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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

 

2.1 Komunikasi Interpersonal (Interpersonal Communication) 

2.1.1 Pemahaman Komunikasi Interpersonal 

Agus M. Hardjana (dalam Suranto, 2011) mengatakan, komunikasi 

interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, 

dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan 

penerima pesan dapat menerima pesan dan menanggapi secara langsung 

pula. Hal senada juga dikemukakan oleh Deddy Mulyana (2008:81), 

bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal, non verbal. 

Lebih jelasnya lagi, definisi serupa mengenai komunikasi 

interpersonal juga dikemukakan oleh Gitosudarmo dan Mulyono (dalam 

Suranto, 2011) yang juga menekankan pada hal yang sama, bahwa 

komunikasi interpersonal ad nalah komunikasi yang terjadi secara 

langsung/ tatap muka yang interaksi orang ke orang, dua arah, verbal dan 

non verbal, serta saling berbagi informasi dan perasaan antara individu 

dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil. 

Komunikasi interpersonal pada hakikatnya adalah suatu proses 

interaksi dan transaksi, yaitu transaksi mengenai gagasan, ide, simbol, 

dan informasi yang melibatkan beberapa komponen dalam 
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keberlangsungannya, yaitu sumber atau komunikator, encoding,  pesan, 

saluran, penerima atau komunikan, decoding,  respon, dan konteks 

komunikasi. Jika dipaparkan dalam bentuk bagan,alur dari proses 

komunikasi interpersonal adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1 

 

Proses Komunikasi Interpersonal 

Sumber: Suranto,Komunikasi Interpersonal. 2011. 

 

Pada pemahaman atas prinsip di atas, dapat dikemukakan secara 

sederhana, bahwa komunikasi interpersonal proses penyampaian dan 

penerimaan antara pengirim pesan (sender) dan penerima pesan 

(receiver) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi 

dikatakan terjadi secara langsung (primer) apabila pihak-pihak yang 
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bersangkutan dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media (tatap 

muka). Sedangkan komunikasi tidak langsung (sekunder) dicirikan oleh 

adanya media tertentu. 

Pada hubungan komunikasi interpersonal, para komunikator 

membuat prediski terhadap satu sama lain atas dasar data psikologis. 

Masing-masing mencoba mengerti bagaimana pihak lainnya bertindak 

sebagai individu, tidak seperti pada hubungan kultural dan sosiologis. 

Contoh mengenai hubungan komunikasi pribadi meliputi hubungan 

antara 2 sahabat karib. Dalam situasi seperti ini, komunikator memiliki 

banyak informasi mengenai keinginan, kebutuhan dan nilai-nilai pribadi 

satu sama lain serta dapat mengembangkan gaya komunikasi yang cocok 

untuk kedua belah pihak. (Budyatna dan Ganiem : 2011.10) 

Berbeda dengan ahli komunikasi yang lain, Richard L Weaver 

(dalam Budyatna dan Ganiem : 2011.15-20) tidak memberikan definisi 

komunikasi antarpribadi (komunikasi interpersonal) melainkan 

menyebutkan karakteristik karakteristiknya. Menurutnya ada delapan 

karakteristik dalam komunikasi antarpribadi, yaitu : 

 

a. Melibatkan paling sedikit dua orang. 

Menurut Weaver, komunikasi interpersonal melibatkan dua 

orang. Jumlah tiga atau the triad dapat dianggap sebagai kelompok yang 

terkecil. Apabila mendefinisikan komunikasi antarpribadi dalam arti 

jumlah orang yang terlibat, maka komunikasi antarpribadi sebetulnya 
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terjadi antara dua orang yang merupakan bagian dari kelompok yang 

lebih besar. 

b. Adanya umpan balik (feedback) 

Umpan balik merupakan pesan yang dikirim kembali oleh 

penerima kepada pembicara. Dalam komunikasi antarpribadi hampir 

selalu melibatkan umpan balik langsung. Hubungan yang langsung antara 

sumber dan penerima merupakan bentuk yang unik bagi komunikasi 

antar pribadi. Ini yang dinamakan simultaneous messages. 

 

c. Tidak harus tatap muka 

Bagi komunikasi antarpribadi yang sudah terbentuk, adanya 

saling pengertian antara dua indivisu, kehadiran fisik dalam 

berkomunikasi tidaklah terlalu penting. Misalnya, interaksi dua orang 

sahabat melalui telepon. Namun menurut Weaver, bahwa komunikasi 

tanpa tatap muka tidaklah ideal. Bentuk idealnya memang adanya 

kehadiran fisik dalam berinteraksi secara antarpribadi, walaupun tanpda 

kehadiran fisik masih dimungkinkan. 

 

d. Tidak harus bertujuan 

Komunikasi antarpribadi tidak harus disengaja atau dengan 

kesadaran. Misalnya, seseorang bisa merasakan temanya gelisah yang 

terlihat dari kakinya yang bergerak dan bergeser. Orang itu mungkin 
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mengkomunikasikan segala sesuatu itu tanpa sengaja atau sadar, tetapi 

apa yang dilakukannya itu menyampaikan pesan. 

 

e. Menghasilkan beberapa pengaruh (effect) 

Komunikasi antarpribadi dapat dianggap benar jika pesan yang 

disampaikan mengandung efek. Efek itu tidak harus segera dan nyata tapi 

harus terjadi. Contoh komunikasi antarpribadi yang tidak menghasilkan 

efek adalah jika seseorang berbicara dengan temannya yang memakai 

headset atau earphone. 

 

f. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata 

Komunikasi antarpribadi juga bisa dilakukan tanpa menggunakan 

percakapan (verbal). Pesan- pesan non verbal seperti menatap, 

mengedipkan mata, menyentuh atau membelai kepada teman, anak atau 

pasangan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada kata-kata. 

 

g. Dipengaruhi oleh konteks. 

Konteks memengaruhi harapan-harapan para partisipan, makna 

yang diperoleh para partisipan dan perilaku mereka selanjutnya. Konteks 

meliputi jasmaniah (lokasi, kondisi lingkungan seperti suhu udara, 

pencahayaan, jarak komunikator dan komunikan), sosial (hubungan yang 

ada antara partisipasn), historis (latar belakang yang diperoleh melalui 
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peristiwa komunikasi sebelumnya), psikologis (suasana hati dan 

perasaan) dan keadaan kultural yang mengelilingi komunikasi. 

 

h. Dipengaruhi oleh kegaduhan (noise) 

Kegaduhan atau noise ialah setiap rangsangan atau stimulus yang 

mengganggu dalam proses pembuatan pesan. Kegaduhan dapat bersifat 

eksternal (disebabkan oleh kegaduhan yang nampak oleh indera), internal 

(berupa pikiran-pikiran) dan semantik (lambang-lambang tertentu yang 

menjauhkan dari pesan utama). 

 

Pada intinya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang 

dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang untuk menyampaikan 

pesan, baik secara verbal ataupun non verbal, dan juga baik secara 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung (melalui media). Dalam setiap 

proses komunikasi pasti ditemukan hambatan (noise), begitu juga dengan 

proses penyampaian pesan komunikasi interpersonal. Hambatan 

sederhana dari komunikasi interpersonal ialah perbedaan makna dari 

pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. 

 

2.1.2 Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Fungsi adalah sebagai tujuan di mana komunikasi digunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi utama komunikasi ialah 

mengendalikan lingkungan guna memperoleh imbalan – imbalan 
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terntentu berupa fisik, ekonomi dan sosial. Menurut Miller dan Steinberg 

(dalam Budyatna dan Ganiem : 2011.27) komunikasi insani atau human 

communication baik yang non-antarpribadi maupun antar pribadi 

semuanya mengenai pengendalian lingkungan guna mendapatkan 

imbalan seperti dalam bentuk fisik, ekonomi dan sosial. Pengendalian 

lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu melalui compliance dan 

melalui penyelesaian konflik. 

 

a. Pengendalian Lingkungan Melalui Compliance 

Compliance terjadi apabila perilaku satu atau lebih individu 

sesuai dengan keinginan pihak lain. Pada situasi komunikasi di mana 

compliance mewakili tingkat dari pengendalian lingkungan yaitu apa 

yang diinginkan dan hasil yang diperoleh komunikator benar-benar 

sama. Compliance bisa terjadi bila komunikator memliki alat 

pengendali terhadap penerima pesan yaitu bila ia memiliki 

kemampuan untuk memberikan imbalan atau sanksi. 

Contoh compliance dalam kehidupan sehari-hari misalnya bila 

manusia sudah memsuki kamar mandi tetapi lupa membawa handuk. 

Makan dia akan berteriak minta tolong orang yang ada di rumah saat 

itu untuk mengambilkan handuk miliknya. 
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b. Pengendalian Lingkungan Melalui Penyelesaian Konflik 

Penyelesaian konflik atau conlict resolution terjadi apabila 

dua atau lebih pihak yang bersaing mencapai penyelesaian tentang 

alokasi beberapa sumber yang bersifat fisik, eknomi maupun sosial. 

Penyelesaiannya dinilai secara relatif adil oleh pihak yang bersaing. 

Nyatanya situasi semacam itu mengharuskan para komunikator 

menerima sesuatu kurang dari apa yang seharusnya. Namun demikian, 

hasil kompromi menyisakan masing-masing perasaan sebagai sebagian 

berhasil. 

Ini bisa terjadi pada sahabat yang ingin berpergian ke dua 

tempat yang berdeda dalam waktu yang sama. Misal, si A ingin pergi 

ke restoran ternama, namun B ingin makan di warung pinggir jalan. 

Kalau masing-masing memaksakan kemauannya, akan ada konflik. 

Cara penyelesainnya ialah kali ini A harus mengalah dan pergi ke 

tempat B. Atau, lain kali B harus mengalah dan pergi ke tempat A. 

Karena A dan B adalah sahabat dan satu sama lain sudah saling 

mengerti watak masing-masing, maka dalam hubungan komunikasi 

antarpribadi dituntut adanya toleransi dan keterbukaan satu sama lain. 

 

2.1.3 Komunikasi Interpersonal yang Efektif 

Efektivitas Komunikasi Interpersonal dimulai dengan lima kualitas 

umum yang dipertimbangkan yaitu keterbukaan (openness), empati 
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(empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), 

dan kesetaraan (equality) (Devito, 2005: 22). 

a. Openness. Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek dari 

komunikasi interpersonal itu sendiri. Pertama, komunikator 

interpersonal. Jika menginginkan komunikasi interpersonal yang 

efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. 

Namun bukan berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan 

semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tapi biasanya 

tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesiapan dan 

kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi. Informasi 

tersebut berupa sesuatu yang biasanya disembunyikan, asalkan 

pengungkapan diri ini patut. Kedua, mengacu kepada kesiapan atau 

kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus 

yang datang. Orang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada 

umumnya merupakan peserta percakapan yang membosankan dan 

menjemukan. Kita ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa 

yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan. Kita berhak 

mengharapkan hal ini. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidak 

acuhan, bahkan ketidaksependapatan atas apa yang telah kita ucapkan 

jauh lebih menyenangkan daripada hanya diam. Kita memperlihatkan 

keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang 

lain. Ketiga, menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran Terbuka 

dalam pengertian ini yaitu mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang 
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dilontarkan adalah memang milik anda dan anda bertanggungjawab 

atasnya. Cara terbaik untuk menyatakan tanggung jawab ini adalah 

dengan pesan yang menggunakan kata Saya (kata ganti orang pertama 

tunggal). 

b. Empathy. Empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui 

apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut 

pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. Beda denagn 

simpati, empati mempunyai kesan yang lebih mendalam. Jika 

bersimpati, di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau merasa 

ikut bersedih. Sedangkan berempati adalah merasakan sesuatu seakan-

akan kita mengalami apa yang orang lain alami, berada di situasi yang 

sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang 

sama. Rasa empati lebih mampu memahami motivasi dan pengalaman 

orang lain, perasaan dan sikap mereka, dan juga harapan dan 

keinginan mereka untuk masa mendatang. Dalam komunikasi 

interpersonal, kita dapat menyampaikan empati baik secara verbal 

maupun non verbal. Secara nonverbal, kita dapat menyampaikan 

empati dengan memperlihatkan keterlibatan aktif dengan orang itu 

melalui ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai; konsentrasi 

terpusat meliputi kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, dan 

kedekatan fisik; serta sentuhan atau belaian yang sepantasnya. 

Sedangkan dengan verbal ialah berbicara langsung antara komunikator 
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dengan komunikan. Namun, dalam praktiknya, cara menyampaikan 

empati lebih condong dapat dirasakan dengan cara non verbal. 

c. Supportiveness. Hubungan interpersonal yang efektif yaitu hubungan 

dimana terdapat sikap mendukung (supportiveness). Suatu konsep 

yang perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. 

Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam 

suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap 

mendukung dengan bersikap deskriptif, bukan evaluative. Kedua ialah 

spontan, bukan strategic. Terakhir, provisional, bukan sangat yakin. 

d. Sikap positif (positiveness). Kita dapat menyampaikan sikap positif 

dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya dua cara. Pertama, 

menyatakan sikap positif dan kedua, secara positif mendorong orang 

yang menjadi teman kita berinteraksi. Dalam komunikasi 

interpersonal, sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek. 

Pertama, komunikasi interpersonal dapat terbina jika seseorang 

memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan 

positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk 

interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada 

berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak 

bereaksi secara menyenangkan terhadap suasana interaksi. 

e. Kesetaraan (Equality). Dalam setiap kondisi, barangkali terjadi 

ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pintar. Lebih kaya, lebih 

gagah atau tampan, atau lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah 
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ada orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ini, 

komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. 

Yang dimaksud adalah harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa 

kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga. Selain itu juga 

mengakui bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang 

penting untuk diberikan. Dalam suatu hubungan interpersonal, yang 

ditandai oleh kesetaraan, ketidak-sependapatan dan konflik lebih 

dillihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada 

daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Ekualitas 

tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui semua perilaku 

verbal dan nonverbal dari si komunikator. Ekualitas berarti kita 

menerima pihak lain, atau menurut istilah Carl Rogers, kesetaraan 

meminta kita untuk memberikan ”penghargaan positif tak bersyarat” 

kepada orang lain.  

 

2.1.4 Komunikasi Interpersonal dalam Persahabatan 

Karena perjalanan waktu, beberapa kenalan bisa menjadi 

teman. Teman bisa menjadi sahabat. Sebagaimana persahabatan 

berkembang, orang bergerak ke arah interkasi yang kurang terikat 

pada peran. Misalnya A dan B teman sekelas di jurusan Biologi. 

Mereka sering mengobrol dan berdiskusi semua tentang biologi. Jika 

mereka merasa cocok satu sama lain, mereka dapat melanjutkan 

pertemuan di luar jam kuliah. Beberapa dari persahabatan ini bersifat 
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context bound. Jadi orang mengacu pada teman kuliah, teman kantor 

atau teman bermain. Persahabatan konteks ini bisa hilang atau putus 

jika konteksnya berubah. Misalnya, persahabatan dengan teman SMA 

bisa putus jika lulus SMA nantinya. 

Agar persahabatan itu berkembang dan berkesinambungan, 

Samter dalam Budyatna dan Ganiem (2011.38), menjelaskan 

kompetensi penting untuk hubungan persahabatan antara lain: 

a. Inisiasi (initiation). Di mana seseorang harus berhubungan atau 

berkenalan dengan orang lain dan interkasi harus berjalan mulus, 

santai dan menyenangkan. 

b. Sifat mau mendengarkan (responsive). Masing-masing harus 

mendengarkan kepada yang lain, fokus pada rekannya dan merespon 

pembicaraan rekannya. 

c. Pengungkapan diri (self-disclosure). Kedua belah pihak mampu 

mengungkapkan perasan pribadinya terhadap satu sama lain. 

Persahabatan tidak akan terjadi apabila kedua belah pihak hanya 

membahas yang abstrak saja atau membicarakan hal yang dangkal dan 

tidak mendalam. 

d. Dukungan emosional (emotional support). Orang berharap 

mendapatkan kenyamanan dan dukungan dari temannya. Manusia 

berharap mendapatkan teman-teman dengan sifat yang seperti ini. 

e. Pengelolaan konflik (conflict management). Sesuatu hal yang tak 

terelakkan bahwa teman-teman tidak setuju mengenai gagasan atau 
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perilaku kita. Persahabatan bergantung pada keberhasilan menangani 

hal-hal yang tidak disetujui ini. Pada kenyataannya, dengan mengelola 

konflik secara kompeten, maka orang dapat mempererat 

persahabatannya. 

 

2.1.5 Teori Komunikasi Interpersonal 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Penetrasi 

Sosial. Teori ini atau nama aslinya Social Penethration Theory 

merupakan bagian dari teori pengembangan hubungan atau 

Relationship Development Theory. Dikembangkan oleh Irwin Altman 

dan Dalmas Taylor dalam bukunya yang pertama kali terbit dengan 

judul Social Penetration : The Development of Interpersonal 

Relationship pada tahun 1973 (dalam Budyatna dan Ganiem : 

2011.225). 

Teori Penetrasi Sosial menjelaskan secara umum bagaimana 

proses berhubungan dengan orang lain dimana terjadi proses gradual 

yaitu semacam proses adaptasi diantara keduanya. Kedua tokoh 

tersebut mengibaratkan manusia seperti bawang merah yang terdiri 

dari beberapa lapisan (layer). Lapisan tersebut berarti lapisan 

kepribadian. Lapisan terluar adalah citra public (public image) 

seseorang, atau yang dapat dilihat secara langsung. 
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Selanjutnya, lapisan resiproritas (reciprocity) atau proses di 

mana keterbukaan orang lain akan mengarahkan orang lain untuk 

terbuka, adalah komponen utama dari Teori Penterasi Sosial. 

Resiproritas terbukti signifikan baik dalam hubungan yang mapan 

maupun yang baru. Lawrence Rosenfeld dan Gary Bowen (dalam 

West dan Turner, 2009 : 200) menemukan bahwa kepuasan 

pernikahan akan lebih tinggi ketika pasangan melakukan resiproritas 

dalam pembukaan diri. Para peneliti menekankan bahwa hubungan ini 

‘kemungkinan lebih tidak tertekan dan lebih stabil’. Altman dan 

Taylor yakin bahwa keintiman tidak dapat diperoleh tanpa adanya 

resiproritas. 

Penetrasi dapat dilihat dengan menggunakan dua dimensi yaitu 

keluasan dan kedalaman. Keluasan (breadth) menuju pada berbagai 

topik yang didiskusikan dalam suatu hubungan. Waktu keluasan 

(breadth time) berhubungan dengan jumlah waktu yang dihabiskan 

oleh 2 orang dalam berkomunikasi satu sama lainnya mengenai 

berbagai macam topik tersebut. Kedalaman (depth) lebih condong 

menuju pada tingkat keintiman yang mengarahkan diskusi mengenai 

suatu topik. Pada tahap awal komunikasi, dapat dikatakan mempunyai 

keluasan yang sempit dan kedalaman yang dangkal. Namun begitu 

hubungan bergerak ke arah keintiman, dapat diharapkan lebih luasnya 

topik yang didiskusikan (lebih banyak keluasan) dengan topik yang 

mulai mendalam. 
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Keputusan mengenai apakah hubungan terlihat memuaskan 

nampak kasat mata. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, 

perkembangan suatu hubungan terjadi dalam sebuah cara yang 

sistematis, dan keputusan mengenai apakah orang berkeinginan utuk 

mempertahankannya biasanya tidak diambil dengan cepat.  

Gambar 2 

 

Gambar Tahapan Penetrasi Sosial 

Sumber : West dan Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan 

Aplikasi. 2009 

 

Tahap pertama dari interkasi disebut tahap orientasi 

(orientation stage) yang terjadi pada tingkat publik; hanya sedikit 

mengenai diri kita yang terbuka untuk orang lain. Selama tahapan ini, 

pernyataan-pernyataan yang dibuat biasanya hanya hal-hal yang umum 

dan klise. Orang biasanya bertindak sesuai dengan cara yang dianggap 

baik secara sosial dan berhati-hati untuk tidak melanggar norma sosial. 

Dalam tahap ini, para komunikan hati-hati untuk tidak 

membuka diri terlalu banyak terhadap satu sama lain. Tahap 
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selanjutnya ialah pertukaran penjajakan (exploratory affective 

exchange stage) merupakan perluasan area publik dari diri dan terjadi 

ketika aspek-aspek dari kepribadian seseorang mulai muncul. Apa 

yang tadinya privat menjadi publik. Terdapat sedikit spontanitas dalam 

tahap ini, karena orang-orang merasa lebih nyaman dengan satu sama 

lain, Dalam tahap ini juga orang-orang tidak begitu hati-hati dalam 

membuka diri, tidak seperti pada tahap orientasi. 

Selanjutnya adalah tahap pertukaran afektif (affective exchange 

stage), termasuk interaksi yang lebih ‘tanpa beban dan santai’. Di 

mana tahap ini komunikasi sering berjalan spontan dan individu 

membuat keputusan yang cepat, sering kali dengan sedikit 

memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan. Pada tahap 

ini menungkinan menemukan idiom pribadi (personal idiom) yang 

merupakan cara pribadi dalam mengekspresikan sebuah keintiman 

hubungan melalui kata-kata, frase atau perilaku. 

Namun, di tahap ini juga terdapat ketegangan-ketenganan 

dalam hubungan. Banyak orang mengalami konflik seperti ini 

sebelumnya, dan karena sepertinya sebuah hubungan memiliki nilai 

yang penting dan pasangan telah terlibat secara emosional di 

dalamnya, mereka tidak siap untuk mengakhirinya hanya karena 

pernyataan spontan. Singkatnya, pertukaran afektif dapat meliputi 

pertukaran positif maupun negatif. 
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Tahap keempat dan terakhir adalah tahap pertukaran stabil 

(stable exchange stage). Tahap ini berhubungan dengan pengungkapan 

pemikiran, perasaan dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan 

munculnya hubungan yang tinggi. Dalam tahap ini, komunikasi dan 

komunikator berada dalam tingkat keintiman tinggi. Yang 

dimaksudkan disini adalah perilaku-perilaku di antara keduanya 

kadang kala terjadi kembali, dan mereka mampu untuk menilai dan 

menduga perilaku pasangannya cukup akurat. 

Pendekatan tahapan ini dapat diwarnai dengan letupan-letupan 

periodik dan perlambatan pada perjalanannya. Selain itu, tahapan-

tahapan ini bukan merupakan gambaran yang penuh mengenai proses 

keintiman. Terdapat beberapa pengaruh lain, termasuk latar belakang 

dan nilai-nilai pribadi seseorang serta lingkungan di mana hubungan 

mereka terjadi. Proses penetrasi sosial adalah sebuah pengalaman 

memberi dan menerima di mana kedua pasangan berusaha untuk 

menyeimbangkan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan 

hubungan. 

 

2.2  Kepuasan Wartawan dalam Memperoleh Informasi 

2.2.1 Kepuasan Kerja 

Kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi adalah satu satu 

dari kepuasan kerja. Wartawan atau jurnalis sudah menjadi sebuah 

profesi. Banyak pakar yang mendefinisikan kepuasan kerja. Salah 
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satunya Keith Davis, Wexley dan Yuki (dalam Anwar. 2001 : 17), 

kepuasan kerja adalah suatu perasaan menyokong atau tidaknya 

menyokong diri yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan 

kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan 

melibatkan aspek-aspek seperti upah, kesempatan pengembangan karir, 

hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, 

struktur organisasi perusahaan dan mutu pengawasan. Sedangkan 

perasaan yang berhubungan dengan dirinya adalah umur, kondisi 

kesehatan, kemampuan dan pendidikan. 

Lain halnya menurut T. Hani Handoko (1987: 117), kepuasan 

kerja ialah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak dengan 

mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini nampak 

dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungannya.  

Kepuasan kerja juga berhubungan erat dengan sikap dari karyawan 

terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerjasama antar pemimpin 

dengan sesama karyawan. (Tiffin dalam As’ad. 1989 : 101). Bisa 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan dimana para 

karyawan menyikapi positif tentang pekerjaan, lingkungan kerja seperti 

iklim organisasi di tempat kerja, situasi kerja, komunikasi antar karyawan 

atau pemimpin. 
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2.2.2 Pemahaman Kepuasan Wartawan dalam Memperoleh 

Informasi 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari data dan fakta untuk 

pembuatan berita, wartawan harus jeli memilah informasi mana yang 

layak dijadikan berita atau tidak. Tidak semua informasi yang diterima 

wartawan itu penting dan layak diketahui publik. Terlebih informasi yang 

berasal dari humas/ PR perusahaan atau instansi pemerintahan. 

Tak sedikit informasi dari humas perusahaan tidak sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh wartawan ataupun perusahan media. Informasi 

terlalu banyak mengandung iklan, informasi yang setengah-setengah atau 

tidak lengkap, atau bahkan informasi yang terlalu bersifat internal 

sehingga tidak layak diketahui umum. Kejadian seperti ini membuat 

wartawan kurang puas terhadap informasi yang didapat. 

Yang diharapkan wartawan adalah informasi humas yang lengkap 

(5W+1H), penting untuk khalayak umum dan meringkankan beban 

wartawan dalam pekerjaan. Kepuasan wartawan dapat diukur dari 

kelengkapan informasi yang didapatkan, dimana informasi tersebut 

memenuhi hasrat keingintahuan masyarakat luas atau informasi yang 

mengandung nilai berita. Maka dalam menjalankan media relations atau 

hubungan media, staf Humas akan menyampaikan informasi yang 

mengandung nilai berita. (Iriantara, 2008: 148-149) 



28 
 

Selain itu kepuasan wartawan juga dapat dilihat pada beberapa 

pasal pada kode etik jurnalistik menurut dewan pers (Syah, 2011 : 173) 

yaitu pasal 1 yang berbunyi wartawan Indonesia bersikap independen, 

menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. 

Selanjutnya pada pasal 3 yang berbunyi wartawan Indonesia selalu 

menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan 

fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak 

bersalah. Selain itu dapat juga dilihat dari beberapa point dalam sepuluh 

elemen jurnalistik menurut Bill Kovach dan Tom Resentiel (Suryawati, 

2011 : 53-62) yaitu kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencari 

kebenaran dan jurnalis harus membuat berita yang berimbang dan 

komprehensif. 

 

2.3 Hubungan dengan Media (Media Relations) 

2.3.1 Pengertian Hubungan dengan Media 

Hubungan dengan Media, atau lebih sering disebut Media 

Relations adalah hubungan dengan media (media relations) adalah upaya-

upaya untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas 

suatu pesan informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan 

pemahaman kepada khalayak dari organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan. (Iriantara dalam Yuliana.2008:89). Definisi lain dari media 

relations dari Rusady Ruslan (dalam Yuliana. 2008 : 91) adalah suatau 
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kegiatan khusus dari pihak humas untuk melakukan komunikasi 

penyampaian pesan, atau informasi tertentu mengenai aktivitas yang 

bersifat kelembagaan, perusahaan/institusi, produk dan hingga kegiatan 

bersifat individual lainnya yang perlu dipublikasikan melalui kerjasama 

dengan pihak pers atau media massa untuk menciptakan publisitas dan 

citra positif. 

Melihat dua definisi media relations, dapat disimpulkan bahwa 

media relations adalah komunikasi antara humas dengan pihak media 

dengan tujuan untuk publisitas suatu isu atau kejadian yang harus 

diketahui masyarakat luas.  

Kerjasama dengan media akan menghasilkan frekuensi publisitas 

yang cukup tinggi. Dampak pemberitaan tersebut, baik yang bersifat 

stimultaneity effect (efek keserempakan), efek dramatisir, atau efek 

publisitas tinggi dan memiliki pengaruh yang luar biasa besarnya terhadap 

pembentukan opini public dalam waktu yang relative singkat, sehubungan 

dengan jumlah pembaca atau audiensi yang tersebar di berbagai tempat 

atau kawasan dalam waktu yang bersamaan. 

Dari hasil kerja sama inilah, selain untuk menciptakan opini 

publik, juga memperoleh “citra yang baik” pula dari pihak public sebagai 

khalayak sebagai sasarannya (target audience) dan masyarakat luas 

lainnya. 
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2.3.2 Bentuk dan Hubungan Pers 

Dalam pelaksanaan hubungan media dan pers terdapat semacam 

“take and give” yang mau tidak mau akan menimbulkan konotasi negatif. 

Sering pula terjadi kolusi antara pejabat humas dengan media dengan 

memberikan “amplop” sebagai imbalan publikasinya karena beritanya 

diterbitkan. Perbuatan tersebut jelas merusak dan menyalahi aturan kode 

etik humas dan jurnalistik. Dalam hukum, perbuatan tersebut 

dikategorikan sebagai tindakan penyuapan dan pelanggaran pidana. Dalam 

aspek-aspek hukun dan etika dalam etika humas (1995), dijelaskan bentuk 

dan hubunganmedia, yaitu sebagai berikut : 

a. Kontak Pribadi 

Pada dasarnya, keberhasilan pelaksanaan hubungan media dan 

pers tergantung “apa dan bagaimana” kontak pribadi antar 

mereka berdua. Hubungan yang dimaksud adalah komunikasi 

informal seperti adanya kejujuran, saling pengertian dan saling 

menghormati serta kerjasama yang baik demi tercapainya 

tujuan atau publikasi yang positif. 

b. Pelayanan informasi atau berita (news service) 

Pelayanan sebaik-baiknya yang diberikan pihak humas kepada 

media adalah dalam bentuk pemberian informasi, publikasi dan 
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berita baik tertulis, tercetak (press release, news letter, photo 

press) mauapun yang terekam (video release) 

c. Mengantisipasi kemungkinan permintaan yang bersifat 

mendadak dari pihak wartawan/pers mengenai wawancara, 

konfirmasi dan sebagainya. Pihak pejabat humas harus siap 

melayani, demi menjaga hubungan baik yang selama ini 

terbina dan citra serta nama baik bagi narasumber / organisasi. 

 

2.3.3 Tugas Pokok Hubungan Media 

Menurut Suryadi (dalam Yuliana. 2008:100), tugas pokok 

hubungan media sebagai berikut : 

a. Mencari informasi dari media dan menjaga agar file senantiasa 

baru atau memesan informasi pada layanan jasa informasi. 

b. Mengkoordinasikan jadwal awal editorial dari semua pihak 

media massa. 

c. Menjaga informasi terbaru berkenan dengan kontak kunci dari 

media tertentu melalui penghubung khusus (liason personal) 

d. Menjaga informasi terbaru berkenaan dengan editor dan 

produser program yang relevan dengan pekerjaan pribadi. 

e. Melakukan penelitian dan menyimpan data berkenan dengan 

spesialisasi yang relevan dengan bidang tertentu. 

f. Melakukan pembaruan data mengenai sarana komunikasi 

terbaru dan mengevaluasi relevansinya bagi praktisi PR. 
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g. Untuk bersikap tanggap terhadap manfaat refrensi material 

dalam media dan meyakinkan bahwa pihak Humas senantiasa 

memperoleh informasi terbaru berkenaan dengan media terbaru 

dan perkembangannya. 

 

2.3.4 Tujuan Hubungan dengan Media 

Tujuan pokok diadakannya hubungan media adalah menciptakan 

pengetahuan dan pemahaman, jadi jelas bukan semata-mata menyebarkan 

suatu pesan sesuai keinginan perusahaan induk atau klien demi 

mendapatkan “suatu citra atau sosok yang lebih indah daripada aslinya di 

mata umum”. Tidak seorangpun yang berhak mendikte apa yang harus 

diterbitkan atau disiarkan oleh media massa, setidaknya di suatu 

masyarakat yang demokratis. Seperti yang pernah dikemukaan oleh 

pelopor jasa konsultasi humas di Amerika Serikat, Ivy Ledbetter Lee, 

dalam bukunya yang berjudul Declarations of principles tahun 1906, 

bahwa semua jenis materi pers harus bebas dari nilai-niali dan 

kepentingan sepihak. Kriteria kejujuran dan kenetralan itu juga harus 

dipegang teguh oleh kalangan praktisi humas. (Yuliana. 2008 : 90) 

Secara rinci tujuan media relations bagi organisasi adalah : 

a. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai 

kegiatan serta langkah lembaga/organisasi yang baik untuk 

diketahui umum. 
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b. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, 

laporan, ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang) 

c. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai 

upaya dan kegiatan lembaga/organisasi. 

d. Untuk melengkapi data/informasi bagi pimpinan 

organisasi/lembaga bagi keperluan pembuatan penilaian 

(assessment) secara trepat mengenai situasi atau permasalahn 

yang mempengaruhi keberhasilabn kegiatan 

lembaga/organisasi. 

e. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang 

dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati (Rachmadi 

dalam Wardani. 2008 : 13) 

Intinya program media relations yang dijalankan humas untuk 

menjaga hubungan baik dengan pihak media massa. Apabila organisasi 

sudah dikenal baik oleh media, maka diharapkan bila ada undangan 

liputan, mereka akan datang dan mempublikasikan informasi organisasi 

dengan suka rela. Bila terjadi krisis, maka mereka juga mampu 

menghasilkan publikasi yang seimbang, tidak semata menyudutkan 

organisasi dan berakibat pada pembentukan image negative. 

Pada umumnya, wartawan dalah manusia yang memiliki hak 

untuk dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, media relations harus 

dengan cara Human Communication yang berempati, manusiawai, dan 



34 
 

saling menghormati akan membuat hubungan wartawan dengan humas 

serta organisasi akan berjalan dengan baik. Melalui media relations, maka 

hubungan antara organisasi dengan media yang diwakili oleh humas 

dengan wartawn diharapkan akan lebih baik dan positif. 

 

2.3.5 Aktivitas Hubungan dengan Media 

Aktivitas hubungan dengan media (media relations) yang 

dijalankan oleh Humas adalah sebagai berikut : 

a. Pengiriman siaran pers 

b. Menyelenggarakan konferensi pers 

c. Menyelenggarakan media gathering 

d. Menyelenggarakan perjalanan pers 

e. Menyelenggarakan special event 

f. Menyelenggarakan wawancara khsus 

g. Menjadi nara sumber media (Wardhani. 2008 : 14) 

Sebelum melaksanakan media relations, maka praktisi humas perlu 

mengetahui hal-hal yang prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsipnya yaitu 

pemahaman tentang media yang meliputi : 

a. Pemahaman terhadap karakteristik masing-masing media 

b. Pemahaman terhadap public (kondisi sosial, ekonomi, 

pendidikan nilai budaya) masing-masing media 
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c. Pemahaman terhadap cara kerja wartawan masing-masing 

media 

d. Pemahaman terhadap sistem politik negara 

e. Pemahaman terhadap sistem media yang berlaku 

f. Pemahaman terhadap sistem hukum, peraturan perundangan-

undangan 

Pengetahuan mengenai karakteristik, mekanisme, sistem media 

dan lainnya sebagaimana dikemukakan di atas, akan sangat membantu 

organisasi dalam mengemas informasi sesuai yang dibutuhkan dan 

diharapkan oleh media massa. Kemasan informasi dan event yang sesuai, 

diharapkan akan menimbulkan ketertarikan media massa untuk meliput 

serta mempublikasi informasi tersebut. 

 

2.3.6 Upaya Menciptakan Hubungan Media yang Baik 

Secara umum, media/pres berfungsi memberikan informasi, 

penyebaran pengetahuan, unsur mendidik dan menghibur bagi 

pembacanya. Selain itu fungsi khusus media/pers adalah mempengaruhi 

(influence) opini masyarakat, melakukan sistem kepengawasan sosial 

(social control) dan memiliki kekuatan (power of press). Di negara-negara 

maju, fungsi media/pers tersebut sering disebut the fourth estate, atau 

merupakaan kekuatan keempat. 

Dimensi fungsi Humas (Public Relations/PR) akan bertolak 

belakang dengan fungsi pers, karena publikasi yang berkaitan dengan 
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humas justru yang bersifat positif. Hal tersebut dilakukan dengan 

penyebaran informasi atau pesan untuk meningkatkan pengenalan 

(awareness), pengetahuan (knowledge), bujukan (persuasive), pendidikan 

(education). 

Semua itu akan dilakukan sebagai upaya menciptakan opini dan 

citra kepada sesuatu yang positif, serta menghindarkan unsur-unsur 

pemberitaan atau publikasi yang bersifat negatif, sensasional, sehingga 

dapat menimbulkan keresahan, polemik atau kontroversial di masyarakat. 

Artinya pihak humas harus dapat memilah-milah dengan pasti yang mana 

di antara informasi dan publikasi, atau berita tersebut yang boleh dirilis, 

atau mana yang tidak boleh diketahui umum, bahkan informasi yang 

tertutup untuk kalangan wartawan/pers/media. (Ruslan dalam Yuliana. 

2008: 94). 
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Gambar 3 Perbedaan Fungsi dan Tugas Pers dan PR 

Sumber : Rosady Ruslan. Manajement Pubic Relations & Media Komunikasi. 

2008 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya 

masih sementara. Dari fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka 

diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan 

wartawan dalam memperoleh informasi. 

Pertentangan dan 

Perbedaan antara Fungsi 

dan Tugas Pers dan PR 

 

Wartawan 

Berupaya Mencari : 

1. Issues (rumor 

2. News value 

3. Sensational 

4. Berita segi 

negatif 

1. Publisitas positif 

2. Superlatif / puff 

3. Promosi/pengenalan 

4. Berita segi positif 

BERITA CITRA 

PR/Humas 

Berupaya Memperoleh: 
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H0 : Tidak ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap 

kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi. 

 

2.5 Definisi Konsep 

Dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang harus 

didefinisikan agar pembahasan tidak menjadi bias. Adapaun konsep 

tersebut adalah : 

 

a. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah suatu proses interaksi dan transaksi, 

yaitu transaksi mengenai gagasan, ide, simbol, dan informasi yang 

melibatkan beberapa komponen dalam keberlangsungannya. Penelitian 

ini menenkankan pada komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh 

Humas. Beberapa konsep menyebutkan komunikasi interpersonal 

humas masuk dalam pemahaman Media Relations. 

 

b. Kepuasan Wartawan dalam Memperoleh Informasi 

Kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi adalah 

bagian dari psikologis seorang wartawan dalam menjalankan 

pekerjaannya. Ini diukur dari Knowledge (Pengetahuan), Experiences 

(Pengalaman), dan Perceived Services (Jasa yang Diterima). 
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Hasil dari analisis ini akan dijadikan sebagai jawaban atas 

hipotesis yang telah diajukan dan akan diambil kesimpulan dari 

penelitian ini. 

 

Gambar 4 

 

 

 

 

Gambar 4 Hubungan Konsep 

 

2.6 Definisi Operasional 

a. Komunikasi Interpersonal 

Variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

Komunikasi Interpersonal. Komunikasi interpersonal yang dimaksud 

adalah komunikasi yang dilakukan oleh Humas Polres Malang kepada 

wartawan dengan beat/wilayah kriminal Kabupaten Malang. Indikator 

– indikatornya adalah :  

1. Keterbukaan 

Membuka diri pada orang lain, bereaksi pada orang lain 

 dengan spontan tanpa dalih perasaan dan pikiran yang 

 dimiliki. Seperti spontan menyapa terlebih dahulu. 

Variabel X 

Komunikasi 

Interpersonal Humas 

Variabel Y 

Kepuasan Wartawan dalam 

Memperoleh Informasi 



40 
 

2. Empati 

Kemampuan menempatkan diri pada peran dan posisi 

orang lain. Seperti ikut berbahagia atau 

berbelasungkawa atas apa yang telah dialami oleh 

lawan bicara.  

3. Sikap Mendukung 

Sikap yang memberikan dukungan secara spontan dan 

profesionalisme, open minded dalam setiap 

percakapan dan tindakan 

4. Sikap Positif 

Ekspresif saat berkomunikasi, dengan mimik wajak 

 yang menyenangkan, kontak mata, kontak fisik seperti 

 menepuk pundak. 

5. Kesetaraan 

Saat berkomunikasi, selalu memberikan informasi yang 

 sama-sama saling bermanfaat, bernilai dan berharga. 

 Komunikasi yang terjadi tidak hanya masalah basa-basi 

 saja. 

 

b. Kepuasan Wartawan dalam Memperoleh Informasi  

Variabel terikat atau dependen (Y) dalam penelitian ini adalah 

kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi. Yang dimaksud 
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dengan kepuasan wartawan adalah perasaan yang dialami wartwan 

setelah mendapat informasi khusus dari pihak humas yang dianggpa 

menjadi narasumber yang terpercaya dan mempunyai kredibiltas. 

Indikator dari variabel ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Knowledge (Pengetahuan) 

Pengetahuan lebih akan suatu hal akan mempermudah 

wartawan dalam membuat sebuah karya jurnalistik. 

Informasi sekecil apapun, jika wartawan mempunyai 

pengetahuan akan hal itu, tidak akan jadi beban untuk 

membuat sebuah berita. 

2. Experiences (Pengalaman) 

Pengalaman wartawan memang didasari oleh jam terbang 

selama menjadi wartawan. Jika sudah banyak pengalaman, 

maka mudah untuk membuat sebuah berita. Kemudahan 

itu yang akan membuat wartawan merasa puas. 

3. Perceived Services (Jasa yang Diterima) 

Selalu diajak berkomunikasi oleh Humas Polres, diberikan 

fasilitas untuk para wartawan di Mako Polres Malang 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu berjudul Kegiatan Media Relations dan 

Kepuasan Wartawan dalam Memperoleh Informasi (Studi Korelasi 

tentang Kegiatan Media Relations dan Kepuasan Wartawan dalam 

Memperoleh Informasi di Rumah Sakit Ortopedi Prof Dr. R Soeharso). Ini 

diteliti oleh Ayu Widiya Ningrum, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang penelitian terdahulu ini, 

diperoleh hasil nilai koefisien  korelasinya adalah 0,745 nilai tersebut 

lebih besar daripada 0,312. Selain itu didapati t-hitung > t-tabel, yaitu 

6,890 > 1,686, sehingga menjawab rumusan masalah. Dengan kata lain, 

ada hubungan antara kegiatan media relations dengan kepuasan wartawan 

dalam memperoleh informasi di RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso 

Surakarta.  

 Dalam “analisis regresi sederhana” diperoleh persamaan sederhana  

Y = 15,897 + 0,506X. Ini berarti bahwa jika kegiatan media relations 

adalah tetap atau nol maka besarnya kepuasan wartawan memperoleh 

informasi adalah sebesar 15,897 poin. Jika setiap penambahan nilai 

kegiatan media relations sebesar 10 poin, maka kepuasan wartawan 

memperoleh informasi akan mengalami peningkatan sebesar 5,06 poin.  

 Sedangkan untuk “nilai koefisien determinasi” diperoleh nilai 

sebesar 0,555. Ini berarti bahwa kegiatan media relations memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi di 
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RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso sebesar 55,5%. Sisanya, 45,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

 Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki 

persamaan garis besar penelitian yaitu mengenai hubungan kegiatan 

humas dengan kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi. 

Perbedaannya terletak pada variabel X yang digunakan. Dalam penelitian 

ini variabel X menggunakan komunikasi interpersonal humas, sedangkan 

penelitian di atas menggunakan kegiatan media relations secara 

keseluruhan. 

 




