
 

 

II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Interpersonal 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Antar Pribadi 

 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication), adalah salah satu bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh penyampai pesan (komunikator) dan penerima 

pesan (komunikan) secara langsung dalam konteks tatap muka (face to face 

communication). Pesan yang disampaikan dalam komunikasi antarpribadi ini 

bersifat dua arah, sehingga para pakar komunikasi menyebutkan bahwa 

komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang efektif dalam merubah 

pandangan, sikap dan perilaku komunikan (to change opinion, attitude and 

behavior) dibandingkan dengan komunikasi kelompok atau komunikasi bermedia. 

(Effendi, 2000:17). 

 

Menurut Widjaja (2001:121), untuk mendapatkan pemahaman mengenai 

komunikasi antarpribadi maka dapat dilihat dari tiga perspektif yang meliputi, 

pertama perspektif komponensial yaitu melihat komunikasi antarpribadi dari 

komponen-komponennya, artinya komununikasi antarpribadi diartikan sebagai 

proses terjadinya pertukaran pesan (messages) dari seseorang (communicator) 

kepada orang lain (communican) yang dilakukan secara langsung dan tatap muka 

(face to face communication), untuk mendapatkan tujuan komunikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Kedua perspektif pengembangan, yaitu melihat 

komunikasi antarpribadi dari proses pengembangannya, artinya proses 
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komunikasi antarpribadi terus berlangsung antara dua orang yang 

melakukakannya, dengan memperhatikan adanya perkembangan pada diri 

seseorang yang menerima pesan, perubahan inilah yang disebut dengan 

pengembangannya. Ketiga perspektif relasional, yaitu melihat komunikasi antar 

pribadi dari hubungannya, artinya hubungan orang yang melakukan proses 

komunikasi antarpribadi adalah hubungan personal yang dekat, di mana dengan 

adanya kedekatan ini akan mempermudahkan bagi pelaku komunikasi tersebut 

untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada diri seseorang yang 

menerima pesan. 

 

Selanjutnya menurut Widjaja (2001:125), komunikasi antar pribadi sebagai suatu 

proses merupakan rangkaian tindakan, kejadian, dan kegiatan yang terjadi secara 

terus menerus. Dengan kata lain komunikasi antar pribadi bukanlah suatu hal yang 

statis tetapi suatu hal yang dinamis. Artinya segala sesuatu yang tercakup dalam 

komunikasi antar pribadi selalu dalam keadaaan berubah, yakni para pelaku, 

pesan maupun lingkungannya.  

 

Sedangkan menurut Bochner (2004) dalam Mulyana (2006:16), komunikasi 

interpersonal merupakan komunikasi yang mencakup hubungan antar manusia 

yang paling erat. Hubungan interpersonal berkenaan dengan proses pembentukan 

hubungan perorangan, suatu ikatan yang mendekatkan, mendalam dan pribadi. 

Manfaat komunikasi antar pribadi ini betul-betul jelas bahkan amat nyata, dalam 

arti dapat diidentifikasi atau diketahui oleh baik oleh komunikator maupun oleh 

komunikan yang bersangkutan.                        
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2.1.2 Ciri-Ciri Komunikasi Antarpribadi 

Agar lebih dapat memahami komunikasi antarpribadi terlebih dahulu harus 

melihat ciri-ciri komunikasi antar pribadi sebagaimana sebut Joseph Devito 

(2007:21) dalam Effendi (2000:19-22), meliputi: 

a. Komunikasi antarpribadi paling sedikit melibatkan dua orang. 

Pada hakikatnya setiap manusia suka berkomunikasi antar satu dengan yang 

lainnya, karena itu tiap-tiap orang harus berusaha agar mereka lebih dekat 

antara satu dengan yang lainnya. Faktor kedekatan atau proximity bisa 

menyatakan dua orang yang memiliki kedekatan atau hubungan yang erat, 

kedekatan antarpribadi itulah yang menyebabkan seseorang bisa menyatakan 

pendapat-pendapatnya dengan bebas dan terbuka. Kebebasan dan keterbukaan 

mempengaruhi berbagai variasi pesan baik verbal atau nonverbal. 

b. Pesan.  

Dalam komunikasi antar pibadi ada pesan (message) yang akan disampaikan 

dari komunikator pada komunikan, yang dalam proses selanjutnya terjadi 

pertukaran pesan. Komunikasi ini juga digunakan simbol-simbol untuk 

menyampaikan dan memperoleh persamaan makna. 

c. Saluran.  

Ada dua saluran/medium untuk komunikasi antarpribadi : 

1. Saluran suara (audio) dalam wujud pendengaran.  

2. Saluran cahaya untuk pengelihatan dapat dirasa, dipegang dan diraba. 

d. Gangguan.  

Gangguan dapat mengacaukan makna dalam penyampaian pesan dalam 

komunikasi. Ada tiga macam gangguan: 
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1. Eksternal. Faktor fisiklah biasanya mempengaruhi komunikasi, misalnya 

deru kendaraan, cahaya yang silau, suara musik yang keras dsb.  

2. Internal. Faktor internal pada diri komunikator dan komunikan, misalnya, 

kurang pendengaran atau tidak bisa bicara dengan benar (gagap), gila dsb.  

3. Semantik. Faktor bahasa pada diri peserta komunikasi yang mengalami 

kesulitan memaknai pesan yang dikirimkan, misalnya perbedaan budaya. 

e. Umpan Balik.  

Umpan balik adalah pemberian tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan 

dengan suatu makna tertentu. Umpan balik berarti bahwa pesan yang diterima, 

didengar atau diketahui maknanya. Umpan balik disampaikan secara verbal 

atau nonverbal, dan berfungsinya adalah untuk memahami pesan yang 

dikirimkan apakah diterima, ditolak atau dikoreksi. 

f. Konteks.  

Konteks adalah suatu keadaaan atau suasana yang bersifat fisik-historis, dan 

psikologis tempat terjadinya komunikasi artinya komunikasi tidak terjadi 

dalam ruang hampa sosial. Dalam hal ini, konteks memiliki empat dimensi : 

1. Fisik; tempat atau lingkungan fisik dimana komunikasi dilakukan  

2. Sosial; status dan peran para peserta komunikasi 

3. Psikologis; dorongan, kebutuhan, motivasi, sikap dan sebagainya yang 

mempengaruhi komunikasi 

4. Temporal; kapan komunikasi dilakukan  

    

Berdasarkan komponen-komponen maka komunikasi antarpribadi sebagai proses 

pengiriman dan penerimaan pesan antara komunikator dengan komunikan akan 

menghasilkan berbagai efek dan umpan balik. Efek dan umpan balik sebagai 
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bagian dari komunikasi antarpribadi yang dipengaruhi oleh komponen lain di 

dalamnya. 

 

2.1.3 Proses Berlangsungnya Komunikasi Antarpribadi  

Menurut Rakhmat (2003:126), dalam hubungan interpersonal tidak bersifat statis, 

tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan meneguhkan hubungan 

interpersonal, perubahan memerlukan tindakan untuk mengembalikan 

keseimbangan (equilibrium). Dalam hal ini ada tiga faktor penting dalam 

memelihara keseimbangan ini: keakraban, kontrol, dan respon yang tepat. 

1. Keakraban merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Hubungan 

interpersonal akan terpelihara apabila kedua belah pihak sepakat tentang 

tingkat keakraban yang diperlukan. Menurut Argyle dalam Rakhmat 

(2003:126), menyebutkan:  Jika dua orang melakukan tingkat keakraban yang 

berbeda akan terjadi ketidak serasian dan kejanggalan. Jika A menggunakan 

teknik sosial seperti berdiri lebih dekat, melihat lebih sering dan tersenyum 

lebih banyak daripada B, maka B akan merasa A bersifat agresif dan terlalu 

akrab, sedangkan A akan merasa B bersikap acuh tak acuh dan sombong.    

2. Kontrol yang dimaksud dengan kontrol adalah jika dua orang mempunyai 

pendapat yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan, siapakah yang  harus 

berbicara  lebih banyak, siapa yang menentukan, siapakah yang dominan. 

Konflik terjadi biasanya bila masing-masing ingin berkuasa dan tidak ada 

pihak yang mau mengalah.  

3. Ketepatan respon, artinya respon A harus diikuti oleh respon B yang sesuai. 

Dalam percakapan misalnya pertanyaan harus disambut dengan jawaban, 

lelucon dengan tertawa, permintaan keterangan dengan penjelasan. Respon ini 
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bukan saja berkenaan dengan pesan-pesan verbal, tetapi juga pesan-pesan 

nonverbal. Dalam konteks ini respon dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 

konfirmasi dan diskonfirmasi. Konfirmasi menurut Sieburg dan Larson dalam 

Rakhmat (2003:127), adalah “any behavior that causes another person to 

value himself more”. Sebaliknya diskonfirmasi adalah “behavior that cause a 

person to value himself less”. Konfirmasi akan memperteguh hubungan sosial 

dan diskonfirmasi akan merusaknya. Selanjutnya Rakhmat (2003:127-128), 

mengemukakan respon yang termasuk dalam konfirmasi dan diskonfirmasi . 

Konfirmasi meliputi:  

a. Pengakuan langsung (direct acknowledgement).  

Saya menerima pernyataan pernyataan Anda dan memberikan respon 

segera misalnya, “Saya setuju, Anda benar”.    

b. Perasaan positif (positive feeling). 

Saya mengungkapkan perasaan yang positif terhadap apa yang sudah 

Anda katakan. 

c. Respons meminta keterangan (clarifying response) 

Saya meminta Anda menerangkan isi pesan Anda; misalnya : “Ceritakan 

lebih banyak tentang itu”. 

d. Respons setuju (agreeing response) 

Saya memperteguh apa yang telah Anda katakan; misalnya, “Saya setuju”. 

e. Respons suportif (supportive response) 

Saya mengungkapkan pengertian, dukungan atau memperkuat Anda; 

misalnya mengerti apa yang Anda rasakan. 
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Adapun elemen-elemen diskonfirmasi  

a. Respons sekilas (tangential response) 

Saya memberikan respon pada pernyataan Anda, tetapi dengan segera 

mengalihkan pembicaraan; misalnya, “Apakah film itu bagus?’. Lumayan. 

Jam berapa besok Anda harus saya jemput?’. 

b. Respons impersonal (impersonal response) 

Saya memberikan komentar dengan kata ganti orang ketiga; misalnya 

“Orang memang sering marah diperlakukan seperti itu”. 

c. Respons kosong (imprevius response) 

Saya tidak menghiraukan Anda sama sekali; tidak memberikan sambutan 

baik secara verbal maupun nonverbal.  

d. Respons yang tidak relevan (irrelevant response) 

Seperti respon sekilas, saya berusaha mengalihkan pembicaraan tanpa 

menghubungkan sama sekali dengan pembicaraan Anda, misalnya : “Buku 

ini bagus,” “Saya heran mengapa mengapa Rini belum juga pulang, 

menurut Kamu kira-kira dia kemana?”. 

e. Respons interupsi (interruption response) 

Saya memotong pembicaraan Anda sebelum Anda selesai, dan mengambil 

alih pembicaraan dan mengambil alih pembicaraan.  

f. Respons rancu (incoherent response) 

Saya berbicara dengankalimat yang kacau, rancu atau tidak lengkap 

g. Respons kontradiktif (incongruous response) 

Saya menyampaikan pesan verbal yang bertentangan dengan dengan pesan 

nonverbal, misalnya saya mengatakan dengan bibir yang mencibir 
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danintonasi suara yang merendahkan, “Memang, bagus betul pendapatmu” 

(Rakhmat, 2003:127-128) 

 

2.1.4 Efek Komunikasi Antarpribadi  

 

Proses komunikasi dapat dimulai dari komunikator sebagai pemberi pesan untuk 

disampaikan pada komunikan, agar pesan tersebut dapat disampaikan maka 

terlebih dahulu harus diberi bentuk atau encode melalui bahasa sikap atau perilaku 

dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol yang dapat dilontarkan 

secara langsung.  

 

Pernyataan itu nantinya dapat diterima oleh komunikan dengan terlebih dahulu 

diartikan dan ditafsirkan.  Pada akhirnya timbullah efek yang bermacam-macam 

sesuai dengan pengaruh pesan tersebut kepada komunikan. Jika mendapatkan 

suatu efek yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka komunikasi itu 

dapat dikatakan efektif. Sedangkan komunikasi antarpribadi dapat dikatakan 

efektif jika dapat mempengaruhi, merubah sikap dan perilaku, namun jika 

komunikasi tersebut mendapatkan suatu efek yang tidak sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai maka komunikasi itu dapat dikatakan tidak efektif sehingga 

tidak dapat mempengaruhi atau merubah sikap atau perilaku. Efek komunikasi 

antarpribadi yang timbul pada komunikan seringkali diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Efek kognitif, adalah yang berkaitan dengan pikiran, nalar atau rasio, misalnya 

komunikan yang semula tidak tahu, tidak mengerti menjadi mengerti atau 

tidak sadar menjadi sadar. 
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b. Efek Afektif, adalah efek yang berkaitan dengan perasaan, misalnya 

komunikan yang semula merasa tidak senang menjadi senang, sedih menjadi 

gembira. 

c. Efek konatif, adalah efek yang berkaitan dengan timbulnya keyakinan dalam 

diri komunikan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki 

oleh komunikator berdasarkan pesan atau message yang ditransmisikan, sikap 

dan perilaku komunikan pascaproses komunikasi juga tercermin dalam efek 

konatif. (Effendi, 2000:22-23).   

 

Ketiga jenis efek tersebut adalah hasil-hasil proses psikologis yang berkaitan satu 

sama lain secara terpadu, dan tak mungkin dipilah-pilah, misalnya seorang 

komunikator mengharapkan komunikan berperilaku sesuai dengan keinginan 

dengan harapannaya. Harapan itu tidak akan muncul jika komunikator sendiri 

tidak memberikan informasi atau menciptakan suasana perasaan senang bagi 

komunikan untuk berperilaku sesuai dengan harapannya. Sebaliknya bila 

komunikan sudah mengerti dan merasa senang atau puas, maka ia akan 

berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. 

 

Apabila ketiga aspek tersebut dapat dicapai dengan baik maka akan tercipta 

hubungan sosial yang baik pula. Dalam arti kata, bahwa pesan yang disampaikan 

itu tidak hanya harus sampai pada komunikan tetapi pesan itu diterima dan 

dijadikan milik bersama antara komunikator dan komunikan. 

 

Apabila pesan diterima dan dijadikan milik bersama, berarti seseorang dalam 

komunikasinya dengan orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang diharapkan 

atau dibutuhkan, sehinga komunikasi akan terus berlangsung. Hal ini senada 
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dengan apa yang dikatakan oleh Skiner dalam Susanto (2005:39), bahwa 

komunikasi akan berlangsung selama seseorang mempunyai expectation of 

reward atau adanya harapan akan memperoleh suatu keuntungan dari pelaksanaan 

komunikasi. Manfaat yang diharapkan dapat merupakan pemenuhan kebutuhan 

manusia dalam bentuk kebutuhan pribadi atau sosial. Kebutuhan sosial antara lain 

merupakan kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, dihargai   sebagai anggota 

dari kelompok. 

 

2.1.5 Faktor-Faktor Komunikasi Antarpribadi yang Efektif 

 

Untuk mencapai tujuan komunikasi antar pribadi, komunikator (source) 

hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan 

komunikasi tersebut, hal ini karena komunikator merupakan komponen sentral 

dalam suatu proses komunikasi. Dengan demikian harus dilakukan pemahaman 

secara seksama mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi. 

 

Hal-hal terkait efektivitas komunikasi antarpribadi menurut Effendi (2002:61) 

yaitu: 

a. Komunikator harus memahami diri dan berempati 

Memahami diri maksudnya adalah memahami nilai pribadi yang  baik, yang 

seharusnya ada dan dimiliki komunikator. Nilai pribadi merupakan perpaduan 

antara kemampuan, kejujuran dan itikad baik. Ketiga hal ini tercermin dalam 

perasaan, akhlak dan watak seseorang. 

 

Dengan kemampuan, kejujuran dan itikad baik, seorang komunikator  akan 

memperoleh kepercayaan. Kepercayaan yang besar akan mempengaruhi 
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perubahan sikap, sedangkan kepercayaan yang kecil akan mengurangi daya 

perubahan yang menyenangkan. Dengan empati seorang komunikator, 

komunikan akan merasa tertarik karena komunikan merasa bahwa 

komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini 

secara memuaskan. Komunikator juga dapat dianggap memiliki persamaan 

dengan komunikan, maka komunikan bersedia  menerima pesan yang 

dikomunikasikan komunikator. 

 

Faktor perasaan yang sama antara komunikator dengan komunikan akan 

menyebabkan komunikasi akan berhasil, karena sikap komunikator berusaha 

menyamakan diri dengan komunikan, yakni memahami kepentingan, 

kebutuhan, pengalaman, kemampuan, kesulitan dan sebagainya akan 

menimbulkan simpati komunikan pada komunikator. 

b. Komunikator harus memahami pesan yang disampaikan pada 

komunikan 

 

Pesan yang disampaikan tidak hanya harus dimengerti oleh komunikan, tetapi 

komunikator harus memahami pesannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

komunikator ketika mengucapkan pesan harus menggunakan pemikiran 

seksama dan memperhitungan makna pesan itu bagi komunikan yang 

dihadapinya. 

Dalam hubungan dengan pesan itu, Wilbur Schram dalam Effendi (2002:63),  

mengemukakan bahwa kondisi tersebut diantaranya : 

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehinga dapat 

menarik perhatian komunikan. 
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2. Pesan harusmenggunakan lambang-lambang yang tertuju pada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga 

sama-sama mengerti. 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan 

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang 

layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada pada saat ia 

digerakkan untuk memberikan tanggapan yang ia kehendaki oleh 

komunikator. 

c. Komunikator harus memahami komunikan yang dituju 

Komunikator harus benar-benar memahami kondisi dan keadaan komunikan 

secara menyeluruh. Dengan pengertian yang demikian maka faktor psikologis 

dan kedekatan akan memberikan peluang lebih besar bagi masuknya muatan-

muatan pesan yang ingin disampaikan sehingga efek yang ingin dicapai akan 

lebih telihat secara jelas. Pemahaman sebagaimana disebutkan diatas menjadi 

penentu keberhasilan tujuan komunikasi antarpribadi yang dilakukan. 

 

2.1.6 Proses Komunikasi Antarpribadi antara Pimpinan dengan Karyawan 

Komunikasi antarpribadi antara pimpinan dengan karyawan terjadi di dalam suatu 

perusahaan atau unit usaha. Tujuan dilaksanakannya komunikasi antarpribadi ini 

adalah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan demi mencapai tujuan 

perusahaan. Sebagaimana perusahaan pada umumnya yang meliputi; menjaga 

keberlangsungan dan kontinuitas hidup usaha dengan mencari laba usaha yang 
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sebesar-besarnya serta meneguhkan eksistensi diri sebagai institusi perekonomian 

di tengah kompetisi dunia usaha dan perekonomian yang makin ketat.  

 

Pada prosesnya, komunikasi antarpribadi ini dilakukan dalam konteks tatap muka 

(face to face communication), yaitu antara pimpinan sebagai komunikator dan 

karyawan sebagai komunikan, atau sebaliknya. Arus komunikasi yang terjadi 

bersifat dua arah, sehingga antara kedua belah pihak pelaku komunikasi 

(pimpinan dan karyawan), mempunyai kesempatan yang sama untuk mengirimkan 

atau menerima pesan. Dengan kata lain, pimpinan tidak mendominasi proses 

komunikasi, meskipun menurut status dalam perusahaan tersebut, pimpinan 

memiliki kedudukan dan posisi yang lebih tinggi dari pada karyawan, tetapi 

keduanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi komunikator atau 

komunikan (Effendi, 2002:64). 

 

Pesan yang disampaikan dan diterima dalam proses komunikasi, dalam konteks 

komunikasi antarpribadi antara pimpinan dengan karyawan ini dapat berupa pesan 

yang berkenaan dengan perusahaan atau pesan yang tidak berkenaan dengan 

perusahaan (bersifat pribadi). Artinya, pesan komunikasi antarpribadi tidak harus 

berupa pesan yang bersifat formal sehingga arus komunikasi yang dilakukan tidak 

bersifat komunikasi satu arah.   

 

Sebagaimana disebutkan di muka, komunikasi antarpribadi merupakan bentuk 

komunikasi yang efektif dan ampuh dalam mengubah sikap, pandangan dan 

perilaku  (to change attitude, opinion and behaviour) dibandingkan dengan 

komunikasi kelompok atau komunikasi bermedia (Effendi, 2000:17). Sehingga 

komunikasi antarpribadi merupakan pimpinan dengan karyawan merupakan 
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komunikasi yang yang efektif dan ampuh dalam menumbuhkan motivasi kerja 

demi tercapainya tujuan perusahaan. 

 

2.1.7 Tujuan Komunikasi antarpribadi antara Pimpinan dengan Karyawan  

 

Secara singkat komunikasi bertujuan untuk mengharapkan pengertian, kesamaan 

makna, dukungan, gagasan dan tindakan yang positif dari pihak-pihak yang 

berkomunikasi. Mengutip Widjaja (2002:10-11), komunikasi antara pimpinan 

dengan karyawan dalam konteks ini mempunyai tujuan :   

1. Agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Komunikator yang baik harus 

dapat menjelaskan kepada komunikan (dalam hal ini adalah pimpinan atau 

karyawan), dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga komunikan dapat 

mengikuti apa yang dimaksud oleh pimpinan.    

2. Memahami orang lain, sebagai  komunikator, pimpinan harus dapat  

mengetahui  benar aspirasi  karyawan tentang apa yang yang diinginkan.   

3. Agar gagasan yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain dengan 

menggunakan pendekatan persuasif, bukannya dengan pemaksaan kehendak 

4. Menggerakkan orang lain untuk sesuatu. Dalam hal ini adalah para karyawan 

ter motivasi untuk bekerja secara optimal. 

 

2.1.8  Fungsi Komunikasi antarpribadi antara Pimpinan dengan Karyawan 

Komunikasi antara pimpinan dengan karyawan dalam hal ini mempunyai fungsi 

sebagaimana disebutkan Sendjaja (2007:136), yaitu : 

1. Fungsi Informatif. Organisasi  dapat  dipandang  sebagai sistem pemrosesan   

informasi (information processing system) maksudnya  adalah seluruh  

karyawan dalam  suatu perusahaan diharap dapat memperoleh   informasi  
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terkait dengan perusahaan secara lebih  banyak, lebih  baik dan tepat waktu 

dari pimpinan.  

2. Fungsi Regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan informasi/pesan yang 

menyangkut peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam perusahaan.    

3. Fungsi Persuasif. Dalam fungsi ini, pimpinan diharapkan lebih suka untuk 

mempersuasi bawahan daripada memerintah, karena pekerjaan yang dilakukan 

dengan sukarela akan menghasilkan hasil yang maksimal, efektif dan efesien. 

4. Integratif. Dalam fungsi ini perusahaan biasanya menyediakan saluran 

(channel) agar karyawan dapat melaksakan pekerjaan dengan baik. Saluran  

ini  dapat  berupa  media komunikasi  formal seperti newsletter/buletin yang 

memuat kemajuan   perusahaan atau saluran komunikasi informal, seperti 

mengadakan pertandingan  olahraga,  maupun perbincangan ringan antara 

pimpinan dengan karyawan atau sesama karyawan. 

 

2.2 Kecerdasan Emosional 

Intelligence dalam bahasa Indonesianya adalah intelegensi atau kecerdasan. 

Semula intelegensi berarti penggunaan kekuatan intelektual secara nyata, akan 

tetapi kemudian diartikan sebagai suatu kekuatan lain. Ada suatu konsel lama 

tentang kekuatan (power) yang dapat melengkapi akan pikiran manusia dengan 

gagasan abstrak, yang universal untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan 

sejati. Kekuatan demikianlah dikenal dalam bahasa Latin dengan intelligent atau 

dalam bahasa Inggris intelligence (Speraman & Wynn, 2001:13) 

 

Intelegensi merupakan suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perhitungan 

atas kondisi-kondisi yang secara optimal bagi organisme dapat hidup 
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berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Sebagai suatu tindakan intelegensi 

selalu cenderung menciptakan kondisi-kondisi yang optimal bagi organisme untuk 

bertahan hidup dalam kondisi yang ada. 

 

Feldman mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan memahami dunia, 

berpikir secara rasional dan, menggunakan sumber-sumber secara efektif pada 

saat dihadapkan dengan tantangan. Jika seseorang dalam hidupnya dihadapkan 

pada suatu tantangan, maka dengan kecerdasannya akan menghadapinya. Dalam 

hal ini,    kecerdasan seseorang akan membawanya pada suatu kemampuan untuk 

berpikir secara rasional dengan berlandaskan pada sumber-sumber yang ada.  

 

Selain itu, Henmon mendefinisikan intelegensi sebagai daya atau kemampuan 

untuk memahami. Seseorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, akan 

memiliki kemampuan yang tinggi untuk memahami suatu permasalahan sehingga 

dalam kehidupannya akan lebih terarah. Hal ini dipertegas oleh Wechsler yang 

mendefinisikan intelegensi sebagai totalitas kemampuan seseorang untuk 

bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi 

lingkungan dengan efektif. Dengan demikian, setiap orang akan memiliki 

kecerdasan yang berbeda-beda dengan obyek yang berbeda pula (Goleman, 

1999:210).  

 

Menurut ahli sosiolologi, emosi menuntun kita menghadapi saat-saat kritis dan 

tugas-tugas yang terlampau riskan bila hanya diserahkan kepada otak. Bahaya 

yang mungkin terjadi adalah kehilangan yang menyedihkan, bertahan mencapai 

tujuan kendati dilanda kekecewaan, keterikatan dengan pasangan, membina 

keluarga. Setiap emosi menawarkan pola persiapan tindakan tersendiri dan 
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masing- masing menuntut kita ke arah yang tefah terbukti berjalan baik ketika 

menangani tantangan yang datang berulang-ulang dalam hidup manusia. 

 

Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk 

mengatasi masalah yang ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi. 

Pengertian emosi tersebut masih membingungkan, baik para ahli psikologi 

maupun ahli fisafat. Akan tetapi makna paling harfiah dari emosi didefinisikan 

sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan 

mental yang hebat atau meluap-luap. Oleh sebab itu emosi merujuk pada suatu 

perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologi dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak.  

 

Golongan utama emosi dan beberapa anggota kelompoknya sebagai berikut: (1) 

Amarah: beringas, mengamuk, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, 

berang, tersinggung, dan bermusuhan. (2) Kesedihan: sedih, muram, melankolis, 

mengasihani diri, kesepian, dan putus asa. (3) Rasa takut: cemas, gugup, khawatir, 

was-was, perasaan takut sekali, khawatir, waspada, dan sedih. (4) Kenikmatan: 

bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, dan bangga. (5) Cinta: 

penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, 

kasmaran, kasih. (6) Terkejut, takjub, terpana. (7.) Malu: rasa salah, malu hati, 

kesal hati, dan sesal.  

 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan, mengatur 

suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan 

berpikir, berempati dan berdoa (Goleman, 1999: 97-99) 
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Sebuah teori yang komprehensif tentang kecerdasan emosi diajukan dalam tahun 

1990, mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi sebagai kemampuan memantau 

dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-

perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Versi lain yang dikemukakan 

karena paling bermanfaat untuk memahami cara kerja bakat-bakat ini dalam 

kehidupan kerja. Adaptasinya meliputi kelima dasar kecakapan emosi dan sosial 

berikut ini: 

1.  Mengenal emosi diri 

 Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk 

memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang 

realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 

2.  Mengelola emosi diri  

 Menangani emosi sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada 

pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan 

sebelum tercapainya suatu gagasan, maupun pulih kembali dari tekanan ernosi. 

3.  Motivasi 

 Menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut 

kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat 

efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi.  

4.  Membina hubungan  

 Merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif 

mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri 

dengan bermacam-macam orang. 
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5.  Keterampilan sosial menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan 

orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, 

berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk 

mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan 

perselisihan dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim (Goleman, 1999: 

513-514) 

 

Kecerdasan emosional dapat didefinisikan sebagai berikut :  

1.  Mengetahui apa yang dirasakan diri sendiri dan orang lain serta apa yang harus 

dilakukan berkenaan dengan hal itu. 

2. Mengetahui apa yang baik, apa yang buruk dan cara mengubah yang buruk ke 

yang baik.  

3.  Kesadaran emosi, kepekaan dan pengaturan kemampuan yang membantu 

memaksimalkan kebahagiaan dan survival.  

 

Jadi komponen kecerdasan emosional dari pendapat di atas adalah ; 

1.  Kesadaran diri, sadar akan emosi diri disaat kemunculannya. 

2. Pandai secara emosional, dapat mengidentifikasi dan mengenali perasaan 

tertentu pada diri sendiri dan orang lain, mampu mendiskusikan emosi dan 

mengkomunikasikannya secara jelas dan langsung. 

3. Kemampuan empathy, rasa iba, kesehatan, motivasi, inspirasi membangun 

semangat dan mengambil hati orang lain. 

4. Kemampuan untuk membuat keputusan yang cerdas dengan keseimbangan 

emosi dan akal sehat. Tidak terlalu emosional atau rasional. 
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5.  Kemampuan untuk mengatur dan bertanggung jawab terhadap emosi 

seseorang, terutama tanggung jawab dalam motivasi diri dan kebahagiaan 

pribadi (Goleman, 1999:2) 

 

2.3   Kinerja  

2.3.1 Pengertian Kinerja  

 

Kinerja (perfomance) adalah hasil dari interaksi antara motivasi kerja, 

kemampuan (abilities), dan peluang (opportunities), (Sedarmayanti, 2001). 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. 

Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun 

kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi 

(Sedarmayanti, 2001). 

 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier sebagai 

kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi 

Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah "succesfull role achievement" 

yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (Sedarmayanti, 2001).  

 

Dari batasan tersebut As'ad menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang 

dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang 

bersangkutan. Kinerja atau prestasi kerja seorang pegawai pada dasarnya adalah 

hasil kerja seseorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan 

kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah di sepakati bersama (Gitosudarmo, 2001). 
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Keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut "level of 

performance". Biasanya orang yang level of performance-nya tinggi disebut 

sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai 

standar dikatakan sebagai tidak produktif atau berperforma rendah (Gitosudarmo, 

2001). 

 

Kinerja adalah kegiatan manusia untuk mengubah keadaan tertentu dan dalam 

Iingkungan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hudup, dan 

mempertahankan eksistensi hidupnya. Didalam bekerja seseorang akan selalu 

menjumpai hal-hal yang baru, sehingga dengan bekerja pengalaman seseorang 

akan bertambah.  

 

Pada umumnya kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan yang diperoleh dan perbuatannya Jadi kinerja 

berkenaan dengan apa yang dihasilkan oleh seseorang dari tingkah lakunya. 

Biasanya orang yang tingkat kinerjanya tinggi dikatakan sebagai orang yang 

produktif, sedangkan orang tidak mencapai standar dikatakan sebagai orang yang 

tidak produktif atau kinerja rendah. 

 

Kinerja menurut Sayudi Prawirosantono (2002: 2) kinerja merupakan hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Dari beberapa pendapat tersebut diatas jelas terlihat apa yang 

dimaksud kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk mengukur 
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kinerja karyawan, masalah yang paling pokok adalah menetapkan persyaratan-

persyaratan pekerjaan atas kriterianya. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria, menurut Suprihanto adalah hal-hal 

yang pada dasarnya merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa 

pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu dapat berjalan dengan lancar dan berhasil 

dengan baik (Soeprihanto 2004:23). 

 

Berdasarkan  definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya 

manusia adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh sumber daya manusia  dalam 

suatu organisasi birokrasi pemerintahan, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi. Variabel 

kinerja akan ditinjau melalui indikator-indikator (Ruky, 2001: 48-49) sebagai 

berikut :  

a. Kualitas kerja. 

Terlihat dari pemahaman tentang lingkup pekerjaan, uraian pekerjaan, 

tanggung jawab, serta wewenang yang diemban.  

b. Kuantitas kerja  

Hal ini ditunjukkan melalui hasil dan kecepatan dalam melaksanakan 

pekerjaan.  

c. Konsistensi   

Ini terlihat dari usaha untuk selalu mengembangkan kemampuandan 

aktualisasi diri, memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan pimpinan, 

mempunyai inisiatif, kejujuran, kecerdasan, dan kehati-hatian dalam bekerja. 
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2.3.2.  Faktor - faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai antara lain adalah : 

1. Persepsi  

Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan 

makna pada stimuli inderawi. 

2. Tingkat pendidikan  

Pendidikan ini yang akan memberikan pengetahuan berupa kesan didalam 

pikiran manusia sebagai hasil dari penggunaan panca inderanya. 

2. Pengalaman 

Suatu keadaan atau aktifitas yang pernah dilewati seseorang dalam hidupnya 

menjadi pengalaman hidup serta pelajaran baginya dan mempengaruhi 

perilakunya dalam melakukan kegiatan sehari-hari 

3. Kesungguhan pegawai yang bersangkutan 

Perilaku yang mencerminkan tekad untuk mencapai sesuatu. Kondisi tersebut 

yang membuat seseorang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu.  

4. Perbaikan penghasilan  

Seseorang yang bekerja memiliki motivasi untuk mendapatkan sesuatu, bagi 

petugas atau pegawai yang diharapkan adalah penghasilan yang dapat 

memenuhi kebutuhannya.  

5. Jaminan kesehatan 

Jaminan kesehatan yang dijanjikan atau diberikan oleh tempat pegawai tersebut 

bekerja, sehingga ia tidak mengkhawatirkan keehatannya.  
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6. Jaminan sosial 

Jaminan sosial dapat berupa bantuan-bantuan sebagai wujud tanggung jawab 

tempat yang mempekerjakan petugas  

7. Penghargaan 

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai dapat memberikan dorongan bagi 

munculnya kinerja. Karena penghargaan merupakan motivator dalam 

melakukan tugas-tugas pegawai (Nainggolan, 1982) 

 

2.3.3 Pengukuran Kinerja 

Standar kinerja dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, antara lain: 

1. Standar teknik, yaitu standar yang berhubungan dengan bahan-bahan 

peralatan. 

2. Standar manajemen, yaitu berhubungan dengan penyelenggaraan pelaksana 

atau personel (karyawan). 

3. Standar penunjang, yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

4. Standar kerja, yaitu yang berhubungan dengan perincian bagaimana sesuatu 

pekerjaan dapat diselesaikan (Sedarmayanti, 2001). 

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa unsur-unsur yang telah dikemukakan 

tersebut di atas, dengan berbagai alternatif yaitu sebagai alat pengukur kinerja itu 

sendiri yang diharapkan dapat memperlancar terwujudnya pencapaian hasil kerja 

yang optimal. Menurut Hasibuan (2003) penilaian kinerja karyawan meliputi 

unsur-unsur berikut:  
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1. Pengetahuan  

Pengetahuan karyawan tentang produk, bagaimana memberikan pelayanan 

terhadap konsumen dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan produk 

2. Keterampilan 

Karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, selalu berhasil 

melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diukur melalui pelaksanaan  

tugas, hasil kerja, penguasan teknis dan pola kerja, keuletan dan tanggung 

jawab. 

3. Hubungan antar manusia  

Karyawan memiliki kepekaan dan empati terhadap kebutuhan konsumen, 

mampu mengendalikan diri dan mengontrol emosi, memiliki sikap yang 

hormat kepada atasan kerja dan sikap menghargai kepada rekan kerja, 

bersikap ramah kepada konsumen. 

4. Prakarsa dan Dedikasi Kerja  

Karyawan memiliki inisiatif dan dedikasi kerja yang diukur melalui sikap 

inisiatif, kreatifitas, loyalitas kerja dan berusaham mengembangkan diri 

5. Kejujuran  

Kejujuran dalam ruang lingkup kinerja berarti kejujuran dalam perbuatan, 

kejujuran dalam memberikan informasi, dan kejujuran dalam mengakui 

kesalahan. 

 

 


