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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan yang dilakukan antar 

manusia. Komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses 

penyampaian pikiran, atau perasaan seseorang atau disebut komunikator kepada 

orang lain yang disebut juga komunikan. Pikiran yang disampaikan bisa berupa 

gagasan, informasi, opini, dan lain sebagainya. Perasaan bisa seperti keraguan, 

kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan sebagainya yang berupa emosi 

seseorang. Komunikasi juga merupakan cara bagi individu untuk menciptakan 

makna dalam penyampaian pesan. Hingga dapat diartikan bahwasannya 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide atau gagasan antar 

individu untuk menciptakan sebuah interaksi. 

Komunikasi interpersonal (interpersonal communication) adalah 

komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dan memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik verbal maupun 

nonverbal (Mulyana, 2014:81). Komunikasi antar pribadi memiliki bentuk khusus 

yaitu komunikasi diadik yang hanya melibatkan dua orang di dalamnya, contohnya 

komunikasi antar teman dalam hubungan persahabatan. Keberhasilan sebuah 

komunikasi akan menjadi tanggung jawab peserta komunikasi. Meskipun setiap 

berjalannya komunikasi interpersonal akan didominasi oleh salah satu pihak. 

Komunikasi interpersonal memiliki potensial untuk memengaruhi orang lain 

karena dalam menyampaikan pesannya komunikator dapat menggunakan kelima 
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alat indra. Selain itu, komunikasi ini juga menjadi komunikasi yang sempurna dan 

paling lengkap karena ia berperan penting hingga kapan pun selama manusia 

masih memiliki emosi. 

Pendapat lain dikemukakan oleh, Joseph A. Devito (2011:252) komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Komunikasi ini akan mempengaruhi 

elemen- elemen yang memiliki kesepakatan, dan perjanjian untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki.  

2.1.1. Karakteristik Komunikasi Interpersonal 

Richard L. Weaver II dalam Budyatna dan Ganiem (2011:15) 

menyebutkan terdapat delapan karakteristik komunikasi interpersonal, 

yaitu: 

a. Melibatkan paling sedikit dua orang 

Komunikasi interpersonal melibatkan paling sedikit dua orang. 

Weaver menjelaskan komunikasi interpersonal dikenal dengan sebutan a 

dyad apabila tidak lebih dari dua individu. Selain itu, jumlah tiga orang 

yang dikenal sebagai kelompok terkecil dikenal dengan sebutan the triad. 

Komunikasi interpersonal  dipahami sebagai komunikasi antara dua 

orang yang merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar.  

b. Adanya feedback atau umpan balik 

Umpan balik selalu dilibatkan dalam komunikasi interpersonal. 

Umpan balik merupakan pesan yang dikirim kembali oleh penerima 

kepada pembicara. Umpan balik dalam komunikasi interpersonal sering 



 

12 
 

kali bersifat segera, nyata dan berkesinambungan. Hubungan langsung 

antara komunikator dan komunikan merupakan sebuah bentuk yang unik 

bago komunikasi interpersonal. Hal ini dikenal dengan sebutan 

simultaneous message atau co-stimulation.  

c. Tidak harus tatap muka 

Bertujuan disini dipahami sebagai tidak harus selalu disengaja 

dengan adanya kesadaran. Pesan yang disampaikan oleh komunikator 

menjadi sebuah  isyarat yang dapat mempengaruhi komunikan. 

Komunikasi bisa dilakukan secara tidak sengaja, namun penyampaian 

pesan dan pemahamannya sudah dipahami oleh komunikan.  

d. Menghasilkan beberapa pengaruh atau effect  

Komunikasi interpersonal dianggap benar apabila pesan yang 

disampaikan oleh komunikator dapat menghasilkan atau memiliki efek. 

Efek tidak harus terjadi secara langsung dan nyata, namun tetap harus 

terjadi. Apabila pesan yang disampaikan tidak diterima dan tidak 

menghasilkan efek bisa dikatakan ini tidak termasuk atau tidak 

berhasilnya komunikasi interpersonal. 

e.  Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata 

Komunikasi interpersonal bisa terjadi secara nonverbal yang 

menjadikan komunikasi dapat berlangsung walaupun tanpa kata-kata. 

Pesan-pesan nonverbal seperti membelai kepala seorang anak dan 

menyentuh seorang kekasih dapat memberikan makna lebih besar 

daripada kata-kata. 
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f. Dipengaruhi oleh konteks 

Konteks akan menyesuaikan dimana tempat komunikasi tersebut 

disampaikan (Verderber et al., 2007). Konteks akan memengaruhi 

harapan, makna dan perilaku partisipan kedepannya.  

1. Jasmaniah 

 Konteks jasmaniah atau biasa dikenal dengan sebutan fisik 

meliputi lokasi, kondisi lingkungan seperti udara, pencahayaan dan 

tingkat kebisingan, jarak antara para komunikator, pengaturan tempat 

dan waktu mengenai hari. Beberapa faktor diatas saling berkaitan untuk 

memengaruhi terjadinya komunikasi. 

2. Sosial 

 Konteks sosial merupakan bentuk hubungan yang sudah terjadi 

dalam diri partisipan. Komunikasi dapat terjadi atau mendapatkan 

posisi dalam anggota keluarga, teman- teman, kenalan,  mitra kerja atau 

orang asing yang dapat memengaruhi apa dan bagaimana pesan tersebut 

dibentuk, diberikan dan dimengerti. 

3. Historis  

 Konteks historis sebagai latar belakang yang diperoleh melalui 

peristiwa komunikasi sebelumnya antara para partisipan. Hal ini 

memengaruhi saling pengertian di masa sekarang.  

4. Psikologis 

 Konteks psikologis berupa suasana hati dan perasaan yang 

menjadikan setiap orang merasakannya pada pertemuan interpersonal. 
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Tingkat ketegangan jiwa berkaitan dengan konteks psikologis di mana 

suasana hati dan perasaan tegang dan mendengar pesan yang 

disampaikan oleh komunikator sehingga memengaruhi bagaimana cara 

komunikan menyampaikan respon. 

5. Keadaan Kultural yang Mengelilingi Peristiwa Komunikasi 

 Konteks kultural meliputi keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, 

sikap-sikap, makna, hierarki sosial, agama, pemikiran mengenai waktu 

dan peran dari partisipan (Samovar&Porter,2000). Kultur atau budaya 

melakukan penerobosan ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, 

memengaruhi bagaimana manusia untuk berpikir, berbicara dan 

berperilaku. Pada hakikatnya, setiap manusia merupakan bagian dari 

beberapa budaya.  

 

g. Dipengaruhi oleh kegaduhan atau noise 

Kegaduhan atau noise merupakan stimulus atau rangsangan yang 

mengganggu dalam proses pembuatan pesan. Kegaduhan atau kebisingan 

dapat bersifat eksternal, internal atau semantik.  

 

Komunikasi interpersonal tidak harus tatap muka. Komunikasi 

interpersonal yang sudah terbentuk karena rasa saling pengertian  antara dua 

individu, kehadiran fisik dalam berkomunikasi tidak terlalu penting. Komunikasi 

bisa berjalan melalui interaksi antara dua sahabat, suami istri, e-mail, telepon dan 

bahasa isyarat di ruang terbuka. Namun, Weaver menjelaskan bahwa komunikasi 
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tanpa interaksi tatap muka kurang ideal karena pesan yang disampaikan  tidak 

langsung mendapatkan umpan balik. Idealnya kehadiran fisik menjadi faktor 

utama dan paling penting, karena dukungan kontak fisik seperti tatapan mata, 

senyuman dan anggukan kepala akan memengaruhi. 

 

2.2. Komunikasi Interpersonal dalam Relationship Development 

Komunikasi interpersonal dilaksanakan dalam rangka partisipasi efektif 

dalam keragaman komunitas sosial. Maslow mengatakan bahwa melalui interaksi 

dengan orang lain dapat mempelajari mengenai pengalaman, nilai, kebiasaan, dan 

gaya hidup yang berbeda. Melalui interaksi pula, orang akan paham hal-hal 

mengenai perbedaan dan persamaan yang ada dalam dunia sosial (Wood, 2013). 

Menurut DeVito (2011:252) mendefinisikan komunikasi interpersonal 

dalam tiga ancangan utama yakni definisi berdasarkan komponen (Componential), 

definisi berdasarkan hubungan diadik (Relational [dyadic]), dan definisi 

berdasarkan pengembangan (Developmental). Pada identifikasi pengembangan, 

komunikasi interpersonal dapat dilihat sebagai hasil akhir dari perkembangan dari 

komunikasi yang tak pribadi (impersonal) menjadi komunikasi yang pribadi atau 

lebih spesifik pada keakraban (intimacy).  

Sama halnya dengan relationship development yang merupakan salah satu 

tahap dalam komunikasi interpersonal pada individu yang belum mengenal satu 

sama lain. Hubungan sangat berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Ruben & 

Stewart (2013:268) menjelaskan konsep komunikasi dan konsep hubungan saling 

terkait dalam aturan dasar (1) Salah satu hal penting dari komunikasi manusia 
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adalah pengembangan kelompok atau unit sosial, dan tidak ada lagi unit sosial 

yang lebih sentral dalam kehidupan kita daripada hubungan; (2) Hubungan kita 

dengan orang tua, saudara, teman, karib, dan rekan, sangat penting untuk 

pembelajaran, pertumbuhan, dan pengembangan; (3) Sebagian besar kegiatan 

komunikasi dengan tujuan tertentu terjadi dan berlangsung dalam hubungan. 

2.2.1 Daya Tarik Interpersonal 

DeVito (2011:260) mengidentifikasikan lima faktor utama yang 

mempengaruhi daya tarik dalam hubungan antar manusia, antara lain : 

a. Daya Tarik (Fisik dan Kepribadian) 

Ketika seseorang mengatakan tertarik dengan orang lain, mungkin yang 

dimaksudkan adalah menarik secara fisik atau kepribadiannya. Manusia 

kurang lebih menyukai yang secara fisik menarik dan karakteristik 

positif pada seseorang. 

b. Kedekatan (Proksimitas) 

Kedekatan dalam hal ini ialaha kedekatan fisik. Menurut Tubbs dan 

Moss (2012:186) bahwa semakin berdektan dua orang secara geografis, 

semakin besar kecenderungan mereka untuk tertarik terhadap satu sama 

lain. 

c. Kesamaan 

Manusia umumnya menyukai seseorang yang sama dengan dirinya 

dalam hal kebangsaan, suku bangsa, kepercayaan agama, kemampuan, 

karakteristik fisik, kecerdasan, dan khususnya sikap dan selera.  
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d. Sifat Saling Melengkapi (Complementarity) 

Pada prinsip komplementaris, seseorang tertarik dengan orang lain yang 

tidak serupa dengan dirinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan 

yang sangat terlihat di Indonesia, seperti keragaman suku, bahasa, 

budaya, ras, dan agama. 

 

2.3. Relationship Development 

Pada kajian komunikasi interpersonal terdapat dua tahapan dalam suatu 

hubungan, tahap pembentukan hubungan (Relationship Development) dan 

pemeliharaan hubungan (Relationship Maintenance). Kedua hal tersebut akan 

menjadi penentu bagaimana hubungan antar manusia berlangsung. Relationship 

development merupakan tahap awal pembentukan hubungan antar individu ketika 

melakukan interaksi antar manusia hingga menjadi hubungan dalam tahap 

keakraban. 

Honeycutt dalam Wood (1999:134) mengatakan perkembangan dari 

hubungan terjadi karena kesadaran individu, bukan karena pengaruh eksternal atau 

kegiatan yang dilakukan bersama. Ketika masing-masing individu yang 

berinteraksi dalam sebuah hubungan dan memaknai keterbukaan akan 

meningkatkan kualitas hubungan tersebut. Ketika seseorang mengartikan 

pengungkapan informasi personal sebagai aktivitas dalam membangun keakraban 

(intimate), seseorang tersebut akan menerima keterbukaan sebagai cara 

meningkatkan keakraban (intimacy). Hal inilah yang membuat hubungan 

berkembang ke fase yang baru.  
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Sudut pandang Honeycutt dalam perkembangan hubungan ialah fokus 

terhadap cara orang mengatur proses tentang perubahan hubungan. Dengan 

demikian, masing-masing individu menarik pemahaman dari sebuah hubungan 

untuk menentukan pergerakan dalam keakraban. Waktu merupakan salah satu 

tolak ukur dalam relationship development. Namun, terdapat batasan dalam 

penggunaan waktu untuk pembentukan sebuah hubungan. Misalnya, beberapa 

hubungan berkembang dan mencapai tahap intimacy dengan sangat cepat, 

sedangkan hubungan lainnya bisa jadi harus menjalani hingga bertahun-tahun 

sebelum terbentuk kedekatan dan adanya komitmen yang kuat (Weber, 2015:205). 

2.3.1. Tahapan Relationship Development 

Manusia perlu melalui beberapa tahap dalam menjalin hubungan, 

interaksi antar manusia pun tidak terjadi begitu saja. Maka dari itu suatu 

hubungan tidak bisa semerta-merta terjadi dalam waktu yang singkat. Pada 

siklus suatu hubungan akan terjadi proses peningkatan dan penurunan 

kualitas hubungan.  

Knapp dalam Stewart L.Tubbs dan Sylivia Moss (2012:206) 

membuat analisis mengenai tahap dalam membangun, mengalami, dan 

mengakhiri hubungan. Knapp menentukan dua tahap yakni menuju 

kebersamaan (coming together) dan menuju perpisahan (coming apart). 

Tahap coming together yakni Memulai (Initiating), Penjajakan 

(Experimenting), Penggiatan (Intensifiying), Pegintegrasian (Integrating), 

dan Pengikatan (Bonding). Pada tahap perpisahan terdiri dari Pembedaan 
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(Differentiating), Pembatasan (Circumscribing), Stagnasi (Stagnating), 

Penghindaran (Avoiding), dan Pemutusan (Terminating). 

Perspektif lain mengenai tahap-tahap pembentukan hubungan 

dicetuskan oleh DeVito yang disebut model lima tahap (2011:233). Tahap 

ini yang digunakan peneliti sebagai alat bantu analisis penelitian, 

menggambarkan hubungan secara natural apa adanya, serta tidak 

mengevaluasi atau menguraikan bagaimana seharusnya hubungan terjadi 

semestinya. 
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  Model lima tahap oleh DeVito ini menguraikan tahap-tahap penting 

dalam pengembangan hubungan, antara lain : 

1. Kontak 

Pada tahap ini individu membuat kontak melalui beberapa 

persepsi alat indra seperti melihat, mendengar, dan membaui seseorang. 

Kontak mengutamakan penampilan fisik, karena dimensi fisik paling 

terbuka untuk diamati secara mudah. Namun demikian, kualitas-

kualitas lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan, dan 

dinamisme juga terungkap pada tahap ini. 

2. Keterlibatan 

Tahap keterlibatan merupakan tahap pengenalan lebih jauh. 

Seseorang telah mengikatkan diri untuk lebih mengenal orang lain dan 

melakukan pengungkapan diri. Pada tahap ini, seiring akan melakukan 

kegiatan yang menjadi minat bersama dengan orang lain. 

3. Keakraban 

Pada tahap ini, seseorang akan mengikat diri lebih jauh pada 

orang lain. Seseorang membina hubungan primer (primary 

relationship), di mana orang tersebut menjadi sahabat baik atau kekasih. 

Menurut Tubbs dan Moss (2012:208) melalui pengikatan, antar 

individu dalam suatu hubungan telah sepakat menerima seperangkat 

aturan atau norma yang mengatur hubungan mereka. 
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4. Perusakan 

Mulai tahap ini, terdapat penurunan hubungan. Perusakan 

merupakan tahap ketika ikatan antar individu melemah. Mulai muncul 

pemikiran bahwa hubungan yang dibangun tidak sepenting yang 

diperkirakan sebelumnya.  

5. Pemutusan 

Dalam tahap ini terjadi pemutusan ikatan antar individu dalam 

suatu hubungan.  

Proses komunikasi interpersonal yang dilakukan mahasiswa Kristen 

Prostestan pada sebuah kelompok mayoritas muslim memiliki perbedaan dari pada 

komunikasi antar individu yang seagama. Maka dari itu adanya kesenjangan ini 

perlu ditinjau lebih jauh, tentang cara mahasiswa Kristen Protestan membentuk 

hubungan dengan mahasiswa muslim khususnya, baik secara verbal dan non 

verbal. 

2.3.2 Hambatan Relationship Development  

Hambatan menurut KBBI merupakan halangan atau rintangan, yakni 

sesuatu yang membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Gangguan dalam 

komunikasi pasti terjadi. Dalam kajian komunikasi, gangguan (noise) yakni 

gangguan komunikasi yang mendistorsi pesan (DeVito, 1997:28). Gangguan 

dikatakan ada dalam suatu sistem komunikasi apabila hal tersebut menimbulkan 

perbedaan pada pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima. Faktor-faktor 

yang dapat menjadi hamabatan dalam proses komunikasi yang efektif menurut 
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artikel oleh Universitas Bunda Mulia (www.ubm.ac.id) yakni bahasa; lingkungan; 

fisik; serta psikologi. 

Menurut Sunaryo dalam Febriati (2014:6) menyatakan ada tiga macam 

yang termasuk dalam hambatan komunikasi interpersonal, yakni : 

a. Hambatan mekanik, merupakan hambatan yang muncul karena terdapat 

gangguan pada saluran komunikasi. Contohnya, gangguan pada saluran magnetik 

radio dari getaran-getaran, sehingga pesan yang disampaikan menjadi kurang 

jelas.  

b. Hambatan semantik, yakni gangguan yang sering terjadi pada tahap proses 

komunikasi. Hambatan terjadi karena bekisar pada masalah apa yang 

dikomunikasikan dan disampaikan pada tahap-tahap komunikasi. Suatu pesan 

akan berarti lain pada seseorang dalam konteks yang berbeda. Hal ini disebabkan 

adanya gangguan pada komunikator karena salah persepsi. 

c. Hambatan manusiawi, yakni semua masalah yang paling semu dalam proses 

komunikasi adalah masalah yang timbul karena berasal dari dalam diri manusia 

sendiri. Hambatan ini terjadi karena faktor emosi dan prasangka pribadi, 

kemampuan atau ketidakmampuan alat panca indera. 

 

Pada relationship development tentu terdapat hambatan, individu 

mengalami hambatan baik dari faktor internal atau eksternal individu tersebut. 

Terlebih lagi dalam hubungan antar individu yang berbeda agama, tentu 

mengalami hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pembentukan 



 

23 
 

hubungannya. Tobroni (2012:126) menyatakan problematika hubungan antarumat 

beragama meliputi : 

a. Stereotype 

Stereotype merupakan pemberian label citra tertentu (lebih condong 

pada hal negatif) terhadap suatu kelompok, etnis, suku dan golongan tertentu. 

Adanya stereotype menunjukkan pemahaman agama yang sempit, mindset 

yang eksklusif, intoleran, fanatik, dan agresif. Pola pikir yang negatif terhadap 

kelompok agama lain bisa jadi dikarenakan kurangnya komunikasi, dialog 

kerjasama antar kelompok, sehingga kurang adanya rasa saling memahami, 

empati dan kasih sayang. 

b. Perilaku Tidak Simpatik 

Poin utama masing-masing ajaran agama sesungguhnya ialah akhlak, 

baik akhlak terhadap Tuhan, sesama manusia, bahkan akhlak terhadap 

lingkungan. Namun, masih ada perilaku-perilaku tidak terpuji yang 

ditunjukkan oleh umat beragama baik menyangkut persoalan nilai-nilai 

fundamental, akhlak maupun etiket (sopan santun). 

c. Permusuhan 

Hambatan hubungan umat beragam tidak lepas dari sikap permusuhan. 

Permusuhan ini seringkali disampaikan dan makin dibesarkan melalui 

berbagai tulisan di internet dan ujaran kebencian di berbagai media. 

d. Saling Ancam 

Saling ancam merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberi rasa 

takut pada suatu kelompok agama. Sikap ini menjadi hambatan dalam 
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membangun hubungan antar umat beragama, karena masing-masing agama 

meyakini kepercayaan yang dianut lebih baik dan benar. 

e. Faktor pemerintah 

Faktor pemerintah termasuk dalam salah satu hambatan karena di 

Indonesia perlu peran pemerintah dalam mengatur keberagaman Indonesia. 

Hingga kini, pemerintah dianggap tidak tegas, memanfaatkan ketegangan 

hubungan antar agama,serta kurang peduli dalam mengatur hubungan 

keberagamaan. 

f. Pengaruh Globalisasi 

Globalisasi memiliki dampak terhadap seluruh aspek kehidupan 

manusia, temasuk hubungan antar umat beragama. Bahkan sebuah kejadia 

atau kasus umum saja seringkali dikaitkan dengan persoalan agama. 

 

Hambatan dalam komunikasi dan pembentukan hubungan tidak dapat 

dihilangkan sekalipun, namun dapat dikurangi gangguan dan dampaknya (DeVito, 

1997:29). Mengurangi gangguan dan mencegah dampak buruk dari hambatan 

komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang lebih akurat, 

mempelajari keterampilan mengirim dan menerima pesan nonverbal, serta 

meningkatkan keterampilan mendengarkan dan menerima serta mengirimkan 

umpan balik. 
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2.4.  Perbedaan Agama dalam Relationship Development 

Weedon dalam Wood (1999:104) mengatakan, suatu budaya terdiri dari 

struktur dan praktik yang menjunjung tinggi kehidupan sosial dengan melestarikan 

dan membiasakan nilai-nilai tertentu, harapan, makna, dan pola pemikiran, 

perasaan, dan tindakan. Struktur dalam hal ini merupakan institusi yang 

mencerminkan dan mendukung nilai-nilai masyarakat. Praktiknya adalah rutinitas 

dan kegiatan berulang yang mewujudkan dan menghasilkan nilai-nilai budaya. 

Dengan demikian, suatu budaya terdiri dari struktur dan praktik yang saling 

berhubungan yang mana dipertahankan secara individu maupun kolektif dalam 

kelompok masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur dan 

proses tersebut sangat mempengaruhi hubungan antar manusia 

Agama merupakan salah satu dari institusi sosial suatu budaya. Kata agama 

(religion) secara etimologis berasal dari bahasa latin religare yang berarti “untuk 

mengikat”. Hal ini menunjukkan bahwa agama mengikat manusia dengan hal-hal 

sakral. Kimball dalam Samovar et.al (2014:123) menekankan bahwa bagi 

kebanyakan orang di dunia ini, tradisi agama seperti keluarga, suku atau negara 

menjadi identitas mereka di dunia. Agama menyajikan struktur, disiplin, dan 

partisipasi sosial dalam suatu komunitas. 

Hubungan seseorang dapat dikatakan teman jika derajat ketertarikannya 

sangat suka antara satu sama lain sehingga keduanya bisa saling meluangkan 

waktu bersama atau membuat perencanaan bersama (Gerungan, 2004). Sahabat 

atau disebut teman akrab (close friends or intimate) merupakan hubungan individu 

yang berjumlah sedikit yang dalam hubungannya mereka secara bersama-bersama 
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memiliki komitmen tingkat tinggi, saling ketergantungan, kepercayaan, 

pengungkapan, serta kesenangan di dalam persahabatan. Tahap persahabatan atau 

pertemanan yakni di mana setiap orang apakah terdapat kesamaan dan kepentingan 

yang terjalin selama menjalani suatu hubungan (Kurniawati, 2014). Ahmadi 

(2002:234) menyebutkan ciri-ciri persahabatan sebagai berikut : 

a. Menghargai satu sama lain lebih pada sebagai orang itu sendiri daripada 

keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari persahabatn itu 

b. Persahabatan sebagai suatu hubungan antarpribadi lebih menekankan 

pada kualitas yang objektif satu sama lain 

c. Saling bertukar barang-barang di antara teman tidak didasarkan pada 

nilai elektronik tetapi pada kesukaan, harapan, keinginan, di antara 

mereka 

d. Saling bersahabat karena keunikannya, dan ini sulit digantikan oleh 

orang lain karena uniknya. 

 

Hubungan pertemanan beda agama yang menjadi fokus peneliti ialah 

hubungan antar agama mahasiswa Kristen Protestan dan Islam di UMM. Islam 

merupakan agama yang menjadi identitas UMM, yakni agama yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad SAW. Islam meyakini Allah SWT sebagai Tuhan satu-satunya. 

Menurut Syihab dalam Tobroni (2012:11) terdapat konsep persaudaraan 

(Ukhuwah) yakni semangat persaudaraan universal diantara sesama manusia yang 

memiliki keragama budaya (agama, bahasa, dan adat-istiadat), peradaban, suku 

bangsa, bahasa, dan politik.  
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Pedoman umat Muslim dalam konteks hubungan antar umat beragama 

yakni surat al-Kafirun ayat ke 8 yang berbunyi: “lakum dinukum waliyadin”, 

“bagimu agamamu, bagiku agamaku”. Dengan demikian, umat Islam mengakui 

adanya keberagaman agama dalam kehidupan manusia. 

Kristen Protestan sebagai agama yang bermula dari pengajaran Yesus 

Kristus atau Nabi Isa Al-Masih sebagai tokoh utama agama ini. Sebagai agama 

dengan populasi terbesar kedua di UMM, komunikasi antara mahasiswa Kristen 

dan Islam menjadi hal biasa. Tobroni (2012:32) menjelaskan toleransi dalam 

Kristen terdapat pada ajaran-ajaran dalam al-Kitab yang merupakan dorongan 

kerohanian untuk berusahan membina hubungan baik dengan semua orang 

termasuk pemeluk agama lain.  

Hubungan antar umat beragama seringkali dihadapkan adanya 

kesenjangan antara cita-cita ideal yang diharapkan (dassollen) dan relatias yang 

terjadi (dassein). Agama selalu membicarakan, mengajak dan menetapkan kepada 

keilaihan, keimanan, kebaktian, ketaqwaan menuju terwujudnya keagungan serta 

keluruhan budi. Agama selalu berkaitan dengan penghambaan kepada Tuhan yang 

maha Agung, pribadi yang saleh dan kehidupan yang berkeadaban (Tobroni, 

2012:125).  

Tobroni juga menjelaskan kesenjangan dalam hubungan antar umat 

beragama cukup lebar. Permasalahan hubungan sering dipenuhi oleh ketegangan 

dan konflik. Keberagaman agama di Indonesia menyebabkan pentingnya meninjau 

lebih dalam mengenai bagaimana membangun sebuah hubungan dalam perbedaan 

agama.  
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2.6. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus pada proses relationship development 

mahasiswa Kristen di Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2014-2015. Hubungan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan pertemanan antara 

mahasiswa Kristen dan mahasiswa Islam di dalam lingkungan Program Studi Ilmu 

Komunikasi UMM. 

Peneliti berfokus pada tahap-tahap relationship development yang 

dilakukan subjek dalam proses pengembangan hubungannya dengan mahasiswa 

muslim sejak mereka mengikuti kegiatan orientasi kuliah hingga saat waktu 

penelitian berlangsung. Beberapa tahap yang ingin diteliti, yaitu: 

1. Kontak mahasiswa Kristen kepada mahasiswa Islam yang meliputi 

interaksi awal sebagai awal memulai hubungan. 

2. Keterlibatan mahasiswa Kristen dalam kegiatan bersama dengan 

mahasiswa Islam hingga mulai terjadi keterbukaan dan kedalaman 

infomasi yang dibagikan. 

3. Keakraban mahasiswa Kristen dengan mahasiswa Islam yang 

ditunjukkan adanya komitmen persahabatan.  

4. Adanya faktor penyebab kerusakan dalam hubungan pertemanan 

mahasiswa Kristen dan mahasiswa Islam 

5. Adanya konflik yang mengakibatkan terjadinya tahap pemutusan 

hubungan pertemanan oleh mahasiswa Kristen 

Lima aspek yang menjadi fokus penelitian ini diharapkan akan mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih spesifik dan mengerucut. 


