

pesan tersebut. Teknik tatan atau icing tecnique dalam 

kegiatan persuasi adalah seni menata pesan dengan 

imbauan emosianal sedemikian rupa sehingga komunikan 

jadi tertarik perhatiaanya. 

5. Teknik Red Herring 

Istilah red herring sukar diterjemahkan  ke dalam bahasa 

Indonesia, sebab red herring adalah nama ikan yang hidup 
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di samudera Atlantik Utara. Jenis ikan ini terkenal dengan 

kebiasaanya dalam membuat gerak tipu ketika diburu oleh 

binatang lainnya atau oleh manusia. Dalam hubungannya 

dalam komunikasi persuasif, teknik red herring adalah seni 

seorang komunikator untuk meraih kemenangan dalam 

perdebatan dalam mengelakkan argumentasi yang lemah 

untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedkt ke 

aspek yang dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh 

dalam menyerang lawan. Jadi teknik ini dilakukan pada 

saat komunikator berada pada posisi yang terdesak 

(Sunaryo, 1983:39). 

 

c. Komunikasi instruktif (instructive communication).   

Instruktif adalah suatu perintah yang bersifat mengancam. Tetapi 

ancamannya itu mengandung suatu yang dapat menjadikan seseorang 

itu untuk melakukan perintahnya. Instruktif bersifat memerintah, 

nasihat-nasihatnya bergaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

instruksi adalah perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan 

atau melakukan suatu tugas, dan merupakan pelajaran dan petunjuk 

(Anonim, 2010d). 
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d. Komunikasi Koersif (coersive communication). 

Istilah koersi dalam bahasa inggris coercion, berasal dari bahasa 

latin coercio yang secara harfiah berarti “pengekangan” dan secara 

maknawiah berarti “upaya mencapai suatu tujuan dengan 

menggunakan kekuatan”. Dalam prakteknya, untuk mencapai tujuan 

itu dilakukan kegiatan dalam bentuk sanksi, ancaman, intimidasi, 

pemerasan, boikot, terror dan lain-lain, sehingga orang yang dijadikan 

sasaran merasa terpaksa, cemas, takut dan sebagainya (Onong, 2006b : 

83). 

 

e. Hubungan manusiawi (human relation).  

Hubungan manusiawi adalah terjemahan dari human relation, ada 

juga orang yang menterjemahkan menjadi “hubungan manusia” dan 

“hubungan antar manusia”, yang sebenarnya tidak terlalu salah karena 

yang berhubungan tidak seperti orang berkomunikasi biasa, bukan 

hanya merupakan penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 

orang lain, tetapi hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi itu 

mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam. Hubungan 

manusiawi dikatakan komunikasi karena sifatnya action oriented, yang 

mengandung sebuah kegiatan untuk merubah sikap, pendapat, atau 

perilaku seseorang.  Hubungan manusiawi dalam arti luas adalah 

interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan 
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dalam semua bidang kehidupan. Jadi, hubungan manusiawi dapat 

dilakukan di mana saja berada seperti, di rumah, di jalan, dalam bis, 

dan sebagainya. Sedangkan hubungan manusiawi dalam arti sempit 

adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, 

interaksi disini hanyalah dalam situasi kerja dan dalam organisasi 

kekaryaan (work organization). 

Adapun teknik dalam hubungan manusiawi ini dapat dilakukan 

untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan 

salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat 

manusia. 

Dalam derajat intensitas yang tinggi, hubungan manusiawi 

dilakukan untuk menyembuhkan orang yang menderita frustasi. 

Seseorang yang menderita frustasi dapat dilihat dari tingkah lakunya, 

ada yang suka merenung murung, lunglai tak berdaya, putus asa, 

mengasingkan diri, mencari dalih untuk menutupi ketidak 

mampuannya, berfantasi, atau bertingkah laku kekanak-kanaan Maka 

disinilah pentingnya peranan hubungan manusiawi.  

Dalam kegiatan hubungan manusiawi ada cara untuk teknik yang 

bisa digunakan untuk membantu mereka yang menderita frustasi, 

yakni apa yang disebut counseling (karena tidak ada perkataan bahasa 

indonesia yang tepat, dapat diindonesiakan menjadi konseling). Yang 

bertindak sebagai konselor (counselor) bisa pimpinan organisasi, 
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kepala humas, atau kepala-kepala lainnya (kepala bagian, seksi, dan 

lain-lain). 

Tujuan konseling ialah membantu konseli (counselee), yakni 

karyawan yang menghadapi masalah atau yang menderita frustasi, 

untuk memecahkan masalahnya sendiri atau mengusahakan terciptanya 

suasana yang menimbulkan keberanian untuk memecahkan 

masalahnya. 

Dalam kegiatan hubungan manusiawi terdapat dua jenis konseling, 

bergantung pada pendekatan (approach) yang dilakukan. Ada dua jenis 

konseling adalah directive counseling yaitu : 

a. konseling langsung 

Directive counseling atau konseling langsung kadang-kadang 

disebut juga counselor centered approach, yakni konseling yang 

pendekatannya terpusat pada konselor. Dalam teknik konselor seperti 

ini aktifitas utama terletak pada konselor. Pertama-tama konselor 

berusaha agar terjadi hubungan yang akrab sehingga konseli menaruh 

kepercayaan kepadanya. Selanjutnya ia mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dalam rangka mengumpulkan informasi. Informasi yang 

diperolehnya itu berusaha memehami masalah yang memberati 

konseling. 

Untuk mengetahui diagonisnya yang tepat, konselor harus 

memahami fakta masalah yang berhubungan dengan masalah itu. Jika 

konseli mengemukakan kesulitannya, konselor harus merasa pasti 
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bahwa itulah masalah yang dihadapi oleh konseli. Konselor harus 

benar-benar mengerti mengenai informasi yang diperolehnya itu 

sehingga dapat melakukan interprestasi. Hanya bila ia mengerti dan 

dapat melakukan interprestasi, ia akan dapat memberikan nasihat dan 

sugesti kepada konseli. Syarat sugesti ialah kepercayaan. Konseli akan 

kena sugesti kalau ia menaruh kepercayaan kepada konselor kalau 

konselor mempunyai kelebihan pengalaman dan pengetahuan dari pada 

konseli, dan bila tingkah laku konselor tidak konselor. 

b. konseling tidak langsung 

Non-directive counseling atau konseling tidak langsung juga 

counselee centered aproach, pendekatan yang terpusat kepada konseli. 

Jenis ini dapat digunakan oleh konselor yang tidak memiliki 

pengetahuan mendalam mengenai psikologi. Dibanding dengan 

counselor centered approach counseling  yang tradisional itu, 

counselee centered aproach counseling lebih ampuh dalam membantu 

seseorang yang menderita frustasi.  

Dalam konseling jenis ini, aktifitas utama terletak pada pihak 

konseli, sedangkan konselor hanya berusaha agar konseli merasa 

mudah memimpin dirinya sendiri. Konseli dibantu untuk merasa 

dirinya bebas untuk menyatakan isi hatinya, dan sebagainya (Onong, 

2006a : 138). 
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E.2.3 Komunikasi Efektif 

Komunikasi efektif adalah tersampaikannya gagasan, pesan dan perasaan 

dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. Komunikasi dapat 

efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagimana dimaksud oleh pengirim 

pesan, pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan 

tidak ada hambatan untuk hal itu. 

Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu (pesan) yang diberitahukan 

komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga 

tidak terjadi salah persepsi. Adapun Hukum komunikasi efektif antara lain : 

a. Hukum 1 : Respect 

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah 

sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita 

sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang 

pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. 

b. Hukum 2 : Empathy 

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau 

kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam 

memiliki sikap empati adalah kemampuan kita mendengarkan atau 

mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengeti orang lain. 

Dengan memhami dan mendengar orang lain terlebih dahulu, kita dapat 

membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam 

membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Rasa empati akan 
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memampukan kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan 

sikap menerimanya 

c. Hukum 3 : Audible 

Makna audible antara lain : dapat didengarkan atau dimengerti dengan 

baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun 

mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berari pesan 

yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan Hukum ini 

mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery 

channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima 

pesan. Hukum mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan 

berbagai media maupun perlengkapan atau alan bantu audio visual yang 

akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima 

dengan baik.  

d. Hukum 4 : Clarity 

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hokum 

keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri 

sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran 

yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. 

Kesalahan penafsiran atau perasaan yang dapat menimbulkan berbagai 

penafsiran akan menimbulkan dampak yang tidak sederhana. 

e. Hukum 5 : Humble 

Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap 

rendah hati. Sikap ini merupakan unsure yang terkait dengan hukum 
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pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari 

oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sikap rendah hati pada intinya 

antara lain sikap penuh melayani, sikap menghargai, mau mendengar dan 

menerima kritik, rela memaafkan serta mengutamakan kepentingan yang 

lebih besar. (Wulandaari, 2009 : 29). 

  

E.3 Polisi 

 Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memilki 

ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “politea”, di 

Inggris ”police” juga dikenal adanya istilah “constable”, di Jerman “polizei”, di 

Amerika dikenal dengan “sheriff”, di Belanda “politie”, di Jepang dengan istilah 

“korban” dan “chuzaisho” walaupun sebenarnya istilah korban adalah merupakan 

suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chzaisho adalah pos polisi di wilayah 

pedesaan (sadjijono, 2006:2). 

 Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal 

dalam bahasa yunani, yakni “politea”. Kata “politea” digunakan sebagai title 

buku pertama Plato, yakni “Politea” yang mengandung makna suatu negara yang 

ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin 

negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi (Azhari, 1995:19). 

 Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti 

dan menggunakan istilah “politea” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan 

pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak di anut di negara 

Indonesia 
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 Istilah “politie” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai 

organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan 

supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan 

perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan 

pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara 

memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif 

perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah 

untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa 

yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan 

(Kelana, 1984 : 18). 

 Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi 

termasuk organ pemerintahan yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan 

pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari 

organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah. 

 Menurut Charles Reith yang dikutip dalam buku Hukum Kepolisian, 

bahwa polisi adalah sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan 

tata susunan kehidupan masyarakat. Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam 

arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu 

instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-

jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka 

menghadapi bahya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka 

menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka 
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kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

perundan-undangan. 

 

E.4 Interogasi 

 Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka/saksi dalam rangka 

penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun 

tertulis kepada tersangka/saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat 

bukti dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan acara 

pemeriksaan (Naskah sementara, Pedoman Penyelidikan Tindak Pidana, 2006). 

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, interogasi adalah 

pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem 

(kamusbahasaindonesia.org). Dari uraian di atas dapat diartikan, bahwa interogasi 

adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memilki 

atau diduga memiliki keterangan melalui pertanyaan lisan maupun tulisan. 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk membuat penggambaran, 

pemaparan, menggali secara utuh, menyeluruh dan mendalam tentang 

fenomena sosial yang dikaji, sehingga diperoleh penemuan-penemuan berupa 

pemahaman, penjelasan dan makna. Pada pendekatan kualitatif memiliki 

tujuan untuk membuat penjelasan data secara sistematis faktual dan akurat 
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mengenai fenomena dan realitas sosial yang terjadi pada daerah yang menjadi 

objek peneliti (Muslimin,2011:16). 

 

 F.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa 

yang bermaksud untuk memahami fenomena dengan cara mendeskripsikan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan dasar dalam 

penelitian ini adalah naturalistik. Dasar penelitian ini biasa digunakan dalam 

penelitian kualitatif yang menekankan pada kealamihan sumber data, karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).  

 

F.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2012 di Polsek 

Karangploso, Jln. Kertanegara no 1 Kecamatan Karangploso, Malang , 

Jawa timur,  Pemilihan lokasi ini karena, : 

1. Efektif dan efisiennya lokasi ataupun waktu yang dimiliki 

oleh peneliti  

2. Letak Polsek Karangploso yang sangat strategis dan 

terletak diantara perbatasan kota Malang dan Batu. Kasus 

yang ditanganinya pun sangat beragam, mulai dari kasus 

yang ringan sampai pada kasus yang besar, seperti korupsi 
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Kepala Daerah dan lain-lain. Beragamnya kasus yang 

ditangani, secara otomatis membutuhkan teknik komunikasi 

yang beragam dalam menginterogasi tersangka di setiap 

kasus 

3. Untuk menghasilkan penelitian yang akurat dibutuhkaan 

data yang lengkap dan benar, oleh karena itu dibutuhkan 

dukungan positif dari pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek 

Karangploso. Hal ini yang diperoleh peneliti pada saat 

melakukan prasurvei. 

 

F.4 Subjek Penelitian 

 Teknik yang digunakan untuk mendapatkan subjek penelitian 

adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2008 : 81). 

 Purposive sampling adalah jenis sampling yang diterima untuk 

situasi-situasi khusus, menggunakan keputusan (judgement) ahli dalam 

memilih kasus-kasus dengan tujuan khusus dalam pikiran. Sumber yang 

dipilih adalah orang yang mengetahui tentang permasalahan dalam 

penelitian, yaitu teknik komunikasi dalam proses interogasi. Proses 

interogasi oleh peneliti di fokuskan pada interogasi yang dilakukan oleh 

bagian Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polsek Karangploso. Pemilihan 

divisi Reskrim dikarenakan interogasi lebih banyak dilakukan pada divisi 
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tersebut. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Anggota Polisi Polsek Karangploso yang masih aktif 

bekerja 

2. Anggota Polisi Polsek Karangploso yang tergabung dalam 

unit RESKRIM (Reserse dan Kriminal) 

3. Anggota Polisi Polsek Karangploso yang tergabung dalam 

unit RESKRIM yang sudah melakukan interogasi minimal 

10 kali 

 

F.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara Semi Terstruktur 

Jenis wawancarai ini sudah termasuk dalam kategori in-

dept interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan (Sugiyono,2005 :73). 
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Dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai anggota 

Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Karangploso Malang. Tujuan 

dari wawancara ini adalah untuk mengetahui teknik komunikasi 

yang digunakan polisi dalam proses interogasi. 

 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengamati langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi atau pengamatan tentang proses interogasi 

yang dilakukan oleh pihak penyidik/polisi.  

 

c. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lain 

yang dapat mendukung data yang sudah diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi. Pada penelitian ini peneliti meyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku, dokumen-dokumen, peraturan-

peraturan, arsip, dan lain sebagainya. Setelah melakukan 

penelitian, peneliti memperoleh buku ataupun arsip yang 

berkenaan dengan interogasi. Adapun yang diperoleh oleh peneliti 

adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia dan Naskah Sementara Pedoman Penyidik 

Tindak Pidana.  

 

F.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh di lapangan sebenarnya merupakan hasil 

interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, baik berupa individu atau 

berasal dari situasi sosial. Karena itu data yang dideskripsikan peneliti 

sebenarnya merupakan hasil rekonstruksi pikiran peneliti terhadap apa 

yang teramati.  

Pada prinsipnya analisis data merupakan sejumlah aktivitas yang 

dilakukan oleh peneliti ketika proses pengumpulan data atau informasi 

berlangsung, sampai pada penarikan kesimpulan berupa konsep atau 

hubungan antarkonsep. 

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan atau menganalisi data 

dengan membuat langkah- langkah sebagai berikut : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 
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tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

3. Conclusing Drawing /Verivication 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

adan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsistensi saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

 

 



 

40 
 

F.7 Teknik Keabsahan Data 

Salah satu cara yang paling penting yang dapat digunakan dalam 

uji keabsahan hasil penelitian  adalah dengan melakukan triangulasi 

peneliti, metode, teori dan sumber data. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi metode yaitu untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu 

di cek dengan observasi dan dokumentasi.  


