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BAB II 

                                                   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Interpersonal 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal dapat digambarkan sebagai suatu 

komunikasi antara dua individu atau sedikit individu, yang mana 

saling berinteraksi, saling memberikan umpan balik satu sama lain. 

Namun, memberikan definisi saja tidak cukup untuk 

menggambarkan komunikasi interpersonal karena setiap interaksi 

antara satu individu dengan individu yang lain berbeda-beda. 

Mulyana (2000:73) menyatakan bahwa “komunikasi 

interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti 

suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan 

sebagainya. 

Komunikasi interpersonal atau disebut juga komunikasi 

antarpribadi adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau 

lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun bermedia, dan 

biasanya feedbacknya langsung diketahui (Wood, 2013). 

Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan aktif bukan 

pasif. Komunikasi interpersonal bukan hanya komunikasi dari 

pengirim pada penerima pesan, begitu pula sebaliknya, melainkan 

komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. 
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Komunikasi interpersonal bukan sekedar serangkaian tanggapan-

tanggapan, stimulus-respon, akan tetapi serangkaian proses saling 

menerima, penyeraan dan penyampaian tanggapan yang diolah 

oleh masing-masing pihak. 

Komunikasi interpersonal juga berperan untuk saling 

mengubah dan mengembangkan. Perubahan tersebut melalui 

interaksi dalam komunikasi, pihak-pihak yang terlibat untuk 

memberi inspirasi, semangat dan dorongan agar dapat merubah 

pemikiran, perasaan, dan sikap sesuai dengan topik yang dikaji 

bersama. 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka ataupun 

bermedia yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal. 

2.1.2 Kompenen Komunikasi Interpersonal 

Komponen-komponen yang harus ada dalam komunikasi 

interpersonal menurut Suranto A.W (2011), yaitu: 

1. Sumber/ komunikator 

Merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk 

bekomunikasi, yakni keinginan untuk membagi keadaaan internal 

sendiri, baik yang bersifat emosional maupun informasional 

dengan orang lain. Kebutuhan ini dapat berupa keinginan untuk 

memperoleh pengakuan sosial sampai pada keinginan untuk 
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mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. Dalam konteks 

komunikasi interpersonal komunikator adalah individu yang 

menciptakan, memformulasikan, dan menyampaikan pesan. 

2.Encoding  

Adalah suatu aktifitas internal pada komunikator dalam 

menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan 

non verbal, yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa, 

serta disesuaikan dengan karakteristik komunikan. 

3. Pesan 

 Merupakan hasil encoding. Pesan adalah seperangkat 

simbol-simbol baik verbal maupun non verbal, atau gabugan 

keduanya, yang mewakili keadaan komunikator untuk 

menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam aktivitas 

komunikasi, pesan itulah yang disampaikan oleh komunikator 

untuk diterima dan diinterpretasi oleh komunikan. 

4. Saluran  

Merupakan saran fisik penyampaian pesan dari sumber ke 

penerima atau yang menghubungkan orang lain secara umum. 

Dalam konteks komunikasi interpesonal, penggunaan saluran atau 

media semata-mata karena situasi dan kondisi tidak 

memungkinkan dilakukan komunikasi secara tatap muka. 
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5. Penerima/komunikan 

Komunikan adalah seseorang yang menerima, memahami, dan 

menginterpretasi pesan. Dalam proses komunikasi interpersonal, 

penerima bersifat aktif, selain menerima pesan melakukan pula 

proses interpretasi dan memberikan umpan balik. Berdasarkan 

umpan balik komunikan inilah seorang komunikator akan dapat 

mengetahui keefektifan komunikasi yang telah dilakukan, apakah 

makna pesan dapat dipahami secara bersama oleh kedua belah 

pihak yakni komunikator dan komunikan. 

6. Decoding  

Suatu aktivitas yang dikerjakan oleh komunikan. Melalui indera 

ia mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, berupa 

kata-kata dan simbol-simbol yang harus diubah kedalam 

pengalaman-pengalaman yang mengandung makna. Decoding 

adalah proses memberi makna atau penafsiran si penerima pesan 

(komunikan) ketika mendapatkan pesan dari (komunikator). 

7. Respon 

hasil dari aktivitas decoding. Apa yang telah diputuskan oleh 

penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan balik terhadap 

pesan yang telah diterimanya. Respon dapat bersifat positif, netral, 

maupun negatif. Respon positif apabila sesuai dengan yang 

dikehendaki komunikator. Netral berarti respon itu tidak menerima 

ataupun menolak keinginan komunikator. Respon negatif apabila 
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tanggapan yang diberikan bertentangan dengan yang diinginkan 

oleh komunikator. 

8. Gangguan  

Gangguan atau noise atau barier beraneka ragam, untuk itu 

harus didefinisikan dan dianalisis. Noise dapat terjadi di dalam 

komponen-komponen manapun dari sistem komunikasi. Noise 

mrupakan apa saja yang menganggu atau membuat kacau 

penyampaian dan penerimaan pesan, termasuk yang bersifat fisik 

dan psikis. 

9. konteks komunikasi 

komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu, paling 

tidak ada 3 dimensi yaitu, ruang, waktu da nilai. Konteks ruang 

menunjuk pada lingkungan konkrit dan nyata tempat terjadinya 

komunikasi, seperti ruangan, halaman dan jalanan. Konteks waktu 

menunjuk pada waktu kapan komunikasi tersebut dilaksanakan, 

misalnya: pagi, siang, sore dan malam. Konteks nilai, meliputi nilai 

sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi, 

seperti: adat istiadat, situasi rumah, norma pergaulan, etika, tata 

krama, dan sebagainya. 

2.1.3 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

1. Menemukan Diri Sendiri 
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Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan 

personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan 

interpersonal dengan orang lain kita belajar banyak tentang diri kita 

maupun orang lain. Komunikasi interpersonal memberikan 

kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita 

sukai, atau mengenai diri kita. 

2. Menemukan dunia luar 

Komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami 

lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi 

dengan kita. Banyak informasi yang kita ketahui datang dari 

komunikasi interpersonal, meskipun banyak jumlah informasi yang 

datang kepada kita dari media massa hal itu seringkali didiskusikan 

dan akhirnya dipelajari dan didalami melalui interaksi 

interpersonal. 

3. Membentuk dan menjaga hubungan. 

 Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah 

membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain.  

4. Berubah sikap dan tingkah laku 

 Banyak waktu yang kita gunakan untuk mengubah sikap 

dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. 

5. Untuk bermain dan kesenangan 

Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan 

utama adalah mencari kesenangan. Dengan melakukan komunikasi 

interpersonal kita dapat memberikan keseimbangan yang penting 
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dalam pikiran yang memerlukan rileks dari semua keseriusan di 

lingkungan kita. 

6. Untuk membantu 

 ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi 

menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan 

profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Hal ini berfungsi 

membantu orang lain dalam interaksi berkonsultasi. 

Dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan komunikasi 

interpersonal, setiap individu dapat mempunyai tujuan yang 

bebeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

2.1.4 Jenis Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal, yaitu kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi interpersonal ini 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a) Komunikasi Diadik  

Komunikasi diadik adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang.  

b) Komunikasi Triadik 

 Komunikasi triadik adalah komunikasi interpersonal yang 

pelaku komunikasinya terdiri dari tiga orang, yaitu seorang 

komunikator dan dua orang komunikan. Apabila dibandingkan 

dengan komunikasi triadik, maka komunikasi diadik lebih efektif, 

karena komunikator memusatkan perhatiannya kepada seorang 
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komunikan sepenuhnya, juga umpan balik berlangsung, kedua 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektif tidaknya proses 

komunikasi. 

2.1.5 Ciri-ciri komunikasi interpersonal 

 Komunikasi Interpersonal, merupakan jenis komunikasi 

yang frekuensi terjadinya cukup tinggi dalam kehidupan sehari-

hari. Apabila diamati dan dikomparasikan dengan jenis komunikasi 

lainnya, maka dapat dikemukakan ciri-ciri komunikasi 

interpersonal, antara lain: 

1. Arus pesan dua arah 

 Komunikasi interpersonal menempatkan sumber pesan dan 

penerima dalam posisi yang sejajar, sehingga memicu terjadinya 

pola penyebaran pesan mengikuti arus dua arah. Artinya 

komunikator dan komunikan dapat berganti peran secara cepat. 

2. Suasana nonformal 

 Komunikasi interpersonal biasanya berlangsung dalam 

suasana nonformal. Dengan demikian, apabila komunikasi itu 

berlangsung antara para pejabat di sebuah instansi, maka para 

pelaku komunikasi itu tidak secara kaku berpegang pada hierarki 

jabatan dan prosedur birokrasi, namun lebih memilih pendekatan 

secara individu yang bersifat pertemanan. 

3. Umpan balik segera 
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 Komunikasi interpersonal biasanya mempertemukan para 

pelaku komunikasi secara bertatap muka, maka dapat segera 

seorang komunikator memperoleh balikan atas pesan yang 

disampaikan dari komunikan, baik secara verbal maupun non 

verbal. 

4. Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. 

 Komunikasi interpersonal merupakan metode komunikasi 

antara individu yang menuntut agar peserta komunikasi berada 

dalam jarak dekat, baik jarak dalam arti fisik maupun psikologis. 

Jarak dalam arti fisik, artinya para pelaku saling bertatap muka, 

berada pada satu lokasi tempat tertentu. Sedangkan jarak yang 

dekat secara psikologis menunjukan keintiman hubungan antar 

individu. 

5. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan 

 Menerima pesan secara stimulan dan spontan, baik secara 

verbal maupun nonverbal untuk meningkatkan keefektifan 

komunikasi interpersonal, peserta komunikasi dapat 

memberdayakan pemanfaatan kekuatan pesan verbal maupun 

nonverbal secara stimulan. Peserta komunikasi berupaya saling 

meyakinkan dengan mengoptimalkan penggunaan pesan verbal 

maupun nonverbal secara bersamaan, saling memperkuat sesuai 

tujuan komunikasi. 
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2.1.6 Tipe Komunikasi Interpersonal 

Tipe komunikasi interpersonal dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Komunikasi dua orang yaitu komunikasi yang mencakup segala 

jenis hubungan antarpribadi, antara satu orang dengan orang 

lain, mulai dari hubungan yang paling singkat (kontak) biasa, 

sampai hubungan yang bertahan lama dan mendalam. 

2. Komunikasi Wawancara, yaitu komunikasi interpersonal dimana 

dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab 

seperti saat orang melamar pekerjaan.  

3. Komunikasi kelompok kecil, yaitu dimana beberapa orang 

terlibat dalam suatu pembicaraan, percakapan, diskusi, 

musyawarah, dan sebagainya. 

2.1.7 Perspektif komunikasi interpersonal  

Komunikasi antar pribadi dapat menjadi sangat efektif dan 

juga bisa menjadi sangat tidak efektif. Konflik yang biasa terjadi 

dalam sebuah hubungan seperti hubungan rumah tangga 

menjadikan komunikasi interpersonal berjalan tidak efektif. Untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal perlu 

meningkatkan kualitas komunikasi dengan memperbaiki hubungan 

dan kerjasama antara berbagai pihak. 

Berikut ini terdapat perspektif yang membahas tentang 

karakteristik komunikasi interpersonal yang efektif, diantaranya: 
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1. Perspektif humanistic  

Perspektif humanistic menekankan pada keterbukaan, empati sikap 

mendukung, sikap positif dan kesetaraan menciptakan interaksi 

yang bermakna, jujur, dan memuaskan. Berikut penjabaran uyang 

lebih luas dalam sudut pandang ini: 

a. Keterbukaan (openness) 

Memiliki pengertian bahwa dalam komunikasi antarpribadi 

yang efektif, individu harus terbuka pada pasangan yang diajak 

beinteraksi, kesediaan untuk membuka diri dan membrikan 

informasi, lalu kesediaan untuk mengakui perasaan dan pikiran 

yang dimiliki, dan juga mempertanggung jawabkannya. Agar 

komunikasi interpersonal yang dilakukan menghasilakan 

hubungan interpersonal yang efektif dan kerjasama bisa 

ditingkatkan, maka kita perlu bersikap terbuka. 

b. Empati (empathy) 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan 

dirinya pada posisi atau peran orang lain. Dalam arti bahwa 

seseorang secara emosional maupun intelektual mampu 

memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain. 

c. Sikap mendukung (supportiveness) 

Komunikasi interpersonal akan efektif apabila dalam diri 

seseorang ada perilaku supportiveness. Maksudnya satu dengan 

yang lainnya saling memberikan dukungan terhadap pesan 

yang disampaikan. Sikap yang mendukung adalah sikap yang 
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mengurangi sikap desensive dalam komunikasi yang dapat 

terjadi karena fakto-faktor personal seperti ketakutan, 

kecemasan dan lain-lain sebagainya yang menyebabkan 

komunikasi interpersonal akan gagal, karena orang desensive 

akan lebih banyak melindungi diri sendiri dari ancaman yang 

ditanggapi dalam komunikasi dibandingkan memahami orang 

lain. 

d. Sikap positif (possitiveness) 

Sikap positif dalam komunikasi interpersonal dibagi menjadi 

dua cara, yaitu: menyatakan sikap positif dan secara positif 

mendorong orang yang menjadi teman untuk berinteraksi. 

Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari 

komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal 

terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri 

mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi 

komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang 

efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada 

berkomunikasi dengan orang yang tidak bereaksi secara 

menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi. 

e. Kesetaraan 

Keefektifan komunikasi interpersonal juga ditentukan oleh 

kesamaan-kesamaan yang dimiliki pelakunya seperti nilai, 

sikap, watak, perilaku, kebiasaan, pengalaman, dan sebagainya. 

Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya 
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setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa 

kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa 

masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk 

disumbangkan. Dalam suatu hubungan interpersonal yang 

ditandai oleh kesetaraan, ketidak-sependapatan dan konflik 

lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang 

pasti ada dari pada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan 

pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan 

menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan nonverbal 

pihak lain. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain, atau 

menurut istilah kesetaraan meminta kita untuk memberikan 

penghargaan positif tak bersyarat kepada orang lain.  

2. Perspektif pragmatis 

Perspektif pragmatis memusatkan pada manajemen dan 

kesegaran interaksi yang digunakan oleh komunikator melalui 

perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Model ini menawarkan lima kualitas efektivitas, yakni: 

a. Kepercayaan diri (confidance) 

Komunikator yang efektif memiliki kepercayaan diri dalam 

bersosialisasi, dimana hal tersebut dapat dilihat dari 

kemampuannya untuk menghadirkan suasana nyaman pada saat 

interaksi terjadi pada orang-orang yang merasa gelisa, pemalu 

atau khawatir dan membuat mereka merasa lebih nyaman. 
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b. Manajemen interaksi (interaction management) 

Dalam melakukan suatu komunikasi dapat mengendalikan 

interaksi untuk kepuasan kedua pihak, sehingga tidak 

seorangpun merasa diabaikan atau merasa menjadi pihak tokoh 

yng paling penting. Beberapa cara yang tepat untuk 

melakukannya adalah dengan menjaga peran sebagai 

komunikan dan komunikator melalui gerakan mata, ekspresi 

vocal, gerakan tubuh dan wajah yang sesuai, dan juga saling 

memberikan kesempatan untuk berbicara. Hal ini merupakan 

wujud dari sebuah manajemen interaksi.  

2.1.8 Faktor-faktor menumbuhkan interpersonal dalam 

komunikasi interpersonal 

Banyak hal yang menjadi faktor-faktor yang meningkatkan 

hubungan interpersonal, misalnya dari kualitas komunikasi itu 

sendiri. Faktor yang mempengaruhinya anatar lain. 

1. Percaya (trust) 

Dari berbagai faktor yang paling mempengaruhi komunikasi antar 

pribadi adalah faktor kepercayaan. Apabila antara suami dan istri 

memiliki rasa saling percaya maka akan terbina saling pengertian 

sehingga terbentuk sikap saling terbuka, saling mengisi, saling 

mengerti dan terhindar dari kesalahpahaman. Sejak tahap 

perkenalan dan tahap peneguhan, kepercayaan menentukan 

efektivitas komunikasi. 
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2. Sikap suportif  

Adalah sikap yang mengurangi sikap desensif dalam 

berkomunikasi yang dapat terjadi karena faktor-faktor personal 

seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya yang 

menyebabkan komunikasi interpersonal gagal, karena orang 

desensif akan lebih banyak melindungi dari dari ancaman yang 

ditanggapinya dalam komunikasi dibandingkan mmahami pesan 

orang lain. 

3. Sikap terbuka 

Sikap ini amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan 

komunikasi interpersonal yang efektif. Dengan komunikasi yang 

terbuka diharapkan tidak akan ada hal-hal yang tertutup, sehingga 

apa yang ada pada diri suami juga diketahui oleh istri, demikian 

sebaliknya. Dengan sikap saling peracaya dan supportif, sikap 

terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling 

menghargai dan paling penting saling mengembangkan kualitas 

hubungan interpersonal. Walaupun berkomunikasi merupakan 

salah satu kebiasaan dengan kegiatan sepanjang kehidupan, namun 

tidak selamanya akan mmberi hasil seperti yang diharapkan. 
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2.2 Komunikasi Keluarga 

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan 

pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang 

mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan (sumber, 

komunikator sendiri) ditujukan kepada penerima pesan(receiver, 

komunikan, audience). Komunikasi dalam interaksi keluarga 

penyampai pesan dapat ayah, ibu, orang tua, anak, suami, istri, 

mertua, kakek, nenek. Begitupun sebagai penerima pesan. Pesan 

yang disampaikan dapat berupa informasi, nasihat, petunjuk, 

pengarahan dan meminta bantuan. Komunikasi yang terjadi dalam 

keluarga merupakan komunikasi yang unik. Komunikasi yang 

terjadi dalam keluarga melibatkan paling sedikit dua orang yang 

mempunyai sifat, nilai-nilai, pendapat, sikap, pikiran dan perilaku 

yang khas dan berbeda-beda. Komunikasi keluarga tidak sama 

dengan komunikasi antar anggota kelompok biasa. Komunikasi 

yang terjadi dalam suatu keluarga tidak sama dengan komunikasi 

keluarga yang lain. Setiap keluarga mempunyai pola komunikasi 

tersendiri. Relasi antara anak dan orang tua menunjukkan adanya 

keragaman yang luas.Relasi orang tua dan anak dipengaruhi dan 

ditentukan oleh sikap orang tua. Sikap yang berhubungan dengan 

afeksi dan dominasi, ada orang tua yang mendominasi, yang 

memanjakan, terbuka dan bersahabat. Sikap orang tua yang 

berhubungan dengan ambisi dan minat yaitu sikap orang tua yang 

mengutamakan sukses social, milik keduniawian, suasana 
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keagamaan dan nilai-nilai artistic. Perbedaan struktur social dapat 

menyebabkan perbedaan relasi antara orang tua dan anak.  

1. Masyarakat industri modern : anak sering kurang melakukan 

relasi dengan orang tuanya sehingga koordinasi relasi lemah.  

2. Masyarakat pertanian : terdapat relasi yang dekat dengan 

tetangga dekat. 

3. Masyarakat yang mengenal pemisahan orang dewasa dan anak 

: banyak menimbulkan prasangka. 

4. Kehidupan di rumah sewaan (di kota besar) dan rumah 

sederhana (di desa) : Proses hidup dan kehidupan terbuka 

Komunikasi dalam keluarga lebih banyak komunikasi antar 

pribadi. Relasi antar pribadi dalam setiap keluarga menunjukkan 

sifat-sifat yang kompleks. Komunikasi antar pribadi merupakan 

proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau 

kelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik. 

Setiap komponen harus dipandang dan dijelaskan sebagai bagian 

yang terintegrasi dalam tindakan komunikasi antar pribadi. Tujuan 

komunikasi yang akan dicapai dapat dilihat dari sudut kepentingan 

sumber dan penerima, dari sudut kepentingan social dan pribadi. 

Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber, yaitu untuk 

memberikan informasi, mendidik, menghibur dan menganjurkan 

suatu tindakan. Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan 

penerima yaitu untuk memahami informasi, mempelajari sesuatu, 
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menikmati dan menerima atau menolak suatu anjuran. Tujuan 

komunikasi untuk kepentingan sosial adalah untuk mengendalikan 

apa yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam mencegah 

keresahan, memelihara ketertiban dan keamanan untuk fungsi 

sosialisasi dalam upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai 

budaya, norma-norma memberikan hiburan pada warga 

masyarakat. Tujuan komunikasi untuk kepentingan pribadi yaitu 

untuk menentukan keputusan dalam bertindak sesuai aturan social 

untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup 

bermasyarakat, menikmati hiburan, rileks dari kesulitan hidup 

sehari-hari. Tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga ditinjau 

dari kepentingan orang tua adalah untuk memberikan informasi, 

nasihat, mendidik dan menyenangkan anak-anak. Anak 

berkomunikasi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan saran, 

nasihat, masukan atau dalam memberikan respon dari pertanyaan 

orang tua. Komunikasi antar anggota keluarga dilakukan untuk 

terjadinya keharmonisan dalam keluarga. Hasil komunikasi atau 

akibat komunikasi dapat mencapai aspek kognitif menyangkut 

kesadaran dan pengetahuan, aspek afektif menyangkut sikap dan 

perasaan dan aspek psikomotor menyangkut perilaku dan tindakan. 

Hasil komunikasi di antara anggota keluarga yaitu terjadinya 

perubahan perilaku anggota keluarga dalam menjaga keharmonisan 

hubungan keluarga.  
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Komponen –komponen atau unsur-unsur komunikasi, yaitu 

sumber, komunikator, pesan, chanel (saluran) dan efek (hasil). 

Sumber adalah dasar yang  

digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka 

memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, 

lembaga, buku pedoman dan dokumen. Seorang komunikator 

sebagai penyampai pesan perlu memperhatikan penampilan yang 

sesuai dengan tata karma, keadaan, waktu dan tempat. Selain 

penampilan, seorang komunikator harus menguasai masalah dalam 

mencapai tujuan komunikasi. Penguasaan bahasa bagi seorang 

komunikator penting agar tidak menimbulkan salah tafsir dan 

ketidak percayaan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang 

disampaikan. Pesan yang memenuhi syarat berisikan hal-hal yang 

umum difahami para audien, jelas dan gamblang, simpati dan 

menarik, seimbang dan sesuai dengan keinginan lomunikan. 

Channel adalah saluran penyampaian pesan yang biasa disebut 

media.Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap 

dan tingkah laku orang .Prosedur untuk mendapat efek yang baik 

yaitu attention (perhatian), Interest(kepentingan), Desire 

(keinginan), Decision (keputusan) dan Action (tindakan). 

Komponen-komponen atau unsur-unsur dalam komunikasi 

keluarga, umumnya merupakan komunikasi antar pribadi anggota 

keluarga saling berpengaruh dan terjadi keterpaduan. Komponen 
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mana yang awal dan akhir tidak tertentu dan sangat tergantung 

pada kondisi dan kebutuhan anggota keluarga. 

2.2.1 Unsur-unsur komunikasi dalam interaksi keluarga 

Komunikasi dalam interaksi keluarga sering terjadi 

komunikasi antar pribadi yang dilakukan dengan spontan antar 

anggota keluarga, tidak mempunyai tujuan yang ditetapkan terlebih 

dahulu. Komunikasi dalam interaksi keluarga dapat terjadi secara 

kebetulan di antara anggota keluarga. Selain dari itu komunikasi 

dalam interaksi keluarga dapat berlangsung berbalas-balasan. 

Orang yang terlibat dalam komunikasi dua sampai empat orang. 

Apabila percakapan mereka semakin serius, maka dapat terjadi 

dialog, di antara mereka. Kondisi demikian siapa yang menjadi 

komunikator dan siapa yang menjadi komunikan menjadi tidak 

jelas. Dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai saluran yang dapat 

dipergunakan untuk berkomunikasi. Seseorang menggunakan 

saluran tertentu sebagai saluran sementara atau sewaktu-waktu 

dalam interaksi dengan orang lain. Kadang-kadang saluran ini 

dikembangkan sebagai hal yang menetap dan berakar bersama 

perkembangan pribadinya.Saluran mana yang digunakan, 

tergantung pada pengalaman belajar sebelumnya dan tergantung 

pada intensitas ancaman yang diperoleh dan dirasakannya serta 

kecemasan yang menyertai tanggapan akan ancaman itu . Saluran 

komunikasi tersebut meliputi :  
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1. Konsonan : adalah komunikasi dimana perasaan dan perilaku 

dinyatakan seiring dan searti dengan pesan yang diberikan Orang 

yang menggunakan saluran ini adalah orang yang merasa aman 

untuk mengatakan apa saja yang ada dalam benaknya.  

2. Celaan : reaksi yang biasa dilakukan oleh orang yang merasa 

dirinya selalu terancam, dalam bentuk menggerutu, kritik yang 

berlebihan atau bersikap kasar. Orang pencela ini biasanya 

menderita harga diri rendah, dan berusaha meningkatkannya 

dengan mencela atau mencemoohkan orang lain.  

3. Kepatuhan : Orang yang patuh biasanya cenderung untuk 

menyalahkan dirinya sendiri apabila terjadi sesuatu yang menimpa 

diriya atau keluarganya .Biasanya anggota keluarga lain 

mempergunakan saluran komunikasi celaan terhadap anggota 

keluarga yang seperti ini.  

4. Intelektualisasi : Saluran ini memusatkan memusatkan interaksi 

pada kemampuan rasional, kemampuan mental dan kemampuan 

intelektual. Dalam perilakunya orang semacam ini menampilkan 

diri sebagai orang tanpa perasaan Orang. 

5. Acuh tak acuh : Saluran ini merupakan saluran tidak sehat yang 

bersumber pada ketakutan, kemarahan dan keinginan untuk 

memanipulasi orang lain. Komunikasi ini sering muncul dalam 

bentuk bungkam, sikap tidak peduli, tanpa memperhatikan yang 

diajak berbicara 
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 Pola interaksi dalan keluarga menurut Don Jackson ada 

empat kategori , yaitu : Relasi seimbang dan memuaskan, Tidak 

seimbang dan memuaskan, Tidak seimbang dan tidak memuaskan, 

Seimbang dan tidak memuaskan. 

2.2.2 Komunikator dalam interaksi keluarga  

Pada umumnya orang tua dalam kehidupan keluarga 

banyak melakukan perannya sebagai seorang komunikator.Fungsi 

komunikator adalah menyediakan sumber informasi, menyaring 

dan mengevaluasi informasi yang tersedia dan mengolah informasi 

ke dalam bentuk yang sesuai bagi beberapa anggota keluarga 

sebagai kelompok penerima informasi tersebut, sehingga kelompok 

penerima dapat memahami informasi tersebut. Syarat-syarat yang 

perlu dimiliki seorang komunikator, yaitu harus bersemangat, 

kritis, memiliki kepercayaan diri, memiliki sikap dan tindakan 

terpuji, memelihara proses komunikasi yang tengah berlangsung, 

menyadari kebiasaan-kebiasaan yang berlebihan. Sifat-sifat yang 

perlu dimiliki seorang komunikator yaitu : tidak terlalu otokratis, 

menguasai aspirasi anggota keluarga sebagai komunikan, 

mendelegasikan dan membagi tanggung jawab, penuh inisiatif, 

menghargai kemampuanl anggota keluarga, mawas diri dan 

mampu mengadakan pengawasan. Pengembangan kemampuan 

berkomunikasi dalam interaksi keluarga perlu dilakukan orang tua , 

baik untuk kepentingan dirinya maupun anggota keluarga. Orang 

tua sebagai Seorang komunikator agar tidak ragu-ragu dan 



33 
 

memiliki sikap yang mantap untuk memiliki kredibilitas yang 

tinggi, perlu memiliki keterampilan berkomunikasi , memiliki 

pengetahuan yang luas,memiliki sikap yang baik dan daya tarik. 

Khusus untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi ,seorang 

komunikator perlu memperhatikan :  

1. Berpandangan positif terhadap hakikat manusia  

2. Tanggap terhadap keinginan anggota keluarga  

3. Kembangkan kemampuan untuk menyimak  

4. Terbuka  

5. Jelas dan spesifik  

6. Tentukan mana-mana yang penting dan tekankan  

7. Sediakan waktu bagi komunikasi yang intim  

8. Tetaplah optimis secara realistik  

9. Hindarkan debat yang tidak perlu, bila tidak sependapat  

10. Utamakan tindakan dari pada sekedar kata-kata  

11. Menerima dan mengerti perasaan  

12. Terbuka terhadap perbedaan pendapat  
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2.2.3 Efektivitas berkomunikasi dalam interaksi keluarga  

Komunikasi dalam interaksi keluarga yang dianggap 

penting untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya direncanakan dan 

diutamakan. Komunikasi dikatakanberhasil kalau menghasilkan 

sesuatu yang diharapkan. Komunikasi demikian harus dilakukan 

dengan efektif. Orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga , dapat 

berperan sebagai komunikator atau dapat menunjuk salah seorang 

anggota keluarga menjadi komunikator. Fungsi komunikator 

adalah menyediakan sumber informasi. Selanjutnya menjaring dan 

mengevaluasi informasi yang tersedia dan mengolah informasi ke 

dalam suatu bentuk yang cocok dengan bagi beberapa anggota 

keluarga sebagai penerima informasi. Peranan utama komunikator 

adalah menciptakan suasana yang baik dalam proses komunikasi 

tersebut.Anggota keluarga lainnya menjadi komunikan yang aktif 

berpartisipasi.  

1. Dalam kominikasi , harus ada kemauan antara komunikator dan 

komunikan , tidak setengah-tengah dalam berlangsungnya 

komunikasi  

2. Komunikasi akan mencapai hasil yang diharapkan apabila 

komunikator dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku orang 

lain  

3. Pesan-pesan dalam komunikasi harus dapat dimengerti, difahami 

dan menjadi jelas  
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4. Komunikai yang baik terjadi keselarasan dan kesesesuaian 

antara pesan dan umpan balik  

5. Komunikasi yang berhasil yaitu pesan yang diterima komuikan 

sesuai dengan maksud pesan yang dikirim komunikator. 

Komunikasi yang berhasil menggunakan komunikasi dua arah.  

Komunikasi yang efektif menurut Cutlip dan Center, 

komunikasi yang efektif harus dilaksanakan dengan melalui empat 

tahap , yaitu :  

1. Fact finding : Untuk berbicara perlu dicari fakta dan ata tentang 

komunikan berkenaan dengan keinginan dan komposisinya  

2. Planning : rencana tentang apa yang akan dikemukakan dan 

bagaimana mengemukakannya berdasarkan fakta dan data yang 

diperoleh  

3. Communicating : berkomunikasi berdasarkan planning yang 

telah disusun  

4. Evaluation :Penilaian dan analisis untuk melihat bagaimana hasil 

komunikasi tersebut. 

2.2.4 Komunikasi pribadi dalam kehidupan keluarga 

 Komunikasi antar pribadi dalam kehidupan keluarga 

merupakan proses pengriman dan penerimaan pesan di antara 

anggota keluarga dengan berbagai efek dan umpan balik . Di antara 

anggota keluarga yang berkomunikasi saling bertukar informasi, 

pikiran, gagasan sebagai suatu proses transaksi. Komunikasi 
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pribadi sebagai suatu proses , merupakan rangkaian tindakan, 

kejadian yang terjadi terus menerus.Batasan awal dan akhirnya 

komunikasi antarpribadi tidak jelas. Komunikasi antar pribadi 

bukan sesuatu yang statis, tetapi suatu yang dinamis.Segala sesuatu 

yang tercakup dalam komunikasi pribadi selalu dalam keadaan 

berubah yaitu yang melakukan komunikasi, pesan maupun 

lingkungannya.Proses komunikasi pribadi tergambarkan sebagai 

proses sirkuler,yaitu setiap orang yang terlibat dalam komunikasi 

bertindak sebagai pembicara sekali gus sebagai pendengar, sebagai 

actor sekali gus sebagai reactor. Tujuan komunikasi antar pribadi 

dalam keluarga, yaitu :  

1. Untuk mendapat perspektif baru dalam lebih memahami dan 

sikap diri di antara anggota keluarga  

2. Untuk lebih memahami kondisi keluarga yang lebih baik  

3. Menciptakan dan memelihara hubungan yang lebih bermakna  

4. Mengubah sikap dan perilaku anggota keluarga  

5. Bercengkrama untuk memberi suasana melepas ketegangan dan 

kejenuhan  

Komponen-komponen komunikasi antar pribadi saling berkaitan 

dan tergantung satu sama lain. Antar komponen secara keseluruhan 

mempunyai kaitan, sehingga tidak ada pengirim tanpa penerima, tidak 

ada pesan tanpa pengirim dan tidak ada umpan balik tanpa 

penerima.Sifat saling tergantung antar komponen ini, maka perubahan 
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pada satu komponen, maka menyebabkan perubahan pada komponen 

yang lain.Tidak aksi dan reaksi yang dapat diulang. Komunikasi antar 

pribadi memiliki perspektif humanistik dan pragmatis yang saling 

melengkapi. Perspektif humanistik yaitu memiliki sifat keterbukaan, 

perilaku suportif, perilaku positif, empati dan kesamaan. Perspektif 

pragmatis yaitu memiliki sifat bersikap yakin, kebersamaan, 

manjemen interaktif, perilaku ekspresif dan orientasi pada orang lain. 

Pada umumnya sifat – sifat yang telah dikemukakan akan membantu 

interaksi menjadi lebih berarti, jujur dan memuaskan. Keterbukaan 

untuk mengetahui pendapat, pikiran dan gagasan akan memudahkan 

dalam berkomunikasi. Kemauan untuk memberikan tanggapan 

2.3 Pernikahan Dini  

2.3.1 Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Dini 

Pernikahan atau perkawinan  dalam UU No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

Adapun syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 

2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang 
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tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah 

meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah 

meninggal dunia. 

3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah hampir mencapai 16 

tahun, hal ini disebut dengan Pernikahan Dini atau pernikahan 

dibawah umur. . 

4. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan. 

2.3.2 Pengertian dan batasan usia dini 

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah 

umur yang banyak disebabkan oleh perjodohan maupun akibat 

pergaulan bebas. Pernikahan dini menjadi fenomena sosial yang 

banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air Tidak hanya 

perkotaan yang mengalaminya, di pedesaan pun begitu. Secara 

umum pernikahan dini merupakan instituisi agung untuk mengikat 

dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan 

keluarga. Menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, pernikahan 

dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan 

keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. 

Menurut sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai 

dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkan. 

Menurut pakar sosiolog, pernikahan dini dapat mengurangi 

harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang 

masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. 
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Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah 

karena kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat 

antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batasan yang pasti 

mengenai usia muda, karena menurut mereka hal ini tergantung 

kepada keadaan masyarakat dimana usia muda itu ditinjau.  

Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah: mulai dewasa, 

sudah mencapai umur untuk kawin. Masa remaja adalah suatu 

periode peralihan yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak 

kepada masa dewasa. Ini berarti anak-anak pada masa ini harus 

meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan 

juga harus mempelajari sikap dan pola perilaku dan pola yang 

ditinggalkan. Akibat peralihan ini remaja bersikap ambivalensi. Di 

satu pihak si anak remaja ingin diperlakukan sebagai orang 

dewasa, jangan selalu diperintah seperti anak kecil, tetapi dilain 

pihak segala kebutuhannya masih minta dipenuhi seperti halnya 

pada anak-anak. 

Masa remaja merupakan periode perubahan yang sangat pesat 

baik dalam perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan 

perilakunya. Ada empat perubahan yang bersifat universal selama 

masa remaja yaitu: 

1. Meningkatnya emosi, intensitasnya tergantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis yang terjadi, perubahan emosi ini 

hanya terjadi pada masa remaja awal. 
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2. Perubahan fisik, perubahan peran dan minat yang diharapkan 

oleh kelompok sosial menimbulkan masalah-masalah baru 

sehingga selama masa ini si remaja merasa ditimbuni masalah. 

3. Dengan berubahnya minat dan perilaku, maka nilai-nilai juga 

berubah. Apa yang dianggap penting dan bernilai pada masa 

kanak-kanak sekarang ini tidak lagi. Kalau pada masa kuantitas 

dipentingkan sekarang segi kualitas diutamakan. 

4. Sebagian besar remaja bersikap ambivalensi terhadap setiap 

perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, 

tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya 

dan meragukan kemampuan mereka untuk melaksanakan 

tanggung jawab tersebut. 

Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan 

membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, 

remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun, sedangkan 

menurut WHO batasan usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu: 

usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun. 
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2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini 

  Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, 

yaitu: 

 Faktor ekonomi, biasanya ini terjadi ketika keluarga dari pihak 

wanita berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tua akan 

menikahkan anaknya ini dengan laki-laki yang berasal dari 

keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi wanita 

ini maupun orang tuanya karena mereka bisa mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak serta mengurangi beban orang tua 

dari pihak wanita. 

 Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, 

anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak 

terjadi sehingga angka pernikahan dini semakin tinggi setiap 

tahunnya. 

 Faktor orang tua, rasa khawatir orang tua terhadap anaknya bisa 

mendorong keinginan orang tua untuk segera menikahkan anak 

gadisnya. Niat dari orang tua ini baik untuk melindungi sang 

anak dari perbuatan dosa. 

 Faktor media massa dan internet, disadari atau tidak anak zaman 

sekarang sangat udah mengakses segala sesuatu yang 

berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat 

mereka jadi terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak 

menganggapnya tabu lagi.  
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 Faktor biologis, hal ini muncul salah satunya karena faktor 

media massa dan internet diatas, dengan mudahnya mengakses 

informasi berbau seks sehingga anak-anak jadi mengetahui hal 

yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. 

 Faktor hamil di luar nikah, hal ini banyak terjadi pada remaja 

dan anak-anak sekolah yang pergaulannya sangat bebas dan 

faktor ini yang banyak menyebabkan terjadinya pernikahan usi 

dini. 

 Faktor adat, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedalaman 

yang masih memakai adat-adat daerah yang sangat kental, 

sehingga faktor ini juga banyak menyebabkan terjadinya 

pernikahan dini. 

2.3.4 Dampak Pernikahan Usia Dini 

Dampak dari Pernikahan Usia dini, yaitu: 

 Kekerasan terhadap anak. Kekerasan akan sering terjadi pada 

pernikahan usia dini dikarenakan oleh berbagai hal misalnya 

emosi pelaku pernikahan dini yang belum stabil. 

 Tingkat perceraian tinggi, lebih dari 50% pernikahan usia dini 

ini tidak berhasil dan berakhir dengan perceraian. Bahkan ada 

beberapa kasus yang menjalani pernikahan hanya dalam 

hitungan minggu kemudian berpisah. Hal ini terjadi karena anak 

perempuan tidak mau melakukan kewajiban sebagai seorang 

istri dan kurangnya kesiapan diri dari masing-masing pasangan. 
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 Kemiskinan meningkat, karena belum siap secara ekonomi. 

 Traffiking atau eksploitasi dan seks komersial pelaku 

pernikahan usia dini. 

2.3.5 hal- hal yang harus dipehatikan sebelum menikah usia dini 

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka 

sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya 

memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta 

menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal 

ini yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kesiapan merupakan faktor terlaksananya penikahan. 

Jika seseorang ingin melangkah menuju sauatu pernikahan, 

maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang 

dimaksud fisik, mental, materi, atau lainnya. Kesiapan dari 

semua hal sangat dibutuhkan dalam membentuk mahligai rumah 

tangga. Disamping menyiapkan perangkat fisik, mental dan 

materi, seseorang yang akan melakukan pernikahan seharusnya 

mempersiapkan hal-hal berikut: 

a. Persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan 

keluarga sejahtera. 

b. Persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah 

anak dan arah pendidikannya. 

c. Mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat 

kemauan, baik toleransi dan cintah kasih. 
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2. Memiliki kematangan emosi, yang dimaksud dengan 

kematangan emosi adalah kemanusiaan untuk menyesuaikan 

diri, menetapkan diri dan menghadapi segala macam kondisi 

dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu. Dengan 

memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga 

kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola 

perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga. 

3. Lebih dari sekedar cinta adalah alasan lebih baik untuk menikah, 

pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun keterikatan pada 

fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus didasari pada 

komitmen agar tidak terejerumus pada hubungan perzinahan dan 

hanya ingin mengikuti sunnah nabi. 

4. Mempunyai bekal ilmu. 

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan 

berumah tangga. Ada kewajiban-kewajiban maupun kebijakan-

kebijakan. Pernikahan yang menuntut untuk memiliki ilmunya 

sehingga bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang. 

Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, 

mengingatkan dan menasehati istri, mendampingi suami, 

sebagainya butuh ilmu.  

5. Kemampuan memenuhi tanggung jawab adalah memenuhi 

tanggung jawab yang harus dipukul seorang suami ataupun oleh 

seorang istri sehingga kadang kala membuat seseorang takut 
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melakukan pernikahan. Bagi seseorang suami akan dipenuhi 

tanggung jawabk untuk memberikan pakaian, makan serta 

rumah tinggal bagi istri dan anaknya. Dan bagi istri memiliki 

tanggung jawab untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. 

Mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, ketika 

suami bekerja, dan banyak lagi tanggung jawab yang harus 

dipikul oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sebelum menikah 

pasangan ini harus siap dengan segala tanggung jawab yang 

akan dipikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik. 

6. Kesiapan menerima anak. Dalam membentuk sebuah rumah 

tagga seseorang tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, 

tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, 

yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. 

Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam 

kehidupan mereka. 

2.3.6 Dampak sosial pernikahan usia dini 

Dilihat dari segi kelangsungan rumah tangga, pernikahan 

dini merupakan pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, 

tingkat kemandiriannya masih sangat rendah, sehingga 

menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Sedangkan dari segi 

kesehatan pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar 

terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan 

hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta 

kesakitan dan kematian anak-anaknya relative lebih tinggu dari 
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usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan anak dan 

kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera. Usia kecil 

resikonya dalam melahirkan antara usia 20-35 tahun ke atas, 

sedangkan usia 20 tahun ke bawah akan sering mengalami 

prematuritas atau biasa disebut dengan lahir sebelum waktunya, 

besar kemungkinan anak yang akan dilahirkan akan cacat fisik 

maupun mental. Penelitian dan pengalaman di berbagai negara, 

baik negara maju maupun berkembang termasuk indonesia, 

menunjukan bahwa perkawinan usia muda mempunyai dampak 

yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar 

terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung 

dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil 

pekawinan usia muda itu 

2.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu, komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini yang 

usia pernikahannya 2-5 tahun dalam mempertahankan rumah 

tangga. Dimana komunikasi interpesonal ini adalah proses 

pertukaran informasi diantara pasangan yang menjadi subjek 

penelitian dengan paling kurang seseorang lainnya atau biasanya di 

antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya dan 

komunikasi interpersonal ini juga membahas tentang bagaimana 

suatu hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan suatu 

hubungan dan keretakan suatu hubungan. Adapun yang dimaksud 
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dalam penelitian ini yaitu komunikasi interpersonal ini dilakukan 

oleh pasangan pernikahan dini dalam mempertahankan rumah 

tangga. Komunikasi interpersonal dalam keluarga khususnya 

dalam keluarga pasangan pernikahan dini bukanlah hal yang 

mudah. Masing-masing pasangan harus memiliki kesadaran akan 

pentingnya membina hubungan baik demi berlangsungnya 

komunikasi interpersonal yang efektif. Joseph A. Devito (2011) 

juga mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif 

mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 

 

1. Keterbukaan (openess), sikap dapat menerima masukan dari 

orang lain, serta berkenaan menyampaikan informasi penting 

kepada orang lain. Hal ini tidaklah berarti bahwa orang harus 

dengan segera membuka semua riwayat hidupnya, tetapi rela 

membuka diri ketika orang lain menginginkan informasi yang 

diketahuinya. Dengan kata lain, keterbukaan ialah kesediaan 

untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasa 

disembunyikan, asalkan pengungkapan diri informasi ini tidak 

bertentangan dengan asas kepatuhan. Sikap keterbukaan 

ditandai dengan adanya kejujuran dalam memproses segala 

stimulasi komunikasi. Tidak berkata bohong, dan tidak 

menyembunyikan informasi yang sebenarnya terjadi dalam 

proses komunikasi. 
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2. Empati (Empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain. 

3. Sikap Mendukung (Supportiveness), yaitu situasi yang terbuka 

untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. 

4. Positif (Positiveness), seseorang harus memiliki perasaan positif 

terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif 

berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif 

untuk interaksi yang efektif.  

5. Keseteraan atau kesamaan (Equality), yaitu pengakuan secara 

diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan 

mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan.  

 

 

 


