
9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Interpersonal

2.1.1. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal secara umum terjadi di antara dua orang.

Seluruh proses komunikasi terjadi di antara beberapa orang, namun

banyak interaksi tidak melibatkan seluruh orang di dalamnya secara akrab.

Proses komunikasi interpersonal menggambarkan terjadinya kegiatan

komunikasi sebagai proses yang menghubungkan pengirim dengan

penerima pesan. Dalam proses komunikasi interpersonal, komunikator

memiliki peranan penting menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi

komunikan, berkaitan erat dengan karakter yang melekat pada

komunikator itu sendiri. Asumsi tersebut didasarkan pada pendapat bahwa

karakteristik komunikator yang mencakup keahlian atau kredibilitas, daya

tarik dan keterpercayaan, merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan

menentukan keberhasilan komunikator melaksanakan komunikasi.(Tan,

1981:104)

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang

mempunyai efek besar dalam hal mempengaruhi orang lain terutama

perindividu. Hal ini disebabkan, biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam

komunikasi bertemu secara langsung, tidak menggunakan media dalam
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penyampaian pesannya sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara

komunikator dengan komunikan (face to face). Oleh karena saling

berhadapan muka, maka masing-masing pihak dapat langsung mengetahui

respon yang diberikan, serta mengurangi tingkat ketidakjujuran ketika

sedang terjadi komunikasi. (Suranto Aw, 2011: 71)

Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono (2001: 205) juga

memaparkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komuniksi yang

berbentuk tatap muka, interaksi orang ke orang, dua arah, verbal dan non

verbal, serta saling berbagai informasi dan perasaan antara individu

dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil.

Komunikasi interpersonal dapat dilakukan secara lisan maupun

tertulis. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga

penerapannya perlu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

Komunikasi lisan (oral communication) ialah proses pengiriman pesan

dengan bahasa lisan. Komunikasi lisan mempunyai beberapa keuntungan

yaitu:

a. Keuntungan terbesar dari komunikasi lisan adalah kecepatannya,

dalam arti ketika kita melakukan tindak komunikasi dengan orang lain,

pesan dapat disampaikan dengan segera. Aspek kecepatan ini akan

bermakna kalau waktu menjadi persoalan yang esensial.
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b. Munculnya umpan balik segera (instant feedback). Artinya penerima

pesan dapat dengan segera memberi tanggapan atas pesan-pesan yang

kita sampaikan.

c. Memberi kesempatan kepada pengirim pesan untuk mengendalikan

situasi, dalam arti sender dapat melihat keadaan penerima pesan pada

saat berlangsungnya tindak komunikasi tersebut. Jika kita memiliki

kemampuan berbicara yang lebih baik, memungkinkan pesan-pesan

yang kita sampaikan akan menjadi lebih jelas dan cukup efektif untuk

dapat diterima oleh receiver.

Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi

antarpribadi atau antarindividu. Untuk menjaga agar proses komunikasi

tersebut berjalan baik, agar tujuan komunikasi dapat tercapai tanpa

menimbulkan kerenggangan hubungan antarindividu, maka diperlukan

etika berkomunikasi. Cara paling mudah menerapkan etika komunikasi

interpersonal ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi,

bahkan kita semuanya sebagai anggota masyarakat, perlu memperhatikan

beberapa hal berikut ini:

a. Nilai-nilai dan norma-norma social budaya setempat

b. Segala aturan, ketentuan, tata tertib yang sudah disepakati

c. Adat istiadat, kebiasaan yang dijaga kelestariannya

d. Tata krama pergaulan yang baik

e. Norma kesusilaan dan budi pekerti

f. Norma sopan-santun dsalam segala tindakan
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2.1.2. Komponen Komunikasi Interpersonal

Secara sederhana dapat dikemukakan suatu asumsi bahwa proses

komunikasi interpersonal akan terjadi apabila ada pengirim menyampaikan

informasi berupa lambang verbal maupun nonverbal kepada penerima dengan

menggunakan medium suara manusia (human voice), maupun dengan medium

tulisan. Berdasarkan asumsi ini maka dapat dikatakan bahwa dalam proses

komunikasi interpersonal terdapat komponen-komponen komunikasi secara

integrative saling berperan sesuai dengan karakteristik komponen itu sendiri.

a. Sumber/komunikator

Merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi,

yakni keinginan untuk membagi internal sendiri, baik yang bersifat

emosional maupun informasional dengan orang lain. Kebutuhan ini dapat

berupa keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial sampai pada

keinginan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. Dalam

konteks komunikasi interpersonal komunkator adalah individu yang

menciptakan, memformulasikan dan menyampaikan pesan.

b. Encoding

Encoding adalah suatu aktifitas internal pada komunikator dalam

menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan non

verbal, yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa, serta

disesuaikan dengan karakteristik komunikasi. Encoding merupakan

tindakan memformulasikan isi pikiran ke dalam simbol-simbol, kata-kata



13

dan sebagainya sehingga komunikator merasa yakin dengan pesan yang

disusun dan cara penyampainnya.

c. Pesan

Merupakan hasil encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol baik

verbal maupun non verbal, atau gabungan keduanya yang mewakili

keadaan khusus komunikator untuk disampaikan kepada pihak lain. Dalam

aktivitas komunikasi, pesan merupakan unsur yang sangat penting. Pesan

itulah yang disampaikan oleh komunikator untuk diterima dan

diinterpretasi oleh komunikan. Komunikasi akan efektif apabila

komunikan menginterpretasi makna pesan sesuai yang diinginkan oleh

komunikator.

d. Saluran

Merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau

yang menghubungkan orang ke orang lain secara umum. Dalam konteks

komunikasi interpersonal, penggunaan saluran atau media semata-semata

karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilakukan komunikasi

secara tatap muka. Prinsipnya, sepanjang masih dimungkinkan untuk

dilaksanakan komunkasi secara tatap muka, maka komunikasi

interpersonal tatap muka akan lebih efektif.

e. Penerima/komunikan

Adalah seseorang yang menerima, memahami dan menginterpretasi pesan.

Dalam proses komunikasi interpersonal, penerima bersifat aktif, selain

menerima pesan melakukan pula proses interpretasi dan memberikan
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umpan balik. Berdsasarkan umpan balik dari komunikan inilah seorang

komunikator akan dapat mengetahui keefektifan komunikasi yang telah

dilakukan, apakah makna pesan dapat dipahami secara bersama oleh kedua

belah pihak yakni komunikator dan komunikan.

f. Decoding

Decoding merupakan kegiatan internal dalam diri penerima. Melalui

indera, penerima mendapatkan macam-macam dala dalam bentuk

“mentah”, berupa kata-kata dan simbol-simbol yang harus diubah ke

dalam pengalamn-pengalaman yang mengandung makna. Secara bertahap

dimulai dari proses sensasi, yaitu proses dimana indera menangkap stimuli.

Proses sensasi dilanjutkan dengan persepsi, yaitu proses memberi makna

atau decoding.

g. Respon

Yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai

sebuah tanggapan terhadap pesan. Respon dapat bersifat positif, netral

maupun negatif. Respon positif apabila sesuai dengan yang dikehendaki

komunikator. Netral berarti respon itu tidak menerima ataupun menolak

keinginan komunikator. Dikatakan respon negatif apabila tanggapan yang

diberikan bertentangan dengan diinginkan oleh komunikator. Pada

hakikatnya respon merupakan informasi bagi sumber sehingga ia dapat

menilai efektifitas komunikasi untuk selanjtnya menyesuaikan diri dengan

situasi yang ada.
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h. Gangguan (noise)

Gangguan atau noise atau barier beraneka ragam, untuk itu harus

didefinisikan dan dianalisis. Noise dapat terjadi di dalam komponen-

komponen manapun dari system komunikasi. Noise merupakan apa saja

yang mengganggu atau membuat kacau penyampaian dan penerimaan

pesan, termasuk yang bersifat fisik dan psikis.

i. Konteks komunikasi

Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu, paling tidak ada

tiga dimensi yang ruang, waktu dan nilai. Konteks ruang menunjuk pada

lingkungan konkrit dan nyata tempat terjadinya komunikasi, seperti

ruangan, halaman dan jalanan. Konteks waktu menunjuk pada waktu

kapan komunikasi tersebut dilaksanakan. Konteks nilai, meliputi nilai

sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi, seperti: adat

istiadat, situasi rumah, norma sosial, norma pergaulan, etika, tata karma

dan sebagainya. Agar komunikasi interpersonal dapat berjalan secara

efektif, maka masalah konteks komunikasi ini kiranya perlu menjadi

perhatian. Artinya, pihak komunikator dan komunikan perlu

mempertimbangkan konteks komunikasi ini.

2.1.3.Tujuan Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan action oriented, ialah suatu

tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi

interpersonal sebagai berikut:
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a. Mengungkapkan perhatian kepada orang lain

Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk mengungkapkan

perhatian kepada orang lain. Dalam hal ini seseorang berkomunikasi

dengan cara menyapa, tersenyum, melambaikan tangan, membungkukkan

badan, menanyakan kabar kesehatan partner komunikasinya, dan

sebagainya. Pada prinsipnya komunikasi interpersonal hanya di

maksudkan untuk menunjukkan adanya perhatian kepada orang lain dan

untuk menghindari kesan dari orang lain sebagai pribadi yang tertutup,

dingin dan cuek.

b. Menemukan diri sendiri

Artinya, seseorang melakukan komunikasi interpersonal karena ingin

mengetahui dan mengenali karakteristik diri pribadi berdasarkan informasi

dari orang lain. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada

kedua belah pihak untuk berbicara tentang apa yang disukai dan apa yang

dibenci. Dengan saling membicarakan keadaan diri, minat dan harapan

maka seseorang memperoleh informasi berharga untuk mengenai jati diri

atau dengan kata lain menemukan diri sendiri.

c. Menemukan dunia luar

Dengan komunikasi interpersonal diperoleh kesempatan untuk

mendapatkan berbagai informasi dari orang lain, termasuk informasi

penting dan aktual. Jadi komunikasi merupakan “ jendela dunia”, karena

dengan berkomunikasi dapat mengetahui berbagai kejadian di dunia luar.

d. Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis
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Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan setiap orang yang paling

besar adalah membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang

lain. Oleh karena itulah setiap orang telah menggunakan banyak waktu

untuk komunikasi interpersonal yang diabdikan untuk membangun dan

memelihara hubungan sosial dengan orang lain.

e. Mempengaruhi sikap dan tingkah laku

Komunikasi interpersonal ialah proses penyampaian suatu pesan oleh

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap,

pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam prinsip komunikasi, ketika pihak komunikan menerima pesan atau

informasi, berarti komunikan telah mendapat pengaruh dari proses

komunikasi. Sebab pada dasarnya, komunikasi adalah sebuah fenomena,

sebuah pengalaman. Setiap pengalaman akan memberi makna pada situasi

kehidupan manusia, termasuk memberi makna tertentu terhadap

kemungkinan terjadinya perubahan sikap.

f. Mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu

Seseorang melakukan komunikasi interpersonal sekedar mencari

kesenangan atau hiburan. Di samping itu juga dapat mendatangkan

kesenangan, karena komuniksi interpersonal dapat memberikan

keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan suasana

rileks, ringan dan menghibur dari semua keseriusan berbagai kegiatan

sehari-hari.
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g. Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi

Komuniksi interpersonal dapat menghilangkan kerugian akibat salah

komunikasi (mis communication) dan salah interpretasi (mis interpretation)

yang terjadi antara sumber dan penerima pesan karena dengan komunikasi

interpersonal dapat dilakukan pendekatan secara langsung menjelaskan

berbagai pesan yang rawan menimbulkan kesalahan interpretasi.

h. Memberikan bantuan (konseling)

Dalam kehidupan sehari-hari, dikalangan masyarakat pun juga dapat

dengan mudah diperoleh contoh menujukkan fakta bahwa komunikasi

interpersonal dapat dipakai sebagai pemberian bantuan (konseling) bagi

orang lain yang memerlukan. Tanpa disadari setiap orang ternyata sering

bertindak sebagai konselor maupun konseli dalam interaksi interpersonal

sehari-hari.

2.1.4. Problem Dalam Komunikasi Interpersonal Suami Istri

Tidak sedikit problem komunikasi yang dialami oleh pasangan

suami istri dalam biduk rumah tangganya. Ada beberapa permasalahan

yang secara umum terjadi dalam hubungan suami istri. (Kathleen,

1999:10-14 dalam Suciati 2015:100):

1. Tidak ada komunikasi

Banyak suami atau istri yang tidak bisa berkomunikasi antara satu dengan

lainnya. Masalah akan berkembang menjadi lebih kompleks manakala
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suami atau istri terjerembab dalam kesibukan masing-masing, hingga

waktu berkomunikasi hampir tidak ada.

2. Prasangka

Prasangka menyebabkan adanya kecurigaan satu dengan lainnya, bahkan

memikirkan tentang pasangan sebagai sesuatu yang buruk. Apa yang

dipikirkan suami belum tentu selalu sama dengan apa yang dipikirkan istri,

demikian juga sebaliknya. Kesabaran dan kepercayaan satu dengan

lainnya diperlukan untuk menghindarkan problem komunikasi yang

meracuni banyak rumah tangga.

3. Tidak mendengar atau memperhatikan

Kemampuan berkomunikasi bukan saja kemampuan untuk berbicara,

tetapi juga kemampuan untuk mendengarkan. Demikian juga dengan

suami istri yang sering tidak atau kurang mendengarkan satu dengan

lainnya, sehingga sering terjadi prasangka. Pentingnya mendengarkan

dalam konsep komunikasi disebut oleh Menninger sebagai usaha kekuatan

yang kreatif dan bersifat aktif (Grice dan Skinner, 2004:6 dalam Suciati,

2015:102)

4. Mempertahankan pendapat

Salah satu problem yang sangat umum terjadi adalah sifat manusia yang

ingin mempertahankan pendapat dan membela diri. Cenderung

mendengarkan dan menganggap benar apa yang kita rasakan dan kita

pikirkan. Tidak jarang juga kita bersifat defensive dalam rangka
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mempertahankan pendapat dan meningkatkan harga diri di depan orang

lain.

5. Bungkam

Membungkam adalah lawan dari mengungkapkan perasaan. Komunikasi

akan gagal manakala orang-orang yang terkait dengan komunikasi tidak

merasa senang untuk mengungkapkan perasaan, baik positif maupun

negatif. Membungkam hanya akan menambah persoalan dan tidak

memecahkan masalah, bahkan menambah dosa manakala dilakukan dalam

waktu yang lama.

2.2. Hubungan Interpersonal

Seseorang menjalin hubungan dengan orang lain bukanlah sekedar

ingin membangun relasi atau hubungan saja, hubungan interpersonal

bukan suatu keadaan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang dilakukan

untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan interpersonal adalah suatu

“action oriented”.

Untuk mengenali lebih jauh tentang karakteristik hubungan

interpersonal, dikemukakan beberapa ciri mengenai hubungan

interpersonal sebagai berikut:

a. Mengenal secara dekat

Artinya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal

saling mengenal secara dekat. Dikatakan mengenal secara dekat, karena

tidak hanya saling mengenal identitas pokok seperti nama, alamat, status
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perkawinan, dan pekerjaan. Namun lebih dari semua itu, kedua belah

pihak saling mengenal berbagai sisi kehidupan lainnya.

b. Saling memerlukan

Hubungan interpersonal diwarnai oleh pola hubungan saling

menguntungkan secara dua arah dan saling memerlukan. Sekurang-

kurangnya kedua belah pihak merasa saling memerluka kehadiran

seseorang teman untuk berinteraksi, bekerjasama, saling memberi dan

menerima. Dengan demikian adanya rasa saling memerlukan dan saling

mendapatkan manfaat ini akan menjadi tali pengikat kelangsungan

hubungan interpersonal. Apabila salah satu pihak merasa tidak lagi

memperoleh manfaat maka keadaan seperti ini dapat dipakai sebagai

alasan terjadinya “putus” hubungan interpersonal.

c. Pola hubungan antarpribadi; yang ditunjukkan oleh adanya sikap

keterbukaan di antara keduanya

Hubungan interpersonal juga ditandai oleh pemahaman sifat-sifat pribadi

di antar kedua belah pihak. Masing-masing saling terbuka sehingga dapat

menerima perbedaan sifat pribadi tersebut. Adanya perbedaan sifat pribadi

bukan menjadi penghalang untuk membina hubungan baik, justru menjadi

peluang untuk dapat saling mengisi kelebihan dan kekurangan.

d. Kerjasama

Kerjasama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang

bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri



22

sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Hubungan

interpersonal yang dikategorikan memiliki kadar atau kualitas yang baik,

tidak saja menunjukkan adanya interaksi harmonis yang bertahan lama,

namun juga mengarah tercapainya kerjasama.

Kadar atau kualitas hubungan interpersonal mengalami pasang

surut. Pada saat tertentu berada pada kadar yang baik yang ditandai oleh

adanya keharmonisan, kebersamaan, dan kerjasama yang menyenangkan,

namun pada saat yang lain dapat saja mengarah pada kadar yang kurang

baik yang ditandai oleh adanya perbedaan dan kekecewaan. Beberapa

faktor yang mempengaruhi kadar hubungan interpersonal adalah sebagai

berikut:

a. Toleransi

Toleransi menghendaki adanya kemauan dari masing-masing pihak untuk

menghargai dan menghormati perasaan pihak lain. Toleransi menjadi

faktor pengaruh hubungan interpersonal, hal ini disebabkan dengan

dikembangkannya sikap toleran atau tenggang rasa, maka seandainya

timbul perbedaan kepentingan belah pihak dapat saling menghargai,

sehingga perbedaan kepentingan itu tidak berkembang sebagai kendala

kebersamaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi

positif antara toleransi dengan hubungan interpersonal, dalam arti semakin

tinggi sikap toleran, maka semakin baik pula kadar hubungan interpersonal.

b. Kesempatan-kesempatan yang seimbang
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Artinya rasa memperoleh keadilan dari interaksi akan menentukan kadar

hubungan interpersonal. Ketika sesrorang merasa memperoleh kesempatan

yang seimbang, peluan yang adil, maka akan mendorong orang tersebut

mempertahankan kebersamaan. Sebaliknya apabila salah satu pihak

merasa dalam posisi tertekan, lama-kelamaan akan melakukan

pembatasan-pembatasan dan hal ini dapat mengancam kadar hubungan

interpersonal.

c. Sikap menghargai orang lain

Sikap ini menghendaki adanya pemahaman bahwa setiap orang itu

memiliki martabat. Sikap yang baik untuk mendukung kadar hubungan

interpersonal adalah sikap menghargai martabat orang lain. Oleh karena

itu seseorang tidak boleh melecehkan orang lain.

d. Sikap mendukung, bukan sikap bertahan

Sikap mendukung (sportif) berarti memberikan persetujuan terhadap orang

lain. Sedangkan sikap bertahan, berawal dari adanya perbedaan pendapat.

Apabila dua orang saling bertahan, apalagi salah satu pihak terang-

terangan menyerang pertahanan pihak lain, maka ada kemungkinan

karakteristik hubungan menjadi renggang.

e. Sikap terbuka

Sikap terbuka adalah sikap untuk membuka diri, mengatakan tentang

keadaan dirinya secara terbuka dan apa adanya. Keterbukaan dalam

komunikasi akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurangan.

Keadaan seperti inilah yang akan menciptakan hubungan interpersonal
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yang baik. Keakraban hubungan interpersonal ditandai oleh adanya sikap

terbuka, saling percaya, sehingga seseorang dapat ”secara total

mengungkapkan segala sesuatu tanpa resiko”.

f. Pemilikan bersama atas informasi

Kualitas hubungan interpersonal juga dipengaruhi oleh pemilikan bersama

atas informasi. Pemilikan bersama atas informasi dapat dilihat dari aspek

“keluasan”dan “ke dalaman”. Keluasan menunjukkan variasi topik yang

dikomunikasikan. Kedalaman menunjukkan keintiman apa yang

dikomunikasikan, bahkan menyangkut persoalan pribadi.

g. Kepercayaan

Kepercayaan adalah perasaan bahwa tidak ada bahaya dari orang lain

dalam suatu hubungan. Kepercayaan berkaitan dengan keteramalan

(prediksi), artinya ketika kita dapat meramalkan bahwa seseorang tidak

akan mengkhianati dan dapat bekerjasama dengan baik, maka kepercayaan

kita pada orang tersebut lebih besar.

h. Keakraban merupaka pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan,

dan kehangatan. Hubungan interpersonal akan terpelihara apabila kedua

belah pihak sepakat tentang tingkat keakraban yang diperlukan.

i. Kesejajaran, atau posisi yang sama bagi kedua pihak. Kesejajaran adalah

perekat terpeliharanya hubungan interpersonal yang harmonis, karena

dalam kesejajaran itu akan dijunjung tinggi keadilan.

j. Kontrol, atau pengawasan. Agar hubungan interpersonal terjaga dengan

baik, maka perlu pengawasan berupa kepedulian. Penurunan kadar
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hubungan interpersonal terjadi bila masing-masing ingin berkuasa, atau

tidak ada pihak yang mau mengalah, atau karena tidak pernah ada

kesepakatan sehingga mudah terjadi salah paha,.

k. Respon, yaitu ketepatan dalam memberikan tanggapan. Respon ini bukan

saja berkenaan dengan pesan-pesan verbal tetapi juga pesan-pesan non

verbal.

l. Suasana emosional, adalah keserasian suasana emosional ketika

komunikasi sedang berlangsung, ditunjukkan dengan ekspresi yang

relevan.

Hubungan interpersonal akan berjalan harmonis mencapai kadar

hubungan yang baik yang ditandai adanya kebersamaan, apabila setiap

individu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan, tuntunan peranan

dan terhindar dari konflik peranan. Ekspektasi peranan atau peranan yang

diharapkan, artinya hubungan interpersonal berjalan baik apabila masing-

masing individu dapat memaikan peranan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal,

diperlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan

keseimbangan. Hal ini disebabkan, salah satu keadaan yang dapat

memelihara kebersamaan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jadi selama kedua belah pihak masih secara seimbang merasa memperoleh

manfaat dari hubungan interpersonal itu, maka aka nada tindakan nyata

untuk memeliharanya dalam suasana kebersamaan.
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Secara teoritis, hubungan interpersonal akan terjaga manakala

kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dari hubungan

tersebut. Apabila salah satu pihak sudah merasa tidak memperoleh

manfaat, apalagi merasa dikhianati, maka hubungan interpersonal dapat

tergelincir kepada situasi kadar hubungan yang makin buruk, bahkan

pemutusan. Ada beberapa faktor yang memicu penurunan kadar hubungan

interpersonal, sebagai berikut:

a. Kompetisi, atau persaingan yang tidak sehat, dimana salah satu pihak

berusaha memperoleh sesuatu keuntungan dengan mengorbankan

orang lain.

b. Dominasi, dimana salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain

sehingga orang tersebut merasakan hak-haknya dilanggar. Salah satu

pihak berada pada posisi selalu menang, sementara pihak lain selalu

kalah. Salah satu pihak selalu mengatur, sementara pihak lain selalu

tunduk. Ketika seseorang sudah merasa tidak kuat pada posisi selalu

kalah, di dekte dan diatur maka akan timbul keberanian pada dirinya

untuk mengambil sikap yang realistis, yakni memutuskan hubungan.

c. Saling menyalahkan, dimana masing-masing berusaha menyalahkan

yang lain, dan saling mengklain kebenaran pada diri sendiri apabila

tujuan bersama tidak tercapai. Sikap menyalahkan orang lain ini sering

terjadi dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang nyata-nyata

melakukan kesalahan justru lari dari tanggung jawab dan melemparkan

kesalahan itu kepada orang lain.
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d. Meremehkan, dimana salah satu pihak terus menerus berbuat sesuatu

yang ia ketahui menyinggung perasaan yang lain. Sikap dan tindakan

menganggap orang lain tidak penting, menjadi benih sikap arogansi

yang ujung-ujungnya adalah tindakan merendahkan orang lain.

e. Perbedaan nilai, dimana kedua belah pihak tidak lagi sepakat tentang

nilai-nilai yang mereka anut. Sebenarnya perbedaan nilai ini dapat

dijembatani dengan kesepakatan dan toleransi. Namun apabila kedua

belah pihak lebih memilih mempertahankan nilai-nilai pribadi dan

mengesampingkan untuk menghargai nilai yang di anut orang lain,

maka hal ini dapat memicu disharmonisasi.

2.3. Adat-Istiadat

Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat

istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan

merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat

peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan

tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Istilah adat istiadat atau kebiasaan adalah merupakan pencerminan

dari pada kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu

penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutab dari abad ke abad

(Soerojo Wignjodipoero, 1987:13 dalam buku Ardianto, 2008:1)
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Menurut ensiklopedi Umum, adat merupakan aturan-aturan tentang

beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam

suatu daerah tertentu di Indonesia dan sebagai kelompok sosial untuk

mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Dalam bahasa

Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai hokum kebiasaan Indonesia.

Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh

W.J.S poerwardharminta, adat disebut sebagai aturan yang lazim dituruti

atau dilakukan sejak dahulu kala.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, bahwa adat adalah tingkah
laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal da
nada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan
tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan dan bukan
merupakan aturan hukum.

Menurut JC. Mokoginta (1996:77), “adat istiadat adalah bagian

dari tradisi yang sudahmencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena

itu, adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan

norma-norma adat istiadat”.

Berdasarkan pandangan para pendapat para ahli tersebut, maka

dapat di simpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada

dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan

kehidupan manusia serta tingkah laku manusia didalam masyarakat

tersebut, tetapi bukan merupakan aturan hukum.

2.3.1. Adat Ngalor Ngulon
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Adat Ngalor Ngulon merupakan pantangan besar bagi masyarakat

Jawa, sebuah tradisi turun temurun, adat yang sangat ditakuti, yaitu sebuah

kepercayaan yang masih melihat arah letak rumah antara pihak keduanya.

Ngalor ngulon adalah posisi dimana ketika orang yang meninggal dunia

terutama pemakaman untuk orang Muslim di posisikan kearah utara

(kepala di utara, kaki selatan) dengan menghadap kearah kiblat atau wajah

menghadap kiblat. Sehingga. Ngalor Ngulon identik dengan sebuah

kematian atau bisa di artikan ketika ada orang yang menjalin sebuah

hubungan atau pernikahan lebih tepatnya akan menyebabkan kurang

harmonisnya sebuah hubungan atau juga akan menyebabkan sial baik

dalam keluarga itu sendiri maupun keluarga besar antar pasangan.

Menurut sumber terpercaya ngalor ngulon ini dilarang keras petua

jawa, karena arah ini adalah alur berjalanya “pasungan wulandari atau adu

cocor, yaitu arah jalanya jin, setan dan alur berjalanya malapetaka, siapa

saja manusia yang melanggarnya niscaya petaka menghampiri, musibah

datang, sakit, kecelakaan, gila bahkan kematian bisa dialami. Arah

berlawanan ngalor ngulon ini sangat menjadi pantangan bagi semua

masyarakat Jawa, tetapi selain itu bebas karena bukan jalur setan atau

malapetaka.

Secara ontology, adat ngalor ngulon dilarang karena arah ngalon

ngulon dalam jawa disebut sebagai arah malapetaka/musibah serta arah jin

dan setan.
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Secara epistemology, asal usul adat istiadat ini tidak dapat

diperkirakan kapan dan siapa pencetusnya, tetapi masyarakat jawa

mempercayainya dan menjadikan ini sebagai tradisi yang tidak bisa

dipungkiri tentang kebenarannya.

Secara aksiology, sebagai generasi muda yang paham betul tentang

budaya dan adat di dalamnya, sebaiknya kita mengkaji ulang keputusan

terhadap arah yang menjadi pantangan.

Adat ngalor ngulon dapat mendatangkan bencana jika dilanggar.

Jika dituruti akan memberikan kebahagiaan atau keselamatan. Hal ini

sama saja dengan sebuah kesyirikan dalam ajaran agama Islam. Tetapi itu

adalah sebuah kebenaran bagi penganut kepercayaan kejawen dan ada juga

orang yang sudah mengerti ajaran Islam tetapi mati-matian

mempertahankan ajaran kejawennya.

2.4. Sistem Komunikasi Pedesaan

Secara geografis, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi dua

bagian besar yaitu sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Masing-

masing daerah memiliki ciri khas mendasar. Sistem komunikasi di

pedesaan lebih kuat dalam menjalankan komunikasi interpersonal.

Sedangkan sistem komunikasi di perkotaan lebih dipercayakan pada

media massa. Komunikasi pedesaan mempunyai ciri khas tersendiri yaitu

komunikasi yang lebih banyak dilakukan melalui komunikasi antarpersona.

Dengan proses komunikasi antarpersonal yang terjadi di pedesaan yang

biasa di sebut dengan istilah “gethok tular” artinya pesan komunikasi
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tersebut disampaikan secara lisan melalui satu orang kepada orang yang

lainnya. Tidak hanya itu saja ketika berbicara mengenai hal yang baru

yang belum diketahui oleh masyarakat desa.

Selain itu, masyarakat pedesaan bercirikan homogen, terbingkai

dalam aturan-aturan nilai adat yang kuat dan sedikit tertutup. Keluar

masuknya informasi dalam lingkungan tertumpu pada hubungan personal.

Selain faktor verbal, komunikasi di pedesaan sangat tergantung pada

kehadiran sosok opinion leader. Opinion leader adalah orang yang

dipercaya menjadi titik tolak dan poros bagi masyarakat setempat.

Wujud nyata opinion leader akan ditemui pada sosok pemuka

agama seperti Ustadz, Mubaligh, Pastor maupun sosok panutan seperti

guru dan sesepuh. Opinion leader begitu sentral bagi berjalannya

komunikasi pedesaan. Opinion leader secara garis besar dianggap sebagai

orang yang lebih tahu sebagai pihak penerjemah pesan dari luar maupun

ke dalam desa. Indonesia dengan ciri khasnya sebagai negara multietnis

akan memiliki sistem komunikasi yang beraneka ragam dalam

heterogenitas suku. Sekalipun teknologi komunikasi sudah berkembang

pesat, tetapi dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih tinggal di

pedesaan, maka peran opinion leader masih sangat besar. Tidak hanya

terbatas berdasarkan sekup wilayah tetapi dapat berada dalam lingkungan

pergaulan dan agama.
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2.5. Fenomenologi

Menurut Orleans bahwa penelitian fenomenologi berbeda dengan

ilmu pengetahuan sosial konvensional yang lainnya. Penelitian

fenomenologi lebih banyak dilakukan pada tingkat metasosiologis, dengan

menunjukan premis-premisnya melalui analisis deskriptif dari prosedur

situasional dan bangunan sosialnya. Fenomenologi berusaha memahami

pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam

kesadarannya. Fenomena yang di alami informan adalah entitas sesuatu

yang ada dalam dunia.

Dari permasalahan tersebut maka peneliti memakai pendekatan

teori fenomenologi dimana filosofi sekaligus satu pendekatan metodologis

yang mencakup berbagai metode. Fenomenologi adalah salah satu tradisi

intelektual utama yang telah memengaruhi riset kualitatif. Kekuatan

fenomenologi terletak pada kemampuannya untuk membantu pneliti

memasuki bidang persepsi orang lain, guna memandang kehidupan

sebagaimana dilihat oleh orang-orang tersebut (Daymon, 2008:228).

Tradisi Fenomenologis

Bentuk fenomena mengacu pada tampilan objek, even, atau kondisi

persepsi anda. Fenomenologis, lalu gambaran pengalaman langsung

sebagai cara manusia memahami dunia. Stanley Deetz merangkum prinsip

dasar fenomenologis. (1) ilmu pengetahuan sebagai consensus. (2) makna
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benda yang potensial bagi kehidupan. (3) asumsi bahwa bahasa sebagai

sarana pemaknaan.

Proses interpretasi ialah pusat dari mayoritas pemikiran

fenomenologis. Suatu saat diketahui dengan bentuk serba guna

(pemaknaan), interpretasi ialah proses aktif dari memaknai pengalaman.

Interpretasi muncul dari lingkaran hermeneutic pada interpreter dan antara

pengalaman even atau situasi dan membantu memaknainya, berubah dari

khusus ke umum dan kembali lagi khusus (Littlejohn, 2005: 37)

Variasi dalam Tradisi Fenomenologis

Tradisi fenomenologis ialah (1) fenomenologis klasikal (2)

fenomenologis persepsi dan (3) fenomenologis hermeneutic. Lalu pihak

Husserl, mayoritas fenomenologis saat ini menampilkan ide berdasar

pengalaman subjektif, bukan objektif dan yakin bahwa subjektivitas

adalah hal penting dalam ilmu pengetahuan yang benar (Littlejohn, 2005:

38).

Pendekatan Fenomenologis

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-

situasi tertentu. Sosoiologis fenomenologis pada dasarnya sangat

dipengaruhi oleh Edmund Husserl dan Alfred Schultz. Pengaruh lainnya

berasal dari Weber yang memberi tekanan pada Verstehn, yaitu pengertian
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interpretative terhadap pemahaman manusia. Fenomenologi tidak

berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang

sedang diteliti oleh mereka.

Perspektif Fenomenologi

Bagi fenomenologi transcendental, keberadaan realitas sebagai

“objek” secara tegas ditekankan. Kesadaran aktif dalam menangkap dan

merekonstruksi kesadaran terhadap suatu gejala amat penting. Bagi

fenomenologis eksitensial, penentuan pengertian dari gejala budaya

semata-mata tergantung individu. Refleksi individual menjadi “guru” bagi

individu itu sendiri dalam rangkan menemukan kebenaran.

Dalam penelitian budaya, perkembangan pendekatan fenomenologi

tidak dipengaruhi secara langsung oleh filsafat fenomenologi, tetapi oleh

perkembangan dalam pendefinisian konsep kebudayaan. Dalam hal ini,

fenomenolog Edmund Husserl menyatakan bahwa obyek ilmu itu tidak

terbatas pada yang empiric (sensual), malainkan mencakup fenomena yang

tidak lain terdiri dari persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek

yang menuntut pendekatan holistic, mendudukkan obyek penelitian dalam

suatu konstruksi ganda, melihat obyeknya dalam suatu konteks natural,

dan bukan parsial. Karena itu dalam fenomenologi lebih menggunakan tata

pikir logik daripada sekedar linier kausal.
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2.6. Landasan Teoritik

Teori yang digunakan peneliti yaitu teori Johari Window (Jendela

Johari). Jendela johari adalah “model yang menjelaskan tingkat

keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita. Model ini penting

dalam komunikasi antarpribadi.” Johari window adalah jendela dengan

empat bagian yang meggambarkan bahwa manusia terdiri atas empat self

(diri).

Gambar 1.1. Jendela Johari (Johari Window)

Sumber: Devito, Joseph A. 1997. Komunikasi Antar Manusia. Profesional Books:
Jakarta

Mengenal Tidak Mengenal

Diri Diri

Diketahui

orang lain

Tidak diketahui

orang lain

Daerah terbuka Daerah buta

Daerah tertutup daerah gelap
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Daerah Terbuka (Open Self)

Daerah terbuka (open self) berisikan semua informasi, perilaku,

sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan, dan sebagainya yang

diketahui yang termasuk disini dapat beragam mulai dari nama, warna

kulit dan jenis kelamin seseorang sampai pada dengan siapa orang ini

berkomunikasi. Besarnya daerah terbuka juga berbeda-beda dari satu

orang ke orang lain. Sebagian orang cenderung mengungkapkan keinginan

dan perasaan mereka yang paling dalam. Lainnya lebih suka berdiam diri

dalam hal yang penting maupun tak penting. Tetapi kebanyakan di antara

kita, membuka diri kepada orang-orang tertentu tentang hal-hal tertentu

pada waktu-waktu tertentu. “makin kecil kuadran pertama, makin buruk

komunikasi.” Komunikasi bergantung pada sejauh mana kita membuka

diri kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Jika kita tidak

membiarkan orang lain mengenal kita, komunikasi menjadi sangat sukar,

jika malah tidak mungkin. Kita dapat berkomunikasi secara bermakna

hanya bila kita saling mengenal dan juga mengenal diri sendiri. Untuk

meningkatkan komunikasi, kita lebih dulu harus berusaha memperbesar

daerah terbuka ini.

Daerah Buta (blind self)

Daerah buta (blind self) berisikan informasi tentang diri kita yang

diketahui orang lain tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Ini dapat

berupa kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengatakan “tahu kan” atau
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memegang-megang hidung bila anda marah atau hal-hal lain yang lebih

berarti seperti sikap defensif atau pengalaman terpendam.

Daerah Gelap (Unknown Self)

Daerah gelap (unkown self) adalah bagian dari diri kita yang tidak

diketahui baik yang tenggelam di oleh kita sendiri maupun orang lain. Ini

adalah informasi yang tenggelam di alam bawah sadar atau sesuatu yang

luput dari perhatian. Kita memperoleh gambaran mengenai daerah gelap

ini dari sejumlah sumber. Eksplorasi daerah gelap melalui interaksi yang

terbuka, jujur dan empatik dengan rasa saling percaya dengan orang lain,

orang tua, sahabat, konselor, anak-anak, kekasih, merupakan cara efektif

untuk mendapatkan gambaran ini (Devito, 1997:58)

Daerah Tertutup (Hidden Self)

Daerah tertutup (hidden self) mengandung semua hal yang anda

ketahui tentang diri sendiri dan tentang orang lain tetapi anda simpan

hanya untuk anda sendiri. Ini adalah daerah tempat anda merahasiakan

segala sesuatu tentang diri sendiri dan tentang orang lain. Pada ujung-

ujung ekstrim, terdapat mereka yang terlalu terbuka (overdisclosers) dan

mereka yang terlalu tertutup (underdisclosers). Mereka yang terlalu

terbuka menceritakan segalanya. Mereka tidak menyimpan rahasia tentang

diri sendiri dan tentang orang lain, mereka akan menceritakan kepada anda

kisah keluarga, masalah seksual, masalah perkawinan, keadaan keuangan,

tujuan, kesuksesan dan kegagalan dan segala macam lainnya. Masalah

dengan mereka yang terlalu terbuka ini adalah bahwa mereka tidak
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membedakan antara orang-orang yang boleh dan seharusnya tidak boleh

mendengar pengungkapan ini. Selanjutnya mereka juga tidak membedakan

berbagai informasi yang boleh mereka ungkapkan dan informasi yang

seharusnya mereka rahasiakan.


