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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Komunikasi adalah suatu proses tindakan yang dilakukan untuk mencapai 

pikiran-pikiran orang lain. Melalui pernyataan Dennis Murphy tersebut, tentu saja 

suatu komunikasi mempunyai tujuan tersendiri salah satunya adalah 

mempengaruhi orang lain melalui tindakan verbal maupun non verbal (Nurjaman 

dan Umam, 2012: 36). Komunikasi akan menciptakan suatu proses terjalinnya 

hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. 

Suatu komunikasi yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari banyak 

bermacam-macam jenisnya, antara lain: komunikasi interpersonal (komunikasi 

antar pribadi), komunikasi intrapersonal (komunikasi dengan diri sendiri), 

komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik dan  

komunikasi massa. Kita tidak akan mampu lepas dari komunikasi interpersonal 

saat kita bergaul didalam suatu lingkungan yang penuh dengan masyarakat yang 

beraneka ragam karakteristiknya.   

Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh individu 

satu dengan individu lainnya secara tatap muka dan di dalam proses komunikasi 

tersebut diharapkan masing-masing individu mampu menangkap maksud antara 

satu dengan yang lainnya (Mulyana, 2009:81).  Adapun dalam suatu komunikasi 

interpersonal umumnya akan menciptakan suatu hubungan interpersonal. Menurut 

Pearson hubungan interpersonal adalah hubungan yang terjalin antara dua orang 
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yang bergantung satu sama lainnya serta menggunakan pola interaksi secara 

konsisten (Wisnuwardhani dan Mashoedi, 2012:2).  

Ketergantungan kita sebagai makhluk sosial menuntun kita untuk selalu 

terlibat dalam hubungan interpersonal. Dalam suatu hubungan interpersonal 

tersebut terbentuk dengan tahapan-tahapan, yaitu kontak, keterlibatan, keakraban, 

perusakan hingga ke tahap pemutusan. Manusia dalam menjalani hidup ini 

terkadang mengalami masalah-masalah yang timbul disaat menjalin hubungan 

dekat dengan pasangan maupun dengan teman dekat, serta keluarga.  

Sebuah hubungan interpersonal, akan bergerak ke tahap disolusi jika 

pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah yang sedang menjadi ancaman 

dalam suatu hubungan. Dalam sebuah pengembangan suatu hubungan itu 

memiliki alasan yaitu untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. 

Melihat dari sudut pandang teori pertukaran sosial yaitu adanya cost dan reward 

dalam sebuah hubungan interpersonal. Cost adalah sesuatu yang sangat tidak 

menyenangkan atau sering disebut denngan pengorbanan, seperti: membeli hadiah 

untuk pasangan, menunggu kedatangan pasangan yang sedang sibuk. Sementara 

reward adalah sesuatu penghargaan yang menyenangkan, seperti : perhatian, 

perhiasan, hadiah, dll (Wisnuwardhani dan Mashoedi, 2012:16).  

Menurut Taylor dan Altman (1987) hal tersebut sangat berpengaruh dalam 

hubungan, sebab apabila seseorang berpikir reward yang diterima sepadan atau 

lebih banyak, maka hubungan akan baik-baik saja. Namun, jika seseorang merasa 

reward/penghargaan yang diterimanya tidak sesuai dengan cost/pengorbanan 

yang telah ia berikan, maka kemungkinan hubungan tersebut akan menemukan 
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disolusi hubungan (West dan Turner, 2008: 204). Melihat dari pernyataan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cost dan reward dalam suatu hubungan 

interpersonal akan membawa dampak positif dan negatif yang signifikan dalam 

kehidupan. Adapun contoh bahwa pelajar saat putus cinta mampu melakukan 

tindakan yang sangat diluar batas kewajaran, seperti bunuh diri 

(http://regional.kompas.com/read/2012/06/26/08570873/Diduga.Putus.Cinta.Siswi

.SMK.Ini.Akhiri.Hidup). Cost dan reward secara tidak langsung memiliki andil 

dalam keberlangsungan masa depan suatu pasangan. Maka dari itu, cost dan 

reward sangat berarti didalam kemajuan atau kemunduran suatu hubungan. 

Taylor dan Atlman juga menyimpulkan bahwa masing-masing individu di 

awal sebuah hubungan akan lebih menilai cost dan reward yang telah ia terima 

dari pasangannya daripada pasangan yang telah memiliki hubungan yang sudah 

terjalin lama. Hal tersebut dikarenakan faktor pengalaman pribadi, biasanya 

individu belum mengenal secara dalam individu lain, maka individu cenderung 

lebih berfokus pada cost dan reward yang diterima. Adapun adapun pasangan 

yang mampu mengelola hubungan saat konflik sedang melanda, karena lamanya 

suatu hubungan tersebut maka mereka mampu menyelesaikan problem yang 

terjadi dalam hubungan mereka.  

Cost dan reward dalam hubungan interpersonal perlu diketahui dan 

dibuktikan bahwa hal tersebut berpengaruh dalam suatu hubungan. Penelitian ini 

akan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey eksplanatif, 

yang mana peneliti melihat studi pengaruh yang terjadi. Dalam metode tersebut, 

peneliti menggunakan sumber data melalui  quesioner dan dokumen internal. 

http://regional.kompas.com/read/2012/06/26/08570873/Diduga.Putus.Cinta.Siswi.SMK.Ini.Akhiri.Hidup)
http://regional.kompas.com/read/2012/06/26/08570873/Diduga.Putus.Cinta.Siswi.SMK.Ini.Akhiri.Hidup)
http://regional.kompas.com/read/2012/06/26/08570873/Diduga.Putus.Cinta.Siswi.SMK.Ini.Akhiri.Hidup)
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Adapun penelitian terdahulu tentang cost dan reward yaitu oleh Michael 

Raschick dan Berit Ingersoll Dayton dengan judul “ The Cost and Rewards of 

Caregiving Among Aging Spouses and Adult Children ”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah wanita lebih mengeluarkan cost/pengorbanan daripada 

laki-laki (Raschick dan Ingersoll-Dayton, 2004:320). 

Penelitian terdahulu tersebut, mampu membuktikan menariknya bahasan 

tentang cost dan reward. Penelitian ini sangat penting dilakukan demi menjawab 

fenomena cost dan reward yaitu “Pengaruh Cost dan Reward Terhadap 

Keberlangsungan Hubungan Interpersonal di Kalangan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UMS Angkatan 2009 Tahun 2013” . Alasan peneliti mengambil 

objek penelitian mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS Angkatan 2009 tahun 2013 

adalah dikarenakan mahasiswa komunikasi diharapkan memiliki kecakapan 

komunikasi dalam hubungan interpersonal mengingat berkuliah di program studi 

Ilmu Komunikasi serta di angkatan 2009 sebagian besar mahasiswa memiliki 

hubungan interpersonal dalam kehidupannya. 

B. Rumusan Masalah  

Adakah pengaruh cost dan reward terhadap keberlangsungan hubungan 

interpersonal di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari cost dan 

reward terhadap keberlangsungan hubungan interpersonal di kalangan mahasiswa 

Ilmu Komunikasi UMS angkatan 2009 tahun 2013. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

Memberikan wacana baru dalam kajian komunikasi, terutama dalam 

komunikasi interpersonal. 

2. Manfaat Sosial  

Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang cost dan reward dalam 

hubungan interpersonal. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang 

terdahulu. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya adalah 

menggunakan metode pendekatan survey dan analisis data  regresi,  deskripsinya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian “The Cost and Rewards of Caregiving Among 

Aging Spouses and Adult Children” 

Inti kajian Penelitian Penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial, 

dimana teori tersebut memandang sebuah 

hubungan dalam konteks dagang. Ada 

pengorbanan/ cost dan penghargaan/ reward  yang 

diberikan dan diterima. Penelitian ini dilakukan 

dalam suatu hubungan keluarga, dimana wanita 

dan pria saling merawat, istri merawat suami, anak 
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laki-laki merawat orang tua.  Penelitian ini juga 

mengamati pengorbanan dan penghargaan yang 

dialami oleh para perawat dalam sebuah hubungan.  

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dan 

analisis regesi 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui cost dan reward saat mereka 

merawat yang terjadi dalam suatu hubungan 

keluarga.  

Hasil Penelitian Wanita adalah orang yang memiliki pengorbanan/ 

cost yang besar dibandingkan dengan laki-laki 

ataupun anggota keluarga lainnya atau dengan kata 

lain wanita memiliki penghargaan/ reward yang 

lebih rendah dari anggota keluarga dalam sebuah 

hubungannya. 

 (Sumber: Proquest Journal) 

Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu :  

1. Tujuan penelitian : ingin mengetahui seberapa pengaruh yang ditimbulkan cost 

dan reward terhadap keberlangsungan hubungan interpersonal di kalangan 

mahasiswa Ilmu komunikasi UMS angkatan 2009 tahun 2013  
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2. Inti kajian penelitian : bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh 

kausal yang ditimbulkan oleh cost dan reward yang terjadi dalam sebuah 

keberlangsungan hubungan interpersonal. 

3. Pendekatan penelitian : menggunakan metode survey eksplanatif dan 

menggunakan analisis data regresi linier sederhana.  

F. Landasan Teori 

1. Komunikasi 

Menurut Abdullah Masmuh, komunikasi adalah alat yang dipakai oleh 

manusia untuk melangsungkan interaksi sosial, baik secara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. (Masmuh, 

2008 : 3).  

Laswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi, yaitu; (1) pengawasan 

lingkungan. (2) korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang 

merespon lingkungan. (3) transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi 

lainnya. Model komunikasi Laswell mengisyaratkan bahwa komunikasi terjadi 

dengan adanya komunikator dan pesan yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengaruh yang diharapkan (Mulyana, 2005 : 136-137).  

Menurut Cangara, suatu kesuksesan proses komunikasi tentunya tidak 

luput dari komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirim atau 

menyampaikan pesan kepada khalayak. Komunikator haruslah memiliki 

kepercayaan, daya tarik dan kekuatan (Communication Mix, Ariesta dkk, 

2013:113).  
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Kepercayaan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan menjadi persepsi 

dari orang lain saat sedang melakukan komunikasi. Orang yang mampu dipercaya 

sudah sewajarnya memiliki tanggung jawab, dimana tanggung jawab oleh 

tindakan yang telah ia lakukan selama berhubungan dan menjalin komunikasi 

dengan individu lainnya. Orang yang mempercayai orang lain akan membawa 

dampak menggantungkan harapannya. Daya tarik atau karismatik akan sangat 

berpengaruh dalam proses komunikasi. Kebanyakan individu memandang orang 

lain dari awal pertemuan dan bagaimana penampilan orang tersebut. Kekuatan 

(power) disini mengandung maksud bahwa seseorang memerlukan kemampuan 

yang akan membuat orang lain tertarik, percaya dan mau mendengarkan disaat 

kita berkomunikasi dengan mereka. Kekuatan yang sangat signifikan adalah 

kemampuan kita dalam membuat orang lain merubah sikap ataupun tindakan 

mereka dalam kehidupannya. 

2. Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi interpersonal sebagai proses transaksional, maksudnya bahwa 

komunikasi melibatkan orang saling memberi dan menerima disaat melakukan 

komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah sebagai proses, yaitu suatu 

rangkaian tindakan dan peristiwa yang terus-menerus ataupun suatu proses 

komunikasi interpersonal selalu berubah-ubah dari pelaku, pesan maupun situasi 

dan kondisinya (Fajar, 2009: 81). Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah suatu proses komunikasi yang terjadi antara individu satu 

dengan individu yang lainnya dalam sebuah interaksi ataupun hubungan yang 

menciptakan kedekatan.  
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Melihat dari sudut pandang berdasarkan tujuan dari komunikasi 

interpersonal adalah menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna, 

bahwa dalam kehidupan kita membutuhkan orang lain, kita ingin disayangi oleh 

orang lain, maka kita sering melakukan komunikasi interpersonal untuk membuat 

hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih bermakna dan terpelihara dengan 

baik (Fajar, 2009: 79). 

Jalaluddin Rachmat menyebutkan dalam bukunya “Psikologi 

Komunikasi”, bahwa yang disebut atraksi interpersonal adalah adanya 

ketertarikan kepada orang lain untuk saling dan terus berkomunikasi dengan orang 

tersebut (Rachmat, 2001:110). Dilihat dari pernyataan tersebut, bahwa dalam 

sebuah komunikasi interpersonal mewakili perasaan seseorang yang memiliki 

keinginan untuk tetap membuka komunikasi dengan orang tersebut dan 

komunikasi diharapkan mampu berlanjut ke dalam tahap hubungan interpersonal. 

 Adapun dalam suatu komunikasi interpersonal adalah persepsi 

intrerpersonal. Persepsi interpersonal menegaskan bahwa dalam kehidupan kita 

tidak hanya melihat tingkah laku atau apa yang nampak dari seseorang tersebut 

melainkan kita mencoba menebak tentang seseorang, memandang perilaku 

seseorang sebagai suatu simbol ataupun pesan yang ia sampaikan melalui gerak-

gerik bahasa tubuhnya,dan lain-lain.  

Ada beberapa perbedaan persepsi interpersonal dengan persepsi objek, 

yaitu (1) di persepsi interpersonal kita mendapatkan stimuli melalui simbol-

simbol verbal ataupun non verbal, sedangkan dalam persepsi objek, kita 

mendapatkan stimuli melalui panca indera. (2) Pada persepsi interpersonal, kita 
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berusaha mengerti dan memahami yang tidak terlihat oleh panca indera, 

sedangkan dalam persepsi objek, kita merespon sifat-sifat dari objek tersebut. (3) 

Dalam persepsi interpersonal kita lebih cenderung melihat orang lain dari faktor 

pribadi, hubungan kita dengan orang tersebut terkadang membuat persepsi sering 

keliru, sedangkan saat mempersepsikan objek, kita akan cenderung tidak 

memberikan respon secara emosional. (4) Dalam  persepsi objek, menerangkan 

bahwa objek bersifat tetap sedangkan manusia selalu berubah termasuk sifat 

emosionalnya (Rakhmat, 2001: i81-82).  

Persepsi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

faktor situasional dan faktor personal. Saat situasi tertentu akan mempengaruhi 

emosional seseorang, hal tersebut akan berpengaruh pada dirinya dalam 

mempersepsikan sesuatu hal, sedangkan faktor personal adalah faktor yang 

muncul dari dalam diri seseorang, misalnya pengalaman, motivasi dan 

kepribadian. Persepsi interpersonal sangat berpengaruh di dalam komunikasi 

interpersonal. Jika kita sedang mempersepsikan tentang orang tersebut maka 

secara tidak langsung kita akan menyesuaikan cara berkomunikasi kita dengan 

orang tersebut(Rakhmat, 2001: 89-98).  

3. Hubungan Interpersonal  

Hubungan interpersonal bersifat berubah-ubah, tergantung dari pelaku 

komunikasi, lingkungan maupun pesannya. Maka dari itu, hubungan interpersonal 

tidak mampu dipandang efektif karena suatu hubungan mungkin akan 

berkembang lebih baik ataupun akan lebih buruk. Adapun komunikasi 

interpersonal dipandang dari proses pengembangannya, yaitu suatu perkembangan 
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hubungan yang melalui komunikasi mampu mempengaruhi kemajuan hubungan 

dari impersonal menjadi lebih intim (Fajar, 2009: 84-86). Dalam hubungan 

interpersonal, kita akan memiliki proses kedekatan dengan individu lain. Kita 

akan mencoba mengenal dan mendapatkan kesan dari setiap hubungan yang kita 

jalin. Saat kita mulai memiliki keterlibatan dengan individu tersebut, maka akan 

banyak kemungkinan kita akan menemui masalah yang muncul dalam hubungan 

kita. Adapun faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal, 

antara lain :  

a). Daya tarik fisik (Physical Attractiveness) 

Bahwa kecantikan atau keindahan yang dimiliki oleh seseorang adalah hal 

yang akan membawanya disenangi oleh orang-orang, sebaliknya, jika memiliki 

wajah yang jekek atau buruk akan dibenci orang lain(Rachmat, 2001: 114).  

b). Reward  

Bahwa manusia akan lebih menyukai orang-orang yang memberikan reward 

atau penghargaan kepada kita. Teori pertukaran sosial pun menyatakan bahwa 

kehidupan berhubungan seperti barang dagangan yang menghitung untung dan 

kerugian (Rachmat, 2001: 115).  

c). Familiarity  

Familiarity sering disebut populer atau sering kita dengar dengan hal yang 

sering kita jumpai. Semakin sering seseorang bertatap muka atau sering bertemu, 

maka orang tersebut akan memiliki perasaan menyukai terhadap orang tersebut 

(Rachmat, 2001 : 115).  

d). Kedekatan (Proximity) 
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Orang akan cenderung menyukai orang tersebut jika memiliki jarak yang 

dekat dengan orang tersebut. Whyte 1956 dalam buku Jalaluddin Rachmat 

menyatakan bahwa persahabatan lebih mudah tumbuh diantara tetangga yang 

berdekatan (Rachmat, 2001: 115).   

e). Kemampuan (Competence) 

Bahwa kita akan lebih menyukai orang-orang yang memiliki kemampuan yang 

lebih daripada kemampuan yang kita miliki (Rakhmat, 2001: 117). 

Keakraban sebuah hubungan  interpersonal dilihat dari 4 hal, yaitu pertama, 

keramahtamahan. Keramahtamahan lebih kepada sikap kita terhadap orang yang 

kita ajak berkomunikasi serta berinteraksi secara interpersonal. Kedua, kejujuran. 

Kejujuran dipandang sangat berpengaruh dalam komunikasi interpersonal, dimana 

orang lain akan saling menaruh kepercayaan antara orang satu dengan yang 

lainnya. Ketiga, pengungkapan diri. Pengungkapan diri akan mempengaruhi sifat 

maupun persepsi kita terhadap lawan bicara kita. Hal tersebut akan mempengaruhi 

kesuksesan komunikasi interpersonal serta hubungan interpersonal yang telah 

diciptakan. Keempat, tanggung jawab. Menjadi orang yang ingin dipercaya dalam 

suatu komunikasi interpersonal sudah sewajarnya memiliki tanggung jawab 

dengan apa yang telah dikatakan dan perbuat. Hal tersebut akan berpengaruh dan 

berlanjut pada tahap hubungan interpersonal. 

 Menurut Tubs dan Moss, adapun faktor personal yang mempengaruhi 

atraksi interpersonal antara lain; (1) kesamaan karakteristik personal. Orang-orang 

yang memiliki faktor kesamaan maka akan menyukai satu sama lainnya. (2) 

Tekanan emosional. Kemungkinan besar orang-orang yang memiliki kesamaan 
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dalam perasaan yang membutuhkan perhatian orang lain akan cenderung 

membentuk kelompok yang bersolidaritas tinggi untuk memenuhi kasih sayang. 

(3) Harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri akan lebih cenderung mudah 

mencintai orang lain (Rakhmat, 2001: 113). (4) Isolasi sosial adalah sesuatu 

pengalaman yang kurang menyenangkan. Menurut Elliot  Aronson (1972) bahwa 

pertambahan sikap yang menyenangkan dari orang lain akan berdampak positif 

kepada diri kita. 

 Tahap-tahap hubungan interpersonal, antara lain: (1) kontak hubungan 

interpersonal. Hal tersebut dengan tahap pandangan pertama atau sering disebut 

kesan pertama. (2) Perkenalan dalam hubungan interpersonal, dimana dalam 

proses ini adalah disaat kita berkenalan dengan seseorang dan saling mengenal 

satu dengan yang lainnya. (3) Pertemanan hubungan interpersonal. Pada tahap 

tersebut individu akan lebih mengenal antara individu satu dengan yang lainnya. 

(4) Decline (puncak), dimana dalam hubungan ini individu sedang dalam  

menjalin hubungan kedekatan yang lebih intim. (5) perpecahan. Suatu hubungan 

yang menemui disolusi dan orang tersebut tidak mampu menyelesaikannya maka 

akan menemui tahap pemutusan atau berakhirnya suatu hubungan (Fajar, 2009: 

86). 

4. Pertukaran Sosial (Social Exchange) 

Pertukaran sosial menilai bahwa suatu nilai dalam sebuah hubungan akan 

menentukan hasil akhir apakah hubungan akan berlanjut atau hubungan tersebut 

akan berakhir. John Thibaut dan Harold Kelley menyatakan bahwa “Setiap 

individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu hubungan hanya 
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selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan 

pengorbanannya” (West dan Turner, 2008: 217). Melalui pernyataan tersebut 

maka disimpulakan bahwa apa yang seseorang mampu berikan kepada orang lain 

akan sangat berpengaruh dengan keberlangsungan kedepannya suatu hubungan 

tersebut.  

Taylor dan Atlman mengungkapkan bahwa dalam suatu hubungan tidak 

lepas dari cost dan reward. Cost adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan 

atau sering disebut dengan pengorbanan, sedangkan reward adalah sesuatu 

penghargaan yang menyenangkan (West dan Turner,2008: 203). Menurut Taylor 

dan Altman (1987) hal tersebut sangat berpengaruh dalam hubungan, sebab 

apabila seseorang berpikir reward yang diterima sepadan atau lebih banyak, maka 

hubungan akan baik-baik saja. Namun, jika seseorang merasa 

reward/penghargaan yang diterimanya tidak sesuai dengan cost/pengorbanan 

yang telah ia berikan, maka kemungkinan hubungan tersebut akan menemukan 

disolusi hubungan (West dan Turner, 2008:204).  

Para teoritikus memandang pertukaran sosial berpendapat bahwa hubungan 

itu dinilai dengan adanya pengorbanan dan penghargaan (cost and reward). 

Menurut Monge dan Contractor : 2003, pertukaran sosial menyatakan bahwa 

orang yang sedang memiliki hubungan itu menghitung dengan mengurangkan 

pengorbanannya dengan penghargaan yang diterima (West dan Turner, 2008: 

216). Melihat dari perspektif tersebut maka orang akan cenderung ingin 

mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan yang 

telah ia keluarkan untuk orang lain.  
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Taylor dan Atlman juga menyimpulkan bahwa masing-masing individu di 

awal sebuah hubungan akan lebih menilai cost dan reward yang telah ia terima 

dari pasangannya daripada pasangan yang telah memiliki hubungan yang sudah 

terjalin lama. Hal tersebut dikarenakan faktor pengalaman pribadi, biasanya 

individu belum mengenal secara dalam individu lain, maka individu cenderung 

lebih berfokus pada cost dan reward yang diterima. Adapun pasangan yang 

mampu mengelola hubungan saat konflik sedang melanda, karena lamanya suatu 

hubungan tersebut maka mereka mampu menyelesaikan problem yang terjadi 

dalam hubungan mereka (West dan Turner, 2008: 203).  

Asumsi dari pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley 

ada 2 jenis, yaitu (1) asumsi yang dipandang melalui sifat dasar manusia dan (2) 

sifat dasar dari suatu hubungan.  

Asumsi yang dipandang melalui sifat dasar manusia : bahwa manusia 

memiliki sifat mencari penghargaan dan menghindari hukuman, manusia makhluk 

rasional, standar yang digunakan dalam mengevaluasi penghargaan dan 

pengorbanan adalah seiring berjalannya waktu.  

Sedangkan asumsi yang dipandang sifat dasar dari suatu hubungan adalah 

hubungan itu memiliki sifat saling ketergantungan dan kehidupan berhubungan 

adalah sebuah proses.  

Teori pertukaran sosial mengungkapkan betapa rumitnya disaat individu 

mengevaluasi keberlangsungan suatu hubungan, apakah hubungan akan berlanjut 

ataukah akan mengakhirinya. Thibaut dan Kelley menyimpulkan adanya 2 tipe 

perbandingan dalam evaluasi suatu hubungan, yaitu level perbandingan dan level 

perbandingan alternatif. Level perbandingan (comparison levels) adalah standar 

dimana perasaan individu mengenai apa yang harus ia terima dalam hal cost dan 

reward. Sedangkan level perbandingan alternatif (comparison level for 
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alternatives) adalah level terendah dimana reward mampu diterima oleh suatu 

individu diasaat dihadapkan pada reward yang ada hubungan alternatif (West dan 

Turner, 2008: 221).   

Menurut Thibaut dan Kelley, ketika orang berinteraksi dengan orang lain, 

mereka dipengaruhi oleh suatu tujuan. Thibaut dan Kelley juga menyebutkan 

bahwa manusia terlibat dalam urutan perilaku. Urutan perilaku adalah rangkaian 

perilaku yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dalam menjalin 

hubungan. Muncul sikap saling ketergantungan maka muncul pula konsep 

kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu tingkat ketergantungan yang dimiliki orang 

lain akan orang lain demi mendapatkan hasil akhir (West dan Turner, 2008: 223).  

Thibaut dan Kelley mengungkapkan ada dua jenis kekuasaan, yaitu 

pengendalian nasib dan pengendalian perilaku. Pengendalian nasib adalah suatu 

kemampuan atau kekuatan yang akan mempengaruhi hasil akhir pasangan. 

Contohnya jika kita memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan pasangan 

kita, lalu pasangan kita belum menemukan pengganti dari kita, maka hal tersebut 

akan mempengaruhi nasib dari pasangan kita. Sedangkan pengendalian perilaku 

adalah kemampuan atau kekuatan yang akan mampu mengubah perilaku 

pasangan. Contoh, kita mampu menghentikan percakapan kita dengan orang lain 

disaat kita merasa apa yang ia katakan menyakiti hati kita. Orang 

mengembangkan pola pertukaran untuk melalui suatu perbedaan kekuasaan dan 

untuk mengatasi pengorbanan/ cost yang diasosiasikan dengan penggunaan 

kekuasaan (West dan Turner, 2008: 223-225). 
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G. Kerangka Berpikir 

Variabel Independen 
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(Sumber : West & Turner, modifikasi penulis) 
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H. Rumusan Hipotesis  

Hipotesis adalah sebuah jawaban sementara mengenai perkiraan hasil 

penelitian yang akan kita lakukan (Sugiyono, 2010: 64). Pengaruh cost dan 

reward terhadap keberlangsungan hubungan interpersonal akan membawa 

dampak yang signifikan bagi perkembangan hubungan.  

𝐻𝑎1 : Cost berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan interpersonal di 

kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS Angkatan 2009 tahun 2013. 

𝐻𝑎2 : Reward berpengaruh terhadap keberlangsungan hubungan interpersonal 

di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS  angkatan 2009 tahun 2013.  

 

I. Metodologi Penelitian  

Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif eksplanatif. 

Menurut Morissan dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Survei, 

kuantitatif eksplanatif adalah penelitian yang berusaha menjawab hubungan sebab 

akibat yang terjadi (Morissan, 2012: 38). Penelitian eksplanatif digunakan dalam 

penelitian ini diharapkan mampu menjawab sebab akibat yang terjadi dalam 

penelitian ini.  

1. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian akan dilakukan di kampus 2 Fakultas Komunikasi dan Informatika, 

jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 10 – 16  

Juli 2013. 
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Populasi dan Penarikan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah suatu objek atau subjek yang memiliki karakteristik yang 

akan diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2010: 80). Populasi yang akan digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas 

Komunikasi dan Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2009 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jumlah 180 orang. 

b. Penarikan Sampel  

Sampel adalah jumlah yang dimiliki oleh suatu populasi dalam penelitian. 

Peneliti diijinkan untuk mengambil sampel yang diambil dari populasi tersebut 

(Sugiyono, 2010: 81). Peneliti dalam penarikan sampel menggunakan rumus 

yamane. Rumus slovin adalah rumus yang digunakan untuk menarik sampel yang 

sudah diketahui jumlah pasti populasinya (Kriyantono, 2010: 164). 

Rumus : n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2  

Keterangan rumus :  

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian, kesalahan yang dapat ditolerir (5%) 

 Jumlah populasi mahasiswa Komunikasi angkatan 2009 adalah 180 

orang. Melalui rumus tersebut, maka dapat dihitung untuk penarikan sampel 

responden sebagai berikut : 
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n = 
180

1+180. 5% 2 

n = 
180

1+180. 0,05 2 

n = 
180

145
  

n = 124,137 dibulatkan menjadi 124  

Jadi, sampel yang akan diambil dari jumlah populasi 180 orang adalah 124 orang.  

c. Teknik Sampling  

Penelitian ini menggunakan probability sampling. Probability sampling 

adalah pengambilan sampel yang memiliki peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Peneliti menggunakan Teknik 

simple random sampling. Simple random sampling  adalah suatu teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa melihat strata yang 

terdapat dalam suatu populasi tertentu. (Sugiyono, 2008 : 82). Penentuan sampel 

dengan syarat-syarat sebagai berikut; 

a) Mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan dan memberikan argumen 

yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.  

b) Individu yang memiliki pasangan (teman, pacar, suami/istri). 

2. Variabel Penelitian  

2.1. Definisi Konseptual  

a. Variabel independen (𝑋1) dalam penelitian ini adalah cost.  
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John Thibaut dan Harold Kelley menyatakan bahwa “Setiap individu secara 

sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu 

cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanannya” (West dan 

Turner, 2008: 217). Taylor dan Atlman mengungkapkan bahwa dalam suatu 

hubungan tidak lepas dari cost dan reward. Cost adalah sesuatu yang sangat tidak 

menyenangkan atau sering disebut dengan pengorbanan, sedangkan reward 

adalah sesuatu penghargaan yang menyenangkan (West dan Turner,2008: 203).  

Menurut Taylor dan Altman (1987) hal tersebut sangat berpengaruh dalam 

hubungan, sebab apabila seseorang berpikir reward yang diterima sepadan atau 

lebih banyak, maka hubungan akan baik-baik saja. Adapun  jika seseorang merasa 

reward/penghargaan yang diterimanya tidak sesuai dengan cost/pengorbanan 

yang telah ia berikan, maka kemungkinan hubungan tersebut akan menemukan 

disolusi hubungan (West dan Turner, 2008:204). 

 Orang mengembangkan pola pertukaran untuk melalui suatu perbedaan 

kekuasaan dan untuk mengatasi pengorbanan/ cost yang diasosiasikan dengan 

penggunaan kekuasaan (West dan Turner, 2008: 223-225).  

b. Variabel independen (𝑋2) dalam penelitian ini adalah reward. 

Reward adalah suatu yang dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, 

seperti: pujian, pemberian hadiah, perhatian dan lain-lain. Para teoritikus 

memandang pertukaran sosial berpendapat bahwa hubungan itu dinilai dengan 

adanya pengorbanan dan penghargaan (cost and reward). Menurut Monge dan 

Contractor : 2003, pertukaran sosial menyatakan bahwa orang yang sedang 

memiliki hubungan itu menghitung dengan mengurangkan pengorbanannya 



22 
 

dengan penghargaan yang diterima (West dan Turner, 2008: 216). Melihat dari 

perspektif tersebut maka orang akan cenderung ingin mendapatkan untung yang 

lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan yang telah ia keluarkan untuk 

orang lain.  

Thibaut dan Kelley berasumsi bahwa manusia memiliki sifat yang ingin 

mendapatkan penghargaan dan menghindari hukuman. Disinilah orang-orang 

mulai menghitung penghargaan yang telah ia dapatkan dari orang lain. Individu-

individu yang menghitung cost dan reward biasanya adalah individu yang sedang 

menjalin hubungan yang baru dengan individu lain (West dan Turner, 2008: 203). 

c. Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah keberlangsungan 

hubungan interpersonal.  

Para teoritikus memandang pertukaran sosial berpendapat bahwa hubungan 

itu dinilai dengan adanya pengorbanan dan penghargaan (cost and reward). 

Menurut Monge dan Contractor : 2003, pertukaran sosial menyatakan bahwa 

orang yang sedang memiliki hubungan itu menghitung dengan menngurangkan 

pengorbanannya dengan penghargaan yang diterima (West dan Turner, 2008: 

216).  

Taylor dan Atlman juga menyimpulkan bahwa masing-masing individu di 

awal sebuah hubungan akan lebih menilai cost dan reward yang telah ia terima 

dari pasangannya daripada pasangan yang telah memiliki hubungan yang sudah 

terjalin lama. Hal tersebut dikarenakan faktor pengalaman pribadi, biasanya 

individu belum mengenal secara dalam individu lain, maka individu cenderung 

lebih berfokus pada cost dan reward yang diterima.  
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Thibaut dan Kelley menyimpulkan adanya 2 tipe perbandingan dalam 

evaluasi suatu hubungan, yaitu level perbandingan dan level perbandingan 

alternatif. Level perbandingan (comparison levels) adalah standar dimana 

perasaan individu mengenai apa yang harus ia terima dalam hal cost dan reward. 

Sedangkan level perbandingan alternatif (comparison level for alternatives) 

adalah level terendah dimana reward mampu diterima oleh suatu individu di saat 

dihadapkan pada reward yang ada hubungan alternatif (West dan Turner, 2008: 

221).   

Menurut Thibaut dan Kelley, ketika orang berinteraksi dengan orang lain, 

mereka dipengaruhi oleh suatu tujuan. Thibaut dan Kelley juga menyebutkan 

bahwa manusia terlibat dalam urutan perilaku. Urutan perilaku adalah rangkaian 

perilaku yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dalam menjalin 

hubungan. Muncul sikap saling ketergantungan maka muncul pula konsep 

kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu tingkat ketergantungan yang dimiliki orang 

lain akan orang lain demi mendapatkan hasil akhir (West dan Turner, 2008:223). 

2.2    Definisi Operasional  

a. Variabel Independen (𝑋1) cost, indikatornya adalah:  

1. Keuangan  

Faktor ekonomi sangatlah berpengaruh dalam penelitian ini. Berapa 

pendapatan atau keuangan dari responden untuk dikeluarkan di dalam suatu 

hubungannya dengan pasangan.  Hal tersebut untuk mengukur seberapa besarnya 

harapan pemberian reward kepada pasangan responden. 

2. Hadiah yang diberikan 
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Hadiah apa yang diberikan kepada responden untuk pasangannya. Hal tersebut 

untuk mengukur seberapa tinggi cost yang dikeluarkan responden untuk pasangan 

dan seberapa tinggi reward yang diterima oleh pasangan responden.  

3. Pemberian perhatian sebagai cost / pengorbanan. 

Pemberian perhatian responden kepada pasangan yang bersifat mengeluarkan 

pengorbanan, seperti : menjemput kekasih, menunggu sahabat terlalu lama. Hal 

tersebut untuk mengukur seberapa besar reward yang diterima pasangan 

responden dari responden.  

b. Variabel independen (𝑋2) reward, indikatornya adalah :  

1. Pemberian perhatian sebagai reward / penghargaan.  

Pemberian perhatian sebagai penghargaan/reward yang diberikan responden 

kepada pasangannya yang mana hal tersebut seperti: sebuah pujian untuk 

pasangan.  

2. Hadiah yang diterima dari pasangan  

Hadiah apa saja yang diterima oleh individu tersebut dari pasangannya. Disini 

hadiah yang diberikan sebagai ukuran reward yang pasangan berikan termasuk 

cost yang pasangan telah keluarkan.  

3. Waktu pemberian hadiah  

Waktu pemberian hadiah yang diberikan responden kepada pasangan dan 

waktu pemberian hadiah yang diterima oleh responden dari pasangannya.  

c. Variabel dependen (Y) keberlalangsungan hubungan interpersonal di kalangan 

mahasiswa komunikasi UMS angkatan 2009 tahun 2013, indikatornya adalah :  

1. Jangka waktu lamanya hubungan interpersonal. 
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Jangka waktu lamanya suatu hubungan yang dijalin oleh suatu pasangan 

digunakan untuk mengukur cost dan reward memiliki pengaruh dalam suatu 

hubungan interpersonal.  

2. Masalah dalam hubungan  

Masalah yang terjadi dalam hubungan responden untuk mengukur pengaruh 

cost dan reward dalam sebuah hubungan interpersonal. Masalah yang muncul 

kemungkinan akan mempengaruhi keberlangsungan hubungan interpersonal.  

3. Keberlangsungan kedepannya hubungan (berlanjut atau berakhir). 

Keberlangsungan kedepannya hubungan interpersonal digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui seberapa pengaruh cost dan reward dalam 

pengambilan keputusan kemajuan dan kemunduran suatu hubungan yang telah 

terjalin.  

Dalam penelitian ini, Peneliti mengukur dengan menggunakan skala likert. 

Skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi orang 

terhadap kehidupan disekitarnya. Melalui skala likert, maka variabel akan 

dijabarkan indikator dan dari indikator tersebut dapat dibuat masing-masing 

instrumen penelitian tersebut (Sugiyono, 2010: 93). 

3. Teknik Pengumpulan Data  

3.1 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari quesioner dan 

dokumen internal Jurusan Ilmu Komunikasi UMS . 
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3.2 Metode Pengambilan Data  

a) Quesioner  

Menyebarkan quesioner pada mahasiswa komunikasi UMS yang sesuai 

dengan kriteria penelitian.  

b) Dokumen internal  

Dokumen yang didapatkan dari Jurusan komunikasi UMS untuk 

mendukung data penelitian.  

c) Dokumen Eksternal  

Dokumen yang didapatkan dari website yang disediakan oleh UMS untuk 

umum atau orang awam yang ingin mengetahui tentang UMS. 

4. Teknik Pemilihan Responden   

Teknik pemilihan responden dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

random sampling. Teknik random sampling adalah suatu teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan secara acak tanpa melihat strata yang terdapat dalam suatu 

populasi tertentu. (Sugiyono, 2008 : 82). Penentuan sampel dengan syarat-syarat 

sebagai berikut; 

a) Mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan dan memberikan argumen yang 

sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.  

b) Individu yang memiliki pasangan (teman, pacar, suami/istri). 

5. Validitas dan Reliabilitas  

a. Uji Validitas  

Dalam suatu penelitian sangatlah penting menentukan hasil penelitian 

yang valid dan reliabel. Hasil yang dikatakan valid adalah adanya kesamaan 
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antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi dalam objek 

penelitian (Sugiyono, 2010: 121). 

Penelitian ini menggunakan uji validitas konstruksi, dimana validitas 

tersebut terdiri dari kerangka teori untuk meyakinkan pengukuran sesuai dengan 

kelogisan dengan kerangka teori. Ukur validitas konstruksi dengan menghitung 

korelasi antara data pada pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh peneliti. 

Rumus yang digunakan adalah rumus Pearson Correlation (product moment). 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi dan membuktikan 

hipotesis. Rumusnya sebagai berikut (Kriyantono, 2010: 175): 

Rumus : 𝑟 =
𝑁  𝑋𝑌− 𝑁𝑋  𝑋𝑌

  𝑁  𝑋 2−( 𝑋) 2] 𝑁  𝑌 2− ( 𝑌) 2  

 

Keterangan rumus :  

r  : koefisien korelasi Pearson’s Product moment  

N :  jumlah responden dalam sampel  

X : angka mentah untuk variabel independen  

Y : angka mentah untuk variabel dependen  

b. Uji Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan internal concistency . 

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali lalu dilakukan 

teknik membelah dua instrumen (Sugiyono, 2008: 131). Rumus Spearman Brown 

sebagai berikut :  

Rumus :  𝑟
𝑖= 

2𝑅𝑏
1+𝑟𝑏
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Keterangan rumus :  

𝑟𝑖  : realibilitas internal seluruh instrumen 

𝑟𝑏  :  korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua  

6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data untuk penelitian ini adalah analisis statistik inferensial. 

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan dalam menganalisis 

data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi  kesimpulan dari data sampel 

tersebut memiliki peluang kebenaran dan kesalahan dinyatakan dalam bentuk 

prosentase (Sugiyono, 2010: 148-149). 

Penelitian ini menggunakan statistik parametris, yang mana untuk menguji 

parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data 

sampel (Sugiyono, 2010: 149). Analisis regresi digunakan untuk mencari 

hubungan yang kausal (sebab-akibat) yang terjadi antara variabel independen dan 

variabel dependen (Kriyantono, 2010: 183). Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier sederhana yaitu adanya variabel bebas X dan yang mana variabel 

terikat Y dapat dihitung dengan prediksi berdasarkan nilai X tertentu. Rumus 

regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :  

Rumus : Y = a + bX 

Keterangan rumus :  

Y : variabel tidak bebas (variabel dependen yang diprediksi) 

X : variabel bebas (subjek pada variabel independen yang memiliki nilai tertentu) 
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a : nilai konstan atau harga Y bila X = 0 

b : koefisien regresi (angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang 

berdasarkan pada variabel independen, sedangkan bila b(+) maka naik, sedangkan 

jika b(–) maka turun).  

Untuk menghitung nilai a dengan rumus :  

a = 
 𝑌( 𝑋2)−  𝑋  𝑋𝑌

𝑛  𝑋 2− ( 𝑋) 2  

Untuk menghitung nilai b dengan rumus :  

b = 
𝑛  𝑌−  𝑋  𝑋𝑌

𝑛  𝑋 2− ( 𝑋) 2 

Penelitian ini juga menggunakan statistik parametrik uji-t. Uji-t memiliki 

asumsi bahwa distribusi memiliki varian yang homogen dengan arti adanya 

penyimpangan setiap nilai adalah sama dari nilai rata-ratanya (Morissan, 2012: 

330). Uji-t yang digunakan adalah uji-t tanpa korelasi. Uji-t tanpa korelasi 

digunakan untuk menguji apakah suatu korelasi memiliki perbedaan yang 

signifikan dari nol. Rumus uji-t tanpa korelasi sebagai berikut:  

t = 
𝑟 𝑁−2

 1−𝑟2
 

Keterangan rumus :   

t : uji-t  

r : nilai korelasi  

N : jumlah kejadian  


