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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konteks-Konteks Komunikasi 

(Mulyana, 2005) Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa 

sosial, melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Kategori berdasarkan 

tingkat (level) paling lazim digunakan untuk melihat konteks komunikasi, dimulai 

dari komunikasi yang melibatkan jumlah peserta komunikasi paling sedikit hingga 

komunikasi yang disepakati banyak pakar, yakni: 

a. Komunikasi Intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, 

baik sadar atau tidak. 

Contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi 

antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, meskipun 

dalam disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas, dengan 

kata lain komunikasi antarpribadi ini berhubungan erat dalam komunikasi 

dua-orang, tiga-orang, dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi 

dengan orang lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri 

(mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain.) 

b. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal. 

Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik 

(dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami-

istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya.  
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 Ciri-ciri komunikasi diadik adalah: pihak-pihak yang 

berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak-pihak yang 

berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara stimultan dan 

spontan, baik secara verbal ataupun non verbal. Keberhasilan komunikasi 

menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi.  

c. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yaitu berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama 

(adanya ketrgantungan), mengenal satu sama lainnya, dan memandang 

mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota 

boleh jadi punya punya peran berbeda. 

 Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang 

dilakukan kelompok kecil (small group communication), jadi bersifat tatap 

muka dan umpan balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok 

masih bisa di indentifikasi dan ditanggapi secara langsung. 

d. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu-persatu. 

Contohnya pidato, ceramah, atau kuliah umum. Komunikasi publik sering juga 

disebut istilah komunikasi kelompok besar (large group communication).  

Komunikasi publik biasanya berlangsung formal dan pendengarnya 

cenderung massif. Umpan balik terbatas khususnya verbal. Ciri-ciri komunikasi publik 

adalah terjadi di tempat umum (public), misalnya auditorium, kelas, tempat ibadah, atau 

tempat lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang. Komunikasi publik sering bertujuan 

untuk memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk. 
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2.2  Pengertian Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal didefinisikan oleh Joseph A. Devito dalam 

bukunya “The Interpersonal Communication Book”. Sebagai: “proses pengiriman 

dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil 

orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik secara seketika” 

(the process of sending and receiving messages between two person, or among a 

small group of person, with some effect and some immediate feedback). (Devito, 

1889) 

 Jadi, komunikasi merupakan proses pemindahan informasi dan pengertian 

antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing berusaha untuk memberikan 

arti pada pesan-pesan simbolik yang dikirim melalui suatu media yang 

menimbulkan umpan balik. 

 Komunikasi Interpersonal yakni kegiatan komunikasi yang dilakukan 

secara langsung antara seseorang dengan orang lainnya. Misalnya percakapan 

tatap muka, korespondensi, percakapan melalui telepon, dan sebagainya. 

Pentingnya situasi komunikasi interpersonal ialah karena prosesnya 

memungkinkan berlangsung secara dialogis. Komunikasi yang berlangsung secara 

dialogis selalu lebih baik daripada secara monologis. Monolog menunjukan suatu 

bentuk komunikasi dimana seorang bicara yang lain mendengarkan, jadi tidak ada 

interaksi. Yang aktif hanya kominikatornya saja., sedangkan komunikan bersifat 

pasif. 

 Komunikasi Interpersonal berlangsung antar dua individu, karenannya 

pemahaman komunikasi dan hubungan antar pribadi menempatkan pemahaman 

mengenai komunikasi dalam proses psikologis. Setiap individu dalam tindakan 
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komunikasi memiliki pemahaman dan makna pribadi terhadap setiap hubungan 

dimana dia terlibat di dalamnya. 

 Terdapat 3 prespektif komunikasi interpersomal yaitu: 

1. Prespektif Komponensial 

Merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan diantara 

dia orang atau sekelompok orang dengan berbagai umpan balik dan efek. 

Definisi ini mengacu pada model komunikasi yang dikemukakan oleh 

Harold Laswell, komponen-komponen yang terdapat didalamnya adalah: 

a. Pengirim-penerima: Komunikasi interpersonal melibatkan setidaknya 

dua orang, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya 

berfungsi sebagai pengirim dan penerima. Hal ini menekankan bahwa 

komunikasi interpersonal juga dapat melibatkan komunikasi 

interpersonal. Selain itu komunikasi terjadi antara manusia dengan 

manusia lainnya. 

b. Encoding-decoding: encoding merupakan proses menghasilkan pesan, 

sementara pesan yang diterima di interpretasikan dan memahaminya 

melalui proses encoding. 

c. Pesan-pesan: pesan dapat berupa verbal, non verbal ataupun gabungan 

keduanya. 

d. Saluran: komunikasi ini terjadi dengan tatap muka. 

e. Gangguan (noise): mencakup 3 hal, yaitu: 

1. Gangguan fisik (kegaduhan, interupsi) 

2. Gangguan psikologis (emosi, sikap, nilai, dll) 

3. Gangguan semantic (bahasa dengan makna ganda, dll) 
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f. Umpan balik: hal ini sangat penting karena proses pengiriman pesan dan 

penerima pesan berlangsung bolak-balik selama komunikasi ini terjadi.  

g. Konteks: ada 3 konteks yang terjadi, yaitu: 

1. Dimensi fisik: tempat dimana komunikasi berlangsung 

2. Dimensi sosial psikologis: misalnya mencakup status hubungan 

orang-orang yang terlibat di dalamnya, norma, dan nilai budaya, 

akrab-tidak akrab, dll 

3. Dimensi temporal: adanya suatu pesan khusus yang sesuai dengan 

rangkaian peristiwa komunikasi. 

h. Pengalaman: Kesamaan yang dimiliki para pelaku komuniksi akan 

membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Komunikasi akan menjadi 

lebih sulit apbila pelaaku memiliki bidang pengalaman yang berbeda. 

Misalnya: ssat mengisi KRS bertukar pikiran dendaan petugas cleaning 

service tentu akan menyulitkan dalam melakukan diskusi karena 

keduanya tidak memiliki pengalaman yang samaa dalam mengisi KRS. 

i. Efek: Proses komunikasi selalu mempunyai berbagai akibat, baik 

positif mupun negatif pada slah satunya ataupun keduanya. 

2. Prespektif pengembangan 

Menurut prespektif komunikasi ini adalah suatu proses yang 

berkembang, yaitu dari bersifat impersonal (tidak bersifat pribadi) menjadi 

interpersonal atau intim (akrab) definisi ini membedakan komunikasi 

impersonal dengan interpersonal berdasarkan 3 faktor yaitu: 

a. Prediksi-prediksi berdasarkan data psikologis 

b. Interaksi-interaksi yang berdasaarkan pada pengetahuan 

c. Interaksi berdasarkan pada aturan-aturan yang dikemukakan sediri 
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3. Prespektif relasional (Hubungan) 

Komunikasi antar pribadi yang dimaksud disini adalah komunikasi 

antara dua orang bersaudara, seorang guru dan seorang murid, dua orang 

teman, sepasang kekasih dan sebagainya. Karena melibatkan antara dua 

orang yang berinteraksi maka sering kali definisi ini disebut sebagai 

definisi pasangan (diadik) komunikasi pribadi. 

Ciri-ciri komunikasi interpersonal menurut Kumar (dalam Wiranto, 

2005) bahwa ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu: 

a.  Keterbukaan (openness), yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati 

informan yang diterima di dalam menghadapi hubungan interpersonal 

b. Empati (empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain 

c. Dukungan (supportiveness), yaitu situasi yang terbuka untuk 

mendukung komunikasi berlangsung efektif 

d. Rasa positif (positivenes), seorang harus memiliki perasaan positif 

terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. 

e. Kesetaraan atau kesamaan (equality), yaitu pengakuan secara diam-

diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai 

sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 

Berdasarkan paparan diatas mengenai ciri-ciri komunikasi interpersonal, 

dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi interpersonal, agar diperoleh 

komunikasi yang efektif maka dibutuhknnya keterbukaan (openness), empati 

(empathy), sikap mendukung (supportiveness), rasa positif (positivenes) dan 

kesadaran (equality). 
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Mengapa kita berkomunikasi? Apakah fungsi komunikasi bagi manusia? 

Pertanyaan itu begitu luas, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, oara pakar 

selama ini lebih fasih emembahas “bagaimana komunikasi” daripada “ mengapa 

kita berkomunikasi”. 

Menurut Thomas M. Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi 

terutama untuk menyatakan dan mendukung identiras-diri, untuk membangun 

kontak-sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain 

untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun, tujuan 

dasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan 

psikologis kita (Mulyana, 2005). 

Gordon I. Zimmerman, merumuskan bahwa kita dapat membagi tujuan 

komunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita. 

Kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan 

orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi, yang melibatkan pertukaran 

informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas, dan fungsi hubungan 

yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan 

orang lain (Mulyana, 2005) 

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson komunikasi mempunyai dua 

fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri-sendiri yang meliputi: 

keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri 

kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup 

masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan 

keberadaan suatu masyarakat (Mulyana, 2005). 
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Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyarakyan 

bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi-diri, 

untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari 

tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, 

dan memupuk hubungan dengan orang lain. Komunikasilah yang memungkinkan 

individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebgi 

panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi,. Komunikasi pula yang 

memungkinkannya mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk 

mengatasi situasi-situasi problematic yang ia masuki (Mulyana,2005). 

Dimanpun manusia melakukan proses komunikasi dengan lawan bicaranya 

bik di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun 

organisasi. Namun diantara lingkungan yang ada, keluarglh yang sangat 

mempengaruhi kehidupan seorang dikarenakan intensitas dan frekuensinya yang 

cenderung rutin dan tetap. 

 

2.3  Pengertian keluarga 

 Keluarga bersal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kula dan warga 

“kulawarga” yang berarti “anggota”. Keluarga adalah lingkungan yang terdapat 

beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga merupakan 

lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh sangat besar bagi 

perkembangan remaja akhir khususnya mahasiswa, bahkan bisa dikatakan tempat 

dimana sebagian besar dari kita belajar bagaimana kita berpikir mengenai 

komunikasi. Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing sehingga 

diciptakan untuk mempertahankan suatu kebudayaan.  
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 Definisi ini menekankan hubungan-hubungan interpersonal yang saling 

terkait antara para anggota keluarga, walau hanya berdasarkan pada ikatan darah 

atau kontrak-kontrak yang sah sebagai dasar bagi sebuah keluarga (Brommel, 

1986). 

 

2.4  Fungsi keluarga 

1. Fungsi Pendidikan 

Pendidikan dapat dilaksanakan dalam lingkungan tertentu seperti 

dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang paling utama karena anak mengenal pendidikan. Adapun 

menurut Sayekti Pujosuwrno (1994) jika orang tuanya hidup rukun dan 

damai maka akan dapat membantu anak-anak yang baik tetapi sebaliknya, 

keluarga yang berantakan orang tua hidup tidak tentram, suram, kacau 

akan membuat nak hidup kacau,dan tidak tentram. 

2. Fungsi Sosial 

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan anak, 

keluarga sebagai kelompok diantara para anggota dan disitulah terjadinya 

proses sosialisasi. 

3. Perlindungan dan pemeliharaan 

Keluarga juga berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan 

terhadap semua anggota keluarga, pelindung terhadap anggota-anggota 

keluarga meliputi perlindungan dan pemeliharaan jasmana dan rohani. 
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2.5 Keluarga Broken Home 

 Broken home  adalah kurngnya peerhatian dari keluarga atau kurangnya kasih 

saying dari orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal, 

dan susah diatur. Broken home  sangat berpengaruh besar pada mental seorang pelajar 

hal inilah yang membuat seorang pelajar tidak mempunyai minat untuk berprestasi. 

Broken home juga bisa merusak jiwa anak sehinnga dalam sekolah mereka bersikap 

seenaknya saja, tidak disiplin di dalam kelas mereka salalu berbuat keonaran dan 

kerusuhan hal ini dilakukan karena mereka hanya ingin mencari simpati pada teman-

teman mereka bahkan pada guru-guru mereka. 

 Untuk menyikapi hal semacam ini kita perlu memberikan perhatian dan 

pengarahan yang lebih agar mereka sadar dan mau berprestasi. Dalam kasus seperti ini 

orang tua tidak dapat disalahkan sepenuhnya tapi anak juga tidak dapat disalahkan 100%. 

Kesalahan orang tua adalah mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka 

hingga mereka lupa bahwa mereka memiliki anak yang wajib diperhatikan. Lalu 

kadang mereka juga menganggap bahwa anak tidak perlu tahu masalah mereka. 

Padahal setidaknya mereka harus menjelaskan tentang masalah mereka ke anak 

agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

 

2.6  Komunikasi keluarga 

 Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia 

dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial, dalam interaksi 

dengan kelompoknya. Dalam keluarga yang sesungguhnya, komunikasi 

merupakan sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga mersakam 

ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. 
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 Keluarga merupakan kelompok primer paling penting dalam masyarakat., 

yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan, perhubungan ini yang 

paling sedikit berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. 

Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak-anak. 

 Dilihat dari pengertian di atas bahwa kat-kata, sikap tubuh, intonasi suara 

dan tindakan, mengandung maksud mengajarkan, mempengaruhi dan memberikan 

pengertian. Sedangkan tujuan pokok dari komunikasi ini adalah memelihara 

interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga tercipta 

komunikasi yang efektif. 

 Komunikasi dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai kesiapan 

membicaran dengan terbuka setiap hal dalam keluarga baik yang menyenangkan 

maupun yang tidak menyenangkan, juga siap menyelesaikan masalah-masalah 

dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran 

serta keterbukaan. 

Terlihat dengan jelas bahwa dalam keluarga adalah membicarakan hal-hal 

yang terjadi pada setiap individu, komunikasi yang dijalin merupakan komunikasi 

yang dapat memberikan suatu hal yang dapat diberikan kepada setiap anggota 

keluarga lainnya. Dengan adanya komunikasi, permasalahan yang terjadi diantara 

anggota keluarga dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik. 

Keluarga merupakan wadah “pembentukan” dari masing-masing 

anggotanya, terutama anak-anak yang perkembangan fisik, mental, emosional dan 

sosial masih berada dalam bimbingan dan tanggung jawab orang tuanya. Proses 

bimbingan dan tanggung jawab orang tua ini tentu membutuhkan komunikasi. 

Komunikasi dalam keluarga adalah bentuk komunikasi yang paling ideal karena 
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hirarki orang tua dan anak-anaknya ada tetapi tidak menyebabkan formalitas di 

antara mereka. Melalui komunikasi yang terpelihara baik, tidak ada anggota 

keluarga yang memendam suatu masalah pada dirinya, tidak pernah takut untuk 

mengutarakan pada anggota keluarga yang lain. 

Pada gilirannya, ketika komunikasi efektif telah menjadi kebiasaan dan 

terbentuk, maka akan memberi kontribusi besar bagi keluarga itu sediri dan bagi 

terpeliharanya komunikasi dengan masyarakat. Berikut terdapat 5 komunikasi 

efektif dalam keluarga, yaitu: 

1. Saling menghargai dan menghormati 

2. Adanya rasa empati 

3. Pesan yang mudah dimengerti, dimaknai dan diterima dengan baik 

4. Menyampaikan pesan dalam momen tertentu 

5. Pergi berlibur bersama atau sekedar jalan-jalan 

 

2.7 Pola Komunikasi Antar Anak dan Orang tua 

 Rogers dan Kincaid menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses 

dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara 

satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Istilah 

pola komunikasi bis disebut juga sebagai model tetapi maksudnya sama, yaitu sistem 

yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencpai 

tujuan pendidikan keadaan masyarakat (Wiryanto, 2004). 

 Pola komunikasi merupakan suatu sistem penyampaian pesan melalui lambang 

tertentu, mengandung arti, dari pengoperan perangsan untuk mengubah tingkah laku 

individu lain. Pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang 

atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004). 
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Pola komunikasi terdiri dari beberapa macam yaitu: 

a. Pola komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari daro 

komunikator kepada komunikan baik menggunakan media maupun tanpa 

media, tanpa ada umpan balik dari komunikan dalam hal ini komunikan 

bertindak sebagai pendengar saja. 

b. Pola komunikasi dua arah atau timbal balik (Two way traffic communication) 

yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam 

menjalani fungsi mereka, komunikator pada tahap pertama maenjadi 

komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Namun pada 

hakekatnya yang memulai percakapan adalah komunikator utama, 

komunikator utama mempunyai tujuan tertentu memalui proses komunikasi 

tersebut, prosesnya dialogis serta umpan balik terjadi sejara langsung. 

c. Pola komunikasi multi arah yaitu proses komunikasi terjadi dalam satu 

kelompok yang lebih banyak dimana komunikator dan komunikan akan saling 

bertukar perilaku secara dialogis. 

d. Komunikasi adalah salah satu bagian dari hubungan antar manusia baik 

individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian ini 

jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seorang 

menyatakan sesuatu kepada orang lain, jadi yang terlibat dalam komunikasi itu 

adalah manusia itu sedndir (Effendy, 2003) 

Keluarga sangat berperan besar dalam mengajarkan, membimbing, 

menetukan perilaku, dan membentuk cara pandang anak terhadap nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Keluarga layaknya memberikan penanaman nilai-nilai 

yang dibutuhkan anak memaluli suatu pola komunikasi yang sesuai sehingga 
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komunikasi dapat berjalan dengan baik, terciptanya hubungan yang harmonis, 

serta pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat diterima dan diamalkan 

dengan baik. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat dua penelitian yang dianggap relevan dan ada keterkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Ketiga peneliti terdahulu tersebut 

adalah: 

1. Penelitian terdahulu berjudul “Komunikasi Antar Pribadi Dalam 

Mengatasi Konflik Suami Istri” Yuli Anggraini; UNIVERSITAS 

PADJAJARAN. Dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 

komunikasi antar pribadi pada pasangan suami dan istri dalam perumahan 

kavling cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana resolusi 

konflik antara pasangan suami istri yang baru menikah (kurang dari 5 

tahun) melalui komunikasi interpersonal terutama difokuskan pada 

pasangan suami istri yang baru menikah dan mengalami suatu konflik. 

Penelitian ini menggunakan teori self disclosure yang dimana teori ini 

berkaitan dengan menurut Johnson (1981) pembukaan diri atau self 

disclousure adalah pengungkapan relasi atau tanggapan kita terhadap 

situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa 

lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita 

dimasa kini tersebut. Pembukaan diri memiliki dua sisi, yaitu bersikap 

terbuka kepada yang lain dan bersikap terbuka bagi yang lain. Kedua 

proses yang dapat berlangsung secara serentak itu apabila terjadi kedua 
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belah pihak akan membuahkan relasi yang terbuka antara kita dan orang 

lain. Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif dengan informan 5 (lima) orang. Data yang diperoleh melalui 

wawancara mendalam, observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

koflik yang pasangan suami istri alamai dapat diselesaikan dengan baik 

karena adanya komunikasi interpersonal yang dilakukan secara efektif. 

2. Penelitian terdahulu dengan judul “komunikasi antar pribadi yang

terbentuk dalam komunitas penggemar game online dikalangan remaja

kota Semarang ”Yona Dian Puspita; UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Dalam penelitiannya tentang membahas tentang bagaimana komunikasi

antar pribadi yang terbentuk dalam komunitas penggemas game online

dikota semarang. Tujuan dan identifikasi masalah dari penelitian ini

memiliki tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana

komunikasi antar pribadi dalam komunitas penggemar game online,

interaksi verbal dan non verbal yang dilakukan oleh para gamers dan

hambatan komunikasi antar gamers. Teori yang digunakan oleh penelitian

ini teori interaksionisme simbolik yang merupakan suatu aktivitas yang

merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbolik

yang diberi makna. Interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi

yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia.Bagi prespektif ini

individu bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan

perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan

bahwa individu adalah organism yang pasif yang perilakunya ditentukan

oleh kekuatan – kekuatan atau struktur yang ada diluar dirinya. Oleh
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karena individu terus berubah maka masyarakat pun berubah melalui 

interaksi. Jadi interaksi lah yang dianggap menentukan perilaku manusia 

bukan struktur masyarakat. 

2.9 Landasan Teori 

Terdapat teori Penetrasi Sosial yang dipopulerkan Altman & 

Dalmas Taylor (1973) penetrasi sosisal secara umum membahas tentang 

bagaimana proses komunikasi interpersonal. Di sini dijelaskan bagaimana 

dalam proses berhubungan dengan orang lain, terjadi berbagai proses 

gradual, di aman terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya, teori 

ini juga mengidentifikasikan proses peningkatan pengungkapan dan 

keintiman dalam sebuah hubungan. 

Altman & Taylor mengibaratkan manusia seperti bawang merah. 

Maksudnya adalah pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layer atau 

lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita 

akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula kepribadian 

manusia. 

Yang kedua ada juga teori self disclousere menurut Johnson (1981) 

membuka diri atau self disclousere adalah pengungkapan relasi atau 

tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan 

informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk 

memahami tanggapan kita dimasa kini tersebut. Dalam istilah di 

Indonesia, Self Disclosure disebut sebagai membuka diri atau penyikapan 

diri. Penyikapan diri adalah membeberkan informasi tentang diri sendiri. 

Banyak hal yang dapat diungkapkan tentang diri melalui ekspresi wajah, 
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sikap tubuh, pakaian, nada suara, dan melalui isyarat-isyarat non verbal 

lainnya yang tidak terhitung jumlahnya meskipun banyak diantara perilaku 

tersebut tidak disengaja, namun penyikapan diri yang sesungguhnya 

adalah perilaku yang disengaja. Penyingkapan diri tidak hanya merupakan 

bagian intergral dari komunikasi dua orang, penyingkapan diri telah sering 

muncul dalam konteks hubungan dua orang daripada dalam konteks 

komunikasi lainnya (Bunga Arabda: 2006). 

Keterbukaan diri memiliki dua sisi, yaitu bersikap terbuka kepada 

yang lain dan bersikap terbuka bagi yang lain. Kedua proses yang dapat 

berlangsung secara serentak itu apabila terjadi kedua belah pihak akan 

membuahkan relasi yang terbuka antara kita dan orang lain. Keterbuakaan 

diri atau self disclosure dapat dilakukan oleh siapa saja, tak terkecuali 

antara orang tua dan anak. Keterbukaan diri antara orang tua dan anak 

sangatlah penting. Seperti yang diungkapkan Joseph A. Devito (1997) 

bahwa komunikator antar pribadi yang efektif harus terbuka kepada orang 

yang diajak berinteraksi.  

Di dalam komunikasi interpersonal ada juga Teori Fundamental 

Interpersonal Relations Orientation (FIRO) dikemukakan oleh William C. 

Schutz (1958). Teori ini berkonsentrasi pada tiga kebutuhan interpersonal 

yaitu inklusi (inclusion), kontrol (control), dan afeksi (affection). 

Schutz berpendapat bahwa orang mulai berhubungan dalam rangka 

untuk memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan. Teori ini memiliki 

kesinambungan dari yang diuraikan oleh Cragan dan Wright bahwa ada 

dua dimensi interpersonal yang mempengaruhi keefektifan, yaitu: 
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kebutuhan interpersonal dan proses interpersonal yang meliputi 

keterbukaan (disclosure), percaya, dan empati. Teori ini berawal dari 

minat Schutz terhadap pembentukan kelompok-kelompok kerja yang 

efektif. Pengamatan yang dilakukan Schutz sangat dipengaruhi oleh karya-

karya Bion (1949) dan Redl (1942) sehingga tidak mengherankan teori 

yang diungkapkan oleh Schutz sangat berbau psikoanalisis. 

Ide pokok dari FIRO adalah bahwa setiap orang mengorientasikan 

dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu dan cara ini merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan dengan orang lain. 

Asumsi dasar dari teori ini adalah suatu individu terdorong untuk 

berhubungan dengan orang lain karena didasari oleh beberapa hal, yaitu : 

Kebutuhan antarpribadi untuk Inklusi: yaitu kebutuhan untuk 

mengadakan dan mempertahankan komunikasi antarpribadi yang memuaskan 

dengan orang lain, sehubungan dengan interaksi dan asosiasi. Tingkah laku 

inklusi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk mencapai kepuasan individu. 

Misalnya keinginan untuk asosiasi, bergabung dengan sesama manusia, dll. 

Kebutuhan antarpribadi untuk kontrol: adalah kebutuhan untuk 

mengadakan serta mempertahankan komunikasi yang memuaskan dengan 

orang lain berhubungan dengan kontrol dan kekuasaan. Proses pengambilan 

keputusan menyangkut boleh atau tidaknya seseorang untuk melakukan sesuatu 

perlu ada suatu kontrol dan kekuasaan. Tingkah laku kontrol yang positif, yaitu: 

mempengaruhi, mendominasi, memimpin, mengatur. Sedangkan tingkah laku 

kontrol yang negatif, yaitu: memberontak, mengikut, menurut. 
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Kebutuhan antarpribadi untuk afeksi: yaitu kebutuhan untuk 

mengadakan serta mempertahankan komunikasi antarpribadi yang 

memuaskan dengan orang lain sehubungan dengan cinta dan kasih sayang. 

Afeksi selalu menunjukkan hubungan antara dua orang atau dua pihak. 

Tingkah laku afeksi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk 

mencapai kebutuhan antarpribadi akan afeksi. Tingkah laku afeksi 

menunjukkan akan adanya hubungan yang intim antara dua orang dan 

saling melibatkan diri secara emosional. Afeksi hanya akan terjadi dalam 

hubungan antara dua orang (diadic – Frits Heider, 1958). Tingkah laku 

afeksi yang positif: cinta, intim/akrab, persahabatan, saling menyukai. 

Tingkah laku afeksi yang negatif: kebencian, dingin/tidak akrab, tidak 

menyukai, mengambil jarak emosional. 

 

 

 

  


