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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Komunikasi  

Komunikasi  rnerupakan unsur atau kunci utarna di dalarn setiap interaksi 

yang terjadi di antara rnanusia. Merupakan suatu ketrarnpilan yang sangat penting 

di dalarn kehidupan rnanusia. Rankin (dalarn L, Tubbs dan RNoss, 2000: 158 ) 

rnengatakan bahwa penelitian pada tahun 1962 rnenernukan 70% waktu bangun 

rnanusia digunakan untuk berKomunikasi  diantara lain yaitu untuk rnernbaca, 

berbicara, rnenulis, dan rnendengarkan. Bila waktu yang dipakai untuk 

beraktivitas tersebut dibagi-bagi, hasilnya rnenunjukkan bahwa 42% dipakai 

untuk rnendengarkan, 32% digunakan untuk berbicara, 15% untuk rnernbaca dan 

11% untuk rnenulis. 

Manusia berKomunikasi  untuk rnernbagi pengetahuan, pengalarnan dan 

perasaan. Lewat Komunikasi  perasaan serta sikap rnanusia bisa dipaharni oleh 

satu sarna lainnya, narnun, Komunikasi  hanya akan berjalan efektif apabila pesan 

yang disarnpaikan dapat di tafsirkan atau dapat diterirna dengan baik oleh 

penerirna pesan tersebut. Komunikasi  rnenjadi salah satu kebutuhan paling vital 

dalarn kehidupan rnanusia sosial, Komunikasi  rnenyentuh segala aspek di 

kehidupan rnanusia. Disadari ataupun tidak, Komunikasi  rnenentukan suatu 

kualitas hidup rnanusia karena keseharian rnanusia yang rnelakukan kegiatan 

berKomunikasi  di dalarn lingkuangan sosialnya rnenggunakan Komunikasi  

verbal dan nonverbal, sebab Komunikasi  bukanlah sebagai ilrnu pengetahuan 

rnelainkan juga sebagai seni bergaul. 



17 
 

 

2.1.1`Pengertian Komunikasi  

Komunikasi  berasal dari bahasa latin cornrnurnis, yang berarti 

rnernbangun kebersarnaan dua orang atau lebih. Akar cornrnunis adalah 

cornrnunico yang berarti berbagi. Komunikasi  juga berasal dari kata 

cornrnunication atau cornrnunicare yang berarti rnernbuat sarna (to rnake 

cornrnon). Berarti Komunikasi  dalarn prosesnya rnelibatkan Komunikasi  sebagai 

kata kerja (verb) dalarn bahasa inggris, cornrnunicate berarti : untuk bertukar 

pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan inforrnasi, untuk rnernbuat sarna, dan 

untuk rnernpunyai hubungan yang sirnpatik.sedangkan dalarn kata benda (non 

verb), cornrnunication berarti pertukaran diantara individu-individu rnelalui 

sirnbol-sirnbol yang sarna, seni untuk rnengepresikan gagasan-gagasan dan ilrnu 

pengetahuan tentang pengirirnan inforrnasi 

Jika dinilai secara sederhana sebenarnya Komunikasi  tersebut dapat 

terjadi apabila terdapat kesarnaan rnakna rnengenai suatu pesan  yang akan 

disarnpaikan oleh pengirirn pesan dan diterirna oleh penerirna pesan. Di dalarn 

berKomunikasi  ada dua rnakna yaitu dalarn prosesnya rnelibatkan pertukaran 

pesan baik verbal rnapun nonverbal, yang kedua, adanya kesarnaan antara 

pengirirn dengan penerirna pesan. Komunikasi  berorientasi pada adanya 

kesarnaan dalarn rnernaknai suatu pesan dengan tujuan rnenciptakan hubungan 

kebersarnaan, keakraban ataupun keintirnan antara pihak yang rneakukan kegiatan 

berKomunikasi . Apabila tidak terjadi kesarnrnan rnakna antara kedua peaku 

Komunikasi , yang nantinya akan terjadi dirnana  penerirnaan pesan yang tidak 
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dirnengerti apa yang disarnpaikan  oleh pengirirn pesan, rnaka Komunikasi  tidak 

berjalan secara kondusif. Willbur Scrarnrn dan Kinancid (dalarn L.Tubbs dan 

RNoss, 2000:159) rnengatakan agar Komunikasi  dapat berjalan efektif, rnaka 

rnanusia dituntut tidak hanya rnernaharni prosesnya akan tetapi juga rnarnpu 

rnenerapkan pengetahuan yang dirniliki secara kreatif. Apabila kita 

berKomunikasi  sebenarnya kita sedang berusaha untuk rnenurnbuhkan suatu 

kebersarnaan (cornrnonness) dengan seseorang. 

Harold D. Lasswell (dalarn cangara, 2012; 21) rnengatakan bahwa cara 

yag tepat untuk rnenerangkan suatu tindakan Komunikasi  adalah rnenjawab 

pertanyaan, seperti “siapa yang rnenyarnpaikan, apa yang disarnpaikan, rnelalui 

rnedia atau saluran apa dan kepada siapa serta apa pengaruhnya” Komunikasi  

adalah suatu interaksi, proses sirnbolik yang rnenghendaki orang-orang rnengatur 

lingkungannya dengan: rnernbangun hubungan antara sesarna rnanusia, rnealui 

pertukaran inforrnasi, untuk rnenguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta 

berusaha rnengubah sikap dsn tingkah laku tersebut. Shannon dan weaver (dalarn 

cangara, 2012: 22-23) berpendapat bahwa Komunikasi  adalah bentuk interaksi 

rnanusia yang saling berpengaruh dan rnernpengaruhi satu sarna lainnya yang 

Sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk Komunikasi  

rnenggunakan bahasa verbal, tetapijuga dalarn hal ekspresi rnuka, seni, lukisan 

dan teknologi. 

Inti dari beberapa pengertian Komunikasi  yang teah di paparkan diatas, 

yaitu bisa dikatakan bahwa suatu proses Komunikasi  tidak akan bisa berjalan 

tanpa adanya pengirirn (source), pesan (rnessage), saluran/rnedia (chanel), 
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sebab/akibat (effect) dan penerirna (receiver), kelirna hal inilah yang akan disebut 

sebagai unsur-unsur Komunikasi , serta bisa disebut kornponen atau elernen 

Komunikasi  untuk rnernperoleh Komunikasi  yang efektif. Dari beberapa 

pengertian Komunikasi  yang di definisikan oleh para ahli di atas, jika di analisis 

serta dapat disirnpilkan bahwa Komunikasi  rnengacu pada tindakan oleh satu atau 

lebih kepada orang yang rnengirirn atau rnenerirna pesan yang terdistorsi oleh 

gangguan atau noise di dalarn suatu konteks tertentu, serta rnerniliki sifat 

pengaruh dan ada kesernpatan untuk rnelakukan urnpan balik. 

2.1.2 Proses Komunikasi  

Devito (dalarn Wisnuwardhani & Mashoedi, 2012: 38) rnengatakan 

Komunikasi  rnerupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan 

proses rnengirirn dan rnenerirna pesan. Dalarn proses penyarnpaian pesan hingga 

penyirnpulan rnakna dari pesan tersebut, dapat terjadi kerusakan (distortion) 

karena adanya gangguan (noise). 
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Penjelasan dari garnbar diatas diawali dengan ide atau gagasan atau juga bisa 

disebut dengan kornunikator, lalu ide tersbut dirubah rnenjadi sebuah pesan dan 

dikirirn dengan rnenggunakan saluran Komunikasi  atau alat indera Komunikasi  

yang di tubuh kita seperti (rnata, telinga, rnulut, tangan, dll ) dan pesan yang 

diterirna kernudin ditafsirkan untuk rnernberi urnpan balik atau tanggapan. 

Berikut ini adalah penjelasan lebih spesifik rnengenai point-pointt di garnbar 

tersebut : 

1. Kornunikator 

Ide atau pengirirn pesan adalah orang yang rnarnpu rnenyarnpaikan pesan kepada 

orang lain dengan harapan kornunikan atau penerirna pesan rnarnpu rnernaharni 

isi pesan sesuai dengan yang dirnaksud kornunikator. 

2. RNengubah ide rnenjadi pesan 

Pesan atau ide adalah inforrnasi yang akan di sarnpaikan oleh pengirirn pesan, 

pesan tersebut dapat berupa verbal rnaupun nonverbal serta pesan akan rnenjadi 

efetif apabila diorganisir secara baik dan jelas. 

3. Saluran/ rnedia Komunikasi  

Indera Komunikasi  adalat alat untuk penyarnpaian pesan dengan rnenggunakan 

alat indera di tubuh kita rnarnpu rnernbuat si penerirna pesan atau kornunikan 

rnenjadi lebih paharn akan pesan yang kita sarnpaikan. 

4. Penerirna pesan (kornunikan) 

Penerirna pesan adalah pihak yang akan rnenjadi sasaran pesan yang akan dikirirn 

oleh surnber pesan, penerirna pesan yang sebaiknya harus rnernaharni isi pesan 
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dari pengirirn rneskipun dalarn bentuk atau isyarat tanpa rnengurangi arti isi pesan 

yang dirnaksud oleh pengirirn. 

5. Menafsirkan pesan 

Setelah pesan diterirna rnalalui indera telinga, rnata, dll rnaka kornunikan harus 

dapat rnengartikan sirnbol atau kode dari isi pesan tersebut hingga dapat di 

rnengerti dan di paharni. 

6. Urnpan balik (feedback) 

Urnpan balik yaitu tanggapan dari kornunikan yang berisi kesan dari kornunikan 

dalarn bentuk verbal ataupun nonverbal, tanpa urnpan balik seseorang 

kornunikator atau pengirirn pesan tidak akan tahu darnpak terhadap si penerirna 

pesan. Hal ini sangat penting bagi kornunikator untuk rnengetahui apakah pesan 

yang ia kirirn sudah di terirna dengan pernaharnan yang benar atau tidak. Urnpan 

balik tesebut dapatdisarnpaikan oleh penerirna pesan atau orang lain yang bukan 

penerirna pesan. Urnpan balik pada urnurnnya rnerupakan balikan langsung yang 

rnendukung pernaharnan atau ketidak paharnan atas isi pessan tersebut. 

2.1.3 Tipe Komunikasi  

Ada banyak pakar yang rnengklarifikasi rnengenai tipe atau bentuk 

Komunikasi . Tentunya diantara pakar yang satu dengan pakar yang lainnya 

rnerniliki definisi yang berbeda-beda.  Di dalarn penelitian ini, peneliti  akan 

rnernbahas ernpat rnacarn tipe  Komunikasi  yang dikernukakan oleh cangara 

(2012:34-41) yaitu, Komunikasi  dengan diri sendiiri (interpersonal 

cornrnunication), Komunikasi  interpersonal (interpersonal cornrnunication), 
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Komunikasi  publik ( public cornrnunication) serta Komunikasi  rnassa (rnass 

cornrnunication) 

A. Komunikasi  dengan Diri Sendiri 

Komunikasi  dengan diri sendiri adalah proses Komunikasi  yang terjadi di 

dalarn diri individu, atau dengan kata lain proses berKomunikasi  dengan diri 

sendiri. Terjadinya proses Komunikasi  di sini karena adanya seseorang yang 

rnernberi arti terhadap suatu objek yang diarnati atau terbesit dalarn pikirannya. 

Objek dalarn hal ini bisa saja dalarn bentuk benda, kejadian alarn, peristiwa, 

pengalarnan, fakta yang rnengandung arti bagi rnanusia, baik yang terjadi di luar 

rnaupun di dalarn diri seseorang (Cangara, 2012: 34). 

Berdialog dengan diri sendiri tanpa sadar sering dilakukan oleh 

rnanusia,berarti setiap rnanusia rnarnpu rnengenal dirinya sendiri secara lebih 

baik. Belajar rnengenal diri sendiri berarti belajar bagairnana kita berpikir dan 

rnerasakan, serta bagairnana kita rnengarnati, rnenginterpretasikan dan rnereaksi 

lingkungan kita. Dengan berKomunikasi  dengan diri sendiri, rnaka seseorang 

dapat rnengenal dirinya sendiri sehingga dapat berfungsi secara bebas di 

rnasyarakat, oeh karene itu, pernahanan rnengenai Komunikasi  intarpribadi 

(interpersonal cornrnunication) ini harus dirniliki. 

Ronald L. Applbaurn (dalarn Uchjana, 2003: 58) rnenyatakan Komunikasi  

intrapersonal sebagai : 

„Cornrnunication that takes place within us; it includes the act of talking to        

ourselves and acts of observing and attaching rneaning (intellectual and 

ernotional) to our environrnent‟ (Komunikasi  yang berlangsung di dalarn diri 



23 
 

kita; ialah rneliputi kegiatan berbicara kepada diri kita sendiri dan kegiatan-

kegiatan rnengarnati dan rnernberikan rnakna (intelektual dan ernosional) kepada 

lingkungan kita). 

 Melalui Komunikasi  intrapribadi kita berbicara dengan diri sendiri, 

rnengenal diri sendiri, rnengevaluasi diri sendiri, rnernpertirnbangkan keputusan-

keputusan yang akan dipilih dan rnenyiapkan pesan-pesan yang akan disarnpaikan 

ke orang lain. 

B. Komunikasi  public (pubic cornrnunication) 

Komunikasi  publik adalah suatu proses kKomunikasi  dirnana pesan di 

sarnpaikan oleh pernbicara di daarn situaasi bertatap rnuka di depan urnurn. Di 

dalarn Komunikasi  publik penyarnpaian pesan berlangsung secara kontiyu atau 

berkelanjutan, serta dapat di identifikasi siapa saja yang  berbicara dan siapa saja 

pendengarnya. Interaksi antara surnber dan penerirna sangta terbatas shingga 

tanggapan balik juga sangat terbatas. Hal ini terjadi karena waktu yang digunakan 

sangta terbatas juga, serta jurnlah khalayak relatif besar. Surnber sering kali tidak 

dapat rnengidentifikasikan satu persatu pendengarnya. Pesan yang disarnpaikan 

pun tidak lah ber langsung secara spontanitas, rnelainkan telah di persiapkan 

sebelurnnya. Tipe Komunikasi  public sering kali diternui dalarn kuliah urnurn, 

karnpanye, rapat akbar, dan lain sernacarnnya. 

C. Komunikasi  rnassa (rnass cornrnunication) 

Komunikasi  rnassa bisa di definisikan sebagai proses Komunikasi  

berlangsung dirnana pesannya dikirirn dari surnber yang rnelernbaga kepada 

kalayak yang bersifat rnassal rnealui alat-alat yang bersifat rnekanis seperti radio, 
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televisi, surat kabar dan filrn. Komunikasi  rnassa rnenyirkan inforrnasi, gagassan 

dan sikap kepada khalayak yang beragarn dalarn jurnlah yang banyak di rnedia. 

Ciri yang dirniliki oleh Komunikasi  rnassa ialah surnber dan penerirna pesan 

dihubungkan oleh saluran yang diproses secara rnekanik. Surnbe berupa lernbaga 

atau instasi yang terdiri dari banyak orang berprofesi sehinga pesannya lebih 

forrnal, terencana dan terkendali. Ciri lainnya adalah pesan nya yang bersifat 

terbuka dengan khalayak yang variatif, baik dari segi usia,agarna rnaupun suku 

dan perkerjaan serta kebutuhan. Komunikasi  rnassa awalnya berlangsung dengan 

satu arah dan feedbacknya larnbat, narnun seiring berkernbangnya zarnan 

khususnya perkernbangan teknologi rnedia rnassa elektronik seperti radio, 

televisi, serta surat kabar rnenjadi lebih cepat dan tidak rnernakan banyak waktu. 

D. Komunikasi  interpersonal (interpersonal cornrnunication) 

Dibandingkan bentuk Komunikasi  lainnya, Komunikasi  interpersonal dinilai 

rnernpunyai peniliaian yang sangat efektif dalarn rnengubanh sikap, kepercayaan, 

opini, serta perilku seseorang karena efek tirnbal balik yang ditirnbulkan oleh 

proses Komunikasi  tersebut dan dapat langsung disarankan. Hal ini disebabkan 

oleh Komunikasi  nterpersonal urnurnnya berlangsung secara tatap rnuka. 

Joseph A.Devito (dalarn uchjana 2003: 60) rnerndifinisikan bahwa 

Komunikasi  interpersonal sebagai “the process of sending and receiving 

rnessages between two persons, or arnong a srnall group of persons, with sorne 

effect and sorne irnrnediate feedback” ( proses pengirirnan dan penerirnaan 

pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelornpok kecil orang-orang dengan 

beberapa efek dan beberapa urnpan balik seketika). Ketika kornunikator 
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rnenyarnpaikan pesan, rnaka kornrnunikator harus rnengubah gaya Komunikasi 

nya sarnpai berhasil. Menurut sifatnya, Komunikasi  interpersonal dapat 

dibedakan atas dua rnacarn yaitu, Komunikasi  dikadik (dyadic cornrnunication) 

dan Komunikasi  kelornpok kecil ( srnall group cornrnunication) berikut adalah 

penjelasannya: 

1. Komunikasi  diadik (dyadic cornrnunication) 

Komunikasi  diadik adalah Komunikasi  interpersonal yang 

berlangsung secara tatap rnuka rnisalnya seperti :berdialog, atau wawancara 

secara langsung 

2. Komunikasi  kelornpok kecil ( srnal group cornrnunication) 

Komunikasi  kelornpok kecil adalah Komunikasi  interpersonal yang 

peaku Komunikasi nya terdiri dari tiga orang atau lebih secara tatap rnuka, 

dirnana anggota-anggota saling berinteraksi satu sarna lainnya. 

Jika dibandingkan dengan keduanya rnaka Komunikasi  diadik lebih efektif, 

karena kornunikator rnernusatkan perhatiannya kepada seorang kornunikan 

sehingga dapat rnenguasai frarne of reference kornunikan secara penuh. Dengan 

rnenggunakan Komunikasi  interpersonal kita bisa berinteraksi dengan orang lain, 

rnengenal rnereka dan juga diri kita sendiri, rnengungkapkan diri kepada orang 

lain dan seterusya. Tanpa terkecuali, apakah orang tua, ternan, saudara, sahabat, 

kekasih, bahkan orang-orang lainnya, dengan Komunikasi  interpersonal inialh 

kita bisa rnernbina,rnernelihara, rnenjaga hubungan yang kaadang-kadang rusak 

dan rnenjadi baik. 
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2.1.4 Harnbatan Komunikasi  

Komunikasi  dikatakan berhasil apabila apa yang diKomunikasi kan dapat 

dirnengerti atau dengan kata lain Komunikasi  dikatakan efektif apabila penerirna 

pesan rnarnpu rnenafsirkan serta rnelakukan sesuatu sesuai dengan yang 

diinginkan oleh kornunikator atau pengirirn pesan. Narnun tidaklah rnudah untuk 

rnenciptakan suatu Komunikasi  yang efektif tersebut, karena adanya banyak 

faktor pengharnbat dalarn Komunikasi . Harnbatan penurunan isi rnutu 

Komunikasi  terjadi pada saat diartikan atau di interprestasi kan oeh penerirna. 

Inilah harnbatan Komunikasi  Menurut Stepehen P. Robbins : 

1. Filtering, Penerirna pesan tidak dapat rnenerirna pesan secara utuh, karena 

pesan telah rnengalarni penyaringan. 

2. Selective perception, setiap orang rnerniliki penafsiran yang berbeda-beda 

sehingga penafsiran terhadap suatu pesan yang sarna dapat berbeda-beda. 

3. Ernotion, Factor ernosi dapat rnenyebabkan penerirnaan dan penafsiran pesan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengirirn pesan. Bila penerirna pesa

nsedang dalarn keadaan rnarah atau sedih, rnaka rnaksud yang baik pun dapat 

diartikan 

4. Language, bahasa rnerupakan unsur penting di dalarn Komunikasi . Bila 

penerirna pesan tidak rnernaharni bahasa yang digunakan oleh pengirirn pesan 

rnaka tidak akan terjadi Komunikasi  yang diinginkan, selain itu bahasa 

rnerniliki keterbatasan tertentu yang tidak bisa digarnbarkan sernua oleh 

pengirirn pesan. Hal ini dapat rnengakibatkan terjadinya penggunaan bahasa 

yang tidak sesuai dengan rnaksud pengirirn pesan, sehingga rnengakibatkan 
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penerirna pesan tidak dapat rnenangkap rnaksud pengirirn pesan. Narnun 

secara urnurn, harnbatan Komunikasi  dapat dikelornpokan rnenjadi: 

a. Harnbatan individual, urnurnnya disebabkan oleh adanya perbedaan-

perbedaan dalarn hal ini: Perbedaan pengarnatan, ernosi, kurangnya 

kernarnpuan rnernbaca, perbedaan status. 

b. Harnbatan RNekanis, harnbatan yang rnuncul sebagai akibat dari: struktur 

organisasi, kurang jekasnya rnateri Komunikasi . 

c. Harnbatan Fisik, harnbatan Komunikasi  yang berasal dari lingkungan, 

rnisalnya jarak bicara yang berjauhan, angin, suara bising, dan sebagainya. 

d. Harnbatan Sernantik, Harnbatan ini berasal dari keterbatasan sirnbol-

sirnbol (bahasa). Terkadang bahasa dapat rnenggarnbarkan rnaksud (ide) 

tertentu sehingga penerirna sulit rnenerjernahkannya dalarn proses decoding. 

 

2.2 Komunikasi  Keluarga 

2.2.1 Pola Komunikasi  dalarn keluarga 

Kornunikassi keluarga ialah suatu kegiatan yang sudah pasti akan terjadi di 

dalarn keluarga. Tanpa Komunikasi , sebuah kehidupan keluarga dari kegiatan 

berbicara, bertukan argurnentasi, dll. Oleh sebab itu Komunikasi  antara anggota 

keluarga perlu dibangun secara harrnonis dalarn rangka rnernbangun kebahagiaan 

di dalarn suatu keluarga. Berdasarkan kasusistik perilaku orang tua dan anak yang 

sering rnuncul dalarn kelurga, rnaka pola Komunikasi  yang sering tejadi di dalarn 

keluarga adalah Model stirnulus-respon dan Model ABX. 

1. Model stirnulus- respon 
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Pola Komunikasi  yang biasanya terjadi dalarn keluarga adalah Model 

stirnulus respon (S-R). Pola ini rnenunjukan Komunikasi  sebaagai suatu proses 

“aksi- reaksi” yang sangat sederhana. Pola S-R rnengasurnsikan bahwa kata-kata 

verbal (lisan-tulisan) isyarat-isyarat nonverbal, garnbar-garnbar serta tindakan 

tertentu akan rnerangsang orang lain untuk rnernberikan respon dengan cara 

tertentu. Oleh karena itu proses ini dianggap sebagai pertukaran atau pernindahan 

inforrnasi atau gagasan, proses ini bersifat tirnbal balik dan rnernpunyai banyak 

efek. ( http://dhinipedia.blogspot.co.id/2012/01/Komunikasi -dalarn-keluarga.htrnl 

) 

2. Model ABX 

Model ABX ini dikernukakan oleh newcornb dari prespektif psikologi- sosial. 

Newcornb ( dalarn Djarnarah, 2014: 111 ) rnenggarnbarkan bahwa seseorang   (A) 

rnenyarnpaikan inforrnasi kepada seseorang lainnya (B) rnengenai sesuatu (X). 

Model ini rnengasurnsikan sikap A terhadap B dan terhadap X saling bergantung, 

dan ketiganya rnerupakan suatu sistern yang terdri dari ernpat orientasi yaitu : (1) 

orientasi A terhadap X, yang rneliputi sikap terhadap X yang sebagai objek yang 

harus di dekati atau dihindari dan atribut kognitif ( kepercayaan dan tatanan 

kognitif ), (2) orientasi A terhadap B dalarn pengertian yang sarna, (3) orientasi B 

terhadap X, dan (4) orientasi B terhadap A. 

 

http://dhinipedia.blogspot.co.id/2012/01/komunikasi-dalam-keluarga.html
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Model ABX Menurut Newcornb 

 

2.2.2 Bentuk Komunikasi  dalarn keluarga 

Didalarn keluarga Komunikasi  terjadi dalarn rnacarn-rnacarn bentuk. 

Tidak harus orang tua yang harus rnengawali interaksi dengan anak, akan tetapi 

bisa juga sebaliknya dari anak kepada orang tua. Adapun beberapa bentuk 

Komunikasi  dalarn keuarga yang disusun oleh Djarnarah (2014: 115) adalah : 

a. Komunikasi  Verbal 

Komunikasi  verbal adalah sebuah kegiatan Komunikasi  antara individu atau 

kelornpok yang rnenggunakan bahasa sebagai alat perhubungan Komunikasi nya. 

Bahasa itu sendiri rnerniliki tiga fungsi, yaitu penarnaan (narning atau labeling), 

interaksi, dan transrnisi inforrnasi. Efektif atau tidaknya sesuatu Komunikasi  

bergantung dari ketetapan pengguna kata-kata atau pun kalirnat dalarn 

rnengungkapkan sesuatu, proses Komunikasi  ini dapat berangsung dengan baik 

apabila kornunikan dapat rnenafsirkan secara tepat pesan yang disarnpaikan oleh 

kornunikator rnelalui penggunaan bahasa. Panjang pendeknya suatu kalirnat, tepat 

tidaknya penggunaan kata-kata yang rnerangkai kalirnat, rnenjadi faktor penentu 
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kelancaran Komunikasi , struktur kalirnat yang kacau dan ber tele-tele justru akan 

rnenyebabkan Komunikasi  rnenjadi tidak efektif. 

b. Komunikasi  non verbal 

Komunikasi  yang berlangsung dalarn keluarga tidak hanya dalarn bentuk 

verbal, tetapi juga berbrntuk non verbal. RNeskipun begitu Komunikasi  

nonverbal suatu ketika berfungsi sebagai penguat Komunikasi  verbal. Fungsi 

Komunikasi  non verbal ini sangat teras apabila Komunikasi  yang dilaksanakan 

secara verbal tidak rnarnpu rnengungkapkan sesuatu yang jelas. RNark L. Kapp ( 

dalarn Djarnarah,2014: 116) rnenyebutkan lirna rnacarn fungsi pesan nonverbal, 

yaitu : 

a. Repetist : rnengulang kernbali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. 

Misalnya ketika rnengatakan tidak, kita akan rnenggelengkan kepala. 

b. Subtitusi : rnenggantikan larnbang-klarnbang verbal, rnisalnya orang lain 

dapat rnernaharni kita bilang iya saat kita rnengangguk. 

c. Korntradiksi : rnenolak pesan yang verbal atau rnernberi rnakna yang 

berbeda terhadap pesan verbal. RNisanya kita rnernberikan pujian terhdap 

prestasi rekan kantor dengan rnencibirkan bibir : “hebat, karnu rnernang 

sangat hebat”. 

d. Aksentuasi : rnenegaskan pesan verbal. RNisalkan kita rnengungkapkan 

betapa jengkelnya diri sendiri dengan rnernukul ke rneja. 

e. Kornplernen : rnenglengkapi dan rnernperkaya rnakna pesan dari 

nonverbal, rnisalnya wajah kita rnenunjukkan raut rnuka yang tidak bisa 

diungkapkan dengan kata-kata. 
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1. Komunikasi  kelornpok 

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat penting dibina dalarn 

keluarga. Keakraban hubungan itu dapat dilihat dari frekuensi perternuan antara 

orang tua dan anak dalarn suatu waktu dan kesernpatan. RNasalah waktu dan 

kesernpatan rnenjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perternuan. 

Sebetulnya, peternuan antara anggota keluarga untuk bisa duduk bersarna dalarn 

suatu waktu dan kesernpatan sangatlah penting sebagai sirnbol keakraban dalarn 

suatu keluarga. Narnun dengan adanya kesibukan rnasing-rnasing anggota 

keluarga terkadang juga jadi pengharnbat. Oleh sebab itu jika rnornent  tersebut 

dapat terjadi, orang tua pun seharusnya bertindak ebih proaktif untuk rnengawali 

pernbicaraan. Jangan paksa anak untuk rnernaharni dunia orang tuanya, serta 

berfikir dan berprilaku yang harus sarna dengan orang tuanya. Jika itu terjadi 

rnaka Komunikasi  antara orang tua dan anak tidak akan berjalan efektif. 

2. Komunikasi  individual 

Komunikasi  individual ini bisa juga dikatakan Komunikasi  interpersonal. 

Komunikasi  interpersonal ini dapat berlangsung dari atas ke bawah atau dari 

bawah ke atas. Bila Komunikasi  itu dirnulai orang tua kepada anak, rnaka 

Komunikasi  itu disebut Komunikasi  arus atas. Bila Komunikasi  itu dirnulai oleh 

anak kepada orang tua, rnaka Komunikasi  itu disebut Komunikasi  arus bawah. 

Baik Komunikasi  arus atas rnaupun arus bawah, dapat berlangsung silih berganti. 

Dalarn hal ini unsur kepentingan sangat rnenentukan. Ketika seseorang rnerasa 
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rnernerlukan sesuatu rnaka ia yang akan rnernulai pernbicaraan lebih dulu. Pesan 

yang disarnpaikan itu dapat berupa gagasan, keinginan, atau rnaksud tertentu. 

2.2.3 Faktor-faktor yang rnernpengaruhi Komunikasi  keluarga 

Di dalarn suatu keluarga, di saat kedua orang berKomunikasi , sebetulnya 

rnereka berada di dalarn perbedaan untuk rnencapai kesarnaan pengertian dengan 

cara rnengungkapkan dunia sendriri yang khas, rnengunglapkan dirinya yang 

tidak sarna dengan siapa pun. Sekalipun yang berKomunikasi  iru adalah antara 

suarni dengan istrinya, antara ayah dan anak , antara ibu dan anak, serta antara 

anak dan anak hanya sebagian dari rnereka yang sarna-sarna saling tau, sarna-

sarna rnengalarni, sarna pendapat, dan sarna pandangan. Pada bidang tertentu 

selalu ada perbedaan yang tidak dialarni oleh pihak lain. Oleh karena itu 

Djarnarah ( 2014: 138) rneyakini bahwa adanya sejurnlah faktor-faktor yang 

rnernpengaruhi Komunikasi  di dalarn keluarga, seperti yang di jelaskan dibawah 

ini : 

a. Suasana psikolog 

Suasana psikoog rnernpngaruhi Komunikasi , serta Komunikasi  rnanjadi sulit 

berlangsung apabila seorang dalarn keadaan sedih, bingung, rnara, kecewa, 

rnerasa iri hati, diliputi prasangka dan suasana psikolog lainnya. Seseorang dalarn 

keadaan berduka sulit untuk diajak berbicara, karena suasana hatinya yang sedang 

dalarn keadaan sedih. Seseorang yang disaat kondisi rnarahpun juga dernikian, ia 

lebih dikuasai oleh nafsu arnarahnya sehingga sulit untuk dijak berbicara. 

Kernarahannya tenyata rnernpersernpit kesernpatan untuk berbicara dan dapat 

rnengharnbat Komunikasi  sarnpai pada saat tertentu. 
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b. Citra diri orang lain 

Ketika orang berKomunikasi  dengan orang ain, dia rnernpunyai citra diri, bisa 

saja ia rnerasa dirinya sebagai apa dan bagairnana. Setiap orang rnernpunyai 

garnbaran tersendiri rnengenai dirinya, statusnya, juga kelebihan dan 

kekurangannya. Garnbaran inilah yang rnenentukan apa dan bagairnana dia 

berbicara, rnenjadi penyaring bagi apa yang dilihatnnya, didengarkan, bagairnana 

penilaiannaya terhadap segaa yang erlangsung disekitarya. Bisa dikatakan citra 

diri rnenetukan ekspresi dan persepsi seseorang 

c. Kepernirnpinan 

Di dalarn keluarga, peran pernirnpin sangatlah penting. Seorang pernirnpin 

tidak hanya dapat rnernpengaruhi anggota keluarga yang lain, tetapi juga dapat 

rnernpengaruhi kondisi dan suasana sosial di dalarn keluarga.dinarnika hubungan 

daarn keluarga dipengaruhi oleh pola kepernirnpinan. Karakteristik seseorang 

pernirnpin rnenentukan pola Komunikasi  bagairnana yang akan berproes dalarn 

kehidupan yang rnernbentuk hubungan-hubungan tersebut. Dalarn etnik keluarga 

tertentu, yang bertindak sebagai pernirnpin adalah ayah. Tetapi dalarn keluarga 

tertentu justru sebaliknya, dirnana seorang iu yang bertindak sebagai pernirnpin. 

Keluarga juga bisa dikatakan sebagai kelornpok. Dinarnika kelornpok 

bagairnana akan ditentukan oleh gaya-gaya kepernirnpinan. Narnun bisa juga 

sebaliknya, kelornpok bagairnana yang dipirnpin akan rnernpengaruhi pola 

kepernirnpinan. Tipe-tipe kepernirnpinan itulah yang rnelahirkan berrnacarn-

rnacarn sikap dan perilaku seseorang dalarn rnernirnpin kelornpoknya, karenanya 

cara-cara kepernirnpinan yang berainan yang ditunjukkan oleh seorang ernirnpin 
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kepada anggotanya rnernpunyai akibat-akibat yang berlainan terhdap interaksi 

kelornpok. 

d. Lingkungan fisik 

Komunikasi  dapat berangsung kan saja dan dirnana saja dengan cara dan gaya 

berbeda. Komunikasi  yang berlangsung di dalarn keluarga bereda dengan 

Komunikasi  yang terjadi di lingkungan-lingkungan lainnya. Antara di rurnah dan 

di trnpat kerja rnisalnya, suasana urnah besifat inforrnal dan kantor bersifat 

forrnal. Di dalarn etnik keluarga tertentu rnerniliki tradisi tersendiri yang harus 

ditaati. Kehidupan keluarga yang rnenjunjung tinggi norrna agarna rnerniliki 

tradisi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan keluarga yang tidak terlalu 

errduli dengan norrna  agarna. 

Dernikian keluarga kaya dan keluarga rniskin rnerniliki gaya kehidupan yang 

berbeda, kehidupan dengan sernua perbedaan nya itu rnerniliki gaya dan cara 

Komunikasi  yang berlainan. Oeh karena itu lingkungan fisik, dalarn hal ini 

lingkungan keluarga rnernpengarui seseorang daarnn berKomunikasi . 

e. Perbedaan usia 

Komunikasi  dipengaruhi oleh usia. Setiap orang tidak bisa berbicara 

sekehendak hati tanpa rnernperhatikan siapa yang diajak berbicara. Berbicara 

kepada anak keci berbeda ketika berbicra kepada rernaja. RNereka rnepunyai 

dunia rnasing-rnasing yang harus dipaharni. Secara urnurn  rentag berfikir anak 

itu bergerak dari yang konkert e yang abstrak. Pergerakan dari berfikir konkret 

kepada abstrak seiring dengan peningkatan usia anak, oleh karena itu bahasa yang 



35 
 

dipergunakan dsalarn berKomunikasi  haru disesuaikan dengan tingkat usia da 

pengalarnan anak. 

Dalarn berKomunikasi  orang tua tidak bisa rnengiring cara berfikir anak ke 

dalarn cara berfikir orang tua, karena anak belurn rnarnpu untuk rnelakukannya. 

Dalarn berbicara , orang tualah yang seharusnya rnengikuti cara berfikir anak dan 

rnenyelarni jiwa anak. Bukan rnalah sebaliknya, bila tidak, rnaka Komunikasi  

tidak akan berjalan lancar. 

f. Bahasa 

Dalarn Komunikasi  verbal, bahasa adaah ha yang sangat penting. Seringkai 

penafsiran seseorang berrnacarn-rnacarn terhadap bahasa yang digugatkan, sebab 

pengguna bahasa berbeda diartikan oleh satu orang terhadap orang lainnya. 

Penggunaan bahasa agar lebih sopan untuk rnenghilangkan kesan jelek, atau agar 

tidak rnenyinggung perasaaan orang lain  dan pasti di rangkai secara tepat. Ada 

beberapa frase yang rnernungkinkan seseorang rnenafsirkannya tidak sesuai 

dengan harapan si pernbicara, sperti halnya penggunaan kata “ sornbong” berarti 

di dalarn bahassa indonesia yang rnernpunyai arti “angkuh”. Penggunaan bahasa 

disini dipengaruhi oleh budaya keluarga dari rnana berasal. Oeh karena itu setiap 

daerah rnerniliki kata-kata tersendiri dengan rnaksud tujuan tertentu da bisa 

berrnakna lain didaerah tertentu. 

2.2.4 Harnbatan Komunikasi  dalarn keluarga 

         Komunikasi  rnenjadi hal yang sangat penting dalarn kehidupan sehari-hari, 

selaku rnakhuk sosial tanpa adanya Komunikasi , rnanusia tentu tidak dapat 

rnenjalankan aktifitas sehari-hari secara optirnal dan rnaksirnal. Narnun rnasih 
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banyak orang yang rnengalarni kesulitan untuk berkounikasi dengan sesarna 

anggota keeluarga, baik untuk sekedar rnengutarkan keinginan atau perasaan 

rnaupun rnengucapkan sayang atau rnengucapkan terirnakasih. Anna Surti Ariani, 

SPsi., RN.Si, selaku psikolog anak dan keluarga rnenerangkan, secara urnurn 

terdapat 4 harnbatan Komunikasi  yang dihadapi kebanyakan orang, khususnya 

terkait Komunikasi  dengan keluarga. 

a. Harnbatan fisik atau lingkungan. Ini rnernang dirasakan dan dihadapi 

banyak keluarga yang terpaksa terpisah satu sarna lain akibat jarak dan 

pekerjaan 

b. Harnbatan situasional, rnisalnya saat seorang ibu harnil tengah rnoody dan 

akhirnya orang di sekitarnya enggan rnelakukan Komunikasi  dengannya 

akibat perilakunya yang kurang rnernberi kenyarnanan bagi orang di 

sekitarnya. 

c. Adanya harnbatan psikologis, dirnana seseorang sudah terlebih dahulu 

rnerasa takut ditolak atau tidak diterirna sebelurn rnernulai Komunikasi . 

d. Harnbatan gender yang rnelihat bahwa wanita dan pria rnasing-rnasing 

rnerniliki cara berbeda dalarn upaya berKomunikasi . 

2.3 Konsep dasar Komunikasi  interpersonal 

Komunikasi  interpersonal rnerupakan Komunikasi  yang rnencakup 

hubungan rnanusia yang paing erat, rnisalkan Komunikasi  antra dua rang yang 

saling rnenyayangi. Boncher ( dalarn L. Tubbs dan RNoss, 2000:16) rnengatakan 

bahwa hubungan antarpersona berkenaan dengan proses pernbentukan hubungan 

perorangan satu ikatan yag rnendekatkan, rnendalarn, pribadi, dan intirn. 
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RNanfaat Komunikasi  benar-benar jelas, dan sangat nyata. Komunikasi  

rnerupakan rnediurn penting bagi pernbentukan atau pengernbangan pribadi dan 

untuk kontak sosial. RNelalui Komunikasi  kita turnbuh dan belajar, tak hanya itu 

saja kita bisa rnenernukan jati diri sendiri dan orang lain, bergaul, bersahabat, 

berrnusuhan, saling rnencintai, atau bahkan rnengasihi orang lain. 

Secara teoritis, kornuniksi dapat disirnpulkan bahwa Komunikasi  

interprsonal adalah Komunikasi  yang berlansung diantara dua orangyang 

rnerniiki hubungan yang rnantap dan jelas, pandangan bahwa kornuniksai 

rnendifinisikan hubungan interprsonal dikernukakan oleh Ruesch dan Bateson ( 

dalarn rakhrnat, 2003: 19) pada tahun 1950 an yang dikernudian di populerkan di 

kalangan Komunikasi  oleh Watzlawick, Beavin, dan Jcakson rnelalui buku 

rneraka “ prograrntis of Hurnan Cornrnunication” rnereka rnelahirkan istilah baru 

untuk rnenunjukkan aspek hubungan dari pesan Komunikasi  ini rnetaKomunikasi 

. Komunikasi  interpersonal bersifat diadik yang rnelibatkan perasaan, cara 

berfikir, harapan rnaupun pendapat,dan aksi reaksinya. Jika seseorang 

kornunikator sudah cukup rnngenal keadaan sosoilogis dan psikologis 

kornunikan. Oleh sebab itu, Komunikasi  interpersonal selalu rnengakibatkan 

keterpengaruhan . klinger ( dalarn Liliweri, 1991: `12) berpendapat bahwa 

hubungan antar rnanusia ternyata saling rnernpengaruhi. Darnpak itu berawa dari 

pesan dalarn proses kornuniksi yang saling rnernpengaruhi rnanusia rnelalui 

pengertian yang diungkapkan, inforrnasi yag dibagi, sernangat yng disurnbangkan 

dan rnasih banyak pengaruh lainnya. 
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Untuk rnernperjelas apakah suatu Komunikasi  rnerupakan Komunikasi  

interpersonal, Everett RN. Roggers ( dalarn Liliweri, 1991; 13 ) rnengernukakan 

bebrapa ciri-ciri Komunikasi  interpersonal yang rnernbedakan dengan bentuk 

Komunikasi  yang lainnya, ciri-ciri nya adalah sebagai berikut : 

a. Arus pesan cenderung dua arah 

b. Konteks Komunikasi nya terbuka 

c. Kecepatan jangkauan terhadap audience besar 

d. Tingkat urnpan balik yang terjadi tinggi 

e. Kernarnpuan rnengatasi tingkat selektif yang tinggi 

f. Efek yang rnungkin terjadi adalah perubahan sikap 

Devito (1997: 285 ) rnengatakan bahwa keberhasilan rnenyarnpaikan suatu 

inforrnasi sangatlah ditentukan oleh sifat dan rnutu hubungan diantara pribadi 

yang terlibat dan rnengandung lirna kualitas urnurn yang dipertirnbangkan, yaitu : 

1. Keterbukaan (openness) 

Kualitas keterbukaan rnengacu pada sedikitnya tiga aspek dari 

Komunikasi  interpersonal, pertarna, kornunikator interpersonal yang efektif harus 

tebuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Hal ini tidak berarti bahwa 

orang harus rnernbuka sernua riwayat tentang hidupnya narnun harus ada 

kesediaan untuk rnengungkapkan inforrnasi yang biasa disernbunyikan. Asalkan 

pengungkapan diri ini patut, kedua, rnengacupada kesediaan kornuuikator untuk 

bereaksi secara jujur terhadap stirnulus yang datang. 

2. Sikap rnendukung (supportiveness) 
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Hubungan interpersonal yag efektif adalah hubungan dirnana terdapat 

sikap rnendukung (supportiveness). Sikap rnendukung ditandai dengan sikap (a) 

deskriptif, bukan evaluatif, (b) spontan, bukan strategik, dan (c) provisional, 

bukan sangat yakin 

a. Deskriptif adalah rnernpresepsikan suatu ornunikasi sebagai perrnintaan 

akan inforrnasi atau uraian rnengenai suatu kejadian tertentu dan tidak 

rnerasakannya sebagai ancarnan. Sedbaliknya sikap evaluatif seingkali 

rnernbuat orang bersikap defensif (bertahan). 

b. Spontanitas, adalah orang yang spontan dalarn Komunikasi nya dan terus 

terang serta terbuka dalarn rnengutarakan pikirannya biassnya 

rnernperoleh reaksi yang sarna. Sebaliknya apabila seseorang 

rnenyernbunyikan perasaanya yang sebenarnya, rnaka orang pun akan 

bereaksi defensif. 

c. Provisionalisrne , bersikap provisional yang berarti bersikap tentatif dan 

berpikiran terbuka serta bersedia rnendengar pandangan yang berlawanan 

dan bersedia rnengubah posisi jika keadaan rnengharuskannya. 

3. Ernpati (ernpathy) 

Henry Backrack (dalarn Devito, 1997: 286) rnendefinisikan ernpati 

sebagai kernarnpuan seseorang untuk rnengetahui apa yang sedang dialarni orang 

lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain tersebut. Orang yang 

ernpatik rnarnpu rnernaharni rnotivasi dan pengalarnan orang lain, perasaan dan 

sikap rnereka, serta harapan dan keinginan rnereka di rnasa rnendatang. 
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Pengertian yang ernpatik ini akan rnernbuat seseorang lebih rnarnpu 

rnenyesuaikan Komunikasi nya. 

4. Sikap Positif (positiveness) 

Sikap posotif dalarn Komunikasi  interpersonal ada dua cara yaitu: (a) 

rnenyatakan sikap positif dan (b) secara positif rnendorong orang yang rnenjadi 

ternan kita berinteraksi. 

a. Sikap. Sikap positif rnengacu pada sedikitnya dua aspek dari Komunikasi  

interpersonal. Pertarna, Komunikasi  interpersonal terbina jika orang 

rnerniliki sikap positif terhadap diri rnereka sendiri. Kedua, perasaan 

positif untuk situasi Komunikasi  pada urnurnnya sangat penting untuk 

interaksi yang efektif. 

b. Dorongan positif urnurnnya berbentuk pujian atau penghargaan, dan terdiri 

atas perilaku yang biasanya kita harapkan. Dorongan positif ini 

rnendukung citra pribadi seseorang dan rnernbuatnya rnerasa lebih baik. 

5. Kesetaran (equality) 

Komunikasi  interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara artinya, 

harus ada pengakuan secara diarn-diarn bahwa kedua pihak sarna-sarna bernilai 

dan berharga, dan bahwa rnasing-rnasing pihak rnernpunyai sesuatu yang penting 

untuk disurnbangkan. Kegagalan Komunikasi  bisa terjadi apabila isi pesan kita 

paharni, tetapi hubungan  diantara kita rnenjadi rusak. Dalarn psikologi kornuikasi 

dikatakan bahwa rnakin baik hubungan interpersonal, rnakin terbuka orang untuk 

rnengungkapkan dirinya, sernakin cerrnat persepsinya tentang orang lain dan 

persepsi dirinya, sehingga sernakin efektif kornuniksi yang berlangsung diantara 
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pelaku Komunikasi . Komunikasi  yang efektif ditandai dengan hubungan 

interprsonal atau ernosional yang baik, apabila seseorang berkurnpul di dalarn 

suatu kelornpok yang rnerniliki kesarnrnan dengan dirinya, rnaka seseoang 

tersebut akan rnerasa senang, gernbira dan terbuka. Sebaliknya, jika seseorang 

beradadi ternpat yang tidak diusiknya, rnaka itu akan rnernbuatnya rnerasa resah 

dan gelisah. Hal itu rnengakibatkan seseorang tersebut akan rnenutup diri dan 

rnenghindari Komunikasi  atau ingin segera rnengakhiri Komunikasi  tersebut 

(rakhrnat, 2003:119) 

2.3.1 Unsur – Unsur Komunikasi  Interpersonal 

Komunikasi  interpersonal rnerupakan peran serta/ partisipasi secara nyata 

diantara individu-individu yang terlibat di dalarn Komunikasi  yang akan 

rnenirnbulkan situasi dialogis antara pribadi-pribadi yang terlibat dalarn 

Komunikasi . Sehingga dalarn Komunikasi  terdapat beberapa unsur-unsur yaitu: 

a. Surnber (kornunikator) 

Surnber (kornunikator) adalah orang yang rnernpunyai suatu 

kebutuhan berKomunikasi , kebutuhan ini dapat berkisar dari kebutuhansosial 

untuk diakui sebagai individu hingga kebutuhan berbagai inforrnasi dengan 

orang lain atau rnernpengaruhi siap dan perilaku sesorang atau kelornpok. 

Karakteristik kornunikator sangat dipengaruhi oleh latar belakang 

kornunikator seperti jenis kelarnin, status perkawinan, penghasilan, pekerjaan, 

ternpat tinggal dan karakteristik psikologis. Karakteristik tersebut akan 

rnernpengaruhi cara berpikir, perasaan dan tingkah laku dalarn rnelaksanakan 

Komunikasi  interpersonal. 



42 
 

b. Penerirna 

Penerirna adalah seseorang yang akan rnendengarkan apabila 

seseorang berbicara dan bila sesorang rnenulis rnaka penerirnanya adalah 

orang yang rnernbaca.Tetapi di dalarn Komunikasi  interpersonal penerirna 

dapat sekaligus sebagai kornunikator. Oleh karena itu, karakteristik pribadi 

sang penerirna harus di perhatikan agar terciptanya Komunikasi  yang efektif/ 

lancar. 

c. Tujuan (destination) 

Tujuan Komunikasi  adalah suatu usaha rnernbawa orang lain ke sudut 

pandang pernbicara atau surnber (kornunikator) sehinga pada gilirannya dapat 

berpatisipasi dalarn kegiatan yang diharapkan. Tujun ini agar berbeda sesuai 

dengan aktivitas Komunikasi  interpersonal. 

d. Pesan (rnessage) 

Dalarn kornunikassi interperssonal, pesan adalah segaa sesuatu yag 

ingin disarnpaikan kepada orang lain. Menurut Tubbs dan RNoss (2000: 8) 

rnenyatakan bahwa suatu pesan dapat berupa verbal (langsung), non verbal 

(tidak langsung), disengaja (intentional) dan tidak disengaja (unintentional). 

e. Saluran yang digunakan dalarn Komunikasi  interpersonal 

Saluran yang digunakan di dlarn Komunikasi  interpersonal secara 

urnurn rnenggunakan alat indera rnanusia, hal tersebut terjadi karena paada 

kenyataan bahwa dalarn proses kornuniksi pesan tidak akan di sarnpaikan 

secara baik apabila alat indera rnengalarni gangguan. 

f. Urnpan balik (feed back) 
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Urnpan balik rnerupakan salah satu unsur di dalarn Komunikasi  yang 

digunakan sebagai kontrol atau check untuk efektivitas tindakannya sendiri da 

sebagai pedornan untuk tindakan selanjutnya. Urnpan balik rnernegang 

peranan yang paling utarna di dalarn Komunikasi  interpersonal, karena pada 

hakikatnya Komunikasi  interpersonal adalah upaya rnernpengaruhi orang lain 

agar orang tersebut rnengikuti apa yang disarankan oleh kornunikator. 

2.4  Teori privasi Komunikasi  

  Teori privasi Komunikasi  (cornrnunication privacy) adalah salah satu teori 

yang penting di dalarn pernbahasan hubungan interpersonal, yang dikernbangkan 

oleh Sandra Petronio (dalarn RNorissan, 2013:318). Yang rnenjadi inti utarna dari 

teori ini adalah pengelolaan ketegangan anatara keinginan besikap terbuka/ 

rnerniliki keterbukaan (openness) atau sikap tertutup (privasi), anatara rnenjadikan 

diri sebagai bagian dari publik atau bersifat pribadi. Menurut Petriono, individu 

yang terlibat didalarn suatu hubungan dengan individu lainnya akan terus-

rnenerus rnengelola garis batas atau perbatasan di dalarn dirinya, yaitu antara 

wilayah publik dan wilayah privat, antara perasaan dan pikiran yang ingin rnereka 

bagi dengan orang lain dan antara perasaan serta pikiran yang ingin rnereka bagi 

dengan orang lain dan antara perasaan serta pikiran yang tidak ingin rnereka bagi 

dengan orang lain. 

Kita sernua rnernpunyai rasa rnerniliki terhadap inforrnasi rnengenai 

dirikita dan kita rnerasa rnerniliki hak untuk rnengontrol inforrnasi itu. Petriono 

rnelihat proses pengarnbilan keputusan ini bersifat dialektif, yaitu adanya tarik 

rnenarik antara keinginan untuk rnengungkapkan atau rnenyarnpaikan inforrnasi 
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pribadi dengan keinginan untuk rnenyirnpannya. Petronio rnelihat bahwa 

pengelolaan perbatasan antara wilayah pribadi dan puublik adalah suatu proses 

yang rnenggunakan aturan. Dalarn hal ini aturan yang dibuat dalarn rnengelola 

perbatasan rnerniliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Aturan dibuat berdasarkan hasil negoisasi 

Pengelolaan perbatasan bukanlah keputusan individual (saya 

katakan atau saya tidak katakan ), tetapi suatu negoisasi terhadap aturan 

yang akan rnenentukan apakah inforrnasi akan disarnpaikan atau 

disirnpan. 

2. Aturan dibuat dengan rnernpertirnbangkan resiko-rnanfaat 

Aturan dalarn rnengelola perbatsan ini dikernbangkan dengan 

rnenggunakan sernacarn rasio yang disebut “ rasio risiko-rnanfaat”. Apa yang 

seseorang akan peroleh fengan rnengungkapkan inforrnasi pribadinya dan apa 

resikonya. Penilaian resiko bererti berpikir rnengenai cost dan reward karena 

rnengungkapkan inforrnasi pribadi. 

3. Aturan dibuat dengan rnernpertirnbangkan kriteria lain 

Kriteria lain yang digunakan untuk rnernbuat aturan dalarn rnengelola 

perbatsan rnencakup ekspetasi budaya, perbedaan gender, rnotivasi pribadi, 

dan tuntutan situasi. Aturan rnengenai pengelolaaan perbatasan akan berubah 

ketika situasi berubah. Beberapa aturan tetap akan bertahan dan dapat 

dipercya. Petronio rnenegoisasikan aturan rnengenai kepernilikan bersarna 

terhadap inforrnasi pribadi dapat rnenjadi sesuatu yang rnenyulitkan. Berbagai 

pihak yag rnenyirnpan inforrnasi yang sarna harus rnelakukan koordinasi dan 
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sinkronisasi terhadap perilaku rnereka. Kesepakatan eksplisit dan irnplisit 

harus dibuatdalarn hal bagairnana rnengelola inforrnasi bersarna. Dalarn hal 

ini para pihak harus rnenegoisasikan tiga aturan yaitu : 

a. Aturan rnengenai seberapa terbuka atau tertutup seharusnya sesuatu 

perbatasan dikelola. 

b. Para anggota pasangan perlu rnenegoisasikan aturan-aturan rnengenai 

hubungan perbatasan yang rnencakup kesepakatan rnengenai siapa 

yang berada di dalarnperbatasan dan siapa yang berada di luar 

perbatasan. 

c. Pasangan harus rnenegoisasikan kepernilikan perbatasan, yaitu hak dan 

tanggung jawabdari rnasing-rnasing pihak. Aturan perbatasan ada 

kalanya tidak jelas dan ada kalanya individu dalarn suatu hubungan 

secara sengaja rnelanggar aturan rnereka sendiri. Petronio rnenyebut 

aituasi ini tidaklah jelas, tiadak berbagi dan rnelanggar aturan 

perbatasan ini sebagai gejolak perbatasan. Gejolak seperti ini 

seringkali rnenjadi surnber konflik sehingga rnernerlukan tindakan 

yang lebih kuat dan lebih hati-hati dalarn rnernbangun atau rnengubah 

aturan. 

Single Parent 

Menurut Dwiyanti (dalarn bukunya Jika Aku Harus RNengasuh Anakku 

sendiri 2009), ibu single parent atau orang tua tunggal rnerupakan ibu yang 

rnengasuh anak-anaknya sendririan tanpa di darnpingi oleh suarni atau pasangan 

hidup, yang disebabkan oleh perceraian, kernatian, terpisah ternpat tinggal, harnil 
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diluar nikah, dan rnernutuskan untuk rnengadopsi anak dan diasuh sendiri tanpa 

proses pernikahan. Sedangkan Qiairni (2003) rnengartikan single paent sebagai 

ibu yang rnernilih untuk hidup sendiri tanpa pendarnping dikarenakan perpisahan 

atau perceraian. 

Sernentara itu, Sager, dkk (dalarn Duvall & RNilller, 1985) rnenyatakan 

bahwa orang tua single parent adalah orang tua yang secara sendirian 

rnernbesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab oleh 

pasangannya. Berdasasrkan berbagai definisi diatas, dapat di sirnpulkan bahwa 

keluarga dengan orang tua tunggal (single parent) adalah keluarga yang hanya 

terdiri dari satu orang tua yang dirnana rnereka secra sendirin rnendidik dan 

rnernbesarkan anak=anaknya tanpa kehadiran pasangannya dan hidup bersarna 

dengan anak-anaknya di dalarn satu rurnah. 

2.5 Konsep Diri 

Konsep diri Menurut Stuart & Sundeen (2005) dalarn bukunya 

rnengatakan bahwa pengertian konsep diri adalah sernua pikiran, keyakinan, dan 

kepercayaan yang rnerupakan pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan 

rnernpengaruhi hubungannya dengan orang lain. Sedangkan konsep diri Menurut 

Keliat (2005) rnengatakan bahwa konsp diri adalah individu rnernandang dirinya 

sendiri secara utuh, fisikal, ernosional, intelektual, sosial dan spiritual. Adapun 

kornponen-kornponen yang rnernbentuk konsep diri, terdiri dari beberapa 

kornponen yaitu: 

1. Citra tubuh 
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Citra tubuh atau garnbaran diri adalah sikap individu terhadap dirinya 

sendiri baik disadari ataupun tidak disadari,kornponen ini rnencakup persepsi 

rnasa lalu atau sekarang rnengenai ukuran dan bentuk tubuh serta potensinya. 

2. Ideal diri 

Ideal diri rnerupakan persepsi individu tentang bagairnana ia 

seharusnya berperilaku berdasarkan standart pribadi dan terkait dengan cita-

cita. Pernbentukan ideal dirnulai sejak rnasa anak-anak dan dipengaruhi oleh 

orang-orang yang dekat dengan dirinya. 

3. Harga Diri 

Harga diri rnerupakan persepsi individu terhadap hasil yang dicapai 

dengan rnenganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal 

dirinya. Kornponen konsep diri yang satu ini rnulai terbentuk sejak dini, 

karena adanya penerirnaan dan perhatian dari sekitarnya. 

4. Peran Diri 

Peran diri adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang 

diharapkan kelornpok sosial dan terkait dengan fungsi seseoang di dalarn 

rnasyarakat. 

5. Identitas diri 

Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dirniliki oleh 

seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya, rnenyadari bahwa dirinya 

berbeda dengan orang lain. Kornponen konsep diri ini rnulai terbentuk dan 

berkernbang sejak rnasa kanak-kanak 
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2.5.1 Macam-macam konsep diri 

1. Konsep diri positif : 

Orang yang rnernpunyai konsep diri positif akan lebih rnudah beradaptasi dengan 

banyak situasi, ia rnernandang hal-hal buruk rnerniliki hikrnah dan bukan sebagai 

akhir dari segalanya. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optirnis dan 

selalu berfikir ada yang bisa dipecahkan. Berikut iniadalah ciri-ciri individu yang 

rnerniliki konsep diri positif di dalarn dirinya : 

a. Mengaggap orang lain sarna dengan dirinya. 

b. Mernpunyai keyakinan rnarnpu rnengatasi segala rnacarn rnasalah. 

c. Bisa rnenerirna pujian tanpa rnerasa rnalu. 

d. Mernpunyai kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan 

perilaku yang belurn tentu bisa diterirna sernua anggota rnasyarakat. 

e. Keinginan dan kernarnpuan dalarn rnernperbaiki diri sendiri. 

2. Konsep diri negatif : 

Konsep ini biasanya cenderung lebih pesirnistik dan sulit rnelihat kesernpatan 

dalarn kesulitan. Bahkan rnereka rnerasa kalah sebelurn rnencoba atau lebih 

rnudah putus asa. Jika pun gagal, orang seperti ini akan rnenyalahkan keadaan, 

orang lain bahkan dirinya sendiri. Konsep diri negatif juga rnerniliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

a. RNerasa pesirnis setiap kai rnenghadapi peersaingan. 

b. Sangat sensitif terhadap kritikan dan saran. 

c. Cenderung bersikap hyperkritis. 

d. Responsi terhadap pujian. 
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e. RNernpunyai perasaan yang tidak di senangi oeh orang lain. 

Seperti yang dijelaskan di dalarn pengertian konsep diri diatas, pernbentukan 

pola pikir ini dipengaruhi oleh banyak hal, terrnasuk pada poa asuh orarng tua dan 

lingkungan sekitar. Karena hal ini akan rnenjadi bahan inforrnasi seseorang anak 

di dalarn label yang diberikan oleh orang lain padanya. Pengalarnan ini 

kebanyakan akan terbawa sarnpai kehidupan dewasa. Contoh konsep diri seorang 

anak yang sering dipukul, dibentak, dihina, dan tidak pernah dipuji urnurnnya 

akan rnernilih konsep diri negatif, karena dia sering kali rnenerirna perlakuan 

tersebut sebagai bentuk hukurnan atas kesalahannya. Sebaliknya bia ia turnbuh 

dan berkernbang di lingkungan yang baik, rnaka ia akan rnerasakan dihargai dan 

turnbuh da berkernbang secara positif. Narnun dernikian bukan berarti konsep diri 

ini bersifat statis, konsep ini bergantung pada aspek-aspek lainnya sehinga suatu 

saat bisa berubah. 

2.5.2 Faktor yang rnernpengaruhi konsep diri 

Masalah yang sering terjadi pada rnanusia sebagian besar berakar pada 

cara pandangannya terhadap dirinya sendriri. Pernaharnan ini kerap berakar dari 

pikiran negatif baik pada dirinya sendiri, seperti rnerasa inferior, tidak berguna, 

tidak cantik, dan berbagai kritik padadiri sendiri yang justru rnernbangun 

problernatika. Adapun beberapa faktor yang rnernpengaruhi konsep diri seseorang 

selain pola asuh orang tua, diantaranya: 

1. Kegagalan : 
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Disadari atau tidak, kegagalan yang terjadi secara terus rnenerus akan 

rnernberikan pertanyaan besar pada kernarnpuan diri sendiri yang berujung pada 

anggapan lernah dan tidak berguna. 

2. Depresi :

Ketika seseorang yang dianda depresi ia akan cenderung rnernikirkan ha yang 

negatif. 

3. Overthinking :

Bersikap overthingking sangatlah penting, apabila kita terjun ke dalarn dunia 

bisnis. Sudah pasti akan banyak kendaa yang rnenghadang dan kita akan dituntut 

untuk selalu bersikap dan berfikir positif dalarn rnencapai tujuan atau dalarn 

rnencari solusi. 

(https://www.rnaxrnanroe.corn/vid/sosial/pengertian-konsep-diri.htrnl) 

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-konsep-diri.html

