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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Manajemen 

Manusia merupakan makhluk sosisal yang memerlukan interaksi dengan 

lingkungannya. Dalam kehidupannya sehari-hari manusia tidak dapat leapas dari 

kehidupan berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung manusia 

harus selalu berhubungan dengan orang lain baik hubungan fisik, biologis maupun 

sosial. 

Hal tersebut dapat terciptanya kerjasama yang kemudian dapat 

menimbulkan berbagai organisasi, baik organisasi formal maupun informal. 

Sejalan dengan semakin banyak dan kompleksnya kebutuhan manusia, tantangan 

bagi organisasi juga semakin besar. Dalam hal ini, manusia merupakan sumber 

daya yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

organisasi (perusahaan) mencapai tujuannya, baik secara efektif dan efisien. Agar 

tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan suatu alat yang dapat 

mengkoordinasikan perilaku dan tindakan individu tersebut, dan alat untuk 

mengelola serta mengaturnya adalah manajemen. 

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya mengatur, 

pengaturan ini dilakukan melalui proses dana berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen. Jadi , manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan. 

Agar lebih jelas akan dikemukakan beberapa definisi mengenai 

manajemen menurut beberapa ahli. 

Fathoni (2006:7) mengemukakan bahwa: 
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“Manajemen dapat disebut pembinaan, pengendalian, pengolahan, 

kepemimpinan, ketaatlaksanaan, yang merupakan proses kegairahan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Menurut G.R Terry yang dikutip oleh Kartono (2008:198)  dalam buku 

“Pimpinan dan Kepemimpinan” Menyatakan bahwa: 

“Manajemen adalah penyelenggara usaha penyusunan dan 

pencapaian hasil yang diinginkan dengan menggunakan upaya-upaya 

kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya 

manusia”. 

Kemudian menurut Hasibuan (2007:1): 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien. 

 

2.2 Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen dan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Untuk memahami pengertian manajemen sumber daya manusia, maka 

terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian manajemen. Istilah manajemen 

berasal dari kata “to manage” yang berarti mengolah, menata, mengurus, 

mengatur atau mengendalikan. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Dengan menggunakan manajemen yang baik akan 

memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
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Menurut Rivai (2008:1) Menyatakan bahwa: 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang dari 

manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian”. 

Menurut Mangkunegara (2007:2) Menyatakan bahwa: 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengolaan dengan 

pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai)”. 

Dapat disampaikan bahwa manajemen seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang ada (terutama 

sumber daya manusia). Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Manajemen sebagai ilmu maksudnya adalah ilmu manajemen itu 

dapat digunakan sebagai pemecahan masalah yang timbul dalam hidup 

berorganisasi, sedangkan maksud manajemen sebagai seni yaitu bahwa 

manajemen adalah seni dalam mempengaruhi orang lain (bawahan). Namun pada 

hakekatnya manajemen merupakan perpaduan atau kemampuan untuk 

mengkombinasikan kedua cara (ilmu dan seni) tersebut. 

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam setiap kegiatan 

manajemen yang perlu diperhatikan dan dipelihara, dibandingkan dengan sumber-

sumber daya non manusia lainnya. Manajemen sumber daya manusia akan 

membantu untuk mengetahui  hal-hal apa saja yang menjadi keinginan perusahaan 

dan para karyawan, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan dan keinginan dari kedua 

belah pihak yang akhirnya akan menimbulkan kepuasan kepada masing-masing 

pihak. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia berkaitan erat dengan fungsi-fungsi manajemen. 

Dalam hal ini fungsi –fungsi tersebut dapat diterapkan dengan baik dan benar, 

maka akan membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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2.2.2 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia sangat luas, hal ini disebabkan 

karena tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia untuk 

mengelola unsur-unsur manusia seefektif mungkin agar memiliki suatu tenaga 

kerja yang memuaskan. Menurut Hasibuan (2007:21), fungsi-fungsi sumber daya 

manusia meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional, yaitu: 

1. Fungsi-fungsi Manajerial: 

a. Perencanaan 

Perencanaan (human resource planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan 

menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi 

pengorganissasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan 

pemberhentian karyawan program kepegawaian yang baik akan membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan 

agar dapat bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Pengarahan dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar 

mengerjakan tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian  
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Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai 

dengan rencana. Apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dilakukan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan 

meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan kerja 

dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

 

2. Fungsi-fungsi Operasional: 

a. Pengadaan  

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan 

orientasi dan individu untuk menciptakan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

b. Pengembangan  

Pengembangan (development) adalah proses meningkatkan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan  melalui pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa 

kini maupun masa depan. 

c. Kompensasi  

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect) uang atau barang kepada karyawan 

sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip 

kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi 

kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah berdasarkan internal 

dan eksternal konsistensi. 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh 

laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 



 

xxviii 
 

Pengintegrasian merupakan hal yang paling penting dan sulit dalam 

manajemen sumber daya manusia, karena mempersatukan dan 

kepentingan yang bertolak belakang.  

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pengsiun. Pemeliharaan yang baik akan 

dilakukan dengan program pensejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 

sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi. 

f. Pemberhentian 

Pemberhentian (seperation) adalah putusnya hubungan seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pengsiun dan 

sebab-sebab lainnya. 

 

  Dari uraian tersebut, jelas bahwa peranan manajemen sumber daya 

manusia, baik yang bersifat manajerial maupun operasional sangat berguna dalam 

mendukung pencapaian dalam tujuan perusahaan. 

 

2.3 Komunikasi 

2.3.1 Pengertian Komunikasi 

 Sebagai makhluk sosial manusia sensntiasa ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin 

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia 

perlu berkomunikasi.  Dengan adanya komunikasi manusia dapat saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pentingnya komunikasi tidak dapat 

dipungkiri. Begitu halnya juga didalam organisasi, dengan adanya komunikasi 

yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar, begitupun sebaliknya bila 

komunikasi tidak terjalin dengan baik maka organisasi tidak akan berjalan lancar 
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dan baik. Karena  pentingnya komunikasi dalam organisasi maka perlu menjadi 

perhatian agar dapat membantu pelaksanaan-pelaksanaan tugasnya. 

 

 Komunikasi penting dalam semua tingkatan manajemen, terutama dalam 

fungsi manajemen. Pada umumnya terdapat kesepakatan tentang perlunya 

komunikasi yang efektif. Beberapa pendapat para ahli tentang komunikasi. 

 

 Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner yang dikutip Wiryanto 

(2004:7): 

“Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, 

keterampilan dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol, 

dan sebagainya”. 

 

Menurut Edwin B. Filippo (2002:227): 

 

“Komunikasi adalah tindakan membujuk orang-orang lain untuk 

menaksirkan suatu gagasan dengan cara yang dimaksudkan oleh si 

pembicara”. 

 

  Menurut Sarah Trenholm dan Arthur Jensen yang dikutip Wiryanto 

(2004:6) adalah: 

“A process by which a source transmits a message to a receive through 

some channel”. 

(Komunikasi adalah suatu proses dimana sumber mentransmisikan 

pesan kepada penerima melalui beragam saluran). 

  Sedangkan Hafied Cangara (2005:19) memberikan pendapat yang 

berbeda dengan komunikasi:  

“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama 
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lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang 

mendalam”. 

  Dari definisi-definisi komunikasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

komunikasi adalah pertukaran pesan antara si pengirim dan si penerima pesan 

agar dapat merubah perilaku seseorang. Komunikasi dalam suatu organisasi 

merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta pikiran dan perasaan serta nilai 

kepada orang lain. Oleh karena itu komunikasi perlu mendapat perhatian dari 

pimpinan perusahaan karena komunikasi dapat memperlancar setiap kegiatan 

perusahaan. 

2.3.2 Unsur-unsur Komunikasi 

  Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari pengirim 

kepada penerima. Dalam proses tersebut terdapat unsur-unsur komunikasi dan 

model prosesnya menurut Keith Davis dan John W. Newstrom yaitu: 

penyusunan gagasan, penyandian (encode), penyampaian, penerimaan, 

pengolahan sandi (decode), penggunaan. Disisi lain suatu proses komunikasi 

menurut Gibson (2004:234) ada beberapa unsur yang merupakan penunjang 

komunikasi: 

1. Komunikasi (Communicator) 

Dalam kerangka organisasi, komunikator adalah seorang atasan maupun 

bawahan dengan gagasan, maksud, informasi dan bertujuan untuk melakukan 

komunikasi. 

2. Membuat Sandi (Encoding) 

Komunikator harus melakukan proses pembuatan sandi yang menerjemahkan 

gagasan komunikator kedalam serangkaian simbol yang sistematik yang dapat 

mengekspresikan tujuan komunikator. Bentuk utama dari sandi adalah bahasa, 

fungsi dari pembuatan sandi adalah memberi bentuk tertentu untuk mengatakan 

gagasan dan maksud sebuah pesan. 

 

3. Pesan (Message) 
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Hasil dari proses pembuatan sandi adalah pesan. Maksud dari komunikator 

untuk berkomunikasi dinyatakan dalam bentuk pesan, baik verbal maupun 

nonverbal. Jadi pesan adalah apa yang diharapkan oleh komunikator untuk 

disampaikan kepada penerima tertentu. 

4. Saluran (Channel) 

Saluran atau medium adalah alat yang menyampaikan pesan. Medium 

komunikasi masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Melalui 

medium, pesan yang akan disampaikan harus diolah terlebih dahulu dan 

kemudian disesuaikan dengan sifat mediumnya masing-masing. 

5. Menguraikan Sandi (Decoding) 

Penerima menafsirkan/menguraikan sandi menurut pengalamannya sendiri dan 

menurut kerangka referensinya. Jika uraian sandi dari pesan itu lebih 

mendekati atau terdapat kesamaan yang dimaksud komunikator, maka 

komunikasi akan lebih berjalan efektif. 

6. Umpan balik (Feed Back) 

Proses komunikasi perlu diberi umpan balik. Jika dalam berkomunikasi tidak 

menciptakan umpan balik, maka dapat timbul penyimpangan antara pesan yang 

dimaksud dengan pesan yang diterima. Dengan adanya umpan balik ini, 

kimunikator akan memperoleh informasi apakah pesan sudah dapat dimengerti 

oleh penerima atau belum. 

7. Kegaduhan (Noise) 

Dalam berkomunikasi kegaduhan akan timbul sehingga mengganggu pesan 

yang dimaksudkan kegaduhan ini dapat muncul dalam unsur-unsur 

komunikasi. 

 

  Unsur-unsur tersebut menggambarkan urutan kegiatan yang harus 

dilakukan dan diperhatikan dalam setiap komunikasi. Unsur pertama sampai unsur 

keenam merupakan unsur yang harus ada dalam setiap komunikasi. Apabila ada 

salah satu unsur yang hilang maka komunikasi akan terganggu. Sedangkan unsur 

yang ketujuh adalah unsur yang harus dihilangkan, karena kegaduhan akan 
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mengganggu kelancaran komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

model komunikasi berikut ini: 

 

Gambar 2.1 

Model Komunikasi 

 

Noise                   Noise                Noise                 Noise 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Gibson (2004:234) 

 

 Gambar di atas menggambarkan apa yang dinamakan model komunikasi. 

Model tersebut mengandung elemen-elemen yang ada di setiap kegiatan 

komunikasi terlepas dari apakah itu bersifat intrapribadi, antarpribadi, kelompok 

kecil, pidato terbuka, atau komunikasi massa. 

 

2.3.3 Prinsip Komunikasi 

 Dalam melaksanakan komunikasi di perusahaan, ada beberapa prinsip 

yang dapat dijadikan pegangan agar terdapat komunikasi yang lancar dan baik. 

Menurut Chester Bernard yang dikutip oleh Miftah Toha (2005:170) ada tujuh 

faktor yang menjadi syarat untuk menciptakan dan memelihara suasana 

komunikasi yang efektif dalam perusahaan, yaitu: 

1. Saluran komunikasi itu harus diketahui dengan pasti. 

2. Harus ada komunikasi format pada setiap anggota organisasi. 

3. Jalur komunikasi itu seharusnya langsung dan sependek mungkin. 

Sender Encoding Message 

And 

Medium 

Decoding Receiver 

Feed Back 
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4. Garis komunikasi format keseluruhannya hendaknya digunakan secara 

formal. 

5. Orang-orang yang bekerja sebagai pusat pengatur komunikasi seharusnya 

orang-orang yang cakap. 

6. Garis-garis komunikasi seharusnya tidak mendapat gangguan sementara 

organisasi sedang berfungsi. 

7. Setiap komunikasi haruslah disahkan. 

 

 Dari ketujuh faktor di atas, terlihat bahwa Bernard mengkhususkan diri 

pada komunikasi formal, dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan tujuannya 

adalah agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui 

komunikasi yang teratur dan terpola. Namun setiap perusahaan memiliki kondisi 

yang berbeda-beda, sehingga belum semua faktor tersebut dapat dilaksanakan 

seluruhnya dengan baik. Agar komunikasi dapat berhasil dengan baik menurut 

Keith Davis dan John W. Newston  (2002:154) ada langkah-langkah yang harus 

dipenuhi, yang disebut dengan kaidah lima (the rule of five), seperti yang terlihat 

dalam gambar. Pengirim ingin penerima dapat menerima, memahami, menyambut 

baik, dan menggunakan pesan yang disampaikan, serta memberikan balikan. 

Apabila suatu komunikasi menyelesaikan kelima langkah tersebut dengan 

penerima, maka itu telah berhasil sepenuhnya. 

 

Gambar 2.2 

Kaidah Lima dalam Komunikasi Organisasi 
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Sumber: Keith Davis & John W. Newston (2002:154), Perilaku dalam 

Organisasi. 

 

 Karena situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan pada umumnya 

berbeda-beda, dimana dalam melakukan operasinya suatu perusahaan seringkali 

tidak selancar seperti apa yang digambarkan sebelumnya, dengan berbagai 

permasalahan yang dihadapi seperti rendahnya prestasi kerja pegawai, tuntutan 

kenaikan upah dan lain-lain. Untuk itu diperlukan pendekatan manusiawi terhadap 

karyawan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang biasa ditempuh 

melalui media komunikasi. 

 

2.3.4 Jenis-jenis Komunikasi 

 Pada dasarnya komunikasi tidak hanya berupa memberitahukan dan 

mendengarkan saja. Komunikasi harus mengandung pembagian ide, pikiran, 

fakta, atau pendapat. 

 

 Para ahli ilmu komunikasi juga menaruh perhatian terhadap komunikasi, 

mereka menekankan masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi dalam proses 

komunikasi tentang menyampaikan, dan menerima informasi. Mereka juga 

memusatkan perhatian pada pengenalan rintangan terhadap komunikasi efektif, 

khususnya rintangan yang berhubungan dengan hubungan antar perseorangan. 

 

 Adapun menurut Surakhmad (2006:17), komunikasi terdiri dari bebrapa 

jenis seperti berikut ini: 

1. Komunikasi intra-individu 

Yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, berupa 

pengolahan informasi melalui pancaindra dan sistem syaraf. Contoh: berpikir, 

merenung, menggambar, menulis sesuatu. 

2. Komunikasi antar-individu 
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Yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang 

dengan orang lainnya. Misalnya percakapan tatap muka, korespondensi, 

percakapan melalui telepon. 

3. Komunikasi dalam kelompok 

Yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara suatu kelompok. Pada 

tingkatan ini, setiap individu yang terlihat masing-masing berkomunikasi 

sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau 

informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh angggota 

kelompok, bukan bersifat pribadi. Misalnya, pembicaraan antara ayah, ibu, 

dan anak dalam keluarga, diskusi guru dan murid di kelas tentang topik 

bahasan. 

4. Komunikasi antar-kelompok/asosiasi 

Yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan 

kelompok lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat boleh jadi hanya dua atau 

beberapa orang, tetapi masing-masing membawa peran dalam kedudukannya 

sebagai wakil dari kelompok/asosiasinya masing-msing. 

5. Komunikasi perusahaan 

Komunikasi perusahaan mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu 

perusahaan dan komunikasi antar perusahaan. Bedanya dengan komunikasi 

kelompok adalah sifat perusahaan lebih formal dan lebih mengutamakan 

prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. 

6. Komunikasi dengan masyarakat secara luas 

Kegiatan komunikasi ditujukan kepada masyarakat luas. Bentuk kegiatan 

komunikasinya dapat dilakukan melalui dua cara; (1) komunikasi massa, 

yaitu komunikasi melalui media massa seperti radio, surat kabar, TV, dan 

sebagainya; (2) langsung atau tanpa melalui media massa, misalnya ceramah, 

atau pidato di lapangan terbuka. 

 

 Adapun jenis komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

komunikasi antar individu. 
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2.4 Komunikasi Antar Individu 

2.4.1 Pengertian Komunikasi Antar Individu 

  Komunikasi antar individu ditandai dengan hubungan antar individu yang 

baik. Kegagalan dalam berkomunikasi terjadi apabila isi pesan tidak dipahami, 

sehingga hubungan diantara komunikasi menjadi rusak. Komunikasi antar 

individu meliputi banyak unsur, tetapi hubungan antar individu mungkin yang 

paling penting. Untuk meningkatkan hubungan antar individu, kualitas 

komunikasi juga perlu ditingkatkan sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan 

akan mempengaruhi kinerja karyawan pada suatu perusahaan. 

 

  Berikut ini adalah beberapa pengertian Komunikasi Antar Individu 

menurut para ahli, diantaranya menurut DeVito yang dikutip Effendy (2003:59), 

menyatakan bahwa: 

“Proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang, atau 

diantara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan beberapa 

umpan balik seketika”. 

 

Menurut Miftah Thoha (2008:186), mengartikan hal ini sebagai: 

“Proses penyampaian berita yang dilakukan oleh seseorang dan 

diterimanya berita tersebut oleh orang lain atau kelompok kecil 

orang-orang, dengan suatu akibat umpan balik dengan segera”. 

 

Menurut Muhammad (2004:158), menyatakan bahwa: 

“Proses pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling 

kurang seseorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang 

dapat langsung diketahui balikannya”. 

 

Sedangkan menurut Wiryanto (2005:32), mengartikan bahwa: 

“Komunikasi Antar Individu merupakan komunikasi yang 

berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, 

baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang”. 
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  Komunikasi Antar Individu ini berorientasi pada perilaku sehingga 

penekanannya pada proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. 

Dalam hal ini komunikasi dipandang sebagai cara dasar mempengaruhi perubahan 

perilaku, dan mempersatukan proses psikologi seperti misalnya persepsi, 

pemahaman dan motivasi disatu pihak dengan bahasa pada pihak lain. Mitah 

Thoha (2005:190). 

 

2.4.2 Peranan Komunikasi Antar Individu 

  Dalam bukunya Jhonson (2003:48) mengatakan beberapa peranan yang 

disumbangkan oleh Komunikasi Antar Individu: 

1. Komunikasi Antar Individu membantu perkembangan intelektual dan sosial 

kita serta sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kita terhadap orang lain. 

2. Identitas atau jati diri kita terbentuk lewat komunikasi kita dengan orang lain. 

3. Komunikasi Antar Individu berperan dalam memahami realitas disekeliling 

kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki 

tentang dunia disekitar kita. 

4. Kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas 

komunikasi atau hubungan dengan orang lain. 

 

2.4.3 Ciri-ciri Komunikasi Antar Individu 

 Komunikasi Antar Individu memiliki ciri yang pada dasarnya semua orang 

sudah pernah melakukannya. Adapun beberapa ciri Komunikasi Antar Individu 

yang dikemukakan oleh Effendy (2008:78-79) diantaranya sebagai berikut: 

1. Komunikator dapat mengetahui kerangka referensi komunikan 

Karena komunikan hanya seorang atau dua orang, maka komunikator 

mengetahui diri komunikan segalanya, kalau perlu secara rinci. Komunikator 

bisa mengetahui pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, hobi, aspirasi, 

dan lain-lain (unsur yang tercakup oleh kerangka referensi komunikan). Hal 

ini penting artinya bagi upaya mengubah sikap, opini, atau perilaku 

komunikan. 
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2. Komunikasi berlangsung dialogis 

Seperti bentuk percakapan, tanya jawab, sehingga komunikator dapat 

mengetahui segalanya mengenai diri komunikan. Oleh karena komunikasi 

berlangsung dialogis pula, maka komunikator harus mengetahui reaksi 

komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya 

yang menetukan proses komunikasi yang telah dilangsungkan. Jika reaksi 

komunikan positif, gaya komunikator terus dipertahankan. Jika sebaliknya, 

reaksi komunikan negatif, misalnya komunikasn ragu, tidak mengerti, 

bingung, dan lainnya, maka komunikator dapat mengganti gaya 

komunikasinya sampai berhasil. 

3. Komunikasi berlangsung tatap-muka (face to face) 

Saling berhadapan dan saling menatap, sehingga komunikator dapat 

menghasilkan ekspresi wajah, sikap dalam bentuk gerak-gerik (gesture), dan 

lain-lain yang merupakan umpan balik non-verbal (non-verbal feedback) 

dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung. 

 

 Liliweri (2003:13) menyimpulkan ciri komunikasi antar individu dari 

berbagai penjelasan pakar komunikasi, yaitu bersifat: 

a. Spontanitas, terjadi dengan media utama adalah tatap muka 

b. Tidak mempunyai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu 

c. Terjadi secara kebetulan di antara peserta yang identitasnya kurang jelas 

d. Mengakibatkan dampak yang disengaja atau tidak disengaja 

e. Sering kali berbalas-balasan 

f. Mempersyaratkan hubungan paling sedikit dua orang dengan hubungan 

bervariasi dan ada keterpengaruhan 

g. Harus membuahkan suatu hasil 

h. Menggunakan lambang-lambang yang bermakna 

 

2.4.4 Jenis-jenis Komunikasi Antar Individu 

 Menurut Effendy (2003:62-64), secara teori Komunikasi Antar Individu 

diklarifikasikan menjadi dua jenis menurut sifatnya, yaitu: 
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a. Komunkasi Diadik (Dyadic Communication) 

Komunikasi diadik adalah Komunikasi Antar Individu yang berlangsung 

antara dua orang yaitu seorang adalah komunikator yang menyampaikan 

pesan, dan seorang lagi komunikan yang menerima pesan. Oleh karena 

perilaku komunikasinya dua orang, maka dialog yang terjadi berjalan secara 

intens. Komunikator memusatkan perhatiannya hanya kepada diri komunikan 

itu. Dalam suatu kelompok kecenderungan terjadinya pemilihan interaksi 

seseorang dengan seseorang yang mengacu kepada apa yang disebut primasi 

diadik (dyadic primacy) DeVito(1979:14), yang dimaksud dengan primasi 

diadik ini adalah setiap dua orang dari sekian banyak dalam kelompok itu 

yang terlihat dalam komunikasi berdasarkan kepentingannya masing-masing. 

b. Komunikasi Triadik (Triadic Communication) 

Komunikasi triadik adalah Komunikasi Antar Individu yang pelakunya terdiri 

dari tiga orang, yaitu seorang komunikator dan dua orang komunikan. Jika 

dibandingkan dengan komuniaksi diadik, maka komunikasi diadik lebih 

efektif, karena komunikator memusatkan perhatiannya kepada seseorang 

komunikan sehingga dia dapat menguasai frame of reference komunikan 

sepenuhnya, dan juga umpan balik yang berlangsung kedua faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap efektif tidaknya proses komunikasi. 

 

 Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan bentuk komunikasi 

lainnya, misalnya komunikasi antar individu yang lebih efektif dalam kegiatan 

mengubah sikap, opini, atau perilaku komunikan. 

 

2.4.5 Manfaat Komunkasi Antar Individu 

 Para ahli komunikasi salah satunya Rachmadi (2003:71), menganggap 

Komunikasi Antar Individu sebagai jenis komunikasi efektif untuk mengubah 

sikap, pendapat, dan perilaku (attitude, opinion, and behavior change), karena 

terjadi kontak pribadi yang memungkinkan komunikator mengetahui, memahami, 

dan menguasai beberapa hal berikut ini: 

a. Kerangka referensi (frame of reference) komunikan selengkapnya. 
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b. Kondisi fisik dan mental komunikan sepenuhnya. 

c. Suasana linngkungan pada saat terjadi komunikasi. 

d. Tanggapan komunikan secara langsung. 

 Dengan mengetahui, memahami, dan menguasai hal-hal tersebut, maka 

pimpinan perusahaan sebagai komunikator dapat melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Mengontrol setiap kata yang diucapkan. 

2. Mengulangi kata-kata yang penting disertai penjelasan. 

3. Memantapkan pengucapan dengan bantuan ekspresi dan gerakan tangan. 

4. Mengatur intonasi pengucapan sebaik-baiknya. 

5. Mengatur rasio dan perasaan. 

 

 Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi 

antar individu: 

1. Bersikap empatik dan simpatik. 

2. Tunjukanlah sebagai komunikator terpercaya. 

3. Bertindak sebagai pembimbing bukan pendorong. 

4. Kemukakanlah fakta dan kebenaran. 

5. Bercakaplah dengan gaya mengajak bukan menyuruh. 

6. Jangan bersikap super (sombong, bahwa dirinya mengetahui segalanya). 

7. Jangan mengetengahkan hal-hal yang mengkhawatirkan (jangan pesimis). 

8. Jangan mengkritik (jangang menganggap rendah pendapat orang lain). 

9. Bicaralah dengan meyakinkan. 

 Dengan demikian komunikasi persuasif yang dijalankan akan lebih 

mengenai sasaran karena akan tercipta saling pengertian diantara komunikan 

dengan komunikator. 

 

2.4.6 Faktor-faktor Komunkasi Antar Individu 

 Faktor-faktor yang mendukung komunkasi antar individu menjadi efektif 

menurut Miftah Thoha (2005:191);(i) Keterbukaan (ii) Empathy (iii) Dukungan 

(iv) Kepositifan (v) Kesamaan. 
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1. Keterbukaan. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana sebaiknya hubungan 

antara komunikator dengan komunikan agar tercapai komunikasi yang efektif, 

dapat ditelaah konsep yang dikembangkan oleh Professor Harry Ingham, 

yang dikenal dengan Jendela Jaohari. Berdasarkan konsep tersebut, tingkah 

laku manusia dapat digambarkan secara skematis terlihat pada skema 

dibawah ini: 

Gambar 2.3 

Jendela Jaohari 

I 

OPEN AREA 

II 

BLIND AREA 

Known by ourselves and know by 

others 

Know by others not known by 

ourselves 

III 

HIDDEN AREA 

IV 

UNKNOWN AREA 

Known by ourselves but notknown by 

others 

Not known ourselves and not known 

by others 

Sumber: Onong Uchjana Effendy (2004:76), Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek 

 

Area I, yaitu open area (bidang terbuka), menunjukan bahwa kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang disadari sepenuhnya oleh orang yang bersangkutan, 

juga oleh orang lain. Ini berarti ada keterbukaan, atau tidak ada yang 

disembunyikan kepada orang lain. 

Area II, yaitu blind area (bidang buta), menggambarkan bahwa perbuatan 

seseorang diketahui oleh orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak menyadari apa 

yang dia lakukan. 

Area III, yaitu hidden area (bidang tersembunyi), menunjukan bahwa yang 

dilakukan seseorang disadari sepenuhnya olehnya, tetapi orang lain tidak 

mengetahuinya, ini berarti orang ini bersikap tertutup. Ia merasa bahwa apa 

yang dilakukannya tidak perlu diketahui oleh orang lain. 
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Area IV, yaitu unknown area (bidang tidak dikenal), yang menggambarkan 

bahwa tingkah laku seseorang tidak disadari oleh dirinya sendiri dan tidak 

diketahui oleh orang lain. 

Untuk mengembangkan komunikasi yang baik dengan komunikan, maka 

komunikator akan memperluas area I, karena semakin luas bidang ini akan 

semakin terjalin komunikasi yang sehat, terbuka dan timbal balik. 

Komunikator bersedia mendengarkan pendapat dan saran bahkan kritik dari 

komunikan. Untuk menunjukan kualitas keterbukaan dari komunikasi antar 

individu ini paling sedikit ada dua aspek yakni pertama aspek keinginan 

untuk terbuka bagi setiap orang, dan yang kedua terbuka bagi setiap orang 

yang berinteraksi dengan orang lain. Dengan keinginan untuk terbuka ini 

dimaksudkan agar diri masing-masing tidak tertutup didalam menerima 

informasi dan berkeinginan untuk menyampaikan informasi dari dirinya kalau 

dipandang relevan dalam rangka pembicaraan antar individu dengan lawan 

bicaranya. Aspek lainnya adalah keinginan untuk menanggapi secara jujur 

semua stimuli yang datang kepadanya. Diam, tidak bereaksi, tidak mau 

mengkritik atau bahkan tidak mau bergerak secara fisik mungkin tepat untuk 

suatu situasi tertentu, tetapi dalam komunikasi antar individu atau dalam 

percakapan sehari-hari barangkali akan membosankan. Dalam keterbukaan 

ini sudah sepatutnya kalau masing-masing mau bereaksi secara terbuka 

terhadap apa yang dikatakan masing-masing. Tidak ada yang paling buruk 

kecuali ketidakpedulian (indifference), dan tidak ada yang paling nikmat 

selain dihargai perbedaan pendapat, biarpun berbeda pendapat, katakanlah 

walau terasa pahit bagi yang mendengarkannya. Dengan demikian 

komunikasi antar individu dikatakan efektif jika keterbukaan dalam 

berkomunikasi ini diwujudkan. 

2. Empathy. Merupakan kualitas komunikasi yang sulit dicapai. Dimaksudkan 

merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain suatu perasaan 

bersama perasaan orang lain yakni, mencoba merasakan cara yang sama 

dengan perasaan orang lain, maka seseorang akan memahami posisinya, 

darimana mereka berasal, dimana mereka sekarang dan kemana mereka akan 
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pergi. Dan yang paling penting kita tidak memberikan penilaian pada perilaku 

yang salah atau benar. Sedangkan simpati merasakan untuk orang lain, 

misalnya merasa kasihan pada orang lain. 

3. Dukungan. Dengan dukungan ini akan tercapai komunikasi antar individu 

yang efektif. Dukungan atau menanggapi secara positif adakalanya tidak 

terucapkan. Dukungan yang tidak terucapkan dapat  merupakan aspek positif 

dari komunikasi seperti anggukan kepala, kedipan mata, senyuman, tepuk 

tangan. 

4. Kepositifan. Dalam komunikasi antar individu, kualitas ini ada tiga aspek; 

Pertama, komunikasi antar individu akan akan berhasil jika terdapat perhatian 

yang positif dari diri seseorang. Jika beberapa orang mempunyai perasaan 

negatif terhadap dirinya, mereka akan mengkomunikasikan perasaan tersebut 

kepada orang lain, maka orang lain ini kemungkinan akan mengembangkan 

perasaan negatif terhadap dirinya, orang-orang ini berkeinginan untuk 

menyampaikan pesannya kepada orang lain, maka orang lain akan 

menanggapi dan memperhatikan perasaan positif, Kedua, komunikasi antar 

individu akan terpelihara dengan baik, jika suatu perasaan positif terhadap 

orang lain itu dikomunikasikan. Hali ini akan membuat orang lain tersebut 

merasa lebih baik dan mempunyai keberanian untuk lebih berpartisipasi pada 

setiap kesempatan. Seseorang dalam suasana seperti ini tidak lagi mempunyai 

perasaan tertutup. Dia senang apabila bisa dianggap bisa berperan; Ketiga 

suatu perasaan positif dalam komunikasi umum sangat bermanfaat untuk 

mengefektifkan kerjasama. 

5. Kesamaan. Ini merupakan karakteristik yang istimewa, karena kenyataannya 

manusia tidak ada yang sama. Komunikasi antar individu akan bisa efektif 

jika orang-orang yang berkomunikasi itu dalam suasana kesamaan. Ini bukan 

berarti bahwa orang-orang yang tidak mempunyai kesamaan tidak bisa 

berkomunikasi. Jelas mereka bisa berkomunikasi, akan tetapi jika mereka 

menginginkan komunikasi yang efektif hendaknya diketahui kesamaan-

kesamaan kepribadian diantara mereka. Dengan cara ini dimaksudkan 

hendaknya terdapat pengenalan yang tidak terucapkan, bahwa kedua belah 
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pihak berkomunikasi dihargai dan dihormati sebagai manusia yang 

mempunyai sesuatu yang penting untuk dikontribusikan kepada sesamanya. 

Karakteristik kesamaan dalam komunikasi antar individu dapat pula dilihat 

dari kedudukan antara pembicara dengan pendengar. Sangatlah  tidak efektif 

dalam komunikasi antar individu jika situasi pembicara yang berbincang 

sepanjang waktu, sedangkan pendengar mendengar sepanjang waktu pula. 

Hendaknya ada usaha untuk mencapai kesamaan antara pembicara dan 

pendengar. Jabatan yang beraneka ragam dapat menciptakan kesombongan 

dalam komunikasi seperti Professor kurang bahagia berkomunikasi dengan 

tukang kebun, Direktur tidak senang berbincang-bincang dengan kuli, dan 

demikian seterusnya. Dalam keterbukaan dan empati, komunikasi antar 

individu tidak bisa hidup dalam suasana penuh ancaman. Jika partisipasi 

dalam komunikasi mendapat kritikan, atau diserang maka mereka akan segan 

untuk terbuka atau enggan memberitahukan tentang dirinya dalam cara 

apapun. Sangat menyakitkan berkomunikasi dengan orang yang tidak tertarik 

atau tidak memberikan respon yang  menyenangkan terhadap hal yang 

dibicarakan. 

 

 Berikut ini ada beberapa hambatan yang lazim terhadap komunikasi antar 

individu yang efektif Stoner (2004:142): 

1. Perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi merupakan salah satu hambatan 

yang paling sering terjadi dalam komunikasi. Orang memiliki latar belakang 

pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dan sering merasakan gejala yang 

sama dari sudut pandang yang berbeda. 

2. Perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa sering berkaitan dengan perbedaan 

persepsi individu. Agar sebuah pesan dapat dikomunikasikan secara tepat, 

kata-kata yang digunakan harus mengandung arti yang sama bagi pengirim 

dan penerima. Sehingga harus hati-hati untuk menjamin penerima 

mendapatkan pesan yang dimaksud oleh pengirim. 

3. Kegaduhan. Kegaduhan atau kebisingan merupakan salah satu faktor yang 

mengganggu dan membuat rancu, juga mengacaukan proses komunikasi. 
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4. Emosionalitas. Reaksi emosional seperti marah, cinta, membela diri, benci, 

cemburu, takut, dan malu mempengaruhi bagaimana seseorang memahami 

pesan dari orang lain dan bagaimana seseorang itu mempengaruhi orang lain 

dengan pesan orang itu sendiri. 

5. Komunikasi non-verbal yang tidak konsisten. Suatu pesan yang dikirim 

atau diterima oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor non-verbal 

seperti gerakan tubuh, jarak dari orang yang diajak bicara, gerak isyarat, 

ekspresi wajah, dan kontak badan. 

6. Ketidakpercayaan. Kredibilitas sebuah pesan sebagian besar ditentukan oleh 

kredibilitas pengirim di dalam diri penerima pesan. Dalam beberapa hal 

ternyata pesan dari seorang manajer dapat meningkatkan kredibilitasnya, 

tetapi hal-hal lain juga dapat berakibat sebaliknya. 

  

 Cara-cara dalam mengatasi hambatan terhadap komunikasi antar individu 

yang efektif: 

1. Mengatasi perbedaan persepsi. Pesan sebaiknya dijelaskan sehingga dapat 

dimengerti oleh penerima yang memiliki pandangan dan pengalaman 

berbeda. Jika mungkin, mempelajari dulu latar belakang orang yang menjadi 

lawan kita berkomunikasi. Sikap empati dan melihat situasi dari sudut 

pandang orang lain serta menunda memberikan reaksi sampai informasi yang 

relevan dipertimbangkan, membantu megurangi pesan yang samar. Apabila 

pokok persoalannya tidak jelas, mengajukan pertanyaan itu sangat penting. 

2. Mengatasi perbedaan bahasa. Untuk mengatasinya, arti dari istilah teknis 

atau tidak konvensional harus dijelaskan. Bahasa yang biasa, langsung dan 

sederhana harus digunakan. Untuk memastikan bahwa semua konsep penting 

telah dipahami, maka upaya meminta penerima menegaskan atau menyatakan 

kembali pokok-pokok penting dari pesan sangat membantu. 

3. Mengatasi kegaduhan. Kegaduhan atau kebisingan paling baik di atasi 

dengan cara menghilangkannya. Jika kebisingan yang berasal dari mesin 

menyulitkan untuk berbicara, matikan mesin atau pindah ke suatu tempat 
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yang lain. Apabila kebisingan tidak dapat dihindari, tingkatkanlah kejelasan 

dan perkuat pesan yang disampaikan. 

4. Mengatasi reaksi emosional. Pendekatan paling baik terhadap emosi adalah 

menerimanya sebagai bagian dari proses komunikasi dan memahaminya jika 

menimbulkan masalah. Apabila bawahan bersikap agresif, ajaklah mereka 

untuk berbicara tentang keprihatinan mereka, dan berilah perhatian yang 

cermat kepada apa yang mereka katakan. Begitu anda memahami reaksi 

mereka, anda bisa memperbaiki suasana dengan mengubah sikap anda 

sendiri. 

5. Mengatasi komunikasi non-verbal yang tidak konsisten. Kunci untuk 

menghilangkan ketidakkonsistenan komunikasi yaitu menyadarinya dan tidak 

mencoba mengirim pesan yang salah. Gerak isyarat, pakaian, postur ekspresi 

wajah dan komunikasi non-verbal lainnya yang berpengaruh harus sejalan 

dengan pesan. 

6. Mengatasi ketidakpercayaan. Kredibilitas adalah hasil dari suatu proses 

panjang dimana kejujuran dan maksud baik seseorang diakui oleh orang lain. 

Salah satu cara untuk menciptakan suasana yang penuh kepercayaan adalah 

membina hubungan baik dengan orang yang menjadi lawan berkomunikasi 

yaitu melalui penampilan yang konsisten. 

 Apabila keenam cara penanggulangan hambatan itu dapat berjalan dengan 

baik, maka komunikasi antar individu yang dilakukan dapat dikatang efektif. 

 

2.5 Persepsi 

2.5.1 Pengertian Persepsi 

 Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. 

Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan 

ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, 

walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. 

Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. 
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Menurut Miftah Toha (2009:141) juga menerangkan bahwa : 

“Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh 

setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, 

baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan 

penciuman.”  

 

Menurut  Alex Sobur  (2010 : 445) menjelaskan bahwa : 

“ persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara 

seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan 

atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu.” 

 

Sugihartono, dkk (2007: 8),  mengemukakan bahwa: 

”persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau 

proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera 

manusia”.  

 

Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. 

Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun 

persepsinegatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau 

nyata. 

Bimo Walgito (2004: 70), mengungkapkan bahwa: 

 “persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme 

atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan 

aktivitas yang integrated dalam diri individu”. 

 

 Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan 

berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari 

individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan ha 

tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki 

individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi 

mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. 
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 Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama 

dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. 

Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek 

tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang 

dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun 

negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar 

kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada 

kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam 

memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya. Waidi (2006: 118). 

 Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa 

persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk 

tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala 

sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. 

 

2.5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

 Bagaimana kita menjelaskan bahwa individu-individu mungkin 

memandang pada suatu benda yang sama tetapi mempersepsikannya secara 

berbeda. Sejumlah faktor bekerja untuk membentuk dan kadang-kadang memutar-

balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada pada pihak pelaku persepsi, dalam 

objeknya atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks dari situasi dimana 

persepsi itu dilakukan. 

 

 Berikut ini adalah beberapa faktor persepsi Robbins yang dikutip 

Herman Sofyandi dan Iwa Garniwa (2007:65-68): 

1. Pelaku Persepsi/Individu. Bila seorang individu memandang pada suatu 

target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu syarat 

dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi 

individual itu. 

2. Target/Sasaran. Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati 

dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang-orang yang keras 
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suaranya lebih mungkin untuk diperhatikan dalam suatu kelompok daripada 

mereka yang pendiam. Demikian pula individu-individu yang luar biasa 

menarik atau luar biasa tidak menarik. Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-

atribut lain dari target/sasaran membentuk cara kita memandangnya. Karena 

target tidak dipandang secara sempit, hubungan suatu target dengan latar 

belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk 

mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip. 

3. Situasi. Adalah penting konteks dalam mana kita melihat objek-objek atau 

peristiwa-peristiwa. Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar mempengaruhi 

persepsi. 

Gambar 2.4 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
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2.6 Kinerja 

2.6.1 Pengertian Kinerja 

 Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat tergantung pada kinerja 

karyawannya dalam melaksanakan pekrjaannya, karena karyawan merupakan 

unsur terpenting yang harus mendapat perhatian. Pencapaian tujuan perusahaan 

menjadi kurang efektif apabila banyak karyawannya yang tidak berprestasi dan ini 

akan menimbulkan pemborosan bagi perusahaan, sebaliknya dengan prestasi kerja 

yang baik maka reward yang diperoleh karyawan pun akan lebih baik pula. Oleh 

karena itu kinerja karyawan harus benar-benar diperhatikan. 

 

 Ada beberapa definisi tentang kinerja yang dikemukakan oleh beberapa 

pakar manajemen, namun dari beberapa pendapat tersebut sebenarnya memiliki 

pengertian dasar yang sama sebagai berikut: 

 

 Menurut  Mangkunegara (2005:67) mendefinisikan kinerja sebagai 

berikut: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 

Menurut Hasibuan (2006:94) menyatakan bahwa: 

“Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasrkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta 

waktu”. 

 

 Kinerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu kemampuan 

dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi 

tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga 

faktor di atas, semakin besarlah kinerja karyawan yang bersangkutan. 

 Pendapat lain disampaikan oleh Derek Torrington dan Tan Chwee Huat 

(2000:16) yaitu: 
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“Job performance is one’s ability to do the job may be enchaced by an 

emphasis on strehgths and understanding of what change are needed”. 

(Kinerja adalah kesanggupan seseorang untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan sehingga kesanggupan meningkat oleh dorongan kekuatan 

dan kepahaman terhadap perubahan yang dibutuhkan). 

 Sedangkan John Bernardin dan Joyce E.A Russell (2003:279) 

berpendapat bahwa: 

“Job performance is the record of outcomes produced on a specified job 

function or activity during a specified period”. 

(Kinerja adalah hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas pekerjaan 

tertentu selama periode waktu tertentu). 

 

 Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kinerja pada dasarnya merupakan hasil yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan kemampuan/kecakapan, 

sikap/persepsi, usaha, pengalaman dan motivasi dalam periode waktu tertentu. 

 

2.6.2 Unsur-unsur Kinerja  

 Menurut Hasibuan (2006:95), unsur-unsur yang dinilai dalam kinerja 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesetiaan 

Kesetiaan karyawan terhadap pekerjaanya, jabatan, dan organisasi. Kesetiaan 

ini dicerminkan oleh kesetiaan karyawan menjaga dan membela organisasi di 

dalam maupun di luar pekerjaan dari orang yang tidak bertanggung jawab. 

2. Kualitas dan kuantitas 

Penilaian menilai kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan 

karyawan tersebut dari uraian pekerjaanya. 

3. Kejujuran 

Keujuran dalam melaksanakan tugas-tugas, memenuhi perjanjian baik bagi 

diri sendiri maupun orang lain seperti kepada para bawahannya. 

4. Kedisiplinan 
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Disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan dan melakukan pekerjaan 

sesuai dengan intruksi yang diberikan kepadanya. 

5. Kreativitas 

Kemampuan dalam mengembangkan kreativitas untuk menyelesaikan 

pekerjannya, sehingga bekerja lebih berhasil dan berdaya guna. 

6. Kerjasama 

Kesediaan berpartisipasi dan bekerjasama dengan karyawan lain baik secara 

vertikal maupun horizontal di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil 

pekerjaan akan semakin baik. 

7. Kepemimpinan 

Kemampuan dalam memimpin, berpengaruh, mempunyai pribadi kuat, 

dihoramati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lainn atau bawahannya 

untuk bekerja secara efektif. 

8. Kepribadian 

Sikap, perilaku, kesopanan, memberikan kesan yang menyenangkan, 

memperlihatkan sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar. 

9. Prakarsa atau inisiatif 

Kemampuan bersikap secara orisinil berdasarkan inisiatif sendiri untuk 

menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan, mendapatkan 

kesimpulan dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapi. 

10. Tanggung jawab 

Kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaanya, 

pekerjaan, sarana, dan prasarana yang dipergunakan, serta perilaku kerjanya. 

 

2.6.3 Kriteria Pengukuran Kinerja 

 Terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

karyawan secara individu, menurut Mangkunegara (2005:67) yaitu: 

1. Kualitas. Hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau 

memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. 

2. Kuantitas. Jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat 

diselesaikan. 
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3. Ketepatan Waktu. Yaitu dapat menyelesaikan pada waktu yang telah 

ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang 

lain. 

4. Sumber Daya. Penggunaan dan pemanfaatan secara maksimal 

sarana/prasarana yang ada pada organisasi untuk mencapai pekerjaan yang 

maksimal dan mengurangi tingkat kerugian. 

5. Kebutuhan Pengawasan. Dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan 

(kemandirian dalam bekerja) guna menghindari hasil yang merugikan. 

6. Dampak Interpersonal. Komitmen kerja antara karyawan dengan 

perusahaan dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaannya. 

 

2.6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Telah kita ketahui bahwa kinerja seseorang merupakan perilaku individu 

yang ditangani oleh manajer untuk diubah, dibentuk dan ditata kembali dalam 

rangka mewujudkan suatu tujuan yang ditetapkan perusahaan. Dengan bekerja, 

seseorang dilatih untuk memperhatikan tujuan orang lain disamping tujuan 

pribadinya, sehingga kebutuhan berbagai pihak akan tercapai. Seseorang bekerja 

karena dalam dirinya terdapat suatu kemampuan untuk bekerja (ability to work), 

dan adanya dorongan untuk bekerja (willingness to work). Masalah kemampuan 

untuk bekerja bersumber dari dalam dirinya sendiri, sedangkan masalah dorongan 

untuk bekerja timbul dari hasil interaksi antara seseorang dengan lingkungan, 

terutama lingkungannya dalam bekerja. 

 Kebutuhan-kebutuhan tersebut diuraikan menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu: 

1. Kebutuhan fisiologi/Basic needs 

Kebutuhan ini menyangkut segala sesuatu hal yang dapat dipakai oleh 

seseorang dalam mempertahankan hidupnya, seperti kebutuhan makan dan 

minum yang cukup, tempat tinggal yang memadai, istirahat yang cukup, 

pakaian yang memenuhi syarat, liburan dan sebagainya. 

2. Kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan ini pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi 2 macam, yaitu 

rasa aman dalam artian psikologis(psychological security), dan rasa aman 
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dalam artian ekonomi. Rasa aman dalam artian psikologis tidak lain semacam 

kepastian atau keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya. Sedangkan dalam artian 

ekonomi, manusia membutuhkan sesuatu yang dapat meyakinkan mereka 

bahwa mereka tidak akan menderita kekurangan dikemudian hari. Untuk itu 

seorang pekerja membutuhkan jaminan pensiun, asuransi dan sebaginya. 

3. Kebutuhan sosial 

Merupakan kebutuhan yang dapat terpuaskan oleh hubungan dengan orang 

lain, misalnya kebutuhan akan persahabatan, memberi dan menerima kasih 

sayang. 

4. Kebutuhan ego 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan penghargaan diri, yang pada 

prisnsipnya dapat dipenuhi oleh kedudukan seseorang dalam masyarakat. 

Dalam dunia bisnis, status seseorang cenderung ditentukan oleh nilai dari 

suatu jabatan dimata orang lain. Kebutuhan ini terpuaskan dengan jabatan 

yang diduduki maupun pekerjaan yang dilakukan. 

5. Kebutuhan realisasi diri 

Manusia ingin menunjukan bahwa ia mampu berprestasi, menyelesaikan 

tugas, bertanggung jawab dan menunjukan identitasnya. Kebutuhan ini tidak 

akan terpenuhi hanya dengan uang yang cukup maupun kedudukan yang 

tinggi. Seseorang pada prinsipnya membutuhkan rasa kebebasan berinisiatif. 

Jika kebutuhan seseorang terpenuhi, maka akan timbul suatu motif dari orang 

yang bersangkutan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, yang akhirnya 

akan menghasilkan kinerja yang diharapkan. 

 

 Dari uraian di atas maka kinerja karyawan dapat dilihat dari kualitas dan 

kuantitas dari hasil kerja karyawan yang bersangkutan, selain itu juga dilihat dari 

kemampuan/keterampilannya dengan indikator kerjasama, inisiatif, dan potensi. 

Hal ini dapat dijadikan sub variabel dari kinerja karyawan adalah karakteristik 

pribadi, seperti tanggung jawab, kesetiaan, ketaatan dan kejujuran seorang 

karyawan. 
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 Dari uraian di atas maka kinerja dapat diukur dengan melihat hasil kerja 

berupa kualitas dan kuantitas, kemampuan/keterampilan karyawan dalam hal 

kerjasama, inisiatif, dan potensi serta melihat karakteristik pribadi berupa 

tanggung jawab, kesetiaan, ketaatan dan kejujuran. 

 

2.7 Posisi Skripsi Dibandingkan Penelitian Terdahulu Sebagai Model    

 Penelitian 

 Penelitian ini juga mengambil beberapa jurnal internasional yang terkait 

dengan Pengaruh Komunikasi Antar Individu, Persepsi dan Kinerja Karyawan 

untuk digunakan sebagai referensi dalam penellitian ini. Penjelasan dari beberapa 

jurnal internasional tersebut diantaranya : 

1. Baskoro (2012) judul: “Efektifitas Komunikasi Antar Individu dan 

Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan di Suis Butcher Steak House 

Cafe Bandung”. Kesimpulan pada penelitian ini, tanggapan karyawan 

mengenai komunikasi antar individu di Suis Butcher Steak House Cafe 

Bandung sudah baik, dibuktikan dengan sebagian besar karyawan setuju 

terhadap setiap pertanyaan komunikasi antar individu dengan skor 

kuisioner sebesar 4,07 yang berada pada rentang 3,40-4,19. Tanggapan 

mengenai pertanyaan Kinerja juga sudah baik karena dibuktikan dengan 

kuisioner dengan jumlah skor 4,28 yang berada pada rentang 4,20-5,00. 

2. Veronica Pratiwi (2010) judul: “Pengaruh Komunikasi yang Efektif 

Terhadap Kinerja Karyawan di PR Lembang Jaya Malang”. Pemahaman 

tentang komunikasi yang efektif terhadap kinerja karyawan di PR 

Lembang Jaya Malang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan. 

Mengingat perannya yang penting dalam menunjang kelancaran 

berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk 

mengelola komunikasi dalam organisasi. Rumusan permasalahan 

penelitian adalah Seberapa besar pengaruh komunikasi yang efektif 

terhadap kinerja karyawan di PR Lembang Jaya Malang. Hipotesis 

pertama diduga syarat-syarat untuk melakukan komunikasi yang efektif 
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terdiri dari sikap percaya (X1), suportif (X2), dan terbuka (X3), 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan dan hipotesis kedua 

adalah diduga sikap terbuka (X3) mempunyai pengaruh dominan terhadap 

Kinerja Karyawan PR Lembang Jaya Malang (Y). dibanding peubah 

percaya (X1) dan suportif (X2). Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian korelasional. Dalam penelitian ini untuk mengukur peubah 

digunakan skala likert. Untuk menentukan sampel, dilakukan dengan cara 

mengambil subyek dari populasi yang diteliti yaitu sebanyak 67 karyawan 

yang terdiri dari 40 laki-laki dan 27 perempuan pada karyawan PR 

Lembang Jaya Malang. Metode Pengumpulan Data antara lain observasi, 

studi pustaka dan kuesioner. Adapun alat-alat analisis yang digunakan 

dalam perhitungan diatas adalah uji asumsi klasik, analisis Korelasi 

berganda, dan analisa regresi berganda. Realitas hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan didapatkan hasil bahwa komunikasi dan kinerja karyawan 

PR Lembang Jaya Malang memiliki hasil yang baik. Dari hasil output 

mengenai korelasi dari komunikasi terhadap kinerja, didapatkan hasil 

bahwa komunikasi karyawan PR Lembang Jaya Malang tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja yang dilakukan. Dengan demikian teori 

mengenai pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan tidak berlaku 

di PR Lembang Jaya Malang. Sedangkan dari hasil analisis yang 

dilakukan didapat bahwa komunikasi yang baik didapatkan karena adanya 

pemerataan atau persamaan dalam jenjang pendidikan karyawan PR 

Lembang Jaya Malang, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan 

efektif. 

Referensi-referensi di atas terdapat perbedaan dengan penelitan penulis, 

perbedaan tersebut diantaranya yaitu: 

1. Judul penelitian, kedua referensi di atas lebih memfokuskan kepada 

efektifitas komunikasi, sedangkan penelitian ini lebih kepada pengaruh 

komunikasi antar individu. 
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2. Jumlah variabel, penelitian ini memiliki tiga variabel yang terdiri dari 

Komunikasi Antar individu, Persepsi, dan Kinerja. Referensi di atas hanya 

memiliki dua variabel saja. 

3. Objek penelitian. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dengan teori-teori di atas, 

komunikasi antar individu mempunyai pengaruh yang penting terhadap kinerja 

karyawan serta dapat mendukung berlangsungnya kehidupan suatu perusahaan. 

Selain itu juga dapat digunakan untuk mengubah, mempertahankan, dan 

meningkatkan kemajuan serta tujuan perusahaan. 

Pengaruh komunikasi antar individu dalam organisasi bukan hanya 

sekedar menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan. 

Pengaruh komunikasi antar individu dapat membentuk dan mengubah sikap 

kearah yang positif dan akhirnya berpengaruh pada tindakan. Pengaruh 

komunikasi antar individu yang dijalankan, perusahaan-perusahaan berusaha 

menumbuhkan rasa saling pengertian antara pimpinan dengan karyawan dan 

antara sesama karyawan itu sendiri, sehingga karyawan bersedia untuk melakukan 

perubahan-perubahan ke arah yang positif yang akan berpengaruh terhadap 

kinerjanya. 

 Lebih lanjut James A. F. Stoner, R. Edward, Daniel R. Gilbert 

(1996:222) menyatakan bahwa: 

“Terciptanya komunikasi yang terbuka dan efektif antar karyawan 

banyak dipakai alasan oleh karyawan untuk menyukai pekerjaanya”. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Antar Individu  

dapat berpengaruh positif terhadap Kinerja (X1Y). 

 

Persamaan persepsi yang sudah dilakukan yaitu penciptaan suatu 

lingkungan dimana karyawan dapat memahami pesan atau informasi yang 
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disampaikan dalam satu sudut pandang yang sama, dan sikap untuk membantu 

perusahaan mencapai tujuan. 

Secara garis besar dapat dikatakan  persamaan persepsi yang sudah 

dilakukan dengan baik, maka karyawan dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

kinerja yang baik dan diharapkan oleh perusahaan. Menurut Miftah Toha 

(2009:141) dalam bukunya “Perilaku Organisasi” menerangkan bahwa : 

“Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh 

setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, 

baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan 

penciuman.”  

 

Dari uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pesan atau informasi 

yang sudah dipersepsi sama, berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

(X2Y). 

Komunikasi antar individu dan persepsi yang telah diuraikan diatas 

merupakan satu kesatuan. Dimana dalam perusahaan kedua unsur tersebut 

digunakan oleh antar karyawan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang 

terbuka dan efektif. Komunikasi antar individu dan persepsi dalam perusahaan 

bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga menentukan kadar 

hubungan. Komunikasi antar individu dan persepsi dapat membentuk dan 

mengubah sikap kearah positif dan akhirnya berpengaruh pada tindakan. Tindakan 

adalah hasil komulatif seluruh proses komunikasi. Tindakan yang dilakukan oleh 

seorang karyawan berpengaruh terhadap kinerjanya. 

 

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2008) menyatakan : 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 

Menurut Hasibuan (2012) menyatakan : 

“Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”. 
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Dari kedua definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi 

antar individu dan persepsi secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan (X1,X2Y). 

 

Gambar 2.5 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi  

Antar Individu  

1. Keterbukaan 

2. Empathy 

3. Dukungan 

4. Kepositifan 

5. Keamanan 

Miftah Thoha 

(2008:186) 

Persepsi 

1. Individual 

2. Sasaran 

3. Situasi 

Robbins yang 

dikutip Herman 

Sofyandi dan 

Iwa Garniwa 

(2007:65-68) 

Kinerja 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan Waktu 

4. Sumber daya 

5. Kebutuhan Pengawasan 

6. Dampak Interpersonal 

 

Mangkunegara,  

(2005:67) 
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2.9   Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan gambar diatas, maka 

penulis mengemukakan suatu hipotesis untuk rumusan masalah dan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Komunikasi Antar Individu sudah sesuai dengan yang diharapkan, pesan 

yang disampaikan sudah dipersepsi sama oleh karyawan, kinerja karyawan 

sudah sesuai target perusahaan. 

2. Komunikasi Antar Individu berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Persepsi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. 

4. Komunikasi Antar Individu dan Persepsi secara simultan berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


