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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi adalah keseluruhan perpaduan antara unsur manusia dan non 

manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai sebuah tujuan 

(Rifa’i & Fadhli, 2013). Schein (Muhammad, 2004) mengatakan bahwa organisasi 

merupakan suatu kerjasama antara sejumlah orang dalam menjalankan suatu 

kegiatan untuk mencapai beberapa tujuan bersama dengan melakukan pembagian 

pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Panuju (2001) 

berpendapat bahwa salah satu hal terpenting dalam organisasi adalah komunikasi, 

ibarat sebuah mobil yang didalamnya terdapat rangkaian alat-alat otomotif yang 

terpaksa tidak berfungsi karena tidak adanya aliran fungsi antara satu bagian 

dengan bagian yang lain, sebuah organisasi tidak akan dapat menjalankan 

fungsinya tanpa adanya sebuah komunikasi. 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan 

menggunakan lambang-lambang dimana orang yang menyampaikan pesan dan 

orang yang menerima pesan memiliki pemahaman yang sama terhadap 

komunikasi yang sedang mereka lakukan (Roudhonah, 2019). Nurudin (2017) 

mengatakan bahwa komunikasi berarti menyampaikan sebuah pesan, dan pesan 

tersebut dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan. Sedangkan menurut 

Shanon dan Weaver (Karyaningsih, 2018) komunikasi merupakan suatu bentuk 

interaksi manusia yang secara otomatis dapat saling mempengaruhi setiap 
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individu yang berkomunikasi, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal. 

Komunikasi memiliki beberapa macam bentuk, salah satunya adalah komunikasi 

interpersonal (Mubarok dan Andjani, 2014). 

Braithwaite dan Schrodt (2015) mengatakan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah pengaplikasian dan pemrosesan pesan antara dua orang atau 

lebih dengan bahasa verbal maupun nonverbal. Beebe dan Redmond (2014) 

mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah suatu hal yang tidak bisa 

dihindari, karena komunikasi interpersonal merupakan suatu bentuk khusus dari 

komunikasi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan biasanya 

komunikasi interpersonal dilakukan dengan tujuan untuk mengelola sebuah 

hubungan. 

Lane (2010) menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal melibatkan 

setidaknya dua orang yang menjalin hubungan komunikatif dan orang yang 

terlibat dalam komunikasi interpersonal memiliki kekuatan untuk saling 

mempengaruhi satu sama lain sebagai individu maupun sebagai mitra, baik secara 

positif maupun negatif. Selain itu, orang yang terampil dalam komunikasi 

interpersonal lebih mungkin untuk mencapai kesuksesan dalam kariernya. 

Menurut Gamble dan Gamble (2014) jika komunikasi interpersonal dilakukan 

dengan baik, itu akan membantu seseorang dalam mengatasi sebuah masalah, 

namun jika komunikasi interpersonal dilakukan dengan buruk justru akan 

membatasi pertumbuhan dan menggagalkan pencapaian seseorang atas potensi 

unik yang dimilikinya. 
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McCornack (2010) mengatakan bahwa terdapat tiga karakteristik 

komunikasi interpersonal yaitu: (1) Kesesuaian. Berkomunikasi sesuai dengan 

ekspektasi situasional, relasional, budaya, dan norma yang diterima tentang apa 

yang harus dan tidak boleh dikatakan, dan bagaimana harus dan tidak boleh 

bertindak. (2) Efektivitas. Kemampuan dalam menggunakan komunikasi untuk 

mencapai tujuan interpersonal. (3) Etika. Memperlakukan orang lain dengan 

hormat dan berharga untuk dapat berkomunikasi dengan mereka secara jujur, 

ramah, dan positif serta menghindari menyakiti orang lain dengan sengaja melalui 

komunikasi yang dilakukan dengan mengikis harga diri seseorang, yang 

mengungkapkan intoleransi atau kebencian, mengintimidasi atau mengancam 

kesehatan fisik orang lain, atau mengungkapkan kekerasan. 

Gracivia (2020) memberitakan tentang senior yang membentak mahasiswa 

baru saat Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 

atau  ospek di UNESA yang digelar secara daring dan berujung viral di media 

sosial. Dalam video yang beredar memperlihatkan seorang senior yang 

menggunakan suara dengan nada tinggi untuk meminta seorang mahasiswi baru 

memperlihatkan ikat pinggangnya. Setelah mahasiswi baru itu mengaku ia tidak 

memiliki ikat pinggang, seorang senior pun menimpalinya dengan nyinyir dan 

senior lain kemudian membentak maba tersebut dengan menanyakan apakah maba 

itu tahu dan sudah membaca tata tertibnya atau tidak. Akibatnya, para senior 

itupun mendapat kecaman dari warganet. UNESA  mengaku bahwa mahasiswa 

yang terlibat dalam ospek itu, baik maba ataupun panitia, banyak mengalami 
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tekanan yang luar biasa hebat dari publik di media sosial maupun langsung di 

nomor pribadi. 

Universitas Muria Kudus memiliki 13 organisasi kemahasiswaan yang 

tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terdiri dari UKM 

Resimen mahasiswa, UKM Mahasiswa Pecinta Alam, UKM Racana Wira Shima, 

UKM KSR, UKM Koperasi Mahasiswa, UKM Forum Mahasiswa Islam, UKM 

Persekutuan Mahasiswa Kristen Katholik, UKM Forum Ilmiah Mahasiswa, UKM 

Jurnalistik, UKM Olahraga, UKM Seni Kampus, UKM Ning Nong, dan UKM 

Broadcasting. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan subjek pertama berinisial (F) 

tanggal 4 Juni 2020, F adalah mahasiswa yang mengikuti salah satu UKM yang 

ada di kampus. Selama mengikuti organisasi, F selalu merasa kesulitan dalam 

mengkomunikasikan pendapat-pendapatnya karena F menilai dirinya sebagai 

orang yang penakut dan juga tidak mampu memberikan pendapat yang tepat dan 

diharapkan. Ketika F ingin menyampaikan pendapatnya, F takut kalau pendapat 

itu tidak akan dapat diterima dan direspon dengan baik oleh rekannya. Karenanya, 

F jarang berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat ketika di dalam 

organisasi. Kondisi emosi F juga seringkali mempengaruhi kemampuan 

komunikasi F. Ketika F sedang dalam perasaan yang tidak baik karena emosi 

negatif yang F rasakan, F menjadi pribadi yang diam dan hanya berkomunikasi 

seperlunya saja dengan orang lain. 

Subjek wawancara kedua berinisial (E) dilakukan tanggal 6 Juni 2020. E 

adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti salah satu UKM dan juga beberapa 
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organisasi di dalam kampus. E merasakan adanya sebuah kegagalan dalam 

berkomunikasi di salah satu organisasi yang diikutinya. Hal ini dikarenakan E 

seringkali merasa kesulitan berkomunikasi dengan orang lain ketika E sedang 

dalam suasana hati yang buruk. E tidak dapat mengontrol emosi negatif yang E 

rasakan sehingga E lebih sering menjadi diam dan hanya menjawab seperlunya 

saja ketika diajak berkomunikasi. Selain itu, E juga merasa tidak akrab dengan 

anggota-anggota yang ada di dalam organisasinya dan merasa adanya 

ketidakcocokan yang membuatnya selalu lebih memilih untuk tidak hadir dalam 

setiap pertemuan. Dengan karakter yang E miliki, E memandang dirinya kurang 

dapat diterima dan tidak bisa membaur dengan baik dengan rekan-rekannya. E 

merasa bahwa dirinya asing di antara anggota-anggota yang lain, sehingga pada 

akhirnya E sangat jarang berkomunikasi dan berkumpul bersama dengan anggota 

organisasinya. 

Wawancara selanjutnya dengan Subjek ketiga berinisial (R) dilakukan 

tanggal 10 Juni 2020. R adalah mahasiswa yang mengikuti salah satu UKM  di 

kampus. Ketika di dalam organisasi, R menilai dirinya hanya bisa memberikan 

pendapat yang biasa saja dan berpikir kalau pendapat R itu mungkin tidak dapat 

diterima oleh orang lain, sehingga hal itu membuat R menjadi cenderung selalu 

pasif dan tidak menyampaikan pendapatnya. Selain itu, kemampuan komunikasi 

R juga seringkali dipengaruhi oleh kondisi emosinya. Ketika R sedang memiliki 

sebuah masalah dan berada dalam suasana hati yang buruk, R selalu lebih memilih 

untuk diam dan tidak berkomunikasi dengan orang lain karena R takut akan 

menyebabkan masalah menjadi semakin besar. R menyadari kalau kata-katanya 
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akan menjadi kasar dan menyakiti hati orang lain ketika R berbicara dalam 

keadaan marah. 

Komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah kecerdasan emosi (Wood, 2010). Kecerdasan emosi adalah kemampuan 

untuk memahami emosi diri sendiri dan memiliki kapasitas fungsional untuk 

mengendalikan perasaan tersebut sehingga kita dapat mengubah cara dalam 

bereaksi terhadap serangkaian emosi tertentu (Alerson, 2017). Kecerdasan 

emosional menyatukan antara perasaan, pemikiran, dan perbuatan yang 

merupakan praktik kebiasaan berpikir tentang perasaan dan perasaan tentang 

berpikir saat menentukan apa yang harus dilakukan (Sparrow & Knight, 2006). 

Menurut McPheat (2010) orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi 

pandai dalam menghadapi krisis, kuat dalam berkomunikasi, dan terbukti lebih 

sukses di tempat kerja karena mereka dapat memahami emosi mereka dan 

mengapa mereka berperilaku seperti itu, mereka juga dapat menggunakan emosi 

mereka sebagai petunjuk tentang apa yang tubuh dan pikiran mereka coba katakan 

kepada mereka dan mereka dapat menggunakan kecerdasan emosi mereka untuk 

benar-benar memahami orang lain dari sudut pandang mereka. Senada dengan 

pendapat tersebut, Fabio (2011) mengatakan bahwa kecerdasan emosi sangat erat 

kaitannya dengan keterampilan sosial kerja tim yang sangat penting dalam dunia 

pekerjaan dan orang dengan kecerdasan emosi tinggi lebih baik dalam 

mengkomunikasikan ide-ide, niat dan tujuan, serta lebih pandai dalam berbicara, 

tegas dan sensitif. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi, dkk. (2014) dalam penelitiannya 

yang berjudul “The Relationship between Emotional Intelligence and 

Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A 

Proposed Framework” menunjukkan adanya hubungan yang positif antara 

kecerdasan emosi dengan komunikasi interpersonal. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Petrovici dan Dobrescu (2013) tentang “The role of emotional 

intelligence in building interpersonal communication skills” juga menunjukkan 

hubungan yang positif antara kecerdasan emosi dengan komunikasi interpersonal. 

Faktor lain yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah harga 

diri (Solomon dan Theiss, 2013). Harga diri diartikan sebagai penilaian diri yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya yang didasarkan pada hubungannya 

dengan orang lain, melalui hasil penilaian yang dilakukannya dan perlakuan orang 

lain terhadap dirinya dan menunjukkan sejauh mana individu memiliki rasa 

percaya diri serta mampu berhasil dan berguna (Ghufron & Risnawita, 2012). 

Menurut Deaux, dkk. (Sarwono & Meinarno, 2014) harga diri adalah penilaian 

atau evaluasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri baik secara 

positif ataupun negatif. 

Tice dan Hutton (Zeigler, 2013) mengatakan bahwa individu dengan 

tingkat harga diri yang berbeda cenderung mengadopsi strategi yang berbeda 

untuk mengatur perasaan harga diri mereka, sehingga mereka yang memiliki 

harga diri tinggi cenderung lebih memfokuskan upaya mereka untuk lebih 

meningkatkan perasaan harga diri mereka dengan peningkatan diri, sedangkan 

mereka yang memiliki harga diri rendah lebih mementingkan untuk tidak 
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kehilangan sumber harga diri terbatas yang sudah mereka miliki yaitu dengan 

perlindungan diri yang ditandai dengan keengganan untuk menarik perhatian pada 

diri mereka sendiri, upaya untuk mencegah kualitas buruk pada mereka terjadi, 

diperhatikan, dan keengganan untuk mengambil risiko. Metts (Floyd, 2017) 

mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki harga diri tinggi biasanya lebih 

supel dan lebih bersedia untuk berkomunikasi dibandingkan dengan orang-orang 

yang memiliki harga diri rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Joinson (2004) dengan judul “Self-

Esteem, Interpersonal Risk, and Preference for E-Mail to Face-To-Face 

Communication” terdapat hubungan postitif antara harga diri dengan komunikasi 

interpersonal. Penelitian lain dari Park dan Crocker (2005) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Interpersonal Consequences of Seeking Self-Esteem” 

menunjukkan adanya hubungan postitif antara harga diri dengan komunikasi 

interpersonal. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam melalui penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kecerdasan 

Emosi dan Harga Diri dengan Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa yang 

Berorganisasi”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

secara empiris hubungan antara kecerdasan emosi dan harga diri dengan 

komunikasi interpersonal pada mahasiswa yang berorganisasi. 

 



9 
 

 
 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaat ini sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan psikologi khususnya Psikologi Sosial tentang hubungan 

antara kecerdasan emosi dan harga diri dengan komunikasi interpersonal 

pada mahasiswa yang berorganisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek 

Hasil penelitian ini salah satunya dapat menambah informasi bagi 

subjek berkaitan dengan hubungan antara kecerdasan emosi dan harga 

diri dengan komunikasi interpersonal. 

b. Bagi Organisasi 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman bagi 

organisasi tentang pengaruh kecerdasan emosi dan harga diri terhadap 

kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa yang 

berorganisasi dan pentingnya sebuah komunikasi bagi organisasi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna menyempurnakan 

hasil penelitian ini. 


	B. Tujuan Penelitian

