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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpersonal adalah suatu 

proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang bertatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secar langsung, 

baik secar verbal ataupun non verbal (Dedy Mulyana, 2005 : 73) Komunikasi 

ini sekurang-kurangnya melibatkan dua orang atau lebih.  seperti suami-istri, 

sahabat dekat, guru-murid.  

Menurut Liliweri, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara 

seorang komunikator dengan komunikan yang dianggap paling efektif untuk 

mengubah sikap, pendapat serta perilaku manusia.Komunikasi interpersonal 

didefinisikan oleh Joseph A. Devito sebagai proses pengiriman dan penerimaan 

pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, 

dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (Liliweri, 1997:12) 

Dapat di simpulkan bahwakomunikasi  interpersonal  adalah suatu proses 

penyampaian pesan atau pertukaran pesan di antara dua orang yang dapat 

diketahui langsung balikannya dalam proses tatap muka. 

Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang efektifitasnya 

sangat tinggi karena keterlibatannya antara komunikator dan komunikan 
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sangat dekat sehingga dapat menciptakan keterbukaan dan saling 

ketergantungan antar satu dengan yang lain serta dapat menciptakan suatu 

hubungan yang intim.Tidak dapat dipungkiri bahwa, sebuah hubungan 

mempunyai tingkat keeratan dan rasa ketertarikan sendiri, ada yang sekedar 

menjadi orang lain, menjadi orang asing yang tidak kita kenal , teman, 

sahabat, kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal 

dengan masing-masing orang berbeda tingkat kedalamannya, tingkat 

intensifnya, dan tingkat eksistensinya. dalam pengertiannya komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi interaksi tatap muka antar satu atau beberapa 

orang dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung. 

Kebanyakan komunikasi interpersonal berbentuk verbal disertai ungkapan – 

ungkapan nonverbal dan dilakukan secara lisan. Dalam buku Komunikasi 

antarpribadi Joseph A. Devito menjelaskan mengenai ciri-ciri komunikasi 

interpersonalyang efektif  adalah sebagai berikut (Liliweri 1997:13)   :  

1.      Keterbukaan 

Untuk menunjukkan kualitas keterbukaan dari komunikasi interpersonal ini 

paling sedikit ada dua aspek yakni aspek keinginan untuk terbuka bagi setiap 

orang yang berinteraksi dengan orang lain dan keinginan untuk menanggapi 

secara jujur semua stimuli yang datang kepadanya. 
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2.      Empati 

Dengan empati dimaksudkan untuk merasakan sebagaimana yang dirasakan 

oleh orang lain suatu perasaan bersama yakni mencoba merasakan dalam cara 

yang sama dengan perasaan orang lain.  

3.      Dukungan 

Dukungan adakalanya terucap dan adakalanya tidak terucap. Dukungan 

yang tidak terucap tidaklah mempunyai nilai yang negatif, melainkan 

merupakan aspek positif dari komunikasi.  

4.      Kepositifan/ rasa positif 

Dalam komunikasi interpersonal, kualitas ini paling sedikit terdapat tiga 

aspek perbedaan atau unsur. Pertama, komunikasi interpersonal akan berhasil 

jika terdapat perhatian yang positif terhadap diri seseorang. Kedua, komunikasi 

interpersonal akan terpelihara baik jika perasaan positif terdapat orang lain 

dikomunikasikan. Ketiga, suatu perasaan positif dalam situasi komunikasi 

umum amat bermanfaat untuk mengefektifkan kerja sama.  

5.      Kesamaan 

Ini merupakan karakteristik yang istimewa, karena kenyataannya manusia 

tidak ada yang sama. Komunikasi interpersonal akan efektif jika orang-orang 

yang berkomunikasi itu terdapat kesamaan. 

Setiap komunikasi yang digunakan, baik itu personal komunikasi, 

komunikasi kelompok ataupun komunikasi massa mempunyai ciri-ciri yang 

berbeda, hal ini dikarenakan agar pesan yang disampaikan oleh komunikator 
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dapat berjalan efektif sesuai dengan keinginan bersama. Dalam komunikasi 

interpersonal pun terdapat ciri tersendiri, Menurut Evert M. Rogers ada 

beberapa cirikomunikasi yaitu ( Sugiyo, 2005 : 4) 

a) Arus pesan yang cenderung dua arah 

b) Konteks komunikasinya tatap muka 

c) Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi 

d) Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas (terutama “selective exposure”)  

yang tinggi . 

e) Kecepatan jangkauan terhadap audience yang besar relatif lambat 

f) Efek yang mungkin terjadi ialah perubahan sikap 

Dalam “Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal”Agus M. Hardjana 

menjelaskan ada tujuh karakteristik yang menunjukkan bahwa suatu 

komunikasi antara dua individu merupakan komunikasi interpersonal. Tujuh 

karakteristik komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yaitu :  

1. Melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non verbal. 

Komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk verbalatau 

nonverbal, seperti komunikasi pada umumnya yang selalu mencakup dua unsur 

pokok, yakni isi pesan dan bagaimana isi itu dikatakan atau dilakukan, baik 

secara verbal maupun nonverbal. 
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2. Melibatkan perilaku spontan, kebiasaan dan sadar 

Perilaku Spontan merupakan perilaku yang dilakukan karenadesakan 

emosi dan tanpa sensor serta revisi secara kognitif.Artinyaperilaku itu terjadi 

begitu saja. Perkataan spontan dengan nada misalnya „hai‟ untuk verbal, dan 

gerakan-gerakan reflek tangan pada nonverbal.Perilaku Kebiasaan adalah 

perilaku yang kita pelajari dari kebiasaan.Perilaku itu khas, dilakukan pada 

situasi tertentu, dan dimengerti orang.Contoh verbal mengucapkan selamat 

dating pada teman yang baru datang dan berjabatan tangan jika berjumpa 

temansebagai contoh nonverbal.Perilaku Sadar yakni perilaku yang dipilih 

karena dianggap sesuai dengan situasi yang ada. Perilaku itudipikirkan dan 

dirancang sebelumnya, dan disesuaikan dengan orangyang akan dihadapi, 

urusan yang harus diselesaikan dan situasi serta kondisi yang ada. 

3. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berproses 

pengembangan 

Komunikasi interpersonal berbeda-beda tergantung daritingkat 

hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, pesan yang 

dikomunikasikan dan cara pesan dikomunikasikan. Komunikasi berkembang 

berawal dari saling pengenalan yang dalam kemudian berkembang menjadi 

mendalam dan semakin mendalam, namun tak menutup kemungkinan untuk 

putus dan saling melupakan. 
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4.Melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi, dan koherensi  

(pernyataan  yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya). 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi tatap muka yang 

kemungkinan feedbacknya besar sekali, yang kemudian dapat langsung 

ditanggapi oleh penerima pesan. Dengan demikian diantara pengirim dan 

penerima pesan terjadi interaksi antar satu sama lain. 

5. Komunikasi interpersonal berjalan menurut peraturan tertentu. 

Peraturan itu ada yang bersifat intrinsik dan ada yang 

bersifatekstrinsik.Peraturan intrinsik adalah peraturan yang dikembangkan oleh 

masyarakat untuk mengatur cara orang harus berkomunikasi satu sama lain. 

Karena peraturan ini dibuat oleh masyarakat, maka peraturan ini bersifat khas 

untuk masing-masing masyarakat, budaya dan bangsa.Peraturan ekstrinsik 

adalah peraturan yang ditetapkan oleh situasi atau masyarakat.Peraturan 

ekstrinsik oleh situasi misalnya perbedaan nada bicara ketika menghadiri 

pemakaman berbeda dengan ketika pesta. 

6. Komunikasi interpersonal adalah kegiatan aktif 

Komunikasi interpersonal bukan hanya komunikasi daripengirim 

kepada penerima atau sebaliknya, melainkan komunikasi timbale balik antara 

pengirim dan penerima pesan. 

7. Komunikasi interpersonal saling mengubah. 

Melalui interaksi dalam komunikasi, pihak-pihak 

yangterlibatkomunikasi dapat saling member inspirasi, semangat dan dorongan 
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untuk mengubah pemikiran, perasaan dan sikap yang sesuai  dengan topic yang 

dibahas bersama. 

2.2Jenis-jenis komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Komunikasi ini masih terbagi menjadi dua jenis menurut sifatnya, 

Wayne Pace  (1979) dalam Cangara (2007:32-23) yaitu : 

a. Komunikasi diadik (Dyadic communication) 

Komunikasi diadik adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang. 

b. Komunikasi triadik (Triadic communication) 

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 

komunikan sepenuhnya, sehingga ia dapat menguasai frame of reference 

komunikan sepenuhnya, juga umpan balik yang berlangsung, kedua faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap efektif tidaknya proses komunikasi. 

2.3 Gay dalam interaksi sosial  

 Dalam kehidupan pasti akan membutuhkan interaksi dengan orang lain, 

dengan adanya intraksi ini, maka akan mendapatakan suatu yang kita butuhkan 

seperti kasih sayang, cinta, dan lain sebagainya yang akan mendukung 
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kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial tidak dibatasi oleh siapapun, termasuk 

dengan kaum Deviant (kelompok menyimpang) sekalipun, salah satunya adalah 

Homoseksual, homoseksualitas adalah sebuah istilah yang menyatakan bahwa 

adanya rasa ketertarikan pada individu yang berjenis kelamin atau gender yang 

sama. 

 Dalam pengertiannya menurut Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra (2008) 

homoseksual dapat diartikan sebagai kelainan terhadap orientasi seksual yang 

ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai 

kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Sedangkan Kaplan (Wayan 

Westa: 2006) mengemukakan bahwa homoseksual adalah penyimpangan 

psikoseksual di mana seseorang dewasa tertarik gairah seksualnya dengan 

teman sejenis.Definisi lain mengenai homoseksual adalah orientasi atau pilihan 

seks yang diarahkan kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang 

sama. Pada gay tidak memiliki keinginan untuk menggunakan pakaian wanita 

dan menampilkan diri sebagai wanita. (Oetomo :2003:15). Adanya definisi dari 

beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan 

perilaku seksual yang dialami oleh sekelompok atau individu yang mempunyai 

rasa ketertarikan tinggi atau  rasa cinta terhadap sesama jenisnya. Homoseksual 

yang dialami oleh kaum  pria disebut dengan gay sedangkan untuk wanita 

disebut dengan lesbi.  

Dalam dunia gay juga ada istilah top, bottom, dan versatile yang 

menjelaskan peran selama hubungan percintaan. Top adalah istilah “Pria” yang 
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melakukan penetrasi, bottom adalah “wanita” yang menerima penetrasi, dan 

versatile melibatkan orang tersebut dalam kedua kegiatan itu. Istilah-istilah ini 

mungkin mengandung unsur identitas diri yang menunjukkan preferensi 

yangbiasa dari individu tersebut, tetapi juga mungkin menggambarkan identitas 

yang lebih luas secara sosial, psikologis, dan/atau seksual. (Gregory, 2003, h. 

255). 

2.3.1Gay dalam interaksi dengan keluarga 

Dalam interaksi sosialnya kaum homoseksual cenderung sangat berhati-

hati dalam komunikasi dengan orang sekitarnya terutama dengan keluarga, 

dalam tulisan Maria Hartiningsih “Sains dan Seksualitas, Tentang Identitas 

yang Beragam” yang di posting dalam surat kabar harian “ Kompas” edisi 14 

Desember 2015 di tuliskan bahwa seseorang yang mengalami penyimpangan 

seksual dia membutuhkan waktu selama tujuh tahun untuk bisa kembali 

diterima dalam keluarganya. dengan adanya kenytaan tersebut semakin 

menampakkan secara jelas bahwa betapa sulitnya penerimaan yang akan 

dialami oleh kelompok deviant ini jika nantinya mereka memang diharuskan 

untuk berkata jujur kepada keluarganya. 

Sebelum adanya penerimaan dalam keluarga, terjadi sebuah pengakuan 

dari gay, istilah yang digunkan adalah coming out, atau membuka identitas 
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seorang gay pada orang lain, setelah adanya coming out, terjadi beberapa hal 

yang kemudian menghasilkan penerimaan keluarga. 

Sebelum adanya penerimaan dari keluarga, terjadi beberapa proses pada 

keluarga sebelum akhirnya mengammbil keputusan untuk menerima bahwa ada 

anggota keluarganya adalah gay. Tulisan “ Dia adalah anakku”  yang di tulis 

oleh Hartono pada maret 2012 di portal “ Suara Kita” cerita dari seorang ibu 

yang anaknya mempunyai penyimpangan seksual, ia  menjelasakn bahwa tidak 

mudah seorang ibu untuk menerima bahwa anaknya adalah seorang gay yang 

mempunyai orientasi seksual berbeda dengan orang normal lainnya. Ia 

mengatakan “Prinsipnya saya ingin anak saya bahagia dari apa yang ia pilih dan 

tentukan” .  

2.4 Komunikasi interpersonal sebagai saluran pernyataan diri.  

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara 

orang-orang yang bertatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secar langsung, baik secar verbal ataupun non 

verbal. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang berjalan 

sangat efektif dikarenakan adanya hubungan dekat antara komunikan dan 

komunikator.  

Komunikasi interpersonal dijadikan oleh kaum gay sebagai media 

pernytaan diri adalah karena kaum gay yang diteliti disini adalah kaum gay 
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yang melakukan pernytaan diri secara tidak langsung terhadap keluarga, mereka 

melakukan berbagai kamuflese saat berkomunikasi dengan keluarganya. hal ini 

dipilih oleh kaum gay karena padanya pengaruh konsep diri pada komunikasi 

interpersonal. Terdapat empat pengaruh konsep diri pada komunikasi 

interpersonal yakni: 

1. Nubuat yang dipenuhi sendiri. 

2. Membuka diri 

3. Percaya diri 

4. Selektivitas 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada pengaruh membuka diri 

pada komunikasi interpersonal yang di dukung oleh teori Johari Window.  

2.4.1 Teori Johari Window 

  Teori Johari Window menjalaskan antara konsep diri dan membuka 

diri, teori ini mengungkapkan tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran 

tentang diri kita, dan dapat digambarkan sebagai berikut . 
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Berikut penjelasan gambaran bagan diatas: 

A. Orang lain tahu dan Diri kita pun tahu. Itulah (Publik Area) 

B. Orang lain tahu, tapi Diri kita tidak tahu. Itulah Daerah Buta (Blind 

Area).  

C. Orang lain tidak tahu tapi diri kita tahu. Itulah Daerah Tersembunyi 

(Hidden Area). 

D. Orang lain tidak tahu dan diri kita tidak tahu. Itulah Daerah Tak 

Disadari (Unconsciousness Area). 

Penelitian ini merujuk teori johari window pada Hidden area, yakni 

oranglain tidak tau dan kita tahu. Dimana permasalahan dalam penelitian adalah 

ketika kaum gay ini menyembunyikan status dirinya terhadap keluarga, yakni 
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orang tua pada khususnya. Dengan teori joahari window ini telah membantu 

peneliti untuk mengetahui bagaimana aktivitas komunikasi gay terhadap 

keluarga yaitu melalui tindakan  menyatakan diri bisa dilakukan melalui 

komunikasi  interpersonal dalam bentuk kamuflese atau berpura-pura sebagai 

heteroseksual ketika sedang dalam lingkup keluarga.  

. 




