
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara 

orang- orang secara bertatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. 

Bentuk khusus dari komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik (dyadic 

communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami- istri, dua sejawat 

dan sebagainya. Ciri- ciri komunikasi diadik adalah pihak- pihak yang berkomunikasi 

berada dalam jarak yang dekat, pihak- pihak yang berkomunikasi mengirim dan 

menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal ataupun nonverbal, 

kedekatan hubungan pihak- pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis- 

jenis pesan atau respons nonverbal seperti, sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan 

jarak fisik yang sangat dekat. Meskipun setiap orang dalam komunikasi interpersonal 

bebas mengubah topik pembicaraan, kenyataannya komunikasi interpersonal bisa saja 

didominasi oleh suatu pihak. Misalnya, komunikasi suami- istri didominasi oleh 

suami, komunikasi dosen- mahasiswa didominasi oleh dosen, dan komunikasi atasan 

bawahan didominasi oleh atasan ( Mulyana.2007:81). 

 

 



2.2 Hubungan Antarpribadi 

Kita dapat menjelaskan hubungan antarpribadi dengan mengidentifikasikan 

karakteristik penting. Pertama, hubungan antarpribadi berlangsung melalui beberapa 

tahap, mulai dari tahap interaksi awal sampai ke pemutusan (dissolution). Kedua, 

hubungan antarpribdi berbeda-beda dalam hal keluasan (bredth) dan kedalamanya 

(depth). 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Model Hubungan Lima Tahap 

2.2.1  Hubungan Terbina Melalui Tahap- tahap 

Knapp, 1984; Wood, 1982 Kebanyakan hubungan, mungkin semua, 

berkembang melalui tahap-tahap. Kita tidak menjadi kawan akrab segera setelah 

pertemuan terjadi. Kita menumbuhkan keakraban secara bertahap, melalui 

serangkaian langkah atau tahap.    

Model lima tahap yang disajikan dalam gambar 1.1 menguraikan tahap- tahap 

penting dlam pengembangan hubungan. Tahap- tahap ini menggambarkan hubungan 
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seperti apa adanya. Tahap- tahap ini tidak mengevaluasi atau menguraikan  

bagaimana seharusnya hubungan itu berlangsung. 

a. Kontak  

Ada beberapa macam persepsi alat indra. Anda melihat, mendengar, dan 

membaui seseorang. Menurut beberapa periset, selama tahap inilahdalam 

empat menit pertama interaksi awal anda memutuskan apakah anda ingin  

melanjutkan hubungan ini atau tidak. Pada tahap inilah penampilan fisik 

begitu penting, karena dimensi fisikbegitu penting, karena dimensi fisik 

paling terbuka untuk dimati secra mudah. Meskipun demikian, kualitas- 

kualits lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan, dan 

dimensi juga terungkap pada tahap ini.  

b. Keterlibatan 

Tahap keterlibatan adalah tahap pengenalan lebih jauh, ketika kita 

mengikatkan  

c. Keakraban 

Pada tahap ini untuk mengikat diri lebih jauh pada orang dan untuk 

membina hubungan primer (primary relationship), dimana orang ini 

menjadi sahabat baik atau kekasih. Komitmen ini dapat mempunyai 

berbagai bentuk; perkawinan, membantu orang itu, atau mengungkapkan 

rahasia terbesar. Tahap ini hanya disediakan untuk sedikit orang saja 

kadang- kadang ahnya satu, dan kadang- kadang dua, tiga atau empat 



orang saja. Jarang sekali orang mempunyai lebih dari empat orang sahabat 

akrab, kecuali, tentu saja, dalam keluarga. 

d. Perusakan 

Ketika ikatan diantara kedua pihak melemah. Pada tahap perusakan mulai 

merasa bahwa hubungan ini mungkin tidaklah sepenting yang difikirkan 

sebelumnya. Keduanya menjadi semakin jauh. Makin sedikit waktu 

senggang yang dilalui bersama dan kesempatan untuk bertemu. Saling 

berdiam diri, tidak lagi banyak mengungkapkan diri. Jika tahap perusakan 

ini berlanjut. Maka akan memasuki tahap pemutusan. 

e. Pemutusan 

Tahap pemutusan adalh pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua 

pihak. Jika bentuk ikatan itu adalah perkawinan, pemutusn hubungan 

dilambangkan dengan perceraian,walaupun pemutusan hubungan actual 

dapat berupa hidup berpisah. Adakalanya terjadi peredaan 

2.3 Tujuan Komunikasi 

Komunikasi interpersonal mempunyai 4 tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi kesepian 

Kontak dengan sesama manusia akan mengurangi kesepian. Dalam upaya 

mengurangi kesepian, orang berusaha melindungi diri dengan memiliki 

banyak kenalan. Satu hubungan yang dekat biasanya berdampak lebih baik. 

 



2. Mendapatkan rangsangan 

Manusia membutuhkan stimulasi atau rangsangan. Bila tidak, manusia akan 

mengalami kemunduran. Kontak antar manusia merupakan salah satu cara 

terbaik untuk mendapatkan stimulasi tersebut. 

3. Mendapatkan pengetahuan diri 

Sebagian besar melalui kontak dengan sesama manusialah kita belajar 

mengenal diri kita. Persepsi diri kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita 

yakini dan dipikirkan orang tentang kita. 

4. Memaksimalkan kesenangan 

Alasan paling umum untuk membina hubungan dan alasan yang dapat 

mencakup semua alasan lainnya, yaitu kita berusaha berhubungan dengan 

manusia lain untuk memaksimalkan kesenangan kita. Kita perlu berbagi rasa 

dengan orang lain mengenai nasib baik, emosi ataupun fisik kita 

(Devito,2010:245). 

Dari keempat tujuan tersebut biasanya komunikasi interpersonal diperlukan 

dalam suatu hubungan demi mencapai harmonisasi. Komunikasi interpersonal 

memiliki 8 aspek yang merupakan ciri-ciri dari komunikasi interpersonal, yaitu: 

1. Komunikasi interpersonal biasanya terjadi secara spontan. Biasanya, 

komunikasi interpersonal terjadi secara kebetulan tanpa rencana, sehingga 

pembicaraan terjadi secara spontan. 

2. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan masalah penetapan tujuan. 



3. Komunikasi interpersonal merupakan kebetulan dan identitas peserta. Melalui 

pembicaraan secara interpersonal, hubungan dan identitas seseorang akan 

dapat diketahui dengan baik. 

4. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk akibat. Akibat yang dimaksud 

adalah hasil dari pembicaraan komunikasi interpersonal. Komunikasi 

interpersonal mempunyai akibat yang disengaja dan tidak disengaja. 

5. Komunikasi interpersonal sifatnya berbalas-balasan. Salah satu ciri khas dari 

komunikasi interpersonal adalah adanya timbal balik dan saling memberi 

maupun menerima informasi antara komunikator dan komunikan secara 

bergantian sehingga tercipta suasana dialogis. 

6. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan masalah jumlah orang, suasana 

dan pengaruh. Manusia suka berkomunikasi dengan manusia lain, oleh karena 

itu tiap orang selalu berusaha agar mereka lebih dekat satu sama lain. 

7. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan masalah hasil. Komunikasi 

interpersonal dikatakan sukses bila menghasilkan sesuatu yang diharapkan 

dan hasilnya nyata. Nyata dalam hal mengubah wawasan, perasaan, maupun 

perilaku. 

8. Komunikasi interpersonal merupakan pesan lambang-lambang bermakna. 

Proses komunikasi yang terjadi selalu mengalirkan pesan (Liliweri, 1997:14). 

Dalam komunikasi interpersonal, hambatan komunikasi interpersonalnya dibedakan 

menjadi 3 aspek, yaitu: 



1. Hambatan mekanik, timbul akibat adanya gangguan pada saluran   komunikasi, 

seperti terganggunya saluran magnetik radio oleh getaran-getaran sehingga pesan 

yang disampaikan menjadi kurang jelas. 

2.  Hambatan semantik, sering terjadi dalam tahap proses komunikasi karena berkisar 

pada masalah apa yang dikomunikasikan dan disampaikan pada tahap-tahap 

komunikasi. Suatu pesan akan berarti lain pada seseorang dalam konteks yang 

berbeda, hal ini disebabkan adanya gangguan komunikator karena salah persepsi. 

3. Hambatan manusiawi, segala masalah yang paling semu dalam semua  proses 

komunikasi karena berasal dalam diri manusia. Terjadi karena adanya faktor 

emosi dan prasangka pribadi serta kemampuan alat panca indera. 

Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan terganggunya proses komunikasi 

interpersonal. Oleh karena itu perlu diperhatikan oleh setiap individu apa yang 

menjadi hambatan komunikasi agar dapat diantisipasi (Sunarto, 2003:17). 

2.3 Hubungan Keluarga 

  Sebuah keluarga adalah sebua h kelompok manusia yang memiliki hubungan 

yang akrab yang mengembangkan rasa berumah tangga dan identitas kelompok  



2.4      Pembentukan dan Perubahan Sikap 

 Suatu tindakan tidak akan bermula tanpa ada proses pembentukan untuk 

penentuan suatu sikap tersebut. beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan 

dan perubahan sikap (Ahmadi, 2002:171) antara lain: 

a. Faktor Intern 

 Faktor tersebut terdapat dalam pribadi individu sendiri.Faktor intern 

merupakan daya pilih individu untuk menerima dan mengolah pengaruh-

pengaruh yang datang dari luar.Pilihan yang datang dari masyarakat biasanya 

disesuaikan dengan motif dan sikap dari individu itu sendiri. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor yang terdapat di luar pribadi individu yang berupa interaksi sosial dari 

luar kelompok. Seperti interaksi sosial antara individu dengan hasil bud aya 

sehingga diterima individu tersebut melalui alat-alat komunikasi seperti, 

radio, televisi dan sebagainya. 

Menurut Azwar (1995:37) terdapat enam faktor yang dapat mempengaruhi 

pembentukan sikap, yaitu: 

1. Pengalaman Pribadi  

Keadaan yang telah dialami akan membentuk dan mempengaruhi  

penghayatan terhadap keadaan  selanjutnya. Pengalaman pribadi dapat 



menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap karena dapat meningalkan kesan 

yang kuat. 

2. Kebudayaan 

Cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama  oleh kelompok 

masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga 

mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan sikap. 

3. Mementingkan individu lain. 

Individu yang kita anggap penting merupakan individu yang dapat diharapkan 

persetujuannya dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun masalah 

pribadi.jadi individu yang kita anggap penting dapat mempengaruhi sikap kita 

dalam mengambil keputusan. 

4. Media Massa 

Informasi baru yang diperoleh dari media massa memberikan landasan 

kognitif baru bagi terbentunya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan 

sugestif dari informasi tersebut dapat memberika dasar efektif dalam penilaian 

sesuatu sehingga dapat membentuk sikap. 

5. Lembaga pendidikan formal dan nonformal 

Lembaga tersebut sangat mempengaruhi pembentukan sikap karena 

meletakkan dasar pengetahuan dan moral dalam diri individu. 



6. Emosional 

Penyaluran pemikiran atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego 

yang dapat membentuk sikap individu. 

2.5       Komunikasi Keluarga 

Keluarga sangat berperan penting bagi perkembangan anak. 

Komunikasi sangat penting untuk membina sebuah hubungan dalam keluarga, 

sebab tanpa adanya komunikasi, hubungan yang akrab tidak dapat terjalin. 

Tujuan dari suatu komunikasi keluarga bukan hanya sekedar untuk 

menyampaikan informasi melainkan membentuk sebuah hubungan yang baik 

dengan orang lain. Komunikasi merupakan kebutuhan primer bagi anak. 

Dengan komunikasi yang baik, nilai-nilai yang baik dapat dibentuk. 

Komunikasi yang baik antara orangtua dan anak menunjukkan bahwa ada 

penerimaan orangtua kepada anaknya (Kuntaraf, 1999:205). 

2.6     Keluarga 

  Pengertian keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian keluarga 

secara psikologis dan pengertian keluarga secara biologis. Pengertian keluarga secara 

psikologis yaitu sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan 

masing-masing anggota merasakan pertautan batin sehingga saling mempengaruhi, 

memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Kedua, pengertian tentang keluarga 



secara biologis menunjukkan ikatan keluarga antara ibu, ayah dan anak yang 

berlangsung terus karena adanya hubungan darah yang tidak mungkin bisa dihapus. 

Dalam upaya untuk saling mempengaruhi memperhatikan dan saling membantu 

terkandung dalam perwujudan peran dan fungsi orang tua. 

 Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi pekembangan anak. Oleh 

karena itu lingkungan keluarga merupakan lingkungan terpenting dan juga 

lingkungan pertama bagi anak, maka orang tua berkewajiban menciptakan situasi 

yang memungkinkan anak dapat berkembang dengan sebaik-baiknya.Karena keluarga 

merupakan lin gkungan pertama bagi anak, maka keluarga mempunyai tanggung 

jawab yang sangat besar terhadap keberhasilan anak dalam menyelesaikan tugas 

perkembangannya (Gerungan, 1996). 

 Dapat diartikan bahwa keluarga adalah suatu unit sosial terkecil dari 

masyarakat yang di dalamnya terdapat ayah, ibu serta anak yang saling berhubungan 

dan mempengaruhi satu sama lain dan menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial 

antar sesama anggota keluarga. Keluarga merupakan bentukan utama dari 

kepribadian manusia. Seorang anak tidak terlahir secara utuh tetapi mereka masih 

membutuhkan tahap-tahap perkembangan sosial yang akan mereka gunakan di dalam 

kelompok masyarakat. Bagi seorang anak usia dini, lingkungan belajar yang pertama 

dan utama adalah bersumber dari keluarga dengan ibu sebagai pusat perhatianya. 

Menurut Geertz, sosok seorang ibu merupakan pribadi yang terpenting bagi setiap 



anak. Hal ini bukan tanpa sebab, karena intensnya pola pengasuhan dari seorang ibu, 

maka secara tidak langsung akan terbentuk emosi dan ikatan batin serta adanya cinta 

kasih sayang yang terbentuk antara keduanya.  

 Keluarga menurut Geertz merupakan satuan sosio-biologis yang diikat oleh 

rasa asih, asuh, tolong menolong dalam pembagian kerja a ntara anggotanya, 

menduduki posisi strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi 

tumbuh kembang anak. Tidak terlepas dari lingkungan, dimana dijadikan tempat 

berlangsungnya sosialisasi dan tranformasi nilai-nilai moral, etika dan sosial yang 

intensif dan berkesinambungan yang utama dalam hubungan diantara anggota 

keluarganya dari generasi ke generasi. Dalam pembentukan sikap dan kepribadian 

anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana tipe dan pola pikir orang tua dalam 

memberikan pendidikan anaknya baik melalui kebiasaan, teguran, nasehat dan lain-

lain. 

 Didalam keluarga terdapat satuan kelompok terkecil, seperti orang tua. Orang 

tua adalah ayah dan ibu yang merupakan figur atau contoh yang akan selalu ditiru 

oleh anak-anaknya oleh Mardiya (2000). Yang kedua adalah anak, anak merupakan 

individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari 

bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan  

yang dimulai dari bayi ( 0-1 tahun ) usia bermain, pra sekolah ( 3-5 tahun ), usia 

sekolah ( 5-11 tahun ) hingga remaja ( 11-18 tahun ). Rentang ini berada antara satu 

dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. 



2.7      Peran dan Pola Hubungan dalam Keluarga 

 Orang tua dan anak memiliki perbedaan situasi dalam proses  perkembangan 

sosial di masyarakat, orang tua sering menggunakan pengalaman masa kecilnya 

sebagai pegangan dan petunjuk dalam membesarkan anak. Keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk membentuk kepribadiannya. Oleh 

karena itu keluarga menjadi faktor yang sangat penting bagi pembentukan sikap dan 

perilaku anak baik dalam segi kepribadian, sosial maupun emosional anak. Keluarga 

memiliki peran orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai 

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang 

sangat penting untuk mendukung mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota 

masyarakat yang baik. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku 

interpersonal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan 

situasi tertentu. Peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola 

perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. 

 Bedasarkan penelitian yang di lakukan oleh  Feels Research Institute dalam 

Vembriarto pola hubungan orangtua dan anak dapat dibedakan menjadi: 

1. Menerima – menolak 

Pola ini bedasarkan atas taraf kemesraan orang tua terhadap anak,  sehingga 

ketika anak menolak atau menerima keputusan orang tua, keduanya tidak ada 

yang meresa ditentang atau dipaksa. 

2. Memiliki – melepaskan 



Pola ini bedasarkan atas seberapa besar sikap protektif orang tua terhadap anak. 

Pola ini bergerak dari sikap orang tua yang overprotektif dan memiliki anak 

sampai kepada sikap mengabaikan anak sama sekali. 

3. Demokrasi – otokrasi  

Pola ini bedasarkan atas taraf partisipasi anak dalam menentukan kegiatan-

kegiatan dalam keluarga.Pola otokrasi berarti orang tua bertindak sebagai diktator 

terhadap anak, sedangkan pola demokrasi sampai batas-batas tertentu dapat 

melibatkan partisipasi anak untuk menentukan keputusan-keputusan keluarga. 

2.8     Hubungan Ayah, Ibu dan Anak 

Kemampuan komunikasi awal untuk perkembangan anak berada pada tingkat 

keluarga. Keluarga yang memiliki budaya berkomunikasi dengan anak secara baik 

akan mampu menciptakan prakondisi yang baik bagi tumbuhnya kecerdasan anak-

anak (Ratnawati, 2000:14). 

Setiap kali membicarakan tentang perkembangan dan pertumbuhan anak, 

keluarga selalu menjadi lingkungan tempat anak belajar dan berinteraksi dengan 

teman, maupun dengan lingkungan tempat ia berada. Anak merupakan aset keluarga 

yang harus dijaga dan diasuh dengan baik. Kelak, anak akan menjadi aset bangsa dan 

negara sebagai generasi penerus. Seorang anak memerlukan  pengawasan dan 

bimbingan yang baik untuk menjadi individu yang berkemampuan, berwawasan jauh 

dan matang. Sebelum seorang anak tiba ke tangan pendidik atau guru di sekolah, 

peran dan fungsi orangtua, Ayah dan Ibu sangat berpengaruh besar dalam upaya 



mengarahkan perkembangan anak (Kuntaraf, 1999:199). Ibu, sebagai orang tua 

perempuan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan prestasi anaknya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi interpersonal dalam kaitannya 

dengan peningkatan prestasi belajar anak (Devito, 2010:259-264) adalah sebagai 

berikut: 

1. Keterbukaan 

Kualitas keterbukaan mengacu pada setidaknya 3 aspek dari komunikasi 

interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka pada 

orang yang diajak berinteraksi dan sebaliknya, harus ada kesediaan untuk 

membuka diri mengungkap informasi yang biasanya disembunyikan. Kedua, 

mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap 

stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis dan tanggap merupakan 

peserta percakapan yang menjemukan. Kita ingin setiap orang bereaksi secara 

terbuka terhadap apa yang kita ucapkan. Aspek ketiga, mengacu pada 

”kepemilikan” perasaan hati dan pikiran. Terbuka dalam arti ini adalah mengakui 

bahwa perasaan dan pikiran yang kita lontarkan adalah ”milik” kita dan kita 

bertanggungjawab atasnya. Keterbukaan adalah mengakui bahwa perasaan dan 

pikiran yang dilontarkan adalah milik pribadi oleh Salim(1991). 

2. Kesetaraan 

Kedua pihak yang berkomunikasi harus mengakui bahwa dirinya sama-sama 

bernilai dan berharga. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan ”penghargaan 

positif tak bersyarat” kepada orang lain. 



3. Sikap mendukung 

Sikap mendukung adalah pandangan yang mendukung, membantu bersama-sama 

oleh Salim(1991). Sebuah bentuk hubungan interpersonal yang efektif adalah 

sebuah hubungan di mana terdapat sikap mendukung (supportiveness), suatu 

konsep yang perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi 

yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak 

mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap sebagai 

berikut: 

a. Deskriptif, bukan evaluatif 

Deskriptif maksudnya mempersepsikan suatu komunikasi sebagai permintaan 

akan informasi, bukan bernada menilai atau evaluatif karena hal tersebut dapat 

membuat seseorang bersikap defensif. 

b. Spontan 

Gaya spontan membantu terciptanya suasana yang mendukung. Orang yang 

spontan dalam komunikasinya dan terus terang serta terbuka dalam 

mengutarakan pikirannya biasanya bereaksi dengan cara yang sama, yaitu 

terus terang dan terbuka. Sebaliknya bila kita merasa bahwa seseorang 

menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya-bahwa dia mempunyai 

rencana terselubung, kita akan bereaksi secara defensif. 

c. Provisionalisme 



Artinya bersikap tentatif dan berpikiran terbuka serta bersedia memahami 

pandangan yang berlawanan dan bersedia mengubah posisi pandangannya jika 

diharuskan. 

4. Empati 

Henry Backrack (1976), dikutip dalam buku komunikasi interpersonal 

(Devito,2010:260) mendefiisikan empati sebagai ”kemampuan seseorang untuk 

mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari 

sudut pandang orang lain, melalui kacamata orang itu”. Pengertian empati ini 

akan membuat seseorang lebih mampu menyesuaikan komunikasinya. 

Langkah pertama dalam mencapai empati adalah menahan diri untuk 

mengevaluasi, menilai, menafsirkan dan mengkritik, karena hal tersebut dapat 

menghambat pemahaman dalam berkomunikasi. Langkah kedua, semakin banyak 

anda mengenal keinginan, pengalaman dan kemampuan seseorang, maka anda 

akan mampu melihat apa yang dilihat dan dirasakan oleh orang tersebut. Langkah 

ketiga, cobalah merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain dari sudut 

pandangnya. Wilbur Scramm juga mengemukakan bahwa setiap orang yang 

melakukan komunikasi intepersonal harus dapat menyesuaikan dirinya melalui 

empati dengan orang lain agar tidak terjadi jurang komunikasi (Djamadin, 

2004:10). 

5. Sikap positif 

Sikap positif adalah pandangan yang positif menurut Salim(1991). Sikap 

positif dalam komunikasi interpersonal dinyatakan dengan 2 cara, yaitu: 



a. Menyatakan sikap positif, yaitu dengan menunjukkan ketertarikan terhadap 

percakapan yang sedang berlangsung. 

b. Mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi secara positif. 

Dorongan adalah istilah yang berasal dari kosakata umum yang dipandang 

sangat penting baik dalam analisis interaksional maupun dalam interaksi antar 

manusia secara umum. Perilaku mendorong ini mendukung penilaian pribadi 

kita, selain itu perilaku mendorong dapat membuat kita merasa lebih baik. 

Oleh karena itulah seorang anak (dalam hal ini anak usia dibawah umur) perlu 

mendapatkan dorongan dari orang tuanya, agar anak tersebut dapat merasa 

termotivasi untuk menjadi lebih baik dalam kepribadiannya. 

Hubungan interpersonal dapat berkembang dengan baik apabila individu 

bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan dan tuntutan peranan, memiliki 

keterampilan peranan dan terhindar dari konflik peranan dan kerancuan 

peranan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua oleh untuk 

menciptakan komunikasi melalui pendampingan guna membentuk suasana 

belajar pada anak (Ekomadyo, 2005:18), antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Membangun empati 

Dalam konteks ini, orangtua dapat memahami komunikasi yang dilakukan 

anak, mendengarkan apa yang diutarakan dan dikeluhkan anak, serta 

menjalin kedekatan dengan anak 

2. Menjalin kedekatan 



Orangtua dapat menerapkan cara belajar yang menyenangkan bagi anak 

dengan menggunakan metode pengajaran yang sifatnya persuasif dan 

menyarankan, serta menjalin kedekatan dengan anaknya 

3. Membangun rasa memiliki 

Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi. 

Orangtua mengaitkan proses pembelajaran dengan dunia keseharian anak 

4. Pendampingan 

Dalam konteks ini, pendampingan diperlukan agar dapat membuat anak 

lebih nyaman belajar, karena ada orang dewasa yang siap melindungi serta 

sebagai tempat ia bertanya untuk menjawab rasa ingin tahunya terutama 

ketika sedang belajar. 

Dari keterangan di atas, Ayah dan Ibu lah yang harus memiliki peranan dan 

pengaruh paling besar dalam proses komunikasi interpersonal, pendekatan secara 

personal orangtua kepada anaknya sangat baik untuk mengetahui perkembangan 

hidup anaknya. Karena didalam kehidupan ini orangtulah yang paling mengerti buah 

hatinya. 

2.9  Landasan Teori 

Suatu teori dalam penelitian ini guna untuk memberikan batasan pemahaman 

yang akan digunakan dalam menunjukkan variabel yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Interaksi Hubungan Teori dan konsep ini 

digunakan dalam menganalisis tentang hubungan komunikasi interpersonal dengan 



pengaruh lain yang berasal dari pola pemikiran orangtua dalam mengambil sikap 

untuk menikahkan anak di usia dini pada masyarakat Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Malang. 



2.9.1  Teori Skema Hubungan dalam Keluarga 

 Ascan Koener dan dan Mary Anne Fitzpatrick memperluas teori ini agar 

mencakup seluruh anggota keluarga. Teori yang dihasilkan memberikan beberapa 

istilah yang menggambarkan tipe-tipe keluarga yang berbeda dan menjelaskan 

perbedaan diantara mereka.  Sebuah teori sosiopsikologis yang menggambarkan tipe-

tipe keluarga pada cara- cara anggota keluarga sebagai individu memandang keluarga 

itu sendiri. Mengikuti petunjuk teori psikologi dalam bidang ini, Koener dan dan 

Fitzpatrick mengartikan cara-cara berfikir ini sebagai skema atau lebih spesifiknya, 

Skema hubungan, skema hubungan terdiri atas; pengetahuan diri sendiri, orang lain, 

dan hubungan, sejalan dengan pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi dalam 

hubungan. Skema hubungan terbagi menjadi tingkatan dari yang umum dari yang 

khusus termasuk pengetahuan tentang hubungan sosial cara umum, pengetahuan 

tentang tipe-tipe hubungan, dan pengetahuan tentang hubungan khusus. Oleh karena 

itu, skema keluarga mencakup, apa yang diri sendiri ketahui tentang hubungan secara 

umum, apa yang diri sendiri ketahui tentang hubungan keluarga sebagai sebuah tipe 

hubungan, dan apa yang diri sendiri ketahui tentang hubungan diri dengan anggota 

keluarga yang lain. 

 Interaksi anggota keluarga pertama- tama akan diarahkan oleh skema khusus, 

selanjutnya oleh skema keluarga, selanjutnya oleh skema umum. Dengan kata lain 

ketika berinteraksi pertama-tama akan mengandalkan pengetahuan tentangsuatu 

hubungan. 



 Menurut Fitzpatrick dan koleganya, komunikasi keluarga tidak terjadi secara 

acak, tetapi sangat berpola berdasarkan pada skema-skema tertentu yang menentukan 

bagaimana anggota keluarga saling berkomunikasi. Skema ini terdiri atas 

pengetahuan tentang ; a). seberapa dekat keluarga tersebut, b) tingkat individualitas 

dalam keluarga, c) factor-faktor eksternal terhadap keluarga atau masalah lain dalam 

keluarga seperti, pekerjaan, teman, dan lain sebagainya. 

 Di samping pengetahuan ini, sebuah skema keluarga akan mencakup bentuk 

orientasi atau komunikasi tertentu. Ada dua tipe yang menonjol, pertama adalah 

orientasi percakapan ( conversation orientation), dan yang kedua orientasi kesesuaian 

(conformity orientation). Keduanya merupakan variable, sehingga keluarga- keluarga 

berbeda dalam jumlah percakapan dan kesesuaian yang dicakup oleh skema keluarga 

tersebut. Keluarga yang memiliki skema keluarga yang tertinggi senang berbicara, 

sebaliknya, keluarga dengan skema percakapan yang rendah tidak sering berbicara. 

Keluarga dengan skema kesesuaian tinggi cenderung dapat berjalan berdampingan 

dengan pemimpin keluarga seperti orangtua, sedangkan keluarga dengan skema  

kesesuaian yang rendah cenderung lebih bersifat individualistis. Pola komunikasi 

keluarga akan bergantung pada skema yang sesuai dengan dua tipe orientasi ini. 

 Beragam skema akan menciptakan tipe-tipe keluarga yang berbeda. 

Fitzpatrick dan kolegannya tela mengenali empat tipe keluarga: a) konsensual; b) 

pluralistis; c)protektif; d) laissez-faire atau toleran. Masing- masing keluarga ini 

memiliki tipe- tipe orangtua tertentuyang ditentukan oleh cara- cara mereka 



menggunakan ruang, waktu, dan energi mereka serta tingkatan mengungkapkan 

perasaan mereka, menggunakan kekuasaan, dan membagi filosofi yang umum tentang 

pernikahan mereka. Tipe –tipe pernikahan adalah (1) tradisional; (2) mandiri; dan (3) 

terpisah. Setiap tipe pernikahan bekerja dengan cara- cara yang sangat berbeda. 

 Tipe keluarga yang pertama adalah konsensual. Tipe keluarga tersebut 

memiliki tingkat percakapan dan kesesuaian yang tinggi. Keluarga konsensual sering 

berbicara, tetapi pemimpin keluarga biasanya salah satu orangtua yang membuat 

keputusan. Keluarga ini mengalami tekanan dalam menghargai komunikasi yang 

terbuka, sementara mereka juga menginginkan kekuasaan orangtua yang jelas. Para 

orangtua biasanya menjadi pendengar yang baik bagi anak- anak mereka, tetapi 

mengambil keputusan dan selanjutnya menjelaskan kepada anak- anak sebagai usaha 

untuk membantu mereka memahami pemikiran dibalik keputusan tersebut. 

Tipe keluarga yang kedua, jika suatu keluarga tinggi dalam percakapan, tetapi rendah 

dalam kesesuaian, hal ini akan memperlihatkan karakteristik dengan tipe pluralistis. 

Di sini, anda akan memiliki banyak kebebasan percakapan, tetapi pada akhirnya 

setiap orang akan membuat keputusan sendiri tentang tindakan apa yang harus 

diambil  berdasarkan pada pembicaraan tersebut. Orangtua tidak merasa perlu untuk 

mengendalikan anak- anaknya; malahan, opini nilai berdasarkan segi kelayakannya 

dan setiap orang ikut serta dalam pengambilan keputusan keluarga.  



Orangtua dari keluarga pluralistis cenderung digolongkan sebagai orangtua yang 

mandiri, karena mereka biasanya tidak kaku dalam memandang pernikahan. 

Kemandirian membuat suami dan istri tidak terlalu saling bergantung dan cenderung 

menghasilkan anak-anak yang berfikiran mandiri.  

 Pernikahan yang mandiri biasanya selalu dibicarakan ulang karena mereka 

tidak mengandalkan peran- peran konvensional. Ada banyak kelompok dalam 

pernikahan mandiri yang  umum, masing- masing saling berlomba untuk 

mendapatkan kekuasaan, menggunakan berbagai teknik persuasif, dan tidak segan 

untuk saling menyangkal argumen. Layaknya pernikahan traditional, pernikahan 

mandiri juga ekspresif. 

 Tipe keluarga yang ketiga adalah protektif, orangtua dalam tipe keluarga ini 

tidak melihat perlunya menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan segala 

sesuatu, mereka juga tidak memberikan penjelasan kepada anak- anaknya tentang apa 

yang mereka putuskan. Untuk alasan ini, orangtua tersebut digolongkan sebagai 

orangtua yang terpisah. Mereka nampaknya saling bertentangan dalam peran dan 

hubungan mereka. Tipe keluarga ini tidak ekspresif dan tidak memahami emosi 

pasangan dengan baik. 

 Sebuah implikasi yang kuat dari teori ini adalah bahwa pola dan tipe 

hubungan yang berbeda penting bagi fungsi keluarga yang efektif. Teori ini sangat 

membantu para ahli teori komunikasi memikirkan bagaimana hubungan bergerak dari 



yang jauh menjadi dekat, juga memperluas pemahaman tentang hubungan dan 

keluarga . 

2.10 Tujuan Pernikahan dalam Masyarakat 

Tujuan pernikahan tidak hanya untuk menghalalkan hubungan seksual antara kedua 

belah pihak yang bersifat biologis, dari Undang-Undang perkawinan yang telah 

disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan juga mempunyai tujuan yaitu 

untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa tujuan pernikahan menurut Muchtar (1999), 

yaitu : 

1. Mendapat keturunan, dimana keturunan merupakan cara untuk menyambung 

cita-cita dan membentuk keluarga. 

2. Agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. 

3. Agar mendapatkan keturunan yang bersih. Keturunan yang bersih adalah 

keturunan yang jelas siapa ayah dan ibunya, kakek dan neneknya dan 

sebagainya. 

4. Menimbulkan kasih sayang antar individu yang terdapat di dalamnya 

sehingga akan terbentuk kebahagiaan dan kasih sayang yang utuh bagi 

keluarga dan masyarakat.  

 Dari beberapa tujuan pernikahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dengan adanya pernikahan dapat menghindari perbuatan yang dilarang agama serta  



memperjelas adanya lembaga terkecil yaitu keluarga sehingga keturunan dari hasil 

pernikahan juga akan jelas pula siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak 

dalam mendidik, merawat dan memelihara untuk masa depan mereka dengan didasari 

rasa cinta dan kasih sayang. 

2.11  Pernikahan Anak Usia Dini 

 Sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan 

berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan wajib belajar dari 

pemerintah sehingga pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini 

(Psikologimania, 2012:1). Dari sudut pandang sosiologi pernikahan dini merupakan 

salah satu upaya untuk menyatukan dua keluarga besar, terbentuknya pranata sosial 

yang mempertemukan beberapa individu dari dua keluarga yang berada dala satu 

jalinan hubungan dan terpaut usia dibawah 19 tahun (Hairi, 2009:47). 

2.12     Definisi Konseptual 

Menurut Hamidi (2007:14) definisi konseptual adalah batasan tentang 

pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak 

diukur, diteliti dan digali data. Penetapan konsep berguna untuk menyederhanakan 

pemikiran dengan menggunakan suatu istiah untuk menngambarkan suatu fenomena 

sosial yang akan diteliti sehingga pemikiran penelitian tidak keluar dari batasan 

penelitian. Konsep dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Komunikasi Interpersonal 



Komunikasi Interpersonal merupakan suatu kondisi dimana individu atau kelompok 

tidak mampu memenuhi standart kebutuhan berkomunikasi yang dalam artian 

komunikasi mengeni perasaan, suatu masalah yang terjadi dan berbagai lika- liku  

hidup dalam suatu keluarga. 

2. Pernikahan usia dini 

Pernikahan merupakan suatu kebahagiaan dalam hidup manusia. Pernikahan memiliki 

beraneka raga mini  pengertian karena pernikahan memiliki cakupan yang luas. 

Pernikahan merupakan suatu suratan takdir bahagia yang dialami oleh hampir seluruh 

manusia di muka bumi.  

Pengertian pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/ pernikahan yang salah satu 

atau kedua pasangan manusia dibawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di 

sekolah menengah atas, jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua 

atau salah satu pasangan masuk berusia 19 tahun ( masih berusia remaja ). 

Didalam undang- undang perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 

1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- 

masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap- tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang- undangan yang berlaku (YPAN, 2008 ). 



Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik 

maupun biologis remaja yaitu ( Nugraha,2002): 

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan 

melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, 

kehillangan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, 

interaksi dengan teman sebaya menjadi kurang, sempitnya dia mendapat 

kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan ( status 

ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim). 

2. Dampak bagi anak : akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah sebagai 

penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cidera saat lahir, 

komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginga mortalitas. 

3. Pernikahan dini merupakan salah satu factor penyebab tindakan kekerasan 

terhadap istri, yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi 

pasangan muda tersebut. 

4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga 

5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan  

6. Relasi yang buruk dengan keluarga 

Walaupun begitu dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah 

sebuah masalah, karena pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan. Tetapi, 

dalam konsep perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah 

psikologis yang besar di kemudian hari karena pernikahan tersebut.  



7. Pola Pikir Tradisional menurut Soekanto 

Pola pikir tradisional berhubungan dengan sikap membanggakan dan 

mempertahankan tradisi-tradisi lama seperti kewajiban dalam meneruskan 

keturunan, rasa bangga ketika memiliki banyak anak dan lain sebagainya. Hal 

ini dapat mempengaruhi perubahan sosial yang ada karena masyarakat 

menganggap bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari 

keadaan sebelumnya. 


