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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KOMUNIKASI IBU SINGLE PARENT DAN ANAK 

1. Pengertian Ibu Single Parent 

Hammer dan Turner mengartikan istilah orangtua tunggal sebagai seorang 

orangtua tunggal yang masih memiliki anak yang tinggal satu rumah 

dengannya. Sementara itu, Sager mengatakan bahwa orangtua tunggal 

merupakan orangtua yang secara sendirian atau tunggal membesarkan anak-

anaknya tanpa kehadiran dukungan dan tanggungjawab pasangannya, 

(Haryanto, 2012 : 36). 

Rohaty Mohd Majzud dalam Rahim (2006 : 34) menyatakan bahwa 

lazimnya seorang ibu tunggal boleh dikatakan sebagai ibu tunggal apabila 

wanita itu telah kematian suami dan terpaksa meneruskan tugas membesarkan 

anak-anak atau seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya dan 

diberi hak penjagaan ke atas anak-anaknya ataupun seorang wanita yang 

digantung (statusnya tidak jelas) karena tidak diberi nafkah oleh suami untuk 

menyara hidupnya dan anak-anaknya ataupun seorang wanita dalam proses 

perceraian (yang mungkin akan mengambil masa yang panjang dan anak-

anaknya masih dibawah jagaannya pada waktu ini. Lebih lanjut Rohaty 

menjelaskan bahwa seorang ibu bisa dikatakan ibu tunggal apabila suaminya 

tinggal berjauhan darinya dan tidak memainkan peranan aktif sebagai ayah 

dalam keluarga atau suaminya mengalami uzur (telah lanjut usia sehingga 
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kondisi tubuhnya lemah). 

Menurut Dodson yang dikutip oleh Rahim (2006 : 34) menyatakan bahwa 

keluarga dari ibu tunggal merupakan wujud akibat pembubaran ikatan 

perkawinan antara suami dan istri melalui cara perceraian yang sah atau 

kematian. Selain itu, ibu tunggal juga termasuk wanita yang mengambil anak 

angkat atau wanita yang mempunyai anak diluar perkawinan yang sah. 

Sementara itu menurut kamus Junior KBSM Dictionary yang dikutip oleh 

Rahim (2006 : 35) menyebutkan bahwa ibu tunggal yang juga didefinisikan 

sebagai single parent sebagai ibu yang menanggung anak-anak berumur 

sekitar 16 tahun atau 19 tahun kebawah yang masih berada dibawah 

tanggungan dan mendapat pendidikan sepenuhnya tanpa kehadiran pasangan 

masing-masing dalam hidup.  

Kemudian menurut Wan Halim Othman ibu tunggal didefiniskan sebagai 

seorang ibu yang memikul tanggung jawab mendidik, membimbing, menjaga 

dan membiayai dan membesarkan anak-anaknya tanpa keterlibatan aktif 

seorang suami. 

Faktor-Faktor Menjadi Ibu Single Parent 

Beberapa faktor yang menjadikan seorang perempuan menyandang gelar 

single parent atau ibu tunggal diantaranya adalah: 

a. Perceraian 

Beberapa penyebab perceraian yang dijelaskan oleh beberapa ahli. 

Diantara penyebab-penyebab itu adalah: Dijelaskan oleh Cohen (1992: 

181) bahwa penyebab-penyebab perceraian hampir tidak terbatas karena 
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perkawinan melibatkan dua individu dengan kepribadiannya masing-

masing dan latar belakang yang berbeda yang berusaha untuk hidup 

bersama. Yang mungkin bisa dijadikan alasan pokok bagi terjadinya 

sesuatu perceraian adalah harapan-harapan yang berlebihan yang saling 

diharapkan dari masing-masing pihak sebelum memasuki jenjang 

perkawinan. Harapan-harapan ini dapat berupa status sosial pasangan 

tersebut di masa depan, hubungan-hubungan yang bersifat seksual, 

popularitas, jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, peranan yang tepat 

sebagai suami istri. 

Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai beberapa penyebab 

perceraian, diantaranya adalah : salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 

pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, 

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak yang lain, salah satu pihak mendapat 

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibanya sebagai suami atau istri, antara suami dan istri terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 
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rukun lagi dalam rumah tangga. 

George Levinger dalam Ihromi (1999 : 153) dengan mengambil 

sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian dimana 

mereka ini paling sedikit mempunyai satu orang anak dibawah usia 14 

tahun menyusun 12 kategori keluhan penyebab pasangan suami istri 

bercerai, diantaranya: karena pasangan sering mengabaikan kewajiban 

terhadap rumah tangga dan anak, masalah keuangan, adanya penyiksaan 

fisik terhadap pasangan, pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-

kata kasar serta menyakitkan, tidak setia (berselingkuh, memiliki kekasih 

lain), ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual, sering mabuk, 

adanya keterlibatan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya, 

sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakpercayaan dari 

pasangan serta adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan. 

Dijelaskan oleh Hurlock mengenai pengaruh rumah tangga yang 

pecah pada hubungan keluarga adalah :rumah tangga yang pecah karena 

perceraian dapat lebih merusak anak dan hubungan keluarga daripada 

rumah tangga yang pecah karena kematian. 

Terdapat dua alasan untuk hal ini. Pertama, periode penyesuaian 

terhadap perceraian lebih lama dan sulit bagi anak daripada periode 

penyesuaian yang menyertai kematian orangtua. Hozman dan Froiland 

(1978: 216) menemukan bahwa kebanyakan anak melalui lima tahap 

dalam penyesuaian ini, yaitu: penolakan terhadap perceraian, kemarahan 

yang ditujukan pada mereka yang terlibat dalam situasi tersebut, tawar 
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menawar dalam usaha mempersatukan orangtua, depresi dan akhirnya 

penerimaan perceraian. 

Kedua, perpisahan yang disebabkan perceraian itu serius sebab 

mereka cenderung membuat anak “berbeda” dalam mata kelompok teman 

sebaya. Jika anak ditanya dimana orangtuanya atau mengapa mereka 

mempunyai orangtua baru sebagai pengganti orangtua yang tidak ada, 

mereka menjadi serba salah dan merasa malu. Di samping itu mereka 

mungkin merasa bersalah jika menikmati waktu bersama orangtua yang 

tidak ada atau jika mereka lebih suka tinggal dengan orangtua yang tidak 

ada daripada tinggal dengan orangtua yang mengasuh mereka (Hozman & 

Froiland, 1978: 216). 

b. Kematian 

Seorang perempuan yang telah menyandang gelar istri bisa 

menjadi ibu single parent ketika suaminya meninggal, baik meninggal 

karena kecelakaan, penyakit atau sebab-sebab lainnya. 

Dijelaskan oleh Hurlock mengenai pengaruh rumah tangga yang 

pecah karena sebab kematian pada hubungan keluarga bahwa keretakan 

rumah tangga yang disebabkan oleh kematian dan anak menyadari bahwa 

orangtua mereka tidak akan pernah kembali lagi, mereka akan bersedih 

hati dan mengalihkan kasih sayang mereka pada orangtua yang masih ada 

yang tenggelam dalam kesedihan dan masalah praktis yang ditimbulkan 

rumah tangga yang tidak lengkap lagi, anak merasa ditolak dan tidak 

diinginkan. Hal ini akan menimbulkan ketidaksenangan yang sangat 
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membahayakan hubungan keluarga. 

Pada awal masa hidup anak kehilangan ibu jauh lebih merusak 

daripada kehilangan ayah. Alasannya ialah bahwa pengasuhan anak kecil 

dalam hal ini harus dialihkan ke sanak saudara atau pembatu rumah tangga 

yang menggunakan cara mendidik anak yang mungkin berbeda dari yang 

digunakan ibu mereka, jarang dapat memberi anak perhatian dan kasih 

sayang yang sebelumnya ia peroleh dari ibunya. 

Dengan bertambahnya usia, kehilangan ayah sering lebih serius 

daripada kehilangan ibu, terutama bagi anak laki-laki. Ibu harus bekerja, 

dan dengan beban ganda di rumah dan pekerjaan di luar, ibu mungkin 

kekurangan waktu atau tenaga untuk mengasuh anak sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Akibatnya mereka merasa diabaikan dan merasa benci. 

Jika ibu tidak memberikan hiburan dan lambang status seperti yang 

diperoleh teman sebaya, maka perasaan tidak senang anak akan 

meningkat. Bagi anak laki-laki yang lebih besar, kehilangan ayah berarti 

bahwa mereka tidak mempunyai sumber identifikasi sebagaimana teman 

mereka dan mereka tidak senang tunduk pada wanita dirumah 

sebagaimana halnya di sekolah (Hurlock, 1978 : 216). 

2. Peran Ganda Ibu Single Parent 

Memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis, sering dikatakan bahwa ibu 

adalah jantung dari keluarga. Jantung dalam tubuh merupakan alat yang sangat 

penting bagi kehidupan seseorang. Apabila jantung berhenti berdenyut, maka 

orang itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Dari perumpamanan ini bisa 
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disimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu sebagai tokoh sentral, sangat 

penting untuk melaksanakan kehidupan. Pentingnya seorang ibu terutama 

terlihat sejak kelahiran anaknya, dia harus memberikan susu agar anak bisa 

melangsungkan hidupnya. Mula-mula ibu menjadi pusat logistik, memenuhi 

kebutuhan fisik, fisiologis, agar ia dapat meneruskan hidupnya. Baru 

sesudahnya terlihat bahwa ibu juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

lainnya, kebutuhan sosial, kebutuhan psikis yang bila tidak dipenuhi bisa 

mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidak optimal. Sebagai dasar suasana 

keluarga, ibu perlu menyadari perannya: memenuhi kebutuhan anak, (Gunarsa, 

2004 : 31) 

Peran ibu dalam merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mesra dan 

konsisten, ibu mempertahankan hubungan-hubungan dalam keluarga. Ibu 

menciptakan suasana mendukung kelangsungan perkembangan anak dan 

semua kelangsungan keberadaan unsur keluarga lainnya. Seorang ibu yang 

sabar menanamkan sikap-sikap, kebiasaan pada anak, tidak panik dalam 

menghadapi gejolak didalam maupun diluar diri anak, akan memberi rasa 

tenang dan rasa tertampungnya unsur-unsur keluarga. Terlebih lagi, sikap ibu 

yang mesra terhadap anak akan memberi kemudahan bagi anak yang lebih 

besar untuk mencari hiburan dan dukungan pada orang dewasa, dalam diri 

ibunya. 

Seorang ibu yang merawat dan membesarkan anak dan keluarganya tidak 

boleh dipengaruhi oleh emosi atau keadaan yang berubah-ubah, (Gunarsa, 

2004 : 32) 
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Peran ibu sebagai pendidik yang mampu mengatur dan mengendalikan 

anak. Ibu juga berperan dalam mendidik dan mengembangkan kepribadian 

anak. Pendidikan juga menuntut ketegasan dan kepastian dalam 

melaksanakannya. Biasanya seorang ibu yang sudah lelah dari pekerjaan rumah 

tangga setiap hari, sehingga dalam keadaan tertentu, suatuasi tertentu, cara 

mendidiknya dipengaruhi oleh emosi. Misalnya suatu kebiasaan yang 

seharusnya dilakukan oleh anak, anak tidak perlu melakukannya, bila ibu 

dalam keadaan senang. Sebaliknya, bila ibu sedang lelah maka apa yang harus 

dilakukan anak disertai bentakan-bentakan. Contoh lain bisa dilihat dalam 

pembentukan keteraturan belajar. Bila anak dibiasakan untuk belajar setiap 

sore mulai pukul 16.00, tetapi ibu yang sedang mendampingi anaknya belajar 

kedatangan tamu, acara belajar itu dibatalkan. Perubahan arah pendidikan 

tersebut di atas akhirnya akan menyebabkan anak tidak mempunya pegangan 

yang pasti, tidak ada pengarahan perilaku yang tetap dan tidak ada kepastian 

perilaku yang benar atau salah. Ibu dalam memberikan ajaran dan pendidikan 

harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah, (Gunarsa, 2004: 33). 

Ibu sebagai contoh dan teladan. Dalam mengembangkan kepribadian dan 

membentuk sikap anak, seorang ibu perlu memberikan contoh dan teladan 

yang dapat diterima. Dalam pengembangan kepribadian, anak belajar melalui 

peniruan terhadap orang lain. Sering kali tanpa disadari, orang dewasa 

memberi contoh dan teladan yang sebenarnya justru tidak diinginkan. Misalnya 

: orang dewasa di depan anak menceritakan suatu cerita yang tidak sesuai atau 

tidak jujur. Anak melihat ketidaksesuaian tersebut. Anjuran untuk berbicara 
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jujur tidak akan dilakukan, bila anak disekitarnya selalu melihat dan 

mendengar ketidakjujuran. 

Anak sering menerima perintah diiringi dengan suara keras dan bentakan, 

tidak bisa diharapkan untuk bicara dengan lemah lembut. Karena itu dalam 

menanamkan kelembutan dan sikap ramah, anak membutuhkan contoh dari ibu 

yang lembut dan ramah, (Gunarsa, 2004 : 33). 

Ibu sebagai manajer yang bijaksana. Seorang ibu adalah manajer di rumah. 

Ibu mengatur kelancaran rumah tangga dan menanamkan rasa tanggung jawab 

pada anak. Anak pada usia dini sebaiknya sudah mengenal adanya peraturan-

peraturan yang harus diikuti. Adanya disiplin di dalam keluarga akan 

memudahkan pergaulan di masyarakat kelak (Gunarsa, 2004 : 34). 

Ibu memberi rangsangan dan pelajaran. Seorang ibu juga memberi 

rangsangan sosial bagi perkembangan anak. Sejak masa bayi pendekatan ibu 

dan percakapan dengan ibu memberi rangsangan bagi perkembangan anak, 

kemampuan bicara dan pengetahuan lainnya. Setelah anak masuk sekolah, ibu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak senang belajar di 

rumah, membuat PR di rumah. Anak akan belajar dengan lebih giat bila merasa 

enak daripada bila disuruh belajar dengan bentakan. 

Dengan didampingin ibu yang penuh kasih sayang akan memberi rasa 

aman yang diperlukan setiap anggota keluarga (Gunarsa, 2004 :34). Dengan 

status sebagai ibu single parent atau ibu tunggal maka otomatis seorang 

perempuan mengambil peran ganda di dalam keluarga. Peran yang semula 

menjadi peran ayah kemudian menjadi peran ibu single parent pula. Salah satu 
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peran ganda yang kemudian diambil oleh ibu single parent adalah mengenai 

pekerjaan atau memberi nafkah bagi anak-anak yang ditanggungnya. Dalam 

kasus perceraian meskipun sang mantan suami tetap memberikan uang untuk 

menafkahi tetap saja keadaan akan berubah, sang mantan suami tidak lagi 

memberikan uang dalam jumlah yang cukup karena tidak mengetahui keadaan 

keuangan pada sang mantan istri dan anaknya, terlebih apabila sang mantan 

suami tersebut memilih untuk menikah kembali dan membiayai anak-anak 

tirinya dari hasil pernikahan selanjutnya. 

Peran ganda lainnya yang harus ditanggung oleh seorang ibu single parent 

adalah masalah pengasuhan. Disebutkan oleh Dagun (2013 : 13) bahwa hasil 

penelitian terhadap perkembangan anak yang tidak mendapat asuhan dan 

perhatian ayah menyimpulkan, perkembangan anak menjadi pincang. 

Kelompok anak yang kurang mendapat perhatian ayahnya cenderung memiliki 

kemampuan akademis menurun, aktivitas sosial terhambat dan interaksi sosial 

terbatas. Bahkan bagi anak laki-laki, ciri maskulinnya (ciri-ciri kelakian) bisa 

menjadi kabur. Meskipun seorang ibu single parent menerapkan pengasuhan 

yang benar-benar baik dan memperhatikan sang anak tetap saja ada beberapa 

hal yang tidak bisa dilewati oleh batasan kodrat oleh seorang perempuan, salah 

satunya mengenai kenyataan bahwa perempuan memiliki lebih sedikit sifat 

maskulin dari laki-laki, sehingga ketika seorang ibu single parent mengasuh 

anak laki-laki yang seharusnya mempelajari sifat-sifat maskulin dari sang ayah, 

sang anak hanya mempelajari dan melihat bagaimana ibunya mengasuhnya, 

dimana sang ibu tersebut sangat kurang memperlihatkan sisi maskulin, 
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sehingga kemungkinan sisi maskulin yang seharusnya dipelajari oleh sang anak 

kemudian menjadi tidak tersampaikan dan anak laki-laki tersebut menjadi 

memiliki sedikit sifat maskulin. 

 

B. KONTEKS  KOMUNIKASI  

Pengertian Komunikasi menurut definisi James A.F.Stoner adalah proses dimana 

seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. 

Sedangkan menurut definisi Prof. Drs. H.A.W. Widjaya yang mengatakan bahwa 

pengertian komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik 

individu maupun kelompok. Menurut definisi William F.Glueck yang 

menjelaskan bahwa komunikasi dapat dibagi menjadi dengan dua bentuk. yaitu 

sebagai berikut.... 

 Interpersonal Communications : Interpersonal communications 

(komunikasi antarpribadi adalah proses pertukaran informasi serta 

pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu 

kelompok kecil manusia.  

 Organization Communications : Organization communications adalah 

proses dimana pembicara secara sistematis memberikan informasi dan 

memindahkan pengertian kepada orang yang banyak dalam organisasi dan 

kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga di luar yang ada hubungan.  
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1. Tujuan Komunikasi 

  Secara umum, tujuan komunikasi adalah sebagai berikut: 

a) Supaya yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. 

Agar dapat dimengerti oleh komunikan maka komunikator perlu 

menjelaskan pesan utama dengan sejelas-jelasnya dan sedetail mungkin.  

b) Agar dapat memahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, setiap 

individu dapat memahami individu yang lain dengan kemampuan 

mendengar apa yang dibicarakan orang lain.  

c) Agar pendapat kita diterima orang lain. Komunikasi dan pendekatan 

persuasif merupakan cara agar gagasan kita diterima oleh orang lain.  

d) Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Komunikasi dan 

pendekatan persuasif kita mampu membangun persamaan presepsi dengan 

orang kemudian menggerakkannya sesuai keinginan kita.  

2. Fungsi Komunikasi  

 Dalam manfaat dan dampak yang ditimbulkan komunikasi 

memiliki fungsi-fungsi yang sangat berperan dalam kehidupan 

masyarakat. Secara umum, fungsi komunikasi adalah sebagai berikut: 

a) Sebagai Kendali : Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa 

komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku orang lain atau 

anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi.  

http://www.artikelsiana.com/
http://www.artikelsiana.com/
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b) Sebagai Motivasi : Komunikasi memberikan perkembangan dalam 

memotivasi dengan memberikan penjelasan dalam hal-hal dalam 

kehidupan kita.  

c) Sebagai Pengungkapan Emosional : Komunikasi memiliki peranan dalam 

mengungkapkan perasaan-perasaan kepada orang lain, baik itu senang, 

gembira, kecewa, tidak suka. dan lain-lainnya.  

d) Sebagai Informasi : Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan 

dari setiap individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan 

meneruskan data guna mengenai dan menilai pemilihan alternatif.  

3. Syarat-Syarat Komunikasi  

 Dalam berkomunikasi diperlukan syarat-syarat tertentu dalam 

penggunaannya. Syarat-syarat komunikasi adalah sebagai berikut : 

a) Source (sumber) : Source adalah dasar dalam penyampaian pesan dalam 

rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber komunikasi adalah orang, 

lembaga, buku dan lain-lain.  

b) Komunikator : komunikator adalah pelaku penyampain pesan yang berupa 

individu yang sedang berbicara atau penulis, dapat juga berupa kelompok 

orang, organisasi komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, dan 

sebagainya.  

c)  Pesan : pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator. 

Pesan mempunyai tema utama sebagai pengarah dalam usaha mengubah 

sikap dan tingkah laku orang lain.  

http://www.artikelsiana.com/
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d) Saluran (channel) : Saluran adalah komunikator yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan. Saluran komunkasi berupa saluran formal (resmi) 

dan saluran informal (tidak resmi). Saluran formal adalah saluran yang 

mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi, seperti komunikasi antara 

pimpinan dan bawahannya, sedangkan saluran informal adalah saluran 

yang berupa desas-desus, kabar burung dan kabar angin.  

e) Komunikan : komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi yang 

berupa individu, kelompok dan massa 

f) Effect (hasil) : effek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi dengan 

bentuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku komunikan. Perubahan itu 

bisa sesuai keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan komunikator.  

 

1. Komunikasi Menurut Cara Penyampaian: 

Pada dasarnya setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lainnya 

karena manusia selain makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial 

yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. 

Namun tidak semua orang dapat secara trampil berkomunikasi, oleh 

karena itu perlu dikenali berbagai cara penyampaian informasi. 

 

Menurut cara penyapaian informasi dapat dibedakan menjadi : 
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a) Komunikasi Lisan. 

 yang terjadi secara langsung dan tidakdibatasi oleh jarak, dimana ke dua 

belah pihak dapat bertatap muka. 

  yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. 

b) Komunikasi Tertulis. 

 yang dilaksanakan dalam bentuk suratdan dipergunakan untuk 

menyampaikanyang beritanya singkat. Jelas tetapi dipandang perlu untuk 

ditulis dengan maksud tertentu. 

 naskah, yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan berita yang 

bersifat komplek. 

 blangko-blangko, yang dipergunakan untuk mengirimkan berita dalam 

suatu daftar. 

 gambar dan foto, Karena tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata atau 

kalimat. 

 spanduk, yang biasa dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada 

orang banyak. 

Dalam berkomunikasi secara tertulis, sebaiknya dipertimbagkan 

maksud dan tujuan komunikasi itu dilaksanakan. Dan perlu juga resiko dari 

komunikasi tertulis tersebut aman dan mudah dimengerti dan menimbulkan 

pengertian yang berbeda dari yang dimaksud. 
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2.  Komunikasi Menurut Perilaku: 

Komunikasi merupakan hasil belajar manusia yang terjadi secara 

otomatis, sehingga dipengaruhi oleh perilaku maupun posisi seseorang. 

Menurut perilaku, komunikasi dapat dibedakan menjadi : 

a. Komunikasi Formal. 

Komunikasi yang terjadi diantara anggota organisasi atau perusahaan yang 

tata caranya telah diatur dalam sruktur organisasinya. 

b.  Komunikasi Informal. 

Komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang 

tidak ditentukan dalam struktur organisasi. 

c.  Komunikasi Nonformal. 

Komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan 

informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas 

pekerjaan organisasi. 

Maka telah diketahui bahwa komunikasi formal, informal dan 

nonformal saling berhubungan, dimana komunikasi nonformal merupakan 

jembatan antara komunikasi formal dengan komunikasi informal yang 

dapat memperlancar penyelesaian tugas resmi 

3.  Komunikasi Menurut Maksud Komunikasi 

Bila diperhatikan dengan seksama, maka dapat diketahui bahwa 

komunikasi dapat terlaksana bila terdapat inisiatif dari komunikator maka 
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maksud terlaksananya komunikasi lebih banyak ditentukan oleh komunikator 

tersebut. 

Menurut maksud dilakukan komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut : 

a) Berpidato 

b)  Memberi ceramah 

c)  Memberi prasaran 

d)  Wawancara 

e)  Memberi perintah atau tugas 

Dengan demikian jelas bahwa inisiatif komunikator menjadi faktor penentu, 

demikain pula kemampuan komunikatortersebutlah yang memegang peranan 

keberhasilan proses komunikasinya 

4.  Komunikasi Menurut Ruang Lingkup 

Ruang lingkup terjadinya komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi 

ini. Maka dalam komunikasi menurut ruang lingkup dapat dibedakan sebagai 

berikut : 

a.  Komunikasi Internal. 

Komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi 

atau perusahaan yang terjadi diantara anggota organisasi atau perusahaan tersebut 

saja. 

Komunikasi internal ini dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu : 
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 Komunikasi vertikal yang terjadi dalam bentuk komunikasi dari atasan 

kepada bawahan. 

  Komunikasi horizontal yang terjadi didalam lingkup organisasi/kantor 

diantara orang-orang yang mempunyai kedudukan sejajar. 

 Komunikasi diagonal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau 

kantor diantara orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak sama pada 

posisi tidak sejalur vertical. 

 

b. Komunikasi Eksternal. 

Komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak 

masyarakat yang ada di luar organissi atau perusahaan tersebut.Komunikasi 

dengan pihak luar dapat berbentuk : 

 Eksposisi, pameran, promosi, publikasi, dan sebagainya. 

 Komperensi pers 

 Siaran televise, radio, dan sebagainnya 

  Bakti social, pengabdian pada masyarakat, dan sebagainnya. 

Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk mendapatkan pengertian, 

kepercayaan, bantuan dan kerjasamadengan masyarakat. 
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5.  Komunikasi Menurut Aliran Informasi 

Komunikasi menurut aliran informasi dapat dibedakan sebagai berikut : 

a.  Komunikasi satu arah: Komunikasi yang berlangsung dari satu 

pihak saja. 

b. Komunikasi dua arah: Komunikasi yang bersifat timbale balik, 

dalam hal ini komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan 

respons atau feedbeck kepada komunikatornya. 

c. Komunikasi ke atas: Komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada 

atasan 

d. Komunikasi ke bawah: Komunikasi yang terjadi dari atasan kepada 

bawahan 

e. Komunikasi kesamping: Komunikasi yang terjadi diantara orang 

yang memiliki kedudukan sejajar. 

Dengan demikian arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi 

komunikasinya. 

 

C. KOMUNIKASI INTERPERSONAL  

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal  

Dalam  suatu  organisasi  ataupun  kelompok,  yang  dapat  menghidupkan 

suasana  adalah  komunikasi,  demikian  juga  dalam  perusahaan  atau  dunia  

kerja, karyawan akan menjadi nyaman apabila komunikasi di tempat kerja 
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nyaman dan efektif,  dari  situlah  dengan  terbentuknya  komunikasi  yang  

efektif  dan  nyaman, karyawan  di  perusahaan  tersebut  akan  menjadi  

prouktif  karena  didukung  oleh suasana  kerja  yang  nyaman  dengan  adanya  

komunikasi  interpersonal  yang mendukung. Secara luas komunikasi 

interpersonal dapat diartikan sebagai ”process of meaningful  interaction  

among  human  being”, atau proses saling  mempengaruhi yang penting antar 

sesama manusia.  

Komunikasi  interpersonal  adalah merupakan  kegiatan  komunikator 

dengan komunikan yang mempertukarkan dan memberikan makna yang sama 

atas informasi  untuk  suatu  tujuan  tertentu,  melalui  media,  metode,  teknik  

atau cara-cara yang telah ditetapkan (Alo liliweri, 2003: 197-277).  

Menurut Webster komunikasi interpersonal adalah suatu sistem  

penyampaian  dan  penerimaan  berita  melalui  telpon,  radio,  telegraf,  dan  

lain sebagainya. Selain itu komunikasi interpersonal adalah suatu proses 

penyampaian, atau pemberitahuan dan penerimaan suatu keterangan, tanda, 

gerakan, tulisan, dan  lain-lain.  

Menurut  Cartier  dan  Harwood  komunikasi  adalah  proses  pengulangan  

ingatan-ingatan.  Dan  kemudian  dipertegas  oleh  Davis,  bahwa  komunikasi 

interpersonal  adalah  penyampaian  informasi  dan  pengertian  dari  satu  

orang ke orang lain.  Menurut perilaku organisasi komunikasi interpersonal 

adalah suatu proses antar  orang  atau  antar  pribadi  yang  melibatkan  suatu  

usaha  untuk mengubah perilaku.  Perilaku  yang  terjadi  dalam  suatu  
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organisasi adalah merupakan  unsur pokok dalam proses komunikasi 

interpersonal ini.  

Menurut William C. Himstreet dan Wayne Baty dalam Business 

Communications: Principles and Methods, komunikasi adalah suatu proses 

pertukatan  informasi antar  ndividu  melalui  suatu  sistem  yang  biasa  

(lazim)  baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal  maupun  perilaku  atau  

tindakan  (Djoko Purwanto, 2003:3)  

Komunikasi interpersonal adalah bagaimana melihat pengaruh konsep diri  

terhadap perilaku manusia, bagaimana setiap orang memandang diri sendiri 

serta  memandang orang lain  yang  akan  mempengaruhi  pola  interaksi  

dengan  orang lain,  dan  konsep  diri  yang  mewarnai  komunikasi  seseorang  

dengan  orang  lain meliputi  keakraban,  respon  yang  tepat,  penerimaan  

nada  emosional  yang tepat, sikap  sportif. Hal-hal  tersebut  diatas,  lebih  

menitik  beratkan  pada  komunikasi antara sesama  atau  adanya  interaksi  

antara  satu  orang  dengan  orang  lainnya (Jalaludin, 1994:126).  

Sehingga dari uraian  di atas  dijelaskan  bahwa  komunikasi  interpersonal 

mempunyai unsur-unsur:  

a. Adanya pesan  

b. Adanya sekelompok kecil orang  

c. Adanya penerimaan pesan-pesan  

d. Adanya efek  

e. Adanya umpan balik  
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Penjelasan tersebut dipertegas oleh Bochner  (1987)  yang  mendefinisikan 

komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen  dengan  mengamati  

komponen-komponen utamanya. Penyampaian  pesan  oleh  salah  satu  orang  

dengan dengan  penerimaan pesan oleh orang lain atau  sekelompok  kecil  

orang,  dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang memberikan umpan 

balik segera.  

Komunikasi interpersonal adalah bagaimana melihat pengaruh konsep diri 

terhadap  perilaku  manusia  bagaimana  setiap  orang  memandang  diri  

sendiri  serta memandang  orang  lain  yang  akan  mempengaruhi  pola  

interaksi  dengan  orang lain:  meliputi keakraban, respon  yang  tepat,  

penerimaan  nada  emosional  yang tepat,  sikap  sportif.  Hal-hal  tersebut  

diatas,  lebih  menitik  beratkan  pada komunikasi  antar sesama atau  adanya  

interaksi  antara  satu  orang  dengan  orang lainnya (Jalaludin, 1994:126).  

Dari  uraian  tentang  pengertian  komunikasi  interpersonal  di atas  dapat  

di simpulkan,  bahwa  komunikasi  interpersonal  adalah  komunikasi  yang  

terjadi antara dua orang atau lebih yang berbentuk ucapan, pesan-pesan, 

ataupun gerakan tubuh. 

 

2. Faktor-faktor Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi sebagai jembatan yang mempertemukan antar anggota dalam 

suatu  perusahaan. Namun,  terkadang  belum  menyadari  betapa  pentingnya 

komunikasi  yang  terkadang  terputus.  Hal  ini  mungkin  terjadi  sebagai  
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akibat merasa dirinya yang paling penting. Faktor-faktor yang umumnya 

mempengaruhi komunikasi antara lain karena pengaruh:  

a. Jabatan, level jabatan  sedikit  banyak  mempengaruhi  kelancaran  

komunikasi diantara  pihak-pihak.  Bagi  yang  memiliki  jabatan  yang  

lebih  tinggi  malu  jika harus  berkomunikasi  dengan  bawahannya,  

demkian  pula  bawahan  merasa canggung untuk berkomunikasi dengan 

atasannya.  

b. Tempat, ruang kerja terpisah (yang mungkin jauh) akan mempengaruhi 

komunikasi, baik antar karyawan yang selevel maupun  antara atasan 

dengan bawahan.  

c. Alat komunikasi, alat komunikasi sangat besar pengaruhnya dalam 

menciptakan kelancaran dalam berkomunikasi. Akan tetapi saat ini masalah 

alat  sesungguhnya buka penghalang lagi karena telah ada alat komukasi 

seperti Hand Phone.  

d. Kepadatan kerja, kesibukan kerja yang dihadapi dari waktu ke waktu 

merupakan penghambat kmunikasi, terutama di kota besar dengan volume 

kerja yang padat dan memerlukan ekstra hati-hati.  

 

 

3. Prinsip Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi  interpersonal  merupkan  proses  pemberian  dan  penerimaan  

pesan  antara  dua  atau  diantara  orang-orang  dalam  kelompok  kecil  melalui  

satu saluran  atau  lebih,  dengan  melibatkan  beberapa  pengaruh  dan  umpan  
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balik. Komunikasi  interpersonal  melibatkan  hubungan  pribadi  antara  dua  

individu  atau lebih.  Untuk  melangsungkan  komunikasi  interpersonal,  perlu  

memperhatikan prinsip komunikasi interpersonal sebagai berikut:  

a. Kita tidak mungkin terhindar dari kehidupan tanpa komunikasi  

b. Semua komunikasi merujuk kepada isi dan hubungan di antara partisipan  

c. Komunikasi tergantung pada pertukaran  antar  partisipan  atas  dasar 

kesamaan sistem tanda dan makna  

d. Setiap orang berkomunikasi menggunakan rangsangan dan respon 

berdasarkan sudut pandangannya sendiri  

e. Komunikasi interpersonal dapat merangsang  timbulnya  saling  meniru  

atau saling  melengkapi  perilaku  antara  individu  yang  satu  dengan  

yang  lainnya (Muhammad Surya, 2003:127)  

4. Proses Komunikasi Interpersonal  

Menurut Courtland L Bovee dan John V. Thil (dalam Djoko Purwanto, 

2003:11) proses komunikasi terdiri atas enam tahap, yaitu:  

a. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan  

b. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan  

c. Pengirim menyampaikan pesan  

d. Penerima menerima pesan  

e. Penerima menafsirkan pesan  

f. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim 
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5. Beberapa Masalah dalam Komunikasi Interpersonal 

Seringkali komunikasi tidak memberikan atau  menciptakan  saling 

pengertian antara komunikan dengan komunikator. Dengan demikian 

komunikasi  itu gagal, atau tidak terjadi komunikasi yang baik antara penerima 

dengan pengirim. Ada berbagai penyebab yang dapat menimbulkan kegagalan 

ini. Penyebabnya mungkin bersifat teknis, mungkin juga besifat psikologis. 

Kegagalan teknis mungkin karena alat-alat yang dipakai kurang sempurna atau 

caranya  kurang  tepat. Sedangkan penyebab psikologis, adalah kesalahan yang 

terjadi  karena  sifat  dan  sikap  manusia-manusianya  yang  melakukan 

komunikasi itu sendiri.  

Anggapan bahwa komunkasi itu tidak penting sering  tampak  pada  

beberapa pimpinan. Hal ini sering ditunjukkan dengan anggapan seorang  

pimpinan bahwa  para  pegawai  sebenarnya  hanya  berkewajiban  untuk  

melaksanakan tugas saja dan mereka tidak perlu tahu tentang apa yang sedang 

berjalan. Yang penting  mereka  bekerja,  dan  bukan  bertanya.  Lakukan  saja  

apa  yang diperintahkan.  Tentulah  bukan  hal  yang  keliru.  Bila  kita ingin 

menjadi pimpinan yang  efektif  bukanlah  kesempatan  bagi  anak  buah  untuk  

bertanya, dan beri penjelasan agar tidak terjadi salah pengertian. Peranan 

mental set dalam kegagalan komunikasi karena adanya:  

a) Stereotypes merupakan pendapat yang sangat sederhana mengenai 

beberapa jenis tempat atau manusia, seperti misalnya bahwa setiap kepala 

botak adalah profesor atau orang pintar dan setiap orang gendut adalah 

kocak, dan sebagainya. Pengaruh stereotypes terhadap komunikasi adalah:  
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Bahwa pengirim yang mempunyai cara berfikir stereotype akan 

mengganggu pesannya sendiri yang dia kirimkan. Seorang penerima yang 

cara berfikirnya stereotype, juga  akan  merusak pesan yang dia terima. 

Sebagai pandangan atau penerima komunikasi yang baik  cobalah 

menghindarkan bahaya stereotype ini. 

b) Fixed beliefs, memang kita selalu percaya apa yang ingin kita percayai. 

Misalnya kita mempunyai anggapan bahwa rambut gondrong itu buruk 

karena  mengganggu. Pada waktu kita berbicara itu di depan orang-orang 

yang  kebetulan  gondrong  dan  tampak  orang-orang  tadi  menggaruk, 

percayalah  bahwa  mereka  setuju dengan pendapat kita. Padahal, belum 

tentu  rambut gondrong  itu buruk,  bila  terus  rapi.  Tentulah  kita  selalu  

akan mencari  sesuatu  yang  kita  yakini  benar,  dan  akan  menolak  

sesuatu  atau pendapat yang bertentangan dengan keyakinan kita. Bila 

sebagai komunikan (penerima), janganlah selalu menolak sesuatu hal yang 

baru, atau pendapat yang berbeda, hanya karena hal itu baru atau berbeda 

dengan pendapat kita. 

c) Poor attitude, Sikap  atau  pendapat  seorang  komunikator  dan  

komunikasi yang  tertuju  secara  timbal  balik  sangat  penting  dalam  

komunikasi.  Kita tidak  mungkin  dapat  berkmunikasi  dengan  baik bila 

orang tempat kita berkomunkasi  kurang  menunjukkan  sikap  yang  

cocok  dengan  kita  atau sebaliknya.  Bila  ada  saling  menghormati 

antara kedua pihaknya maka komunikasi akan lebih berhasil, bahwa 
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masalah yang sulit pun dengan jalan demikian telah di ambang 

penyelesaian.   

d) Lack of attention and interest, seringkali kita mengadakan komunikasi, 

akan tetapi penerima tidak memberikan reaksi apa-apa. Akan tetapi  

setelah  kita beri “kejutan”, barulah mereka siap dan kemudian terdorong 

untuk menaruh perhatian.  Pengalaman  akan  memberikan  petunjuk  bagi  

kita  mengenai  hal-hal apa yang kurang menarik perhatian seseorang 

hingga komunikasi dengan seseorang menjadi sulit.  

e) Lack of facts, Lemahnya mental set  dapat  terjadi  karena  tidak  cukupnya 

fakta-fakta, atau adanya kesalahan penafsiran terhadap fakta. Memang 

kurangnya fakta dapat menjadikan salah tafsir. Apa lagi kalau untuk 

menambahnya sendiri dengan hanya mengira-ngira saja suatu asumsi.  Hal 

lain yang dapat menimbulkan kasulitan dalam komunikasi bila dalam 

pesan seorang komunikator terkandung fakta sekaligus perasaan,  sehingga 

informasinya menjadi berlebih-lebihan.  

Kesalahan  menyusun  pesan  yang  dikomunikaskan  dapat  menjadi  

halangan besar  dalam  proses  komunikasi.  Karena  adanya  kesalahan  dalam  

penyusunan pesan,  maka  pesan-pesan  banyak  yang  diterima  secara  tidak  

tepat,  penerima jadi tidak dapat menangkap arti dari pesan yang diterimanya. 

Lupa adalah salah satu sifat manusia. Para ahli telah mempelajari bahwa 

ingatan seseorang setelah 24 jam rata-rata 70 sampai 75 persen apa yang telah 

didengarnya  terlupakan.  Demikian  kita  hanya  dapat  mengingat  25  sampai  

30 bagian  saja.  Oleh  karena  itulah  para  pegawai  atau staf perlu selalu  
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diingatkan oleh  pimpinannya  tentang  kebijaksanan-kebijakanan  atau  

prosedur-prosedur baru  yang  telah  dikomunikasikan kepada mereka. Dengan 

cara ini maka kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul akan dapat segera 

tampak.  

Kegagalan  menyusun  cara  mendapatkan  feedback  merupakan  salah  

satu penghalang  juga untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Karena itu 

sebagai pimpinan, seseorang mempunyai cara-cara yang tepat agar secara  

terus-menerus  mendapatkan  feedback.  Salah  satu  cara  yang  penting  dalam  

hal  ini adalah  membina  hubungan  yang  erat  dengan  bawahan.  Karena  itu  

perlu diciptakan suatu suasana atau semangat persaudaraan antar pegawai dan 

antara para pegawai dan pimpinan.   

6. Tahap-tahap Komunikasi Interpersonal 

Hubungan terbina secara bertahap melalui serangkaian langkah atau tahap. 

Menurut Devito dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Antar Manusia” 

yang menyatakan bahwasannya tahapan dalam hubungan terbina pada lima 

tahapan yaitu: 

a. Kontak, pada tahap ini penampilan fisik begitu penting, karena dimensi fisik 

paling terbuka untuk diamati secara mudah. Meskipun demikian, kualitas-

kualitas lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan, dan 

dinamisme juga terungkap pada tahap ini. 

b. Keterlibatan, tahap ini  pengenalan lebih jauh, ketika kita mengikatkan diri 

kita untuk lebih mengenal orang lain dan juga mengungkapkan diri kita. 
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c. Keakraban, pada tahap ini adanya komitmen diantara kedua pasangan baik 

berupa komitmen untuk perkawinan dan lainnya. Hanya sedikit orang yang 

melalui tahap ini. 

d. Perusakan, tahapan ini merupakan penurunan hubungan, terjadinya ketidak 

sepahaman antara kedua belah pihak baik permasalahan terkecil hingga 

yang memungkinkan hubungan ini tidak berlanjut. 

e. Pemutusan, pada tahap ini pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua 

pihak. Jika bentuk ikatan itu adalah perkawinan, pemutusan hubungan 

dilambangkan dengan perceraian, walaupun pemutusan hubungan actual 

dapat berupa hidup berpisah. (Devito, 2011: 251-267) 

7. Efektifitas Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi interpersonal menurut sikap  terbuka  atau  open  mindedness. 

Sikap terbuka  ini  sangat  besar  pengaruhnya  dalam  menumbuhkan  

komunikasi yang  efektif.  Lebih  rinci,  De  Vito  (2011)  mengemukakan  

bahwa  efektifitas komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh:  

a. Keterbukaan (openness)  

Kualitas keterbukaan dari komunikasi  interpersonal  paling  

sedikit  terdiri dari  dua  aspek  yaitu  aspek  keinginan  untuk  terbuka  

bagi  setiap  orang  yang berinteraksi dengan orang lain. Dengan keinginan 

untuk terbuka ini dimaksudkan agar  diri  masing-masing  tidak  tertutup  

di  dalam  menerima  informasi  dan berkeinginan  untuk  menyampaikan  

informasi  dari  dirinya  kalau  dipandang relevan  dalam  rangka  

pembicaraan antar  pribadi dengan  lawan  bicaranya.  Aspek lainnya 



39 
 

adalah  keinginan  untuk  menanggapi  secara  jujur  semua  stimuli  yang 

datang.  Diam,  tidak  bereaksi,  tidak  mau  mengkritik,  atau  bahkan  

tidak  mau bergerak  secara  fisik  mungkin  tepat  dalam  situasi  tertentu,  

tetapi  dalam komunikasi  interpersonal  hal  itu  tidak  dibenarkan.  Dalam  

keterbukaan  ini  sudah seharusnya kalau masing-masing  mau bereaksi 

secara terbuka terhadap apa yang dikatakan  oleh  masing-masing.  

Keterbukaan  disini  bisa  juga  diartikan  dengan kesediaan  membuka  

diri,  mereaksi  kepada  orang  lain,  merasakan  pikiran  dan perasaan 

orang lain.  

Dengan  demikian  komunikasi  interpersonal  bisa  dikatakan  

efektif  jika keterbukaan dalam berkomunikasi ini diwujudkan. Dan sangat 

tidak efektif kalau terjadi  dua  orang  berkomunikasi  yang  satu  

mengemukakan  pendapatnya, sedangkan lawan bicaranya dari awal 

sampai akhir tidak ada reaksi.  

b. Empati (emphaty)  

Empati yaitu menghayati perasaan orang lain. Kualitas komunikasi 

interpersonal  yang  sangat  sulit  dicapai  adalah  kemampuan  untuk  

melakukan empati.  Dengan  empati  dimaksudkan  untuk  merasakan  

sebagaimana  yang dirasakan orang lain suatu perasaan bersama perasaan 

orang lain, yaitu  mencoba merasakan  dalam  cara  yang  sama  dengan  

perasaan  orang  lain.  Jika  dalam komunikasi  kerangka  pemikirannya  

dalam  kerangka  empati  ini,  maka  seseorang akan  memahami  

posisinya,  darimana  mereka  berasal,  dimana  mereka  sekarang dan  
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kemana  mereka  akan  pergi.  Dan  yang  paling  penting  adalah  kita  

tidak  akan memberikan  penilaian  pada  perilaku  atau  sikap  yang  salah  

atau  benar.  Empati dimaksudkan  untuk  merasakan  seperti  yang  

dirasakan  orang  lain,  suatu perasaan bersama  perasaan  orang  lain  yaitu  

mencoba  merasakan  dalam  cara  yang  sama dengan perasaan orang lain 

seperti perasaan sedih, gembira dan lain-lain.  

c. Dukungan (supportiveness)  

Komunikasi  interpersonal  akan  efektif  jika  mendapatkan  

dukungan.Dukungan adakalanya  terucapkan  dan  adakalanya  tidak  

terucapkan.  Dukungan yang  tidak  terucapkan  tidak  mempunyai  nilai  

yang  negatif,  melainkan  dapat merupakan  aspek  positif  dari  

komunikasi.  Gerakan-gerakan  seperti  anggukan kepala, kerdipan mata, 

senyum, atau tepukan tangan merupakan dukungan positif yang tidak 

terucapkan. Dukungan bisa juga berarti kesediaan secara spontan untuk 

menciptakan suasana yang bersifat mendukung. 

d. Kepositifan (positiveness)  

Kepositifan  yaitu  menyatakan  sikap  positif  terhadap  diri  

sendiri,  orang lain,  dan  situasi.  Dalam  komunikasi  interpersonal  

kualitas  kepositifan  dalam komunikasi interpersonal terdiri dari tiga 

aspek yaitu:  

1. Komunikasi interpersonal akan berhasil apabila terdapat perhatian 

khusus pada diri seseorang  
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2. Komunikasi  interpersonal  akan  terpelihara  baik  apabila  perasaan  

yang  dikomunikasikan  membuat  orang  lain  merasa  lebih  baik,  

sehingga  membuat orang  lain  merasa  mempunyai  keberanian  untuk  

lebih  berpartisipasi  pada setiap kesempatan.  

3. Suatu  perasaan  positif  dalam  situasi  komunikasi,  dan  bermanfaat  

untuk mengefektifkan kerjasama. 

e. Kesamaan (equality)  

Kesamaan  adalah  mengakui  bahwa  kedua  belah  pihak  

mempunyai kepentingan  yang  sama,  pertukaran  komunikasi  secara  

seimbang.  Komunikasi interpersonal  akan  lebih  berhasil  apabila  orang-

orang  yang  berkomunikasi  itu dalam suasana kesamaan. Ini bukan 

berarti bahwa orang-orang yang tidak mempunyai kesamaan tidak bisa 

berkomunikasi.  Akan  tetapi  jika  komunikasi mereka  menginginkan 

akan efektif, hendaknya  diketahui  kesamaan-kesamaan kepribadian di 

antara mereka dengan cara ini  dimaksudkan  terdapat  “pengenalan tidak 

terucapkan” bahwa kedua pihak yang berkomunikasi dihargai dan 

dihormati sebagai  manusia yang mempunyai  sesuatu  yang  penting  

untuk  dikontribusikan (Miftah Thoha, 1983:187).  

Terjadinya komunikasi yang menyebabkan keakraban lebih tinggi 

apabila menggantikan  pola  komunikasi horizontal,  maksudnya  

komunikasi  antara orang-orang  yang  mempunyai  kesamaan. Adanya 

kesamaan kerangka  referensi. Komunikasi lebih efektif apabila 
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komunikasi dan komunikan semakin tumpang tindih bidang 

pengalamannya atau pengalamannya sama banyaknya.  

 

D. KOMUNIKASI IBU DAN ANAK SEBAGAI KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL 

Menurut Djamarah (2004: 38), komunikasi  ibu dan anak  adalah  

komunikasi  yang  terjadi  antara  ibu  dengan  anak-anaknya  dalam  berbagai  

hal  sebagai  sarana  bertukar  pikiran,  mensosialisasikan  nilai-nilai  

kepribadian  orang  tua  kepada  anaknya,  dan  penyampaian  segala  

persoalan  atau  keluh  kesah  dari  anak  kepada  kedua  orang  tuanya. 

Sehingga berpijak dari pengertian di atas tentunya komunikasi yang dijalin 

oleh ibu dan anak termasuk dalam kategori interpersonal yang mana 

komunikasi interpersonal  adalah  penyampaian  informasi  dan  pengertian  

dari  satu  orang ke orang lain.  Menurut perilaku organisasi komunikasi 

interpersonal adalah suatu proses antar  orang  atau  antar  pribadi  yang  

melibatkan  suatu  usaha  untuk mengubah perilaku.  Perilaku  yang  terjadi  

dalam  suatu  organisasi adalah merupakan  unsur pokok dalam proses 

komunikasi interpersonal ini. (Alo liliweri, 2003: 197-277). 

 

b. Pola Komunikasi Ibu dan Anak 

Adapun pengertian pola komunikasi yang diungkapkan oleh Joseph A. 

Devito(2009: 155) adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antar 

dua orang,atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan 
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beberapaumpan balik seketika mengacu pada gaya interaksi dan perilaku yang 

berulang. 

Djamarah (2004: 56) menjelaskan bahwa pola komunikasi merupakan pola 

hubunganantara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan 

dengan carayang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut 

Djamarah(2004: 56) Pola komunikasi yang dibangun akan mempengaruhi pola 

asuh orang tua.Dengan pola komunikasi yang baik akan menciptakan pola asuh 

yang baik.Kegiatan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika pola 

komunikasi yangtercipta didasari dengan cinta dan kasih sayang memposisikan 

anak sebagaisubjek yang harus dibina, dibimbing, dan dididik, dan bukan sebagai 

objeksemata.  

E. POLA  KOMUNIKASI 

Menurut Devito (2009: 156) dalam rangka mencapai tujuan keluarga 

makapasangan atau single parent harus menggunakan pola komunikasi untuk 

mencapaitujuan keluarga tersebut. Devito (2009: 156-164) lebih lanjut 

mengungkapkan terdapatempat pola komunikasi keluarga pada umumnya, yaitu: 

1. Pola Komunikasi Persamaan (EqualityPattern) 

Dalam pola ini, tiap individu membagi kesempatan komunikasi secara 

meratadan seimbang, peran yang dimainkan tiap orang dalam keluarga adalah 

sama.Tiap orang dianggap sederajat dan setara kemampuannya, bebas 

mengemukakanide-ide, opini, dan kepercayaan.Komunikasi yang terjadi 

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

yang terjadi padahubungan interpersonal lainnya. Komunikasi memperdalam 
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pengenalan satu samalain, melalui intensitas, kedalaman dan frekuensi 

pengenalan diri masing-masing,serta tingkah laku nonverbal seperti sentuhan 

dan kontak mata yang seimbangjumlahnya. Tiap orang memiliki hak yang 

sama dalam pengambilan keputusan. 

Konflik yang terjadi tidak dianggap sebagai ancaman.Masalah diamati 

dandianalisa. Perbedaan pendapat tidak dilihat sebagai salah satu kurang dari 

yanglain tetapi sebagai benturan yang tak terhindarkan dari ide-ide atau 

perbedaannilai dan persepsi yang merupakan bagian dari hubungan jangka 

panjang. Dalamkomunikasi ini berjalan secara timbal balik dan seimbang. 

2. Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (BalanceSplitPattern) 

Dalam pola ini, persamaan hubungan tetap terjaga, namun dalam pola ini 

tiaporang memegang kontrol atau kekuasaan dalam bidangnya masing-

masing.Dalam pola ini, bisa jadi semua anggotanya memiliki pengetahuan 

yang samamengenai agama, kesehatan, seni, dan satu pihak tidak dianggap 

lebih dari yanglain. Konflik yang terjadi tidak dianggap sebagai ancaman 

karena tiap orangmemiliki wilayah sendiri-sendiri.Namun tidak ada pihak yang 

dirugikan olehkonflik tersebut karena masing-masing memiliki wilayahnya 

sendiri-sendiri. 

3. Pola Komunikasi Tak Seimbang Terpisah (UnbalancedSplitPattern) 

Dalam pola ini satu orang mendominasi, satu orang dianggap sebagai 

ahlilebih dari setengah wilayah komunikasi timbal balik. Satu orang 

yangmendominasi ini sering memegang control serta dianggap lebih cerdas 

atauberpengetahuan lebih, sehingga seorang yang lain dianggap kurang cerdas 
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atauberpengetahuan kurang sehingga berkompensasi dengan cara membiarkan 

pihakyang mendominasi membuat keputusan, mengeluarkan pernyataan 

tegas,memberi tahu pihak lain apa yang harus dikerjakan, memberi opini 

dengan bebas,memainkan kekuasaan untuk menjaga kontrol, dan jarang 

meminta pendapat yanglain kecuali untuk mendapatkan rasa aman bagi egonya 

sendiri atau sekedarmeyakinkan pihak lain akan kehebatan argumennya. 

Sebaliknya, pihak yang lainbertanya, meminta pendapat dan berpegang pada 

pihak yang mendominasi dalammengambil keputusan. 

4. Pola Komunikasi Monopoli (MonopolyPattern) 

Satu orang dipandang sebagai penguasa. Orang ini lebih bersifat 

memerintahdaripada berkomunikasi, memberi wejangan daripada 

mendengarkan umpan balikorang lain. Pemegang kekuasaan tidak pernah 

meminta pendapat, dan ia berhakatas keputusan akhir. Dalam pola ini, jarang 

terjadi perdebatan dikarenakan komunikasi hanya didominasi oleh salah satu 

orang saja.Pihak yang dimonopoli meminta ijin dan pendapat dari pemegang 

kuasa untuk mengambil keputusan,seperti halnya hubungan orang tua ke anak. 

Pemegang kekuasaan mendapatkepuasan dengan perannya tersebut dengan 

cara menyuruh, membimbing, dan menjaga pihak lain, sedangkan pihak lain itu 

mendapatkan kepuasan lewat pemenuhan kebutuhannya dan dengan tidak 

membuat keputusan sendiri sehinggaia tidak akan menanggung konsekuensi 

dari keputusan itu sama sekali. 

Komunikasi keluarga adalah suatu kegiatan yang pasti terjadi 

dalamkehidupan keluarga. Tanpa komunikasi, sepilah kehidupan keluarga dari 
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kegiatanberbicara, berdialog, bertukar pikiran akan hilang. Akibatnya 

kerawananhubungan antara anggota keluarga sukar dihindari. Keluarga yang 

kurangkondusif dan sikap komunikatif yang kurang baik akan menjadi pemicu 

timbulnyaberbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan negatif yang 

melanggar norma dimasyarakat. Komunikasi orang tua dan remaja yang 

dimaksudkan disini adalahadanya dialog dan kerjasama dalam segala hal dan 

hubungan timbal balik antaranggota keluarga, misalnya orang tua dengan anak. 

Monk (2002: 22) mengatakanbahwa kualitas hubungan dengan orang tua 

memegang peranan yang penting. 

Adanya komunikasi antara orang tua dan remaja pada masa remaja 

akanmenimbulkan kedekatan. Dapat dikatakan bahwa komunikasi orang tua 

danremaja bersifat dua arah, disertai dengan pemahaman bersama terhadap 

suatu haldan setiap pihak berhak menyampaikan pendapat perasaan, pikiran, 

informasi,ataupun nasehat, sehingga menimbulkan pengertian, kesenangan, 

pengaruh padasikap, hubungan yang lebih baik. 

 

F. KEMATANGAN EMOSI 

1. Pengertian Kematangan Emosi 

 Emosi ialah suatu keadaan yang kompleks yang berlangsung biasanya 

tidak lama, yang mempunyai komponen pada badan dan pada jiwa individu itu; 

pada jiwa timbul keadaan terangsang dengan perasaan yang hebat serta biasanya 

juga terdapat impuls untuk berbuat sesuatu  yang tertentu; pada badan timbul 

gejala-gejala dari pihak susunan syaraf vegetatif umpamanya pada pernapasan, 
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sirkulasi dan sekresi (Maramis, 2005: 25). 

 Menurut Berk (dalam Ali dan Asrori, 2004: 34) perubahan kemampuan 

dan karakteristik psikis sebagai hasil dari perubahan dan kesiapan struktur 

biologis sering dikenal dengan istilah “kematangan” .Lebih lanjut Ali dan Asrori 

(2004: 34-35) menyatakan bahwa perkembangan berkaitan erat dengan 

pertumbuhan. Berkat adanya pertumbuhan maka pada saatnya anak akan 

mencapai kematangan. Pertumbuhan dan kematangan merupakan proses yang 

saling berkaitan dan keduanya merupakan perubahan yang berasal dari dalam diri 

anak. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa faktor lingkungan tidak memegang 

peranan. Pertumbuhan dan kematangan dapat dipercepat dengan rangsangan-

rangsangan dari lingkungan dalam batas-batas tertentu. 

 Suleman(1995: 10) menyatakan bahwa kematangan adalah suatuistilah 

yang relatif, menunjukkan tingkatan dari tiap jenjang kehidupan seseorang 

dimana ia telah menemukan dan mampu menggunakan sumber-sumber yang 

tersedia pada dirinya dalam proses pertumbuhan. Sumber-sumber tersebut salah 

satunya adalah emosi,  yang  perubahannya  dikondisikan   oleh  perkembangan  

sosial  dan kematangan (dalam Schneiders,1960: 65-66). 

 Morgan (1986: 14) mengemukakan bahwa kematangan emosi merupakan 

keadaan emosi yang dimiliki seseorang dimana apabila mendapatkan stimulus 

emosi tidak menunjukkan gangguan kondisi emosi. Gangguan kondisi emosi yang 

terjadi tersebut dapat berupa keadaan kebingungan, berkurangnya rasa percaya 

diri  dan  terganggunya  kesadaran  sehingga  orang   tersebut  tidak  dapat 

menggunakan pemikirannya secara efektif dan rasional. 
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 Kematangan emosi memiliki pengertian sebagai kemampuan untuk 

memikirkan emosi yang membantu meningkatkan kemampuan untuk 

menguasainya atau mengendalikannya (Albin dalamAstuti,1995: 23-

24).Haliniberarti, orang yang matang emosinya akan mampu menguasai dan 

mengendalikan emosinya agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi 

tertentu. 

 Hollingworth (dalamSuleman,1995: 55-56) menyatakan bahwa orang 

yang matang secara emosional tidak berarti hanya mampu mengontrol emosi, tapi 

juga berarti   kemampuan   untuk   menggunakan   sumber-sumber   emosi   untuk 

mendapatkan kepuasan dari hal-hal yang  disenangi,  mencintai dan menerima 

cinta, mengalami kemarahan apabila mengalami hambatan dalam arti hambatan 

tersebut juga menimbulkan kemarahan bagi orang lain, menerima dan menyadari 

rasa takut yang timbul apabila menghadapi hal-hal yang menakutkan, tanpa 

berpura-pura bertopeng keberanian. 

 Green (dalam Safaria dan Farni,2007: 33) menyatakan bahwa kematangan 

emosi adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, menempatkan diri, 

dan menghadapi berbagai kondisi dengan suatu cara tertentu. Apabila seorang 

remaja telah mampu untuk menempatkan diri dan menghadapi berbagai kondisi 

dengan cara tertentu, maka ia akan mampu untuk bertanggung jawab terhadap 

hubungannya dengan orang lain. Halini seperti dikemukakan oleh Gesell dan 

Ames (dalam Rogers, 1962: 67) yang mendeskripsikan bahwa orang yang matang 

emosinya adalah orang yang dapat mengatur hubungan, bertanggung jawab dan 

dapat mengatur sikapnya terhadap orang lain. 
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2. Aspek-aspek Kematangan Emosi 

 Schneiders (1960: 120-125) kematangan emosi paling tidak mencakup 

tiga kualitas yaitu: 

a. Ketercukupan respon  emosi, yang  berarti bahwa responnya  harus sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. Sebagai contoh, orang dewasa yang 

bertingkah laku seperti anak kecil, menangis dan meledakkan marahnya agar 

keinginannya dipenuhi adalah ciri ketidak matangan emosi. 

b. Cakupan    kedalaman   emosi,   yang   merupakan   sebuah   aspek   dari 

perkembangan  yang cukup. Orang yang mempunyai perasaan yang dangkal 

sebagaicontohorangyangkekurangan keakraban, pertimbangan, cinta dan orang 

yang bersikap masabodoh adalah orang yang tidak matang emosinya. 

c. Kontrolemosi. Ciri dari ketidakmatangan adalah orang yang selalu menjadi 

korban ketakutan atau kecemasan, kemarahan, mengamuk, cemburu, dan 

kebencian. 

 Murray (1997: 67-69) mengemukakan aspek-aspek kematangan emosi 

sebagai berikut: 

a. Mampu memberi dan menerima cinta. Individu yang matang secara emosi 

mampu mengekspresikan cintanya sebagaimana anak dapat menerima cinta 

dari orang-orang   yang  mencintainya.  Misalnya  anak  mampu  

mengekspresikan cintanya atas kasih saying dari ayah dan ibu. 

b. Mampu menghadapi kenyataan. Kematangan emosi seseorang dapat 

diketahui melalui bagaimana anak menghadapi masalah. Individu yang matang 
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secara  emosi  akan menghadapi   masalah-masalah  yang   ada  karena  anak 

mengetahui satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan 

menghadapi masalah itu. 

c. Ada  ketertarikan untuk  saling  memberi dan menerima. Individu yang 

matang secara emosi memperhatikan kebutuhan-kebutuhan oranglain, dan 

memberikan apa yang bias anak berikan. Rasa aman membuatnya mau 

menerima pemberian dan menerima bantuan oranglain. 

d. Belajar dari pengalaman. Individu yang matang secara emosi memandang 

hidup sebagai suatu proses belajar.Ketika menghadapi pengalaman yang 

menyenangkan, anak menikmatinya dan bersukaria. Ketika menghadapi 

pengalaman pahit, anak menganggap hal itu sebagai tanggung jawab pribadi 

dan meyakini bahwa dari pengalaman pahit itu anak dapat mengambil 

pelajaran yang berguna bagi kehidupan selanjutnya. 

e. Mampu mengatasi frustrasi. Ketika hal yang diinginkan tidak berjalan sesuai 

keinginan, individu yang matang secara emosi mempertimbangkan untuk 

menggunakan cara atau pendekatan lain. Apabila tidak bias juga, anak 

mengalihkan perhatiannya dan mencari target lain. 

f. Mampu menangani konflik secara konstruktif. Ketika menghadapi konflik, 

individu yang matang secara  emosi menggunakan amarahnya sebagai sumber 

energi untuk meningkatkan usahanya dalam mencari solusi. 

g. Bebas dari ketegangan. Pemahaman yang baik akan kehidupan menjadikan 

individu yang matang secara emosi yakin akan kemampuannya untuk 

memperoleh apa yang diinginkannya sehingga anak bebas dari ketegangan. 
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 Amas (2006: 56-63) menyebutkan 5 aspek dalam kematangan emosi yang 

berasal dari beberapa pendapat : 

a. Stabilitas emosi; Salah satu ciri kematangan emosi adalah kondisi emosi yang 

stabil. Karakteristik emosi yang stabil antara lain tidak adanya perubahan cepat 

dan tidak menentu, keceriaan, memiliki rasa percaya diri, sikap realistik, dan 

optimistik, tidak terobsesi dengan perasaan bersalah, cemas maupun kesepian. 

b. Identifikasi dan ekspresiemosi; Individu dengan emosi yang matang dapat 

mengidentifikasi emosi yang sedang dialami dan mampu mengekspresikannya 

(emosinya tidak datar). Hal ini bukan berarti individu tersebut bersifat impulsif, 

melainkan ekspresi emosinya dilakukan dengan cara yang tepat dan wajar serta 

dapat diterima secara social (lingkungan sosial). Menurut Lowie (1963: 11) 

individu yang emosinya matang yaitu mampu mengenali segala perasaan yang 

diproyeksikan pada individu lain. Menurut Abbas (1979: 34) individu yang 

emosinya matang mampu secara penuh mengekspresikan segala bentuk emosi 

baik yang positif maupun yang negative 

c. Pengendalian  emosi; Aspek ini mengungkap  bagaimana cara individu 

mengendalikan emosi-emosinya apakah bersifat adaptif  ataukah tidak. Cara 

pengendalian emosi yang adaptif tercermin pada tidak adanya kebiasaan untuk 

menghambat (supressing) dan menekan (repressing) perasaan-perasaannya, 

yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (Smith,1995: 33). Dalam pengendalian 

emosi individu yang matang tidak terus  menjadi korban / merasakan akan rasa  

takut, cemas, marah, berontak, kecemburuan, benci, dll (Schneiders,1960: 70). 

d. Aspeksosial; Pada aspek social individu yang memiliki kematangan emosi 
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dapat menjalin keakrabanya itu adanya kematangan dalam pergaulan social 

atau merasakan  kehangatan  dalam  melakukan   hubungan interpersonal, 

bersikap realistik terhadap diri sendiri maupun dalam menilai keberadaan orang  

lain dengan apa adanya, dapat melestarikan hubungan dalam pergaulan, dan 

tidak mengalami kesulitan  bila memulai suatu penyesuaian diri dengan  

lingkungan yang baru atau menjalin persahabatan dengan orang yang baru saja 

dikenal (Smith,1995: 36). 

e. Aspek  interes;  Karakteristik  interes  seseorang   mencerminkan  tingkat 

kematangan emosinya. Sikap realistic terhadap harapan, segala aspirasi, dan 

stabilitas interes merupakan ciri dengan emosi yang matang (Lowie,1963: 55). 

Kemudian ciri-ciri interes individu yang belum matang emosinya ialah bersifat 

fantastis, obsesif   kompulsif, variatif, diferensiatif dan infantil. Menurut 

Schneiders (1960: 45) minat yang dimiliki dapat dikembangkan untuk 

menambah pengetahuan dan pengalaman lebih luas. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, aspek yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah aspek-aspek kematangan emosi Amas yaitu stabilitas emosi, 

identifikasi dan ekspresi emosi, pengendalian emosi, aspek sosial, dan aspek 

interes. Hal ini dikarenakan, aspek-aspek tersebut sudah mencakup aspek-aspek 

yang dikemukakan oleh tokoh lain. Disamping itu, aspek ini berasal dari skala 

yang dimodifikasi untuk alat ukur dalam penelitian ini. 

 

G. DEFINISI KONSEPTUAL 

 

Indikator pola 

komunikasi  
 

 

Pola komunikasi  

 

Kematangan 

Emosional 

anak 
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Keberadaan ibu single parent harus mengasuh dan membesarkan anak-

anaknya sendiri tanpa bantuan pasangannya, baik itu dari pihak suami maupun 

istri. Ini yang menyebabkan terjadinya disfungsi keluarga, yang menyebabkan 

dampak psikologis bagi remaja (Risnawaty, 2009: 54). Ibu single parent yang 

memiliki anak remaja harus dapat membagi waktu dan berperan ganda dalam 

mengasuh anak, oleh sebab itu perlu dibangunnya pola komunikasi antara ibu 

dengan remaja dalam rangka memenuhi kebutuhan remaja yaitu mendapat kasih 

sayang, perhatian, rasa aman, dan kebutuhan yang berkaitan dengan materi. 

Pola komunikasi merupakan pola hubungan antara dua orang atau lebih 

dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan 

yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004: 56). Dengan pola komunikasi 

yang baik akan menciptakan pola asuh yang baik. Kegiatan pengasuhan anak akan 

berhasil dengan baik jika pola komunikasi yang tercipta didasari dengan cinta dan 

kasih sayang memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, 

dan dididik dan bukan sebagai objek semata. 

Sedangkan kematangan emosi adalah kemampuan seseorang untuk 

menyesuaikan diri, menempatkan diri, dan menghadapi berbagai kondisi dengan 

suatu cara tertentu (Safaria dan Farni, 2007: 33). Apabila seorang remaja telah 

mampu untuk menempatkan diri dan menghadapi berbagai kondisi dengan cara 

tertentu, maka ia akan mampu untuk bertanggung jawab terhadap hubungannya 

dengan orang lain. Hal ini mendeskripsikan bahwa anak yang matang emosinya 

adalah orang yang dapat mengatur hubungan, bertanggung jawab dan dapat 

mengatur sikapnya terhadap orang lain. 



54 

Asumsi dasar dalam penelitian ini bila seorang ibu single parent yang 

memiliki tanggung jawab ganda yaitu mengasuh dan menafkahi anak dalam 

melangsungkan hidupnya menjalin pola komunikasi yang baik dengan anaknya 

maka emosi anaknya akan matang.    




