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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Komunikasi 

Hakikat komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia, di mana yang 

dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam istilah komunikasi terdapat pesan atau (message), 

orang yang memberi pesan (komunikator), dan orang yang menerima pernyataan 

(komunikan). Komunikasi juga berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan. Selain itu pesan dalam komunikasi memiliki dua aspek, yakni yang pertama 

adalah isi pesan (the content of message) dan kedua adalah lambang (symbol). Secara 

kongkrit, pesan adalah pikiran atau perasaan, sementara lambang adalah bahasa (Effendy, 

2007). 

Menurut Mulyana (2007), komunikasi menjadi sebuah proses berbagi makna melalui 

perilaku verbal dan non verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan 

dua orang atau lebih. Komunikasi disebut efektif apabila penerima menginterpretasikan 

pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh pengirim. Agar pesan dapat 

tersampaikan secara efektif, maka yang pertama, kita harus mengusahakan agar pesan-

pesan yang kita kirim mudah dipahami. Kedua, sebagai pengirim kita harus memiliki 

kredibilitas di mata penerima. Ketiga, kita harus berusaha mendapatkan umpan balik atau 

feedback secara optimal tentang pengaruh pesan kita bagi penerima. Dengan kata lain, 

seseorang harus memiliki kredibilitas dan keterampilan untuk mengirim pesan secara 

efektif. 
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John R. Wenburg dan William W. Wilmot, serta Kenneth K. Sereno dan Edward M. 

Bodaken (dalam Mulyana, 2010) menjelaskan tiga kerangka pemahaman mengenai 

komunikasi, diantaranya: 

1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, yaitu komunikasi yang mengisyaratkan 

penyampaian pesan searah dari satu orang kepada orang lainnya, baik secara 

langsung maupun melalui media. Pemahaman komunikasi ini berorientasi pada 

variabel-variabel tertentu, seperti isi pesan (pembicaraan), cara penyampaian 

pesan, dan daya bujuknya atau efek (pesan) komunikasi. 

2. Komunikasi sebagai interaksi, yaitu penyampaian pesan baik verbal maupun non 

verbal yang kemudian terdapat jawaban atas pesan yang disampaikan atau disebut 

umpan balik (feedback). 

3. Komunikasi sebagai transaksi, yaitu komunikasi yang berlangsung bila seseorang 

telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal ataupun perilaku non 

verbal. Kelebihan komunikasi ini adalah bahwa komunikasi tersebut tidak 

membatasi pada komunikasi yang disengaja atau respon yang dapat diamati. 

Dari sekian banyak definisi tentang komunikasi, kesamaan akan inti pengertiannya 

adalah di mana komunikasi memiliki dasar pada hubungan timbal balik antara satu orang 

dengan orang lainnya. Komunikasi memiliki banyak fungsi, dan bisa bersifat merugikan 

maupun menguntungkan bagi pelakunya. Hal tersebut tergantung pada bagaimana pola 

komunikasi atau model komunikasi yang telah dilakukan. Pola komunikasi menentukan 

perilaku atau sikap seseorang, karena melalui pola komunikasi yang diterapkan dapat 

diketahui kepribadian seseorang secara lebih jelas. 
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Mulyana (2010) menyatakan, terdapat empat fungsi komunikasi berdasarkan 

kerangka seperti yang dikemukakan oleh William I. Gorden, yaitu: 

1. Komunikasi sebagai komunikasi sosial, mengisyaratkan bahwa komunikasi dinilai 

penting untuk membangun konsep-konsep diri, serta aktualitas diri untuk 

kelangsungan hidup dalam memperoleh kebahagiaan agar terhindar dari tekanan. 

2. Pembentukan konsep diri, atau pandangan mengenai siapa diri kita. 

3. Pernyataan eksistensi diri, di mana seseorang berkomunikasi untuk menunjukkan 

keberadaannya. 

4. Untuk kelangsungan hidup, dengan memupuk hubungan dan memperoleh 

kebahagiaan. 

Dari keempat fungsi dan pengertian komunikasi di atas, bisa disimpulkan bahwa 

komunikasi memiliki peran sangat penting dari banyak aspek kehidupan manusia. Sebagai 

makhluk sosial, manusia memiliki ketergantungan tertentu terhadap sesama dengan 

berbagai tingkatan, dengan tujuan untuk mencapai hubungan yang harmonis. Hubungan 

tersebut bisa dimaknai sebagai hubungan dengan orang lain, maupun dengan diri sendiri. 

Keharmonisan hubungan tentu dipengaruhi oleh bagaimana keselarasan pola dan jenis 

komunikasi yang diterapkan. 

2.1.1 Pola Komunikasi 

Secara pengertian, pola komunikasi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian 

hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses penyampaian dan penerimaan 

pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan tersebut dapat dipahami (Djamarah, 

2004). Sebagaimana sifat sebuah pola, maka pola komunikasi juga berlangsung 
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secara terus-menerus, bahkan memiliki alur tertentu tergantung dari lingkup 

komunikasi berlangsung. 

Pola komunikasi ini bisa dipandang dari bagaimana cara penyampaian pesan 

dan peran pelaku dalam suatu proses komunikasi. Dari cara penyampaiannya, 

Effendy (2007) membagi pola komunikasi sebagai berikut: 

1. Pola Komunikasi Primer 

Pola komunikasi primer merupakan sebuah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan, dengan menggunakan suatu simbol sebagai 

media atau saluran. Dalam pola ini terdapat dua lambang, yaitu lambang 

verbal dan non verbal. Lambang verbal yakni bahasa, yang paling sering 

digunakan karena kemampuannya mengungkapkan pikiran komunikator. 

Sedangkan lambang non verbal yakni lambang bukan bahasa yang 

digunakan dalam berkomunikasi, namun merupakan isyarat dengan 

penggunaan anggota tubuh seperti mata, kepala, bibir, tangan, dan lain 

sebagainya. 

2. Pola Komunikasi Sekunder 

Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan, dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. 

Komunikator menggunakan media kedua ini karena sasaran komunikasi 

berada di tempat yang jauh, atau banyak jumlahnya. Dalam 

perkembangannya, proses komunikasi secara sekunder akan semakin efektif 

dan efisien, karena terdukung oleh teknologi informasi yang kian canggih. 
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3. Pola Komunikasi Linier 

Linier di sini mengandung pengertian lurus, yang berarti perjalanan dari satu 

titik ke titik yang lain secara lurus, yang mana penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan dimaknai sebagai titik terminal. Proses 

komunikasi ini umumnya terjadi dalam komunikasi tatap muka (face to 

face), tetapi juga ada kalanya komunikasi bermedia. Dalam proses 

komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila terdapat 

perencanaan sebelum komunikasi dilaksanakan. 

4. Pola Komunikasi Sirkuler 

Sirkuler diartikan sebagai sebuah bentuk bulat, bundar, atau keliling. Proses 

secara sirkular tersebut memungkinkan terjadinya feedback atau umpan 

balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator, sebagai penentu 

utama keberhasilan suatu komunikasi. Dalam pola seperti ini, proses 

komunikasi berjalan secara simultan atau terus menerus dengan adanya 

umpan balik antara komunikator dan komunikan. 

Sedangkan berdasarkan peran antara komunikator dan komunikan dalam proses 

komunikasi, Effendy (2001) juga membedakannya dalam tiga pola, yakni: 

1. Pola Komunikasi Satu Arah 

Merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan, baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa adanya 

feedback dari komunikan, di mana dalam hal ini komunikan berperan 

sebagai pendengar. 
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2. Pola Komunikasi Dua Arah 

Disebut juga dengan two way traffic communication, yaitu ketika 

komunikator dan komunikan berperan aktif dalam bertukar fungsi mereka 

dalam proses komunikasi. Pada hakikatnya, komunikator utama berperan 

mengawali percakapan dan memiliki tujuan tertentu melalui proses 

komunikasi tersebut. Pola ini bersifat dialogis, serta terdapat feedback secara 

langsung. 

3. Pola Komunikasi Multi Arah 

Yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok dengan lebih 

banyak pelaku, di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar 

pikiran secara dialogis namun dengan jumlah partisipan lebih dari dua orang. 

 

2.2 Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal (interpersonal communication) merupakan komunikasi 

yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara 

terorganisasi maupun di dalam kerumunan (Wiryanto, 2006). Sementara DeVito (dalam 

Pratikto, 1987) mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai pengiriman pesan-pesan 

dari seseorang, dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang, dengan efek dan 

umpan balik yang langsung. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua 

orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka, serta memungkinkan pesertanya 
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dapat menangkap reaksi orang lain dan mendapatkan umpan balik pada waktu itu juga, baik 

secara verbal maupun non verbal. 

Menurut Mulyana (2010), bentuk khusus dari komunikasi interpersonal ialah 

komunikasi diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti 

suami-istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, dan sebagainya. Komunikasi diadik memiliki 

beberapa ciri, yaitu pihak-pihak yang berkomunikasi dalam jarak yang dekat, serta 

mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun non 

verbal. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan sempurna, komunikasi interpersonal 

berperan penting di segala dimensi waktu selama manusia masih memiliki emosi. Dan pada 

kenyataannya, komunikasi interpersonal membuat hubungan antar manusia menjadi lebih 

akrab dengan sesamanya. 

1.2.1 Unsur-unsur Komunikasi Interpersonal 

Unsur-unsur komunikasi interpersonal adalah elemen yang terdapat dalam 

proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan, di mana terdapat 

umpan balik di dalamnya dan berlangsung secara berulang-ulang serta terus menerus 

(Liliweri, 2015). 

Konteks merupakan salah satu unsur dalam komunikasi, yang bisa dimaknai 

sebagai lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Selanjutnya, pengirim dan 

penerima pesan merupakan unsur komunikasi berikutnya yang sangat penting dalam 

komunikasi. Adanya keinginan dari pengirim untuk menyampaikan pesan kepada 

seseorang (dalam hal ini penerima) memungkinkan adanya sebuah komunikasi. 
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DeVito (1997) mengatakan bahwa komunikasi bersifat transaksional, yang artinya di 

dalam sebuah komunikasi pengirim juga dapat berfungsi sebagai penerima sekaligus. 

Unsur berikutnya yang tidak kalah penting adalah pesan yang disampaikan. 

Pesan dapat berupa verbal atau non verbal. Sementara pesan yang merupakan 

tanggapan dari penerima kepada pengirim disebut umpan balik (feedback), sedangkan 

pesan yang diberikan sebelum pengirim menyampaikan pesan (yang sesungguhnya 

yang ingin disampaikan) disebut dengan umpan maju (feedforward). 

Saluran merupakan unsur komunikasi berikutnya, yaitu berupa media yang 

digunakan dalam berkomunikasi. Sebagai media penyampaian pesan, maka perlu 

diperhatikan ketepatan pemilihan media dalam menyampaikan sebuah pesan, apakah 

pesan tersebut disampaikan secara lisan atau tulisan. Tentunya masing-masing media 

akan mempunyai dampak (efek) yang berbeda pada penerima pesan. Efek yang 

dimaksudkan dapat berupa penambahan informasi baru bagi seseorang (aspek 

kognitif), menimbulkan perasaan suka atau tidak suka (aspek afektif), atau membuat 

seseorang mampu melakukan kegiatan tertentu (aspek psikomotor). 

Masing-masing dari seluruh unsur komunikasi yang telah disebutkan di atas 

juga dapat menimbulkan gangguan, yang menyebabkan pesan menjadi berubah 

makna (rusak). Gangguan tersebut bisa terjadi pada unsur media yang digunakan saat 

penyampaian pesan dilakukan, atau pada unsur pengirim pesan yang tidak jelas ketika 

mengemukakan sesuatu. Hal ini dapat terjadi karena buruknya proses encoding, yaitu 

proses pemilihan kata yang mewakili pesan atas apa yang ingin disampaikan. Selain 

itu, gangguan juga dapat terjadi pada unsur penerima pesan, di mana penerima gagal 

dalam melakukan proses decoding atau penerjemahan kata yang disampaikan 
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pengirim. Hal ini menyebabkan pesan tidak bermakna sesuai dengan yang dimaksud 

pengirim (Wardhani & Sri, 2012). 

1.2.2 Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi Interpersonal merupakan jenis komunikasi yang memiliki 

frekuensi penggunaan cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, 

komunikasi interpersonal memiliki ciri-ciri tertentu, yang dapat dilihat dari tiga 

pendekatan utama, yakni melalui komponen atau unsur yang terlibat di dalamnya, 

hubungan diadik, dan pengembangan (development). Sesuai dengan istilah yang 

dijelaskan Edna Rogers (dalam Wiryanto, 2004), sisi pengembangan merupakan 

gabungan dari dua pendekatan sebelumnya. 

Menurut Rogers, ciri-ciri komunikasi interpersonal dari sisi pengembangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Arus Pesan Dua Arah 

Komunikasi interpersonal menempatkan sumber pesan dan penerima dalam 

posisi yang sejajar, sehingga memicu terjadinya pola penyebaran pesan 

mengikuti arus dua arah. Artinya komunikator dan komunikan dapat 

berganti peran secara cepat. 

2. Suasana Non Formal 

Komunikasi interpersonal biasanya berlangsung dalam suasana non formal. 

Dengan demikian, apabila komunikasi itu berlangsung diantara para pejabat 

pada sebuah instansi, maka para pelaku komunikasi itu tidak secara kaku 
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berpegang pada hirarki jabatan dan prosedur birokrasi, namun lebih memilih 

pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan. 

3. Umpan Balik Segera 

Komunikasi interpersonal biasanya mempertemukan para pelaku komunikasi 

secara tatap muka atau interaktif, di mana seorang komunikator dapat secara 

segera memperoleh balikan atas pesan yang disampaikan dari komunikan, 

baik secara verbal maupun nonverbal. 

4. Peserta Komunikasi Berada Dalam Jarak yang Dekat  

Komunikasi interpersonal merupakan metode komunikasi antar individu 

yang menuntut agar peserta komunikasi berada dalam jarak dekat, baik jarak 

dalam arti fisik maupun psikologis. Jarak dalam arti fisik yaitu para pelaku 

saling bertatap muka dan berada pada satu lokasi tertentu. Sedangkan jarak 

yang dekat secara psikologis menunjukkan keintiman hubungan antar 

individu. 

5. Peserta Komunikasi Mengirim dan Menerima Pesan 

Untuk menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal 

maupun non verbal untuk meningkatkan efektifitas komunikasi 

interpersonal, peserta komunikasi dapat memberdayakan pemanfaatan 

kekuatan pesan verbal maupun non verbal secara berkelanjutan. Peserta 

komunikasi berupaya saling meyakinkan dengan mengoptimalkan 

penggunaan pesan verbal maupun nonverbal secara bersamaan, dengan 

saling memperkuat sesuai tujuan komunikasi. 



18 
 

2.2.3 Efektifitas Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi merupakan bagian sentral dari segala sesuatu yang dilakukan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang tidak berjalan secara baik 

akan menimbulkan masalah pada individu maupun kelompok tertentu secara sosial. 

Karenanya, sebuah komunikasi yang efektif dibutuhkan untuk mencapai 

keharmonisan sebuah hubungan yang ditandai dengan pemahaman yang sesuai antara 

komunikator dan komunikan. 

DeVito (dalam Liliweri, 2015) menyebutkan lima hal yang menandai terjadinya 

komunikasi interpersonal yang efektif, antara lain: 

1. Keterbukaan (Openess) 

Mengacu pada keterbukaan dan kesediaan pelaku komunikasi untuk bereaksi 

secara jujur terhadap pesan dalam suatu interaksi. Contohnya berupa 

penilaian terhadap pesan secara obyektif dengan menggunakan data yang 

valid dan logika yang tepat. 

2. Empati 

Dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menempatkan diri secara 

emosional dan intelektual pada posisi lawan bicara. 

3. Sikap Mendukung (Supportiveness) 

Sikap mendukung dalam suatu komunikasi interpersonal dapat mengurangi 

sikap defensif dalam interaksi, di mana hal tersebut bisa menimbulkan 

gangguan dan mengurangi efektifitas komunikasi. 

4. Sikap Positif (Positiveness) 
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Seseorang yang memiliki sikap positif tentu akan menyampaikan pesan yang 

positif pula, dan dengan cara yang positif. Sikap ini turut dipicu oleh 

dorongan (stroking) perilaku untuk menghargai eksistensi orang lain yang 

menjadi lawan bicara. 

5. Kesetaraan (Equality) 

Hal ini merupakan pengakuan bahwa masing-masing pihak dalam 

komunikasi memiliki sesuatu yang bernilai untuk diberikan kepada orang 

lain. Selain itu kesetaraan juga dapat membuat komunikasi berjalan 

seimbang tanpa adanya perasaan terintimidasi dari lawan bicara. 

Menurut Rakhmat (2010), komunikasi interpersonal dinyatakan efektif apabila 

pertemuan komunikasi menjadi hal yang menyenangkan bagi pelaku komunikasi, 

dengan kata lain komunikasi akan lebih efektif jika para pelaku saling menyukai. 

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss menyebutkan bahwa efektifitas komunikasi dapat 

menumbuhkan lima hal, diantaranya: 

1. Pengertian, di mana terjadi penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti 

yang dimaksud oleh komunikator. 

2. Kesenangan, yang mana komunikasi mengupayakan orang lain agar merasa 

diterima dan diakui oleh lingkungannya. Inilah yang menjadikan hubungan 

interpersonal menjadi hangat, akrab, dan menyenangkan. 

3.  Mempengaruhi sikap, di mana melalui komunikasi orang lain akan 

terpengaruh oleh pendapat, sikap, dan tindakan komunikator, sehingga orang 

lain bertindak seperti atas kehendak sendiri. 
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4. Hubungan sosial yang baik, di mana melalui komunikasi individu bisa 

memuaskan kebutuhan sosial untuk diterima, diakui, dan dicintai oleh orang 

lain yang tercapai melalui pemeliharan hubungan sosialnya. 

5. Tindakan, yakni dengan adanya tindakan sebagai hasil kumulatif dari proses 

komunikasi, yang sesuai ataupun searah dengan maksud komunikator. 

Menurut Pitfield (dalam Moekijat, 1993), komunikasi yang efektif merupakan 

maksud dan tujuan yang terkandung dalam komunikasi, yang disampaikan dengan 

cara sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti sepenuhnya oleh penerima. 

Komunikasi yang efektif terjadi apabila sesuatu (pesan) yang diberitahukan 

komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak 

terjadi kesalahan persepsi. 

Dalam komunikasi interpersonal atau antarpribadi dibutuhkan pemahaman, 

karena sifat dan karakter setiap orang yang berbeda-beda. Pemahaman perlu 

dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses komunikasi 

interpersonal. 

2.3 Komunikasi dalam Keluarga 

Sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial manusia, komunikasi merupakan 

aktifitas penunjang keberlangsungan sebuah budaya masyarakat, tak terkecuali dalam 

kehidupan berkeluarga. Tanpa komunikasi, kehidupan sebuah keluarga dalam kegiatan 

interaktif seperti berdialog dan bertukar pikiran akan hilang. Akibatnya kerawanan 

hubungan antara anggota keluarga sukar dihindari, oleh karena itu komunikasi antara suami 
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dan istri hingga komunikasi antara orang tua dengan anak perlu dibangun secara harmonis, 

dalam rangka membangun hubungan yang baik dalam keluarga (Djamarah, 2004). 

Komunikasi keluarga adalah pembentukan pola kehidupan keluarga, di mana di 

dalamnya terdapat unsur pendidikan, pembentukan sikap, dan perilaku anak yang 

berpengaruh terhadap perkembangan anak (Hurlock, 1997). Hurlock juga menyatakan, 

bahwa hubungan dengan anggota keluarga turut menjadi landasan sikap terhadap orang dan 

kehidupan secara umum. Dengan demikian maka seseorang akan belajar menyesuaikan diri 

pada lingkungan atas dasar peraturan dalam keluarga. 

Peranan keluarga sangat penting terhadap perkembangan sosial anak, tidak hanya 

terbatas pada situasi sosial ekonomi atau keutuhan struktur dan interaksinya, tetapi mereka 

juga akan lebih mudah diterima apabila dalam kelompok sosialnya terdapat tujuan-tujuan, 

norma-norma, dinamika kelompok, dan sistem kepemimpinan yang sehat. Selain itu, 

komunikasi juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai. 

Bila hubungan yang dikembangkan oleh orang tua tidak harmonis, misalnya ketidaktepatan 

orang tua dalam memilih pola asuhan, pola komunikasi yang tidak dialogis, dan adanya 

permusuhan atau pertentangan dalam keluarga, maka akan menimbulkan hubungan yang 

tegang. Komunikasi dalam keluarga akan terbentuk bila hubungan timbal balik selalu 

terjalin antara ayah, ibu, dan anak (Gunarsa, 2002). 

Komunikasi yang selalu diharapkan dalam sebuah keluarga adalah komunikasi yang 

efektif, karena efektivitas komunikasi dapat memunculkan rasa pengertian, kesenangan, 

pengaruh pada sikap dan tindakan, serta perbaikan hubungan. Demikian juga bila dalam 

lingkungan keluarga terbina komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, maka akan 

terjadi hubungan yang penuh kasih sayang dan dengan adanya hubungan harmonis antara 
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orang tua dan remaja, diharapkan adanya keterbukaan antara orang tua dan remaja dalam 

membicarakan masalah dan kesulitan yang dialami oleh remaja (Mulandar, 2003). Dari 

sudut pandang ini, komunikasi telah menempatkan dirinya pada tingkatan yang paling 

krusial dalam hubungan sebuah keluarga. 

Dalam menguraikan mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam keluarga, 

telah disinggung sebelumnya mengenai bagaimana cara meningkatkan komunikasi 

keluarga. Verderber et al. (2007, dalam Budyatna & Mona, 2011) menjelaskan secara lebih 

spesifik tentang lima petunjuk bagi para anggota keluarga supaya dapat meningkatkan 

komunikasi di dalam keluarga, di antaranya: Membuka jalur komunikasi; Menghadapi 

pengaruh ketidakseimbangan kekuasaan; Mengenali dan menyesuaikan diri pada 

perubahan; Menghormati kepentingan-kepentingan individu; serta Mengelola konflik 

secara adil. 

2.3.1 Pola Komunikasi dalam Keluarga 

Pola komunikasi dalam sebuah keluarga adalah salah satu faktor penting 

mengingat keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang diidentifikasi oleh anak 

dalam proses sosialisasinya. DeVito (1997) menyebutkan, terdapat empat pola yang 

umum digunakan dalam keluarga, di antaranya: 

1. Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern) 

Keluarga dengan pola ini menilai bahwa setiap anggota memiliki hak yang 

sama dalam kesempatan berkomunikasi, dengan peran yang dijalankan 

secara merata. Komunikasi berjalan secara terbuka, jujur, langsung, dan 

bebas dari pembagian kekuasaan. Begitu juga dalam proses pengambilan 
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keputusan, sehingga keluarga akan mendapatkan kepuasan tertinggi mereka 

jika terdapat kesetaraan. 

2. Pola Komunikasi Terbagi yang Seimbang (Balance Split Pattern) 

Dalam pola ini setiap anggota memiliki teritori pengetahuan yang berbeda, 

meski kesetaraan hubungan tetap terjaga. Tiap individu dilihat sebagai ahli 

dalam bidang masing-masing. Dengan pola ini, konflik yang terjadi tidak 

dianggap ancaman, karena terdapat batas dalam keahlian tiap anggota. 

3. Pola Komunikasi Terbagi yang Tidak Seimbang (Unbalanced Split Pattern) 

Pada pola ini terdapat satu orang yang mendominasi, yang umumnya 

dianggap sebagai yang paling ahli dari anggota lainnya. Anggota ini 

memegang kontrol dalam keluarga, karena lebih unggul secara intelektual, 

paling bijaksana, atau berpenghasilan paling tinggi. Anggota keluarga 

lainnya akan berkompensasi dengan kepatuhan, dan mempersilahkan orang 

tersebut memenangkan argumen hingga mengambil keputusan. 

4. Pola Komunikasi Monopoli (Monopoly Pattern) 

Pada pola monopoli, terdapat satu orang yang dipandang sebagai pemegang 

kekuasaan dalam keluarga. Ia lebih bersifat sebagai pemberi perintah 

daripada anggota dalam berkomunikasi. Selain itu, individu tersebut juga 

memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan, sehingga jarang bahkan 

tidak pernah meminta pendapat dari anggota lainnya. Karenanya, anggota 

lain harus meminta ijin dan pendapat dalam berkeputusan kepada individu 

yang memonopoli tersebut. 
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2.3.2 Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak 

Dalam konteks keluarga, memahami proses komunikasi sangat diperlukan 

mulai dari bagaimana sumber (sender) mengirim pesan (message), dan diterima oleh 

komunikan (receiver) hingga adanya aksi berupa respon (feedback) dari lawan 

komunikasi (Hidayat, 2012). Menurut Soelaeman (dalam Djamarah, 2004), secara 

psikologis keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, dalam tempat 

tinggal bersama, dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin, 

sehingga terjadi keadaan saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling 

menyerahkan diri. 

Ramadhani (2008) menyatakan terdapat beberapa pola komunikasi antara orang 

tua dan anak, antara lain: 

1. Komunikasi yang Responsif 

Komunikasi yang responsif mencakup dua hal, yaitu orang tua harus yakin 

bahwa sedang memberikan respon terhadap anak dan harus tepat sasaran. 

Komunikasi yang responsif berarti komunikasi yang sesuai dengan situasi 

yang dihadapi. Dalam komunikasi responsif, usia seorang anak menjadi 

patokan untuk menentukan ketepatan respon orang tua. 

2. Komunikasi Terbuka dan Saling Percaya  

Komunikasi terbuka dicirikan sebagai komunikasi dua arah yang menyentuh 

hakikat permasalahan sebenarnya, yang melibatkan hubungan dari hati ke 

hati tanpa adanya usaha untuk menyembunyikan apapun, sehingga semua 

informasi tersampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Komunikasi terbuka 

antara orang tua dengan anak terjalin, apabila ada rasa saling percaya, di 
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mana anak percaya bahwa orang tua selalu menampung dan mengerti 

kesulitan anak. Hal ini ditunjukkan dengan kebebasan anak mengutarakan 

pendapat. Selain itu, orang tua harus memiliki waktu luang yang memadai 

untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan anaknya, serta senantiasa 

mendorong anaknya untuk terbuka dan meyakinkan anak bahwa mereka 

selalu menghargai anak apa adanya. 

3. Empati  

Empati adalah sejenis pemahaman perspektif yang mengacu pada respon 

emosi yang dianut bersama dan dialami anak, ketika ia mempersepsikan 

reaksi emosi orang lain. Empati mempunyai dua komponen kognitif dan satu 

komponen afektif. Dua komponen kognitif tersebut adalah kemampuan 

orang tua mengidentifikasikan dan melabelkan perasaan orang lain, serta 

kemampuan orang tua mengasumsikan perspektif orang lain. Sedangkan 

komponen afektif adalah kemampuan dalam ketangkasan emosi. 

4. Mendengar Aktif 

Mendengar secara aktif dimaksudkan sebagai kemampuan orang tua dalam 

melakukan proses penyampaian balik kepada anak, serta memahami apa 

yang dimaksudkan anak, baik dari segi isi maupun perasaan. Mendengar 

aktif melibatkan sikap empatik dari orang tua, sehingga dapat secara tepat 

memberikan umpan balik kepada anak dengan kesimpulan yang sesuai 

dengan apa yang dimaksudkan oleh anak. 

5. Komunikasi melalui Pesan Positif 
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Komunikasi melalui pesan positif adalah komunikasi yang mampu 

mengembangkan potensi positif yang dimiliki anak melalui pesan-pesan 

yang membangun, memotivasi, dan menguatkan keyakinan diri anak. 

Komunikasi melalui pesan positif mengarahkan perspektif anak pada hal-hal 

yang lebih positif pada diri mereka. 

6. Komunikasi yang Optimistik 

Komunikasi yang optimistik adalah komunikasi yang mendorong anak 

berpikir penuh harapan secara positif. Komunikasi yang bersifat optimis 

mendorong anak menjadi orang-orang yang mampu memotivasi diri, ketika 

keadaan yang dihadapinya semakin sulit. 

7. Komunikasi yang Proporsional 

Komunikasi yang proporsional tidak melibatkan emosi, tetapi melibatkan 

kebijaksanaan. Komunikasi proporsional berarti pula bahwa orang tua tidak 

melebih-lebihkan hal yang kecil, serta tidak meremehkan perihal apapun 

yang disampaikan oleh anak. 

 

2.4 Tunarungu 

Secara medis, tunarungu diartikan sebagai kekurangan atau kehilangan kemampuan 

mendengar, yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh 

alat pendengaran. Dalam pengertian lain, secara pedagogis tunarungu berarti kekurangan 

atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan bahasa, 

sehingga membutuhkan bimbingan dan pendidikan khusus (Kuswarno, 2008). 
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Sedangkan anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada 

pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna. Dari dua definisi 

di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah mereka yang kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar, yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak 

berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga terkendala dalam 

perkembangan bahasa. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak dapat mendengar sama 

sekali, meski tetap dipercaya bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar 

sama sekali. Karena walaupun sangat terbatas, namun tetap ada sisa-sisa pendengaran pada 

anak tunarungu yang masih bisa dioptimalkan. 

Dalam perihal komunikasi yang berkenaan dengan tunarungu tentu terdapat 

perbedaan yang signifikan, bila dibandingkan dengan komunikasi manusia tanpa gangguan 

secara umum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa komunikasi merupakan proses 

pengiriman pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai penerima dengan harapan 

adanya feedback yang bersifat seketika. Namun pada penyandang tunarungu, komunikasi 

mereka berbeda karena adanya keterbatasan dalam hal pendengaran, sehingga menyulitkan 

mereka dalam melakukan proses umpan balik dan memaknai isi pesan yang terkandung 

dalam sebuah informasi. 

Komunikasi yang berlangsung bagi penyandang tunarungu umumnya dilakukan 

dengan bantuan penggunaan bahasa non verbal, karena bahasa non verbal adalah salah satu 

bentuk pengganti kalimat verbal seperti ucapan, yang kurang efisien dalam proses 

komunikasi mereka. Makna dari dari komunikasi verbal bagi penyandang tunarungu adalah 

kalimat atau ucapan dari lisan, atau disebut sebagai mimik mulut. Sedangkan bahasa non 

verbal yang mereka gunakan disebut sebagai bahasa isyarat atau symbol, seperti gerakan 
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tangan, tubuh, dan ekspresi wajah serta kontak mata. Cara ini dinilai sangat membantu, 

karena anak yang memiliki hambatan tunarungu kurang bisa menangkap suara dari lawan 

bicaranya. 

Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan khusus untuk dapat berkomunikasi dengan 

anak tunarungu, seperti penekanan intonasi dan artikulasi yang harus terucap secara jelas, 

dengan fokus dan mata harus tertuju kepada mereka. Contohnya dalam menanyakan ”apa 

kabar”, mata kita tidak boleh terlepas dari pandangan mereka agar mereka fokus dan 

berujung pada pemahaman pada apa yang sedang disampaikan. Kemudian agar sebuah 

kalimat yang panjang dapat dicerna, maka pengucapan harus bertahap kata demi kata 

dengan penggunaan bahasa isyarat sesuai kamus bahasa isyarat, dengan intonasi perlahan 

dan berulang-ulang (Wulansari, 2012). 

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa penyandang tunarungu memiliki masalah utama 

yaitu memahami ujaran orang lain dan kesulitan berbicara dengan orang lain. Karena itu, 

penyandang tunarungu membutuhkan alat bantu yang dapat memperlancar mereka untuk 

memahami atau berkomunikasi, baik kepada sesama penyandang maupun masyarakat 

umum tempat mereka beraktifitas. Alat bantu yang dibutuhkan antara lain adalah tulisan, di 

mana alat bantu semacam ini digunakan bila kesamaan makna tetap tidak atau sulit 

tercapai. Selain menuliskan apa yang ingin disampaikan baik secara analog maupun 

penggunaan teknologi informasi seperti sosial media, penyandang tunarungu umumnya 

menggunakan gambar, peragaan perilaku seperti gerakan pada pantonim, hingga bahasa 

non verbal melalui mimik wajah. Berikut adalah gambaran bahasa non verbal yang umum 

digunakan oleh penyandang tunarungu: 
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Sumber: Materi akar tuli (akartuli.weebly.com) 

Gambar 1. Abjad bahasa isyarat penyandang tunarungu 

2.4.1 Komunikasi Anak Tunarungu dalam Keluarga 

Komunikasi pada anak tunarungu dinilai cukup kompleks dan berbeda, 

meskipun secara penampilan keadaan anak tunarungu tampak seperti anak normal 

pada umumnya. Hal ini dikarenakan anak tunarungu memiliki hambatan yang 

signifikan dalam hal berbahasa dan berbicara, namun bukan berarti kemampuan 

tersebut tidak bisa dikembangkan secara optimal. Pendengaran hanyalah salah satu 

faktor penentu perkembangan berbahasa dan berbicara, di samping faktor-faktor 

penentu lainnya (Sunardi & Sunaryo, 2007). Dengan demikian, pelajaran bahasa-

bicara perlu diajarkan sebaik-baiknya bagi anak mereka, terutama pada lingkungan 

keluarga. 

Dalam kaitannya dengan komunikasi keluarga pada anak penyandang 

tunarungu, keterlibatan orang tua menjadi sangat penting terutama dalam 

menjalankan fungsi dan perannya sebagai partner komunikasi yang baik. Hal ini 
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dapat diwujudkan melalui sikap interaktif, responsif, impresif, dan apresiatif, sesuai 

dengan tahap perkembangan komunikasi anak (Sunardi & Sunaryo, 2007). 

Komunikasi anak tunarungu sangatlah unik, karena mereka memiliki bahasa 

tertentu yang berbeda dengan orang pada umumnya. Tetapi pada dasarnya, 

komunikasi anak tunarungu dan orang tua masih menggunakan bahasa verbal 

maupun non verbal dalam kegiatan sehari-hari. Dalam proses komunikasi yang 

diterangkan Effendy (1993), komunikasi anak tunarungu dan orang tua dalam 

keluarga termasuk dalam jenis pola komunikasi primer dan sirkular. 

a) Komunikasi Primer 

Proses komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian pesan 

dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media atau saluran. Dua 

jenis lambang yang dimaksud adalah Verbal, contohnya bahasa, baik dalam 

bentuk lisan maupun tulisan; serta Non verbal, yang bukan berupa bahasa, 

seperti isyarat anggota tubuh, gestur, dan tanda-tanda yang bukan berupa 

bahasa baik lisan ataupun tulisan. 

b) Komunikasi Sirkular 

Proses komunikasi secara sirkular adalah proses penyampaian pesan yang 

terdapat feedback atau umpan balik terhadap pesan yang disampaikan 

komunikator kepada komunikan. Dalam konteks komunikasi dengan anak 

tunarungu, feedback yang dihasilkan sedikit mengalami kendala sebagai 

akibat dari keterbatasan yang mereka miliki. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 
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Penelitian terdahulu yang membahas masalah komunikasi antara orang tua dan anak 

digunakan oleh peneliti sebagai rujukan, sekaligus referensi tentang hal yang belum 

dipelajari secara lebih mendalam. Adapun kriteria penelitian terdahulu yang digunakan, 

diantaranya selain membahas komunikasi keluarga juga pendekatan penelitian yang 

digunakan, yakni jenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisa 

serupa. Penelitian yang dipakai sebagai rujukan dilakukan dari beberapa tahun yang 

berbeda, untuk mengetahui gap antar penelitian dari waktu ke waktu. 

Kirana (2014) membahas masalah pola komunikasi antara anak dengan orang tua 

dalam upaya mengkomunikasikan pekerjaan anak sebagai host party. Melalui penelitian 

tersebut diketahui bahwa pola yang digunakan berdasar pada perbedaan komunikasi dan 

sikap saling memahami dalam berkomunikasi. Sedangkan keterbukaan di antara kedua 

pihak dalam menjalin komunikasi didasarkan pada keterbukaan komunikasi dan kejujuran 

komunikasi. 

Permata (2013) melakukan penelitian tentang pola komunikasi jarak jauh antara 

orang tua dan anak, di mana informan anak berasal dari kalangan mahasiswa. Hasil dari 

penelitian ini menyimpulkan bahwa pola komunikasi antara orang tua dan anak maupun 

sebaliknya didasarkan pada tipe keluarga, antara lain: tipe keluarga karier, tipe keluarga 

protektif, tipe keluarga gagap teknologi, dan tipe keluarga broken home. Selain itu terdapat 

juga hambatan yang mempengaruhi kelancaran komunikasi, misalnya hambatan ekonomi, 

waktu, profesi, dan jaringan komunikasi yang digunakan. Pola komunikasi di antara kedua 

pihak berdampak pada kedekatan dan kerenggangan hubungan orang tua dan anak maupun 

sebaliknya. 
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Adapun penelitian yang dilakukan Pratama (2011) yang membahas pola komunikasi 

interpersonal antara anak dengan orang tua dalam hubungannya dengan motivasi 

berprestasi anak. Unsur efektifitas komunikasi interpersonal yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain keterbukaan komunikasi, empati dalam komunikasi, sikap 

mendukung, sikap positif, dan kesetaraann dalam komunikasi. Sedangkan aspek motivasi 

terbagi menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik anak, serta aspek prestasi yang dipilah 

menjadi prestasi akademik dan non akademik. Dari penelitian ini diketahui bahwa pola 

komunikasi interpersonal orang tua kepada anak berperan sangat penting dalam 

pembentukan dan peningkatan mtoivasi anak untuk berprestasi. 

Juariyah & Kharisma (2009) melakukan penelitian pola komunikasi anak dengan 

orang tua, melalui studi kasus terhadap hubungan keduanya dengan orang tua sebagai 

single parents. Landasan teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori komunikasi 

interpersonal dan interaksionisme simbolik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

peran orang tua dalam menjalin komunikasi sangat mempengaruhi perilaku anak, karena 

penerapan komunikasi yang baik serta intensitas hubungan yang terjaga akan mencegah 

timbulnya konflik dari pengaruh faktor internal maupun eksternal. 

Peneltian terakhir yang menjadi referensi penulis adalah riset yang dilakukan oleh 

Respati, Yulianto, & Widiana (2006) mengenai perbedaan konsep diri antara remaja akhir, 

yang mempersepsikan pola asuh orang tua ke dalam bagian authoritarian, permissive, dan 

authoritative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsep diri remaja 

dalam memandang pola asuh orang tua, di mana pola asuh otoritatif memberikan perbedaan 

paling menonjol, sementara pola asuh otoritarian menjadi persepsi yang paling rendah. 
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Disimpulkan pula bahwa pola asuh otoritatif akan menghasilkan konsep diri yang positif, 

sementara pola asuh permisif dan otoritarian akan menghasilkan konsep diri yang negatif. 

 

2.6 Kerangka Konseptual 

Komunikasi dapat dipandang sebagai sebuah proses pernyataan antar manusia, di 

mana terdapat komunikator, komunikan, dan pesan yang terlibat di dalamnya. Pesan yang 

terkandung dalam proses komunikasi memiliki dua aspek, yakni isi yang berupa pikiran 

atau perasaan, dan media atau saluran yang digunakan untuk menyatakan pesan tersebut. 

Komunikasi terbagi ke dalam bentuk verbal dan non verbal jika dilihat dari aktifitas yang 

dilakukan oleh pelakunya. Sedangkan ketika proses tersebut dilakukan secara berulang dan 

memiliki hubungan bahkan alur tertentu, maka akan timbul sebuah pola komunikasi. 

Pola komunikasi memiliki interpretasi ganda karena bisa dimaknai dari sudut pelaku 

komunikasi, yaitu pola primer; sekunder; linier; dan sirkular; beserta pendistribusian pesan, 

yakni pola satu arah; dua arah; dan multi arah. Sebuah rangkaian komunikasi kerap ditemui 

pada kegiatan komunikasi interpersonal, di mana komunikator dan komunikator berperan 

aktif dalam kegiatan pernyataan pesan karena terdapat unsur pesan balik atau feedback di 

dalamnya. Komunikasi interpersonal menjadi bentuk yang lebih khusus ke dalam 

komunikasi diadik, yang hanya melibatkan dua orang dan dilakukan dalam jarak dekat 

beserta distribusi pesan yang berlangsung secara simultan dan spontan. Kedekatan 

komunikasi diadik mampu mengeksplorasi emosi manusia, dan aktifitas seperti ini dapat 

ditemui dalam komunikasi keluarga. 

Komunikasi keluarga adalah pembentukan pola kehidupan keluarga, di mana di 

dalamnya terdapat unsur pendidikan, pembentukan sikap, dan perilaku anak yang 
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berpengaruh terhadap perkembangan anak (Hurlock, 1997). Komunikasi keluarga terbagi 

dalam equality pattern, balance split pattern, unbalanced split pattern, dan monopoly 

pattern. Keempat rangkaian tersebut berhubungan dengan pola komunikasi orang tua dan 

anak, yang dikelompokkan menjadi komunikasi responsif, komunikasi terbuka dan saling 

percaya, empati, mendengar secara aktif, komunikasi melalui pesan positif, komunikasi 

yang optimistik, dan komunikasi yang proporsional. Beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk mengamati komunikasi dalam keluarga secara umum diantaranya 

Aktifitas komunikasi; Keterbukaan komunikasi; Hambatan Komunikasi; Arus pesan 

Komunikasi; Pesan Komunikasi; dan Konteks komunikasi. Seluruh pola komunikasi dalam 

keluarga di atas bertujuan agar pesan mampu didistribusikan secara efektif. Seringkali 

dijumpai hambatan dalam mencapai komunikasi yang efektif, salah satunya dalam segi 

bahasa sebagai simbol yang digunakan. Hambatan yang lebih kompleks terjadi pada 

keluarga dengan anak tunarungu, karena bahasa tidak lagi dipakai secara konvensional 

sebagaimana pada keluarga dengan kondisi normal. 

Tunarungu secara medis merupakan sebuah keadaan di mana seseorang kekurangan 

atau kehilangan kemampuan mendengar, yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak 

berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran. Karenanya dibutuhkan kemampuan 

tertentu untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, seperti bahasa kode jari, atau 

alat bantu misalnya tulisan dan alat bantu dengar, bagi penyandang yang masih memiliki 

kemampuan mendengar. Aktifitas komunikasi pada keluarga dengan anak tunarungu pada 

dasarnya masih menggunakan bentuk verbal dan non verbal. Tetapi dalam prosesnya, 

komunikasi orang tua dan anak tunarungu menurut pendapat Effendy (1993) termasuk ke 
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dalam jenis pola komunikasi primer dan pola komunikasi sirkuler, di mana feedback yang 

disampaikan oleh anak tunarungu kerap menjadi hambatan dalam komunikasi. 


