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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Komunikasi tak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia selamanya, 

komunikasi digunakan sebagai media penyampaian pesan dari individu ke 

individu maupun kelompok ke kelompok lainnya. Manusia yang tidak pernah 

berkomunikasi kepada sesama manusia lainnya sudah dapat dikatakan bahwa 

orang tersebut mengidap gangguan jiwa dan tidak mungkin mempunyai kesadaran 

bahwa dirinya adalah manusia.  

 Dengan komunikasi manusia masing-masing terhubung satu sama lain, 

saling berinteraksi dan berbagi informasi, tak sedikit orang-orang yang telah 

sukses karena kepandaiannya berkomunikasi, sebagai contoh seorang MC, 

penyiar radio, presenter TV, negosiator dan masih banyak lagi.  

 Banyak Universitas di Indonesia yang menawarkan kurikulum dan yang 

luar biasa, untuk melatih skill komunikasi mahasiswanya, karena dalam era 

modern ini kemampuan komunikasi memang telah menjadi sebuah kebutuhan 

yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik biasanya lebih disukai di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan 

sosialnya, karena salah satu tujuan komunikasi adalah sebagai pernyataan 

eksistensi diri dan pembentukan konsep diri. Komunikasi pun sangat berguna 

untuk kelangsungan hidup seseorang, karena manusia itu adalah makhluk sosial 
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yang harus dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya untuk 

dapat bertahan hidup. 

Tabel 1.1 
Daftar Universitas yang Memiliki Program Ilmu Komunikasi  

Universitas Kota 
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR Jakarta  
Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta 
Universitas Diponegoro Semarang 
Universitas Esa Unggul Jakarta 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
Universitas Indonesia, Jakarta 
Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung 
Universitas Kristen Petra Surabaya Surabaya 
Universitas Lampung (UNILA) Lampung 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yogyakarta 
Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung 
Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN)   Surabaya 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran,  Yogyakarta 
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Bandung 

 Source: http://www.dikti.go.id/ 

Komunikasi akan sangat diperlukan untuk memperoleh dan memberi 
informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk atau mempengaruhi orang 
lain, mempertimbangkan solusi alternatif atas masalah dan mengambil 
keputusan, dan tujuan-tujuan sosial serta hiburan (Mulyana, 2002 : 15). 

 
Seorang Public Relation haruslah pandai berkomunikasi karena salah satu 

tugas dari Public Relation itu sendiri adalah berhubungan dengan orang lain atau 

client. Jika seorang Public Relation tidak pandai dalam berkomunikasi, maka 

dapat dipastikan bahwa ia telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya 

kepandaian berkomunikasi tatap muka, kemampuan berkomunikasi secara verbal 

dan nonverbal pun telah menjadi pengetahuan mutlak untuk diketahui. 

Menurut koran online REPUBLIKA.co.id tanggal 2 September 2013, dari 

1,8 juta angkatan kerja di kota Bandung lebih dari 13% menganggur dan gagal 

mendapatkan pekerjaan yang diimpikannya, itu disebabkan karena kurangnya 
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keterampilan kerja dan cara berkomunikasi yang salah pada saat wawancara. Dj 

Arie School hadir sebagai salah satu sekolah broadcasting yang ada di kota 

Bandung yang turut memperhatikan fenomena tersebut. Arie Ardianto seorang 

alumnus Universitas Islam Bandung Fakultas Ilmu Komunikasi mendirikan 

sekolah pelatihan khusus komunikasi bagi masyarakat Indonesia, semula sekolah 

broadasting ini berfokus pada pencetakan seorang penyiar dan presenter saja, 

tetapi karena kesadaran akan pentingnya komunikasi bagi masyarakat, Dj Arie 

School ini kurikulumnya diperluas, sehingga tidak hanya fokus pada broadcasting 

dan pencetakan penyiar atau preseter saja melainkan pada aspek pelatihan 

komunikasi yang baik bagi para siswanya. 

 Arie Ardianto sebagai pemilik menginginkan para siswanya dapat 

berkomunikasi dengan baik, percaya diri di depan audiens dalam presentasi, maka 

dari itu Dj Arie School mengajarkan para siswanya untuk dapat bertutur bahasa 

dengan baik, percaya diri di depan audiens, dan dapat menyampaikan informasi 

secara jelas dan tepat pada sasaran. Menjadi komunikator yang baik memang 

tidaklah mudah, banyak aspek yang harus dimiliki seorang komunikator, mulai 

dari pengalaman yang banyak dan kemampuan berbahasa dengan baik mutlak 

dibutuhkan bagi seorang komunikator.    

 Dj Arie School pun mempunyai kurikulum yang dapat membuat para 

siswanya bisa mengenali diri sendiri dan menggali potensi yang dimiliki siswa 

tersebut.  Dalam proses pembelajarannya Dj Arie  School berbentuk komunikasi 

kelompok; yaitu sekumpulan orang yang memunyai tujuan bersama, yang 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama (adanya saling 
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ketergantungan), mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai 

bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran 

berbeda. “Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang 

dilakukan kelompok kecil, jadi bersifat tatap muka. Komunikasi kelompok 

biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil tersebut” 

(Mulyana, 2002 : 74 ). 

 Bentuk komunikasi kelompok ini dinilai menarik karena mempunyai 

kelebihan yang khas yaitu mempunyai sifat tatap muka (face to face). Tanggapan 

dari komunikator atau komunikan langsung terjadi, sehingga komunikan dapat 

menyerap isi pesan  yang disampaikan komunikator secara langsung dan jelas. 

Komunikasi kelompok ini menimbulkan interaksi, yaitu interaksi edukatif karena 

dapat menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri komunikan. 

 Proses komunikasi harus meliputi paling sedikit tiga komponen yaitu 

komunikator, pesan dan komunikan. Keefektifan komunikasi tidak saja ditentukan 

oleh kemampuan berkomunikasi, tetapi juga dalam diri seorang komunikator, 

tidak mudah menjadi seorang komunikator, perlu perencanaan yang matang dan 

terstruktur agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas kepada komunikan. 

Tentunya, seorang komunikator haruslah memiliki ethos yang baik, karena 

apabila komunikator tidak memiliki ethos yang baik maka komunikasi yang 

dilakukannya kemungkinan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. 

 Hovland dan Weiss menyebut “ethos ini kredibilitas yang terdiri dari dua 

unsur: keahlian dan dapat dipercaya” (Rakhmat, 2012:257). Kredibilitas adalah 

seperangkat persepsi komunikate tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi 
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ini terkandung dua hal: (1) kredibilitas adalah presepsi komunikate; jadi tidak 

inheren dalam diri komunikator. (2) kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat 

komunikator yang selanjutnya disebut dengan komponen-komponen komunikator 

yaitu keahlian dan dapat dipercaya (Rakhmat, 2012:257). Komunikan yang 

menjadi sasaran akan mengkaji siapa komunikator yang menyampaikan 

informasi. Jika ternyata informasi yang diutarakan tidak sesuai dengan diri 

komunikator dan betapapun tingginya teknik komunikasi yang dilakukan hasinya 

tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kredibilitas berubah tergantung 

pada komunikan, topik yang dibahas dan situasi. 

 Dalam prakteknya, penulis telah mengikuti rangkaian kurikulum yang 

diberikan oleh Dj Arie School dan telah mendapatkan materi yang luar biasa 

berguna dan menjadikan penulis dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi masih 

saja banyak siswa yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik dan belum 

bisa menerapkan pelajaran yang diberikan dalam kehidupan sehari hari.    

   Adapun peneliti merumuskan masalah berdasarkan uraian latar belakang 

di atas yaitu “Apakah ada hubungan antara kredibilitas staf pengajar Dj Arie 

School dengan keterampilan siswa berkomunikasi”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah:  

1. Apakah ada hubungan antara Expertise Staf pengajar Dj Arie School 

dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi? 

2. Apakah ada hubungan antara Trustworthiness Staf pengajar Dj Arie 

School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi? 
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3. Apakah ada hubungan antara Dinamisme Staf pengajar Dj Arie 

School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi? 

4. Apakah ada hubungannya antara Status Staf pengajar Dj Arie School 

dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara Expertise Staf pengajar Dj Arie 

School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi 

2. Untuk mengetahui hubungan antara Trustworthiness Staf pengajar Dj 

Arie School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi 

3. Untuk mengetahui hubungan antara Dinamisme Staf pengajar Dj Arie 

School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi 

4. Untuk mengetahui hubungan antara Status Staf pengajar Dj Arie 

School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan karya 

tulis ilmiah bidang komunikasi, khususnya bidang kajian Hubungan 

Masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

penambahan wawasan berpikir atau sebagai literatur dalam menyusun 

dan membuat karya tulis ilmiah di masa yang akan datang 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan komunikasi 

untuk komunikator dalam proses belajar mengajar. 

 

1.4.2 Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dj 

Arie School untuk kemudian dijadikan pertimbangan dan evaluasi dalam 

melakukan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi, guna menjadikan siswa 

mahir dalam berkomunikasi. 

 

1.5. Ruang Lingkup dan Pengertian Istilah  

1.5.1 Ruang Lingkup 

 Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, berikut ini 

peneliti merumuskan pembatasan masalah penelitian, adapun maksudnya agar 

permasalahan yang diteliti menjadi jelas, terarah, dan tidak terlalu luas, sehingga 

dapat dihindari salah pengertian tentang masalah penelitian. Maka pembatasan 

masalah yang akan diteliti adalah : 

1. Penelitian ini bersifat korelasional, yaitu mencari atau menjelaskan 

hubungan kredibilitas staf pengajar Dj Arie School dengan 

keterampilan siswa berkomunikasi. 

2. Masalah yang diteliti adalah hubungan kredibilitas dalam 

mempengaruhi dan merubah sikap siswa agar memiliki keterampilan 

komunikasi yang baik.  
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3. Teori yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini adalah teori 

kredibilitas yaitu Expertise (Keahlian), Trustworthiness (dapat 

dipercaya), Dinamisme, Sosiabilitas (Status). 

4. Teori S-O-R sebagai penghubung antara variabel X dan variabel Y 

5. Teori untuk memahami keterampilan komunikasi, yaitu menggunakan 

teori keterampilan berkomunikasi, yaitu kemampuan berbicara, 

kemampuan mendengar, dan kemampuan berkomunikasi secara non 

verbal dari Jhon W Santrock. 

6. Mengingat banyaknya jumlah siswa Dj Arie School, peneliti 

mengambil populasi dari angkatan 120 sebanyak 20 orang, Angkatan 

121 sebanyak 20 orang, angkatan 122  sebanyak 20 orang dan IHT 39 

sebanyak 20 orang yang dinilai penulis masih aktif sampai januari 

2015.   

7. Penelitian ini dilakukan di dalam lingkungan Dj Arie School Jl. 

Tamansari 42 Bandung. 

 

1.5.2 Pengertian Istilah  

1. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikate tentang sifat-sifat 

komunikator (Rakhmat, 2012:257). 

2. Keterampilan : Kecakapan untuk menyelesaikan tugas (KBBI:2008) 

3. Siswa : Murid atau peserta belajar (KBBI: 2008) 

4. Staf : Sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua 

dalam mengelola sesuatu (KBBI: 2008) 
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5. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan 

yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang 

berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta 

pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan 

perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan 

kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan 

pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. (KBBI:2008) 

 

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis  

1.6.1 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori 

teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis 

dan sistematis sehingga menghasilkan sintesis tentang hungungan antar ariabel 

yang diteliti. Sintesis tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan 

untuk merumuskan hipotesis (Darmawan, 2013:118). 

 Teori Kredibilitas menurut Hovland dan Weiss adalah:  

“Credibility terdiri dari 2 unsur yaitu Expertise (Keahlian) dan 
Trustworthiness (dapat dipercaya). Keahlian ialah kesan yang dibentuk 
komunikate tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan 
topik yang dibicarakan. Komunikator yang dinilai tinggi pada keahlian 
dianggap berpengalaman atau terlatih, sedangkan kepercayaan adalah 
kesan komunikate tentang komunikator yang berkitan dengan wataknya, 
komunikator dinilai jujur, tulus, bermoral, adil, sopan dan etis” (Rakhmat, 
2000:256,260)  
 

 Kohler, Annatol dan Applbaum (1978) dalam Rakhmat (2000.260) 

menambahkan beberapa komponen lagi yaitu (1) Dinamisme dan (2) Sosiabilitas.  
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Komunikator memiliki dinamisme, bila ia dipandang, bersemangat, aktif, tegas. 

Sosiabilitas adalah kesan komunikate tentang komunikator sebagai orang yang 

periang dan mudah bergaul.  

 Teori ini banyak digunakan sebagai alat ukur kemampuan seorang 

komunikator yang dapat mempresepsi komunikan. Teori ini yang akan menjadi 

faktor yang diteliti dalam penelitian kredibilitas staf pengajar Dj Arie School 

dengan minat siswa mempelajari keterampilan berkomunikasi. Dengan adanya 

teori kredibilitas yang telah dijelaskan di atas, maka faktor-faktor kredibilitas 

tersebut akan mempengaruhi keterampilan berbicara siswa. 

Sebagai penghubung antara kedua variabel maka teori S-O-R digunakan 

karena belajar bukan hanya terjadi dalam dialogis saja. Setiap pengajar 

mempunyai kecenderungan ingin memberi motivasi yang bermacam macam, bisa 

berupa nasihat, semangat dan dorongan bagi siswa untuk berlatih dan berbuat 

sesuatu demi kebaikannya dan masyarakat. 

Teori S-O-R menitikberatkan pada penyebab sikap yang dapat mengubah 

dan tergantung pada kualitas rangsang yang berkomnikasi dengan organisme. 

Karakteristik dari komunikator (sumber) menentukan keberhasilan tentang 

perubahan sikap seperti kredibilitasnya, kepemimpinannya atau gaya 

komunikasinya. 

 Untuk memahami keterampilan berkomunikasi, maka peneliti 

menggunakan teori keterampilan berbicara yang dijelaskan oleh John W. Santrock 

yaitu : 

“Mengelola kelas dan memecahkan konflik secara konstruktif 
membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Tiga aspek utama dari 
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komunikasi adalah keterampilan berbicara,mendengar dan komunikasi 
nonverbal. Keterampilan berbicara meliputi kejelasan pesan yang 
disampaikan kepada komunikan dan dapat menjalin hubungan yang baik 
dengan audience, keterampilan mendengar berarti memberikan perhatian 
penuh pada pembicara, memfokuskan diri pada isi intelektual dan 
emosional dari pesan, dan komunikasi nonverbal menyangkut expresi dan 
gerak tubuh pada saat berbicara.” (Jhon W. Santrock, 2011:580) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teori S-O-R 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1  
Bagan Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 

Teori Kredibilitas (Koehler,Annatol, dan 
Applbaum (1997) dalam Rakhmat 2000 :260) 

Variabel X : 
Kredibilitas Staf 
pengajar Dj Arie 
School 

Variabel Y : 
Keterampilan Siswa 

Berkomunikasi 

Teori Keterampilan Komunikasi 
(John W. Santrock 2011:574) 

1. Expertise 
Komunikator 

2. Trustworthiness 
Komunikator 

3. Dinamisme 
Komunikator 

4. Status Komunikator 

1. Kemampuan 
Berbicara 

2. Kemampuan 
Mendengar 

3. Kemampuan 
Berkomunikasi 
Secara Nonverbal 

Hubungan antara Kredibilitas Staf Pengajar Dj Arie School dengan Keterampilan 
Siswa Berkomunikasi 
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1.6.2 Hipotesis  

 Untuk memudahkan penelitian hipotesis baris dijabarkan menjadi sub 

hipotesis-sub hipotesis dengan menggunakan konsep yang sudah sangat spesifik 

(Rakhmat, 2012 : 20). Sub hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak terdapat hubungan antara Expertise Staf pengajar Dj Arie 

School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi. 

 H1 : Terdapat hubungan antara Expertise Staf pengajar Dj Arie School 

dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi. 

2. H0 : Tidak terdapat hubungan antara antara Trustworthiness staf pengajar 

Dj Arie School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi 

H1 : Terdapat Hubungan antara antara Trustworthiness Staf Pengajar Dj 

Arie School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi. 

3. H0 : Tidak terdapat hubungan antara Dinamisme staf pengajar Dj Arie 

School dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi.  

H1 : Terdapat hubungan antara Dinamisme staf pengajar Dj Arie School 

dalam melatih dengan  keterampilan siswa berkomunikasi  

4. H0 : Tidak terdapat hubungan antara Status staf pengajar Dj Arie School 

dalam melatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi 

H1 : Terdapat hubungan antara Status staf pengajar Dj Arie School dalam 

mlatih dengan keterampilan siswa berkomunikasi 
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