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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pola Komunikasi 

A.1 Pengertian Pola Komunikasi 

Menurut Djamarah (2004:1)  pola komunikasi dapat diartikan sebagai pola 

hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan 

dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 

Sedangkan menurut Effendy (dalam Gunawan 2013:225) pola komunikasi adalah 

suatu proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-

unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya guna memudahkan pemikiran 

secara sistematik dan logis.  Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang 

sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu 

komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Soejanto dalam Santi & Ferry: 

2015). 

 Dari beberapa pengertian tentang pola komunikasi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pola komunikasi adalah suatu pola hubungan yang terbentuk 

dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain dan 

bertujuan untuk memberikan gambaran terkait proses komunikasi yang sedang 

terjadi. 
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A.2 Pola Komunikasi dalam keluarga 

Menurut Devito (1995:156 – 164) dalam rangka mencapai tujuan keluarga 

maka pasangan harus menggunakan pola komunikasi untuk mencapai hal tersebut. 

Terdapat empat pola komunikasi keluarga pada umumnya yaitu : 

1. Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern) 

Setiap individu membagi kesempatan komunikasi secara merata dan 

seimbang. Peran tiap orang dalam keluarga adalah sama baik derajat maupun 

setara kemampuannya dan bebas mengemukakan ide, opini, dan kepercayaan. 

Komunikasi berjalan dengan jujur, terbuka, langsung dan bebas dari pemisahan 

yang terjadi pada hubungan interpersonal lainnya. Konflik yang terjadi dianggap 

bukan ancaman. Perbedaan pendapat tidak dilihat sebagai salah satu kurang dari 

lain tetapi sebagai benturan yang tak terhindarkan dari ide – ide atau perbedaan 

nilai dan persepsi yang merupakan bagian dari hubungan jangka panjang. 

Komunikasi ini berjalan secara timbal balik dan seimbang. 

2. Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (Balance Split Pattern) 

Pola ini persamaan hubungan tetap terjaga, namun tiap orang memegang 

kontrol atau kekuasaan dalam bidangnya masing – masing. Bisa jadi semua 

anggotanya memiliki pengetahuan yang sama mengenai agama, kesehatan, seni 

dan satu pihak tidak dianggap  lebih dari yang lainnya. Konflik yang terjadi bukan 

sebagai ancaman, tiap orang tidak dirugikan karena memiliki wilayah sendiri – 

sendiri. 
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3. Pola Komunikasi Tak Seimbang Terpisah (Unbalanced Split Pattern) 

Pola ini satu orang mendominasi, satu orang dianggap sebagai ahli lebih 

dari setengah wilayah komunikasi timbal balik. Satu orang yang mendominasi 

dianggap lebih cerdas dan berpengetahuan lebih sering memegang kontrol karena 

orang lain dianggap kurang cerdas dan berpengetahuan kurang sehingga 

berkompensasi dengan cara membiarkan pihak yang mendominasi membuat 

keputusan, mengeluarkan pernyataan tegas, memberi tahu pihak lainnya apa yang 

harus dikerjakan, memberi opini dengan bebas, memainkan kekuasaan untuk 

menjaga kontrol dan jarang menerima pendapat yang lain kecuali untuk 

mendapatkan rasa aman bagi egonya atau sekedar meyakinkan pihak lain 

kehebatan argumennya. Sebaliknya, pihak lain bertanya meminta pendapat dan 

berpegang pada pihak yang mendominasi dalam mengambil keputusan. 

4. Pola Komunikasi Monopoli (Monopoly Pattern)  

Pola ini satu orang dipandang sebagai penguasa atau mendominasi. Orang ini 

lebih bersifat memerintah daripada berkomunikasi, memberi wejangan daripada 

mendengarkan umpan balik orang lain. Pemegang kekuasaan tidak pernah 

meminta pendapat, merasa berhak atas keputusan akhir. Pola ini jarang terjadi 

perdebatan karena komunikasi hanya didominasi salah satu orang. Pihak yang 

dimonopoli  meminta ijin dan pendapat dari pemegang  kuasa untuk mengambil 

keputusan, seperti hubungan orang tua ke anak. Pemegang kekuasaan 

mendapatkan kepuasan perannya tersebut dengan cara menyuruh, membimbing 

dan menjaga pihak lain, sedangkan pihak lain itu mendapatkan kepuasan lewat 
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pemenuhan kebutuhannya dan tidak membuat keputusan sendiri sehingga dia 

tidak akan menanggung konsekuensi dari keputusan itu sama sekali. 

A.3 Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak 

Menurut Yusuf (dalam Gunawan 2013 : 226) pola komunikasi orang tua 

dikategorikan menjadi 3, yaitu : 

a. Pola Komunikasi membebaskan (Permissive) 

Pola komunikasi permisif ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas 

kepada anak untuk berbuat dan berprilaku sesuai dengan keinginan anak. Pola 

komunikasi permisif atau dikenal pula dengan pola komunikasi serba membiarkan 

adalah orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan, melindungi 

secara berlebihan, serta memberikan atau memenuhi semua keinginan anak secara 

berlebihan. Dalam banyak hal juga anak terlalu diberi kebebasan untuk 

mengambil suatu keputusan. Jadi anak tidak merasa diperdulikan oleh orang 

tuanya, bahkan ketika anak melakukan suatu kesalahan orang tua tidak 

menanggapi sehingga anak tidak mengetahui dimana letak kesalahan yang telah ia 

perbuat atau hal – hal yang semestinya tidak terjadi dapat terulang berkali – kali.  

b. Pola Komunikasi Otoriter (Authoritarian) 

Pola komunikasi otoriter ditandai dengan orang tua yang melarang anaknya 

dengan mengorbankan otonomi anak. Pola komunikasi otoriter mempunyai 

aturan–aturan yang kaku dari orang tua. Dalam pola komunikasi ini, sikap 

penerimaan rendah, namun  kontrolnya tinggi, suka menghukum, bersikap 
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mengkomando, mengharuskan anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi, 

bersikap kaku, cenderung emosional dan bersikap menolak.  

Dalam pola ini, orang tua berpendapat bahwa anak memang harus mengikuti 

aturan yang diterapkan. Sebab apapun peraturan yang ditetapkan orang tua 

semata–mata demi kebaikan anak. Orang tua tak mau repot – repot berpikir bahwa 

peraturan yang kaku seperti itu justru akan menimbulkan serangkaian efek. 

c. Pola Komunikasi Demokratis (Authoritative) 

Pola komunikasi orang tua dengan demokratis pada umumnya ditandai dengan 

adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anak. Mereka membuat semacam 

aturan–aturan yang disepakati bersama. Orang tua yang demokratis ini yaitu orang 

tua yang mencoba menghargai kemampuan anak secara langsung. Orang tua 

dengan pola komunikasi ini akan mementingkan kepentingan anak, tetapi tidak 

ragu mengendalikan mereka. Orang tua yang menerapkan pola komunikasi 

demokratis akan bersikap akan bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya 

pada rasio atau pemikiran–pemikiran  dan orang tua bersikap realistis terhadap 

kemampuan anak, memberikan kebebasan pada anak untuk memilih dan 

melakukan suatu tindakan dan pendekatan pada anak bersifat hangat. orang tua 

mendorong anak-anak agar mampu bersikap mandiri meski tetap menetapkan 

batasan yang jelas terhadap pengendalian atas tindakan anak-anak mereka, 

komunikasi terjadi secara dua arah, sikap orang tua yang mencerminkan 

kehangatan dan penuh kasih sayang. 

Menurut Santrock (dalam Darmawanti & Ervi Laily 2015:2) perbedaan dalam 

pola komunikasi dalam pengasuhan anak ini dipengaruhi oleh beberapa sikap dan 
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perilaku dalam mengasuh dan mendidik anak seperti pengalaman awal dengan 

anak dan nilai budaya tentang cara terbaik dalam mengasuh anak baik secara 

otoriter, demokratis maupun permisif. Pola komunikasi demokratis mampu 

mendorong remaja agar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam 

keluarga yang dapat mempercepat proses pencapaian identitas. Orang tua dengan 

komunikasi otoriter yang cenderung mengendalikan perilaku remaja tanpa 

memberikan kesempatan pada remaja untuk mengemukakan pendapat akan 

mampu menghambat pencapain identitas seorang remaja. Orang tua dengan pola 

komunikasi permisif cenderung memberi bimbingan terbatas kepada remaja dan 

mengizinkan anak remaja mereka mengambil keputusan mereka sendiri akan 

menjadikan seorang anak bingung terhadap pencapaian identitasnya. 

B. Komunikasi Interpersonal 

B.1 Pengertian komunikasi interpersonal 

Komunikasi antarpersonal adalah prosedur yang membuat dua orang bertukar 

informasi, perasaan yang disampaikan me lalui pesan verbal dan nonverbal. 

Definisi ini menggarisbawahi fakta penting bahwa komunikasi antarpersonal tidak 

hanya mementingkan tentang “apa” yang diucapkan, yaitu bahasa yang 

digunakan, tapi “bagaimana” cara bahasa itu diucapkan, misalnya pesan nonverbal 

yang dikirim seperti nada suara dan ekspresi wajah. Komunikasi antar personal 

sebagai komunikasi yang memiliki karakteristik khas sebagai berikut : (1) 

komunikasi dari satu orang kepada satu orang lain, (2) komunikasi yang terjadi 

secara tatap muka, (3) komunikasi yang mencerminkan bentuk dan isi komunikasi 
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yang bersifat interaksi antarpersonal, dan (4) dengan komunikasi yang 

mengutamakan karakteristik individu, peran individu dalam relasi sosial di antara 

mereka (Hartley dalam Liliweri:2015). 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang – orang secara tatap 

muka, yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung. (Mulyana 2010 : 81). Sedangkan menurut Wiryanto (dalam Liliweri 

2015:27) Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam 

situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun 

pada kerumunan orang. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan secara tatap 

muka (face to face), sehingga komunikan dapat memberi feedback secara 

langsung. Adapun yang menjadi tujuan akhir dari proses komunikasi interpersonal 

adalah kesamaan makna akan pesan yang disampaikan komunikator dengan pesan 

yang diterima  komunikan. 

B.2 Tujuan Komunikasi Interpersonal : 

Adapun tujuan komunikasi interpersonal menurut De Vito adalah sebagai 

berikut : 

a. To Learn  

Komunikasi interpersonal memungkinkan orang untuk dapat 

memahami dunia luar, memahami orang lain, daan dirinya sendiri. 
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Dengan membicarakan diri sendriri dengan orang lain, seseorang dapat 

mempelajari dirinya melalui feedback yang diberikan tentang 

perasaannya, pemikirannya, dan perilakunya. Seseorang juga dapat 

mengerti dari feedback yang diberikan, bagaimana penilaian orang lain 

terhadapnya. 

b. To Relate  

Salah satu kebutuhan manusia adalah untuk dicintai dan disukai 

berinteraksi dan membangun relasi yang baik dengan yang lainnya, 

begitu pula sebaliknya, oleh sebab itu manusia harus membangun relasi 

yang baik dengan sesama, saling berinteraksi, yang dapat dilakukannya 

melalui komunikasi interpersonal. 

c. To Influence 

Pengaruh sikap dan perilaku dari seseorang kepada orang lain dapat 

melalui komunikasi interpersonal atau dikenal dengan komunikasi 

interpersonal yang berbentuk persuasif. Misal seperti kegiatan Direct 

Selling yang dilakukan oleh seorang SPG kepada calon konsumen. Atau 

sepertis eorang yang merekomendasikan tempat makan atau film baru 

kepada teman dekatnya. 

d. To Play 

Seseorang memerlukan waktu sejenak untuk istirahat dari kejenuhan 

yang entah ditimbulkan karena pekerjaan, atau kesibukan lainnya 

dengan melakukan kegiatan komunikasi interpersonal seperti mengobrol 

ringan bersama seorang kawan tentang rencana akhir pekan, diskusi 
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mengenai berita olahraga, perkembangan dalam hubungan asmara atau 

bercerita lelucon secara umum  untuk menghabiskan waktu. 

e. To Help 

Dalam kegiatan sehari – hari, komunikasi interpersonal dapat 

digunakan seseorang untuk menolong orang lain, seperti memberikan 

saran, masukan, dan sebagainnya. Keberhasilan dari fungsi komunikasi 

interpersonal ini untuk menolong bergantung pada skill dan pengetahuan 

dari komunikasi interpersonal orang yang melakukannya. (De Vito, 

1995 : 7) 

B.3 Faktor – faktor Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal sebagai suatu proses yang dilakukan dua orang atau 

lebih dimana satu sebagai komunikator dan lainnya sebagai komunikan dapat 

berlangsung dengan baik atau tidak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – 

faktor tersebut dijelaskan oleh Jalaludin Rakhmat (2013 : 129) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Percaya (Trust) 

Percaya merupakan hal paling penting untuk membuka percakapan dalam 

komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi, serta 

memperluas peluang komunikan untuk mencapai maksud komunikasi. Giffin 

mengartikan percaya sebagai mengandalkan perilaku orang untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki dalam situasi yang beresiko (dalam Jalaludin Rakhmat, 

2013 : 129). Hal ini memiliki makna bahwa seseorang memberikan tanggung 
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jawab penuh kepada orang yang ditunjuk sebagai perantara dalam mencapai 

sesuatu yang dianggap bisa melakukannya. 

Jika tidak ada rasa percaya, maka komunikasi tidak akan dapat berjalan sesuai 

dengan maksud yang sesungguhnya sehingga perasaan dan pikiran tidak dapat 

diungkapkan sepenuhnya dan orang lain tidak dapat memahami yang sebenarnya. 

Ada beberapa faktor yang dapat menumbuhkan sikap percaya diri yaitu (a) 

menerima berarti kemampuan dalam menghargai manusia sesuai dengan 

hakikatnya tanpa harus menilai dan berusaha mengendaliakn dalam suatu 

hubungan. (b) empati adalah suatu perasaan individu yang ikut merasakan hal 

yangg sama dengan yang sedang dirasakan orang lain dan menempatkan diri pada 

posisi orang lain dan ikut serta secara emosional dan intelektual pada pengalaman 

orang lain. (c) kejujuran adalah mengatakan atau menyikapi suatu keadaan sesuai 

dengan yang terjadi. 

2. Sikap Supportif  

Komunikasi dapat berjalan dengan baik jika ada sikap supportif atau dukungan 

dari kedua belah pihak dan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Dukungan 

merupakan pemberian dorongan dalam suasana hubungan komunikasi sehingga 

komunikasi interpersonal dapat terus berkelanjutan. Menurut Gibb (dalam 

Jalaludin Rakhmat, 2013 : 134) perilaku yang menimbulkan sikap supportif 

adalah: 

a. Deskripsi : penyampaian perasaan dan persepsi tanpa menilai 

b. Orientasi Masalah : menyatakan keinginan untuk bekerja sama dalam 

pemecahan masalah. 
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c. Spontanitas : Sikap jujur tanpa adanya maksud – maksud tertentu. 

d. Empati : Menempatkan diri pada perasaan orang lain. 

e. Persamaan : Sikap memperlakukan orang lain secara sama dan sejajar jadi 

tidak menunjukkan diri lebih tinggi dari orang lain karena faktor  kekuasaan, 

kekayaan, maupun kemampuan intelektual. 

f. Provisionalis : Kesediaan untuk meninjau kembali pendapat dan mau 

mengakuinya jika salah. 

3. Sikap terbuka 

Hendrick & Hendrick (dalam Wood 2012:155)  menjelaskan bahwa 

keterbukaan diri memiliki nilai – nilai yang penting. Pertama, berbagi perasaan, 

pikiran, dan pengalaman personal sering mempererat kedekatan antar manusia. 

Selanjutnya, ketika orang lain memahami diri kita, mereka dapat merespon kita 

dengan lebih sensitif, sebagai individu yang unik. Membuka diri juga akan 

mengundang orang lain untuk membuka dirinya juga, sehingga kita dapat belajar 

memahami mereka. Terakhir, keterbukaan diri dapat mempengaruhi apa yang kita 

ketahui mengenai diri sendiri dan bagaimana kita merasa mengenai diri sendiri. 

Brooks dan Emmert (dalam Rakhmat, 2013 : 136) menjelaskan karakteristik 

orang yang bersikap terbuka, adalah sebagai berikut : (a) Menilai pesan secara 

objektif, (b) Mampu membedakan sesuatu hal yang baik dan buruk dengan 

mudah, (c) Berorientasi pada isi pembicaraan, (d) mencari informasi dari berbagai 

sumber, (e) lebih bersifat provisional dan bersedia mengubah kepercayaannya. 
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C. Komunikasi Dalam Keluarga 

C.1 Pengertian Keluarga 

Menurut Gunarsah (1986:1) Keluarga merupakan lingkungan dimana kegiatan 

produsen dan konsumen terjadi sekaligus, harus mempersiapkan dan menyediakan 

segala kebutuhan sehari- hari seperti sandang dan pangan, setiap anggota keluarga 

dibutuhkan dan saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka dapat hidup 

senang dan tenang.  

Menurut Hurlock (1978:201) Beberapa sumbangan umum dan penting yang 

diberikan keluarga terhadap perkembangan anak adalah sebagai berikut : 

a. Perasaan aman karena menjadi anggota kelompok yang stabil 

b. Orang – orang yang dapat diandalkannya dalam memenuhi kebutuhannya – 

fisik dan psikologis. 

c. Sumber kasih sayang dan penerimaan, yang tidak terpengaruh oleh apa yang 

mereka lakukan. 

d. Model pola perilaku yang disetujui guna belajar menjadi sosial. 

e. Bimbingan dalam pengembangan pola perilaku yang disetujui secara sosial. 

f. Orang – orang yang dapat diharapkan bantuannya dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi tiap anak dalam penyesuaian pada kehidupan. 

g. Bimbingan dan bantuan dalam mempelajari kecakapan motorik, verbal, dan 

sosial yang diperlukan untuk penyesuaian. 

h. Perangsang kemampuan untuk mencapai keberhasialn di sekolah dan 

kehidupan sosial. 
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i. Bantuan dalam menetapkan aspirasi yang sesuai dengan minat dan 

kemampuan. 

j. Sumber persahabatan sampai mereka cukup besar untuk mendapatkan teman 

di luar rumah atau bila teman di luar tidak ada. 

C.2 Bentuk Komunikasi dalam keluarga 

Bentuk – bentuk komunikasi dalam keluarga menurut Djamarah (2004: 122 – 

134) adalah sebagai berikut : 

a. Interaksi Ayah & Ibu 

Komunikasi orang tua adalah komunikasi yang dilakukan oleh ayah dan ibu. 

Sebagai orang tertua di dalam keluarga bertujuan untuk menekankan bagaimana 

pentingnya peran keduanya dalam penentu susasana dalam keluarga. Karakter 

anak dapat dipengaruhi ooleh baik atau buruknya komunikasi di antara orang tua. 

b. Interaksi Orang tua dan Anak 

Komunikasi orang tua dan anak adalah komunikasi yang terjalin antara ayah 

dan ibu kepada anaknya. Di sini peran orang tua yang bertanggung jawab dalam 

masalah pendidikan anak.  Komunikasi yang terjadi antara kedua orang tua dan 

anak bersifat dua arah dengan pemahaman bersama. Keduanya berhak untuk 

menyampaikan pendapat, pikiran, informasi, dan nasehat. Komunikasi ini akan 

berjalan efektif apabila adanya keterbukaan, rasa empati, dukungan, perasaan 

positif dan kesamaan antara anak dan orang tua. 
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c. Interaksi antara Anak dan Anak lainnya 

Komunikasi yang terjadi antara anak satu dengan anak lain.Orang tua memiliki 

peran untuk membimbing dan mendampingi selama proses komunikasi terutama 

pada anak yang masih muda. Biasanya dipengaruhi oleh tingkat usia dan faktor 

kelahiran. 

C.3 Komunikasi Ibu dan Anak 

Hubungan antara ibu dan anak tidak hanya terjadi pasca kelahiran, tetapi sudah 

berlangsung ketika anak sedang berada dalam kandungan. Hubungan ibu dan anak 

bersifat fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis makanan yang dimakan oleh 

ibu yang sedang hamil akan mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Sedangkan 

secara psikologis, anatara seorang ibu dan anak terjalin hubungan emosional 

yangg kuat yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan darah antara ibu dan anak 

melahirkan pendidikan yang bersifat kodrati. Karenanya secara naluriah, 

meskipun mendidik anak merupakan suatu kewajiban, tetapi setiap ibu merasa 

terpanggil untuk mendidik anaknya dengan cara mereka sendiri. 

Hawari (dalam Nora & Erlina 2011:55) mengungkapkan bahwa komunikasi 

antara ibu dan anak adalah komunikasi yang melibatkan unsur – unsur 

penerimaan, kehangatan, dan kasih sayang sehingga membentuk saling pengertian 

antara ibu dan anak. Bagaimana cara anak mengatasi masalah, dapat menerima 

kekurangan dirinya, bagaimana anak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, dan 

bersemangat dalam menjalani hidup penting dipahami anak dengan cara 
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berkomunikasi secara lancar, nyaman, dan akrab dengan ibu (Fuad dalam 

penelitian Nora & Erlina 2011:55). 

Komunikasi yang dilakukan ibu dan anak menurut De Vito (1995) melibatkan 

lima aspek komunikasi yaitu sebagai berikut : 

a. Keterbukaan (oppeness) , dengan adanya keterbukaan antara ibu dan 

anak, anak dapat terbuka dalam pikiran dan perasaan yang 

dihadapinyakepada ibu sehingga komunikasi yang dilakukan dapat 

berjalan secara jujur dan bertanggungjawab. Anak yang melakukan 

komunikasi secara terbuka pada ibunya akan membuat ibu 

memahami setiap dinamika yang dihadapi anak, terutama saat anak 

memasuki usia remaja. 

b. Empati (Empaty), merupakan kemampuan untuk merasakan setiap 

apa yang dialami atau dirasakan oleh orang lain tanpa anak yang 

selalu dapat merasakan apa yang ibu alami seperti dia mengalaminya 

sendiri tanpa kehilangan identitasnya sebagai anak yang harus 

membantu dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Ibu juga dapat 

merasakan apa yang sedang dirasakan anaknya sehingga muncul 

perasaan nyaman dan peduli dalam diri ibu dan anak. 

c. Dukungan, komunikasi yang dilakukan ibu dan anak lebih bersifat 

deskriptif daripada evaluatif sehingga anak didalam mengemukakan 

pendapat, pikiran, serta perasaannya tidak mengalami ketakutan.  

d. Sifat Positif, komunikasi yang dilakukan oleh ibu pada anak 

memiliki nilai – nilai penghargaan dan memuji apa yang 
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disampaikan anak kepada ibu. Pujian tersebut dapat meningkatkan 

rasa percaya diri anak dalam mengemukakan pendapat yang 

dirasakan dan dipikirkan anak dan membuat anak lebih menghargai 

dirinya, dengan demikian anak merasa hidupnya bermakna.  

e. Kesamaan (similarity), komunikasi dengan kesetaraan tidak 

mengharuskan anak untuk selalu menerima dan menyetujui 

perkataan dan perilaku ibu. Secara umum, permintaan anak harus 

disampaikan secara sopan sehingga ibu dapat memahaminya sebagai 

sebuah kebutuhan, bukan dengan cara menuntut ibunya. Bagi ibu, 

tidak menunjukkan superioritasnya sebagai orangtua yang berhak 

mengatur anaknya dan selalu menang. Kesetaraan  yang dibentuk ibu 

dalam berkomunikasi kepada anak akan membuat anak memiliki 

teman yang baik untuk berbagi dalam segala hal selain teman 

sekolah maupun teman di luar rumah. Anak akan selalu mendapat 

kebahagiaan dan mampu menjalin relasi dengan baik pada siapa saja 

sehingga membuatnya merasa tidak sendirian dan diabaikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartini Marzuki yang 

berjudul Analisis Implementasi Parenting dalam Mengembangkan Perilaku Sosial 

Anak Narapidana :Studi Kasus pada Anak Narapidana Wanita di Lapas Bolangi 

Makassar, didapatkan hasil penelitian bahwa Perilaku sosial anak narapidana 

menunjukkan anak narapidana wanita lebih mudah membangun hubungan yang 

baik hanya dengan orang-orang yang mengasuhnya, kemandirian dan kepercayaan 

diri anak narapidana dapat ditunjukkan dengan teman sebaya di lingkungan 
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rumahnya maupuan di sekolah meskipun inisiatif dan dominasinya tidak terlihat 

saat anak berinterkasi dengan teman-temannya. 

D. Percaya Diri 

D.1 Pengertian percaya diri 

Menurut Lauster (dalam Darmawanti & Ervy 2015:2) kepercayaan diri 

merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga 

orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas terhadap tindakan – tindakannya, 

merasa bebas untuk melakukan hal – hal sesuai keinginannya dan bertanggung 

jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, 

memiliiki dorongan berprestasi serta mengenal kelebihan dan kekurangannya. 

Selanjutnya Lauster menggambarkan bahwa orang yang memiliki kepercayaan 

diri mempunyai ciri – ciri tidak mementingkan diri sendiri (toleransi), tidak 

membutuhkan dorongan orang lain, optimis, juga gembira.  

Menurut Rahmat (2013 : 107) kepercayaan diri merupakan suatu kepercayaan 

terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya serta 

bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh mengacu pada konsep 

diri. Sedangkan menurut Maslow (dalam Liliweri 2015 : 92) bahwa rasa percaya 

diri bisa timbul apabila adanya pemenuhan kebutuhan dihargai dan menghargai. 

Hal ini akan menumbuhkan kekuatan, kemampuan, dan perasaan berguna yang 

dibutuhkan dunia. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi akan muncul perasaan 

rendah diri, tak berdaya, dan putus asa. 
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Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 

diri adalah rasa yakin dan mampu melakukan hal – hal yang diinginkan, 

menghargai kemampuan diri serta berinteraksi dengan baik dengan orang lain. 

D.2 Pembentukan Rasa Percaya Diri 

Terbentuknya rasa percaya diri membutuhkan waktu yang relatif lama, dan 

pembentukan ini tidak bisa diartikan sebagai suatu reaksi yang tidak biasa dari 

seseorang dapat merubah rasa percaya dirinya. Menurut Rais (dalam Sobur, 2011) 

saat seorang anak memasuki usia remajanya, dia mengalami begitu banyak 

perubahan di dalam dirinya, baik sikap maupun fisiknya. Setelah anak bertambah 

besar,dia mempunyai hubungan yangg lebih luas lagi dengan teman sebayanya. 

Memiliki banyak temanatau lebih banyak kenalan dapat mengakibatkan dirinya 

lebih banyak menerima masukan tentang sikap maupun fisiknya. Singkatnya, 

dapat disimpulkan bahwa menurut Lindgren (dalam Sobur, 2011) rasa percaya 

diri dapat terbentuk karena adanya interaksi individu dengan orang – orang 

sekitarnya.  

D.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri 

Menurut Lauster  (dalam Darmawanti & Ervy 2015:2) faktor – faktor yang 

mempengaruhi rasa percaya diri adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan pribadi, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk mengembangkan diri dimana individu yang bersangkutan 
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tidak terlalu cemas dalam tindakannya, tidak tergantung dengan 

orang lain dan mengenal dengan baik kemampuannya sendiri. 

b. Interaksi sosial, yaitu mengenai bagaimana individu dalam 

berhubungan dengan lingkungannya dan mengenal sikap individu 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, bertoleransi dan dapat 

menerima serta menghargai orang lain. 

c. Konsep diri, yaitu bagaimana individu memandang dan menilai 

dirinya sendiri serta positif atau negatif mengenai kelebihan dan 

kekurangannya. 

Menurut Centi (1993: 16-23) rasa percaya diri juga dapat dipengaruhi oleh 

pengalaman hubungan kita dengan orang lain dan bagaimana orang lain 

memperlakukan kita adalah sebagai berikut : 

a. Orang tua 

Orang tua memegang peran paling istimewa. Jika mereka secara 

tulus dan konsisten menunjukkan cinta dan sayang kepada kita, kita 

dibantu untuk memandang diri sendiri pantas untuk dicintai, baik oleh 

orang lain maupun diri sendiri. Orang tua yang terlalu menuntut, yang 

nampak tidak pernah puas dengan apapun yang telah dilakukan anak, 

akan gagal menumbuhkan rasa percaya diri atau pandangan yang positif 

dalam diri anak. 

b. Saudara Kandung 
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Hubungan dengan saudara kandung juga penting dalam 

pembentukan konsep diri. Anak sulung yang diperlakukan seperti 

pemimpin oleh adik–adiknya dan mendapat banyak kesempatan untuk 

berperan sebagai penasehat mereka, mendapat keuntungan besar dari 

kedudukannya dalam hal mengembangkan konsep diri yang sehat. 

Sedang anak bungsu mungkin mengalami hal yang berlawanan.  Kakak- 

kakaknya mungkin terus–menerus menganggap dan memperlakukannya 

sebagai anak kecil. Akibatnya kepercayaan dan harga dirinya 

berkembang amat lambat, bahkan sulit. 

c. Sekolah  

Di zaman modern ini sekolah mempunyai peranan yang sangat 

penting dan semua orang “diwajibkan” untuk memasukinya. Tokoh 

utama di sekolah adalah guru. Pribadi, sikap tanggapan, dan perlakuan 

seorang guru membawa dampak besar bagi penanaman gagasan dalam 

pikiran siswa tentang diri mereka. Siswa yang banyak diperlakukan 

buruk (dihukum dan ditegur) cenderung lebih sulit mengembangkan 

kepercayaan dan harga diri. Sebaliknya siswa yang banyak dipuji, 

mendapat penghargaan dan diberi hadiah karena prestasi studi, seni 

ataupun olahraga cenderung lebih mudah membentuk konsep diri yang 

positif. 

d. Teman Sebaya  

Dalam pergaulan dengan teman itu, apakah kita disenangi, dikagumi, 

atau  tidak ikut menentukan dalam menentukan gambaran diri kita. Bila 
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kita menemukan diri kalah “cakep”, pandai dalam studi, hebat 

berolahraga dan seni dibandingkan mereka, maka gambaran diri kita 

yang positif juga terhambat tumbuh.  

e. Masyarakat 

Sebagai anggota masyarakat sejak kecil, kita dituntut untuk 

bertindak menurut cara dan patokan tertentu yang berlaku dalam 

masyarakat kita. Norma itu menjadi bagian dari cita – cita diri kita. 

Semakin kita mampu memenuhi norma dan diterima masyarakat, 

semakin lancar harga diri kita berkembang. 

f. Pengalaman 

Banyak pandangan tentang diri kita, dipengaruhi juga oleh 

pengalaman keberhasilan dan kegagalan kita. Keberhasilan studi, 

bergaul, berolahraga, dan seni atau berorganisasi lebih mudah 

mengembangkan harga diri kita. Sedang kegagalan dapat menghambat 

perkembangan gambaran diri yang positif.  

D.4 Ciri –ciri orang yang kurang percaya diri 

Menurut Mansur (2014 : 87) sikap atau perilaku remaja yang memiliki harga 

diri rendah atau kurang percaya diri adalah sebagai berikut : 

a. Tidak mau mencoba sesuatu hal yang baru 

b. Merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan. 

c. Punya kecenderungan untuk melempar kesalahan yang dilakukan 

pada orang lain. 
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d. Memiliki emosi yang kaku dan disembunyikan. 

e. Mudah mengalami perasaan frustasi dan tertekan. 

f. Meremehkan bakat dan kemampuannya sendiri. 

D.5 Ciri -Ciri Orang yang percaya diri 

Menurut Thursan Hakim (dalam Kusumaningtyas 2012:117) ciri-ciri orang 

yang percaya diri antara lain sebagai berikut : 

a) Memiliki keberanian untuk mencapai apa yang diinginkan b) Selalu 

bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu c) Mampu 

menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi d) 

Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi e) 

Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya f) Memiliki kemampuan bersosialisasi g.) Selalu 

bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya 

dengan tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi persoalan 

hidup. 

E.  Remaja 

E.1 Pengertian Remaja 

Santrock (2007:20) mengungkap bahwa masa Remaja (adolescence) adalah 

periode transisi perkembangan antara masa kanak–kanak dengan masa dewasa, 

yang melibatkan perubahan perubahan biologis, kognitif, dan sosio–emosional. 

Tugas pokok remaja adalah mempersiapkan diri memasuki masa dewasa.  Orang 
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tua menemukan kenyataan bahwa masa remaja penuh dengan kebingungan, ketika 

anak–anaknya yang mengalami kebahagiaan sebelumnya tiba–tiba menunjukkan 

sikap tak mau bekerja sama, berperilaku agresif dan provokatif. Mitos tentang 

masa remaja sebagai masa “storm and stress” sulit dibantah, sebab masa ini 

adalah masa penuh gejolak, namun tidak seorang remajapun yang tidak dapat 

ditolong oleh orang tuannya yang telah membina hubungan dengan mereka sejak 

kanak – kanak (Balson 1993:143). 

Remaja sebagai salah satu komponen generasi muda, mempunyai peran besar 

dan menentukan masa depan bangsa. Hasil laporan badan kesehatan dunia World 

Health Organization (WHO) tahun 2011 memberikan gambaran bahwa sebanyak 

29% penduduk dunia terdiri dari remaja, dan 80% diantaranya tinggal di Negara 

berkembang, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010 dalam Pertiwi dkk, (2016) 

menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia berjumlah 237.641 juta jiwa. Dari 

jumlah tersebut, sekitar 81,4 juta orang atau sekitar 34,26% diantaranya anak 

berumur 15 - 18 tahun dan populasi anak remaja di Indonesia mencapai tidak 

kurang dari 43,6 juta jiwa atau 19,64%. 

E.2 Pembagian Perkembangan Masa Remaja 

 Menurut Mansur & Budiarti (2014:77) dalam tumbuh kembangnya menuju 

dewasa, berdasarkan kematangan psikososial dan seksual, semua remaja akan 

melewati tahapan berikut : 

1. Masa remaja awal/dini (early adolescence) : usia 11 – 13 tahun 

2. Masa remaja pertengahan (middle adolescence) : usia 14 – 16 tahun 

3. Masa remaja lanjut (late adolescence) : usia 17 – 20 tahun. 
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E.3 Kebutuhan masa remaja 

Kebutuhan fisik, sosial, dan emosional pada masa remaja antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Kebutuhan akan kasih sayang 

Kebutuhan kasih sayang meliputi menerima kasing sayang dari keluarga, 

orang lain, pujian atau sambutan hangat dari teman – teman, menerima 

penghargaan atau apresiasi dari guru. 

b. Kebutuhan ikut serta dan dterima di kelompok 

Menyatakan afeksi kepada kelompok, turut memikul tanggung jawab 

kelompok, serta menyatakan kesediaan dan kesetiaan pada kelompok. 

c. Kebutuhan berdiri sendiri 

Remaja membutuhkan pengakuan dari lingkungannya bahwa ia mampu 

melaksanakan tugas – tugas seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, 

serta dapat bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang 

dikerjakannya. 

d. Kebutuhan untuk berprestasi 

Remaja memiliki dorongan untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis. 

e. Kebutuhan pengakuan dari orang lain 

Kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. 

Remaja membutuhkan pengakuan akan kemampuannya. 

f. Kebutuhan untuk dihargai. (Mansur & Budiarti, 2014: 76-77) 

E.4 Permasalahan Psikologis pada Masa Remaja 
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Menurut Mansur & Budiarti (2014 : 85-89)  menjelaskan 10 masalah 

psikologis pada masa remaja adalah: rasa malu yang tinggi, emosionalitas, kurang 

percaya diri, antagonisme sosial, suka berkhayal berlebihan atau disebut “day 

dreaming”, antagonisme seks, cepat bosan, keinginan untuk menyendiri, 

keengganan untuk bekerja, dan sikap tidak tenang. Mansur menambahkan bahwa 

beberapa permasalahan di atas pada dasarnya saling berkaitan. Seperti rasa malu 

yang tinggi, itu dipicu oleh sikap rendah diri atau tidak percaya diri seseorang 

terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga merasa dinilai rendah orang lain. 

Rasa tidak percaya diri pulalah yang mengakibatkan seseorang dilanda 

kecemasan- kecemasan sehingga seringkali bersikap tidak tenang dan 

berkeinginan untuk menyendiri merenungi masalah – masalah hidupnya. Bisa 

dikatakan beberapa permasalahan di atas bersumber pada keyakinan pada diri atau 

yang dikenal dengan percaya diri. 

F. Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan 

F.1 Pengertian Narapidana 

Sebelum membahas mengenai narapidana, ada baiknya kita mengetahui apa itu 

pidana penjara. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 

bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut 

di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati 

semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang 

dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar 

peraturan tersebut. (Lamintang dalam Priyatno, 1988 : 69)  
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Sedangkan Narapidana menurut pasal 1 angka 7 Undang – Undang No. 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian 

terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU/12/1995). 

Oleh karenanya, jika perkara masih menempuh proses peradilan dan berbagai 

upaya hukum selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.  

Narpidana yang menjalani pidana di Lapas, pada dasarnya telah kehilangan 

kebebasan selama menjalani pidana. Narapidana yang bersangkutan hanya dapat 

bergerak di dalam lapas saja. Narapidana (Napi) sebagaimanapun wujudnya 

adalah manusia, dalam kehidupan sehari – harinya mempunyai kebutuhan hidup 

yang sama dengan manusia lainnya. Baik itu kebutuhan makan, minum, rasa 

aman, rasa senang, rasa kasih sayang, rasa sedih, dan ingin mendapatkan 

perlindungan hukum sebagaimana mestinya masyarakat di Negara Republika 

Indonesia. 

F.2 Hak – Hak Narapidana Berdasarkan Undang –Undang 

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar. Pertama merupakan hak – hak 

yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak yang dimaksudkan adalah hak – hak 

moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak –hak tersebut bertujuan 

untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, Hak berlandaskan hukum yang 

dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik 

secara nasional maupun internasional. Ketentuan mengenai syarat – syarat dan 

tata cara pelaksanaan hak – hak Narapidana sebagaimana Narapidana sebagai 
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manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak – hak 

dasarnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Pasal 14 : 

1. Narapidana Berhak : 

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atas kepercayaannya; 

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dann makanan yang layak; 

e. menyampaikan keluhan; 

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang; 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya; 

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

k. mendapatkan kebebasan bersyarat; 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak – hak 

lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

Selain itu, pihak pemasyarakatan juga menyediakan fasilitas Cuti 

Mengunjungi Keluarga (CMK) yang hanya berlaku tiga bulan sekali. Berdasarkan 

PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan Pasal 42 : 

1. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapida dan 

anak didik pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama 

keluarga di tempat kediamannya. 

2. Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 

(dua) hari atau 2 X 24 ( dua kali dua puluh empat) jam. 

3. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh kepala LAPAS dan 

wajib diberitahuukan kepada kepala BAPAS setempat. 

4. Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Menteri. 

 

 



34 

 

F.3 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Adapun pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan di dalam 

Undang–Undang nomor 12 tahun 1994 pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. 

Pasal 1 Ayat 1 : 

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. 

Pasal 1 Ayat 2 : 

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 

cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.  

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, 

berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak – hak 

mereka untuk menjalani ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga 

maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun 

elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Selanjutnya 

untuk menjamin terselenggarannya hak – hak tersebut, selain diadakan unit 
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Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan 

pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi 

saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran 

mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit 

Pelaksanaan Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. 

F.4 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka 

membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab (pasal 2 UU No. 12/1995). 

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas 

pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui 

pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan di samping 

bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga 

yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 

diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan 

penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung 

dalam Pancasila. 
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F.5 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Adapun  yang menjadi fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 

masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang 

bebas darn bertanggung jawab (pasal 3 UU No.12/1995). Yang dimaksud dengan 

“berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan 

Pemasyarakatan dengan masyarakat. 

Dalam mewujudkan apa yang diharapkan, sistem pembinaan pemasyarakatan 

dilaksanakan berdasarkan asas : 

a. Pengayoman; 

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 

c. Pendidikan; 

d. Pembimbingan; 

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;dan 

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 

orang – orang tertentu. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Dari judul penelitian ini, ada dua penelitian terdahulu yang peneliti jadikan 

referensi dan acuan : 

Penelitian pertama adalah penelitian oleh Hendri Gunawan dengan judul “Jenis 

Pola Komunikasi Orang Tua dengan Anak Perokok Aktif di Desa Jembayan 

Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara” tahun 2013 Universitas 

Mulawarman. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa dari 5 subjek 

penelitian, 3 menggunakan pola komunikasi Authoritarian sedangkan 2 subjek 

lainnya menggunakan pola komunikasi permissive (membebaskan) Adapun yang 

menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah  sama – sama 

meneliti tentang pola komunikasi yang ada dalam lingkungan keluarga dengan 

menggunakan pendekatan dan tipe penelitian yang sama, yakni kualitatif 

deskriptif. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti 

lakukan terletak pada ruang lingkup penelitian, dimana peneliti saat ini hanya 

akan fokus pada komunikasi yang dilakukan oleh ibu saja. Sedangkan penelitian 

terdahulu juga melihat dari kacamata anak dan juga suami. Selanjutnya terkait 

topik yang angkat, peneliti terdahulu membahas tentang anak dengan status 

perokok aktif, sementara peneliti sekarang mengangkat topik tentang aspek 

percaya diri pada anak.  

Selanjutnya penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari 

Agisya dengan judul “Pola Komunikasi Ibu Single Parent dengan Kematangan 

Emosi Remaja” tahun 2016 Universitas Muhammadiyah Malang. Puspitasari 
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mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola 

komunikasi single parent dengan kematangan emosi remaja. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan bahwa 4 dari 5 subjeknya menggunakan pola komunikasi 

persamaan sedangkan salah satu diantaranya menggunakan pola komunikasi 

seimbang terpisah. Adapun yang menjadi persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang terletak pada jenis dan pendekatan penelitian yang sama-sama 

menggunakan kualitatif deskriptif. Selanjutnya baik peneliti sekarang maupun 

peneliti terdahulu sama – sama menjadikan teori pola komunikasi De Vito yang 

terdiri dari komunikasi persamaan, seimbang terpisah, tak seimbang terpisah dan 

monopoli sebagai acuan. Selanjutnya pada ruang lingkup penelitian yang sama-

sama berfokus pada komunikasi yang dilakukan oleh ibu saja. Sedangkan 

perbedaan penelitian terletak pada topik penelitian. Jika peneliti terdahulu 

mengangkat topik pada aspek kematangan emosi remaja, maka peneliti sekarang 

mengangkat topik percaya diri remaja. Pun pada Teknik pengumpulan data 

dimana peneliti terdahulu menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara 

dan dokumentasi, sementara peneliti sekarang hanya menggunakan wawancara 

dan dokumentasi.  


