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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Macam-Macam Pandangan Tentang Arti Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

bahasa latin yang berarti “sama,” communico, communication, atau 

communicare yang berarti “membuat sama” (to make common), (Mulyana, 

2010). Definisi komunikasi menurut (Deddy Mulyana, 2007), yaitu komunikasi 

adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih. Bukan hanya manusia 

yang berkomunikasi, akan tetapi mungkin hewan, tanaman, bahkan jin juga 

melakukan komunikasi dengan cara yang berbeda. Dimana manusia berada 

disitu pula terdapat proses komunikasi. Komunikasi tidak akan bisa dipisahkan 

oleh manusia, di karenakan setiap yang bernyawa membutuhkan komunikasi 

demi kelangsungan hidup. Adapun pengertian komunikasi menurut para ahli 

yaitu:  

1. David K. Berlo 

Komunikasi adalah instrumen dari interaksi sosial berguna 

untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain, juga 

mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan 

keseimbangan dengan masyarakat, (dalam Prof. Dr. Hafied 

Cangara, 1998:3). 

2. Rogers & D. Lawrence Kincaid 
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Komunikasi merupakan sebuah proses dimana dua orang 

atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan 

satu sama lain, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian 

yang mendalam, (dalam Prof. Dr. Hafied Cangara, 1998:20). 

3. Shanon & Weaver

Komunikasi adalah suatu bentuk interaksi manusia yang 

saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. 

Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa 

verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi, 

(dalam Prof. Dr. Hafied Cangara, 1998:20). 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat 

penting pada dimensi kehidupan manusia, dan tak akan pernah terpisahkan dari 

proses interaksi sosial. Saat seseorang sudah melakukan komunikasi dengan 

orang lain secara intens dan mendalam, maka kedua orang tersebut mengalami 

kedekatan yang tidak biasa. Dalam komunikasi yang terjalin antara individu 

maka disana pula seorang tersebut mengetahui keberadaan dirinya, dan hal 

tersbut juga merupakan proses terbentuknya konsep diri seorang manusia. 

2.2 Macam-Macam Konteks Komunikasi 

(Mulyana, 2005:15) Komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa 

sosial, melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Kategori berdasarkan 

tingkat (level) paling lazim digunakan untuk melihat konteks komunikasi, 

dimulai dari yang melibatkan komunikasi dengan jumlah orang aling sedikit 

hingga jumlah peserta komunikasi paling banyak. Terdapat beberapa konteks 
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komunikasi dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar yang dikemukakan 

(Mulyana,2008:80-83) yaitu :  

1. Komunikasi Intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) adalah 

komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi intrapersonal melekat pada 

komunikasi dengan dua-orang, tiga-orang, dan seterusnya, karena 

sebelum berkomunikasi dengan orang lain seseorang yang bersangkutan 

akan berkomunikasi dengan diri sendiri terlebih dahulu (guna 

mempersepsikan dan memastikan makna pesan orang lain), hanya saja 

dengan cara yang tidak disadari. Keberhasilan komunikasi dengan orang 

lain bergantung pada keefektifan komunikasi dengan diri-sendiri. 

2. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang-orang yang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik verbal ataupun nonverbal. Sebagai komunikasi paling 

lengkap dan paling sempurna, komunikasi antarpribadi sangat berperan 

penting hingga kapan pun, selama manusia masih mempunyai emosi. 

3. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama (adanya satu kebergantungan), mengenal satu sama lainnya, 

dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, 
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meskipun setiap anggota mempunyai peran yang berbeda. Kelompok ini 

misalnya adalah keluarga, tetangga, kelompok diskusi, dll. 

4. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik (public communication) adalah komunikasi 

antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang 

tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi publik berlangsung lebih 

formal dan lebih sulit daripada komunikasi antarpribadi atau 

komunikasi kelompok, karena komunikasi publik menuntut pesan yang 

cermat, keberanian, dan kemampuan untuk menghadapi orang banyak. 

5. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi Organisasi (organizational communication)  terjadi 

dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan 

berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan 

dari kelompok-kelompok. Komunikasi organisasi sering kali 

memunculkan komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi dan juga 

komunikasi publik. 

6. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar,majalah) atau 

elektronik (radio, televisi), berbiaya reletif mahal, yang dikelola oleh 
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suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada 

khalayak diberbagai tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya 

bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas 

(khususnya media elektronik). 

2.3 Pengertian Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara dua orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang 

lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal, (Mulyana, 2008). 

Komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi diadik yang hanya belibatkan 

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

dan lain sebagainya. Komunikasi antarpribadi merupakan pertukaran informasi 

yang langsung dapat diketahui oleh pelaku komunikasi tersebut. Komunikasi 

antarpribadi merupakan komunikasi yang paling efektif, dikarenakan dilakukan 

secara langsung oleh orang yang bersangkutan.  

Di dalam komunikasi antarpribadi terdapat unsur-unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dengan unsur lainnya, menurut Cangara (2006, 23-27) yaitu : 

1. Sumber (source) 

  Semua peristiwa komunikasi yang melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi. Sumber sering disebut juga pengirim, 

source, sender atau encoder. 

2. Pesan 

       Sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan yang 
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dapat disampaikan melalui tatap muka maupun melalui media 

komunikasi seperti: handphone dll. 

3. Media 

Media yang digunakan dalam proses pemindahan pesan dari sumber 

ke penerima. 

4. Penerima  

Elemen yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber. 

Penerima merupakan elemen penting dikarenakan ia adalah sasaran 

utama dalam proses komunikasi. 

5. Efek 

       Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan juga dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh yang dimaksud bisa terjadi pada 

pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. 

6. Tanggapan balik. 

             Ungkapan yang diberikan atau respon yang diberikan setelah pesan  

diterima. 

7. Lingkungan 

Menurut pendapat para ahli ciri-ciri komunikasi antarpribadi dapat 

di paparkan sebagai berikut :  

1. Komunikasi Antarpribadi menurut De Vito (dalam Sugiyo, 

2005) : 
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a) Keterbukaan 

b) Empati 

c) Dukungan 

d) Rasa positif 

e) Kesamaan 

2. Everet M Rogers (dalam sugiyo, 2005) : 

a) Arus pesan dua arah 

b) Konteks komunikasi dua arah 

c) Tingkat umpan balik tinggi 

d) Kemampuan mengatasi selektivitas tinggi 

e) Efek yang terjadi perubahan sikap 

Adapun ciri-ciri komunikasi antarpribadi menurut Kumar (dalam 

Wiryanto, 2005:34) dikatakan bahwa ciri-ciri tersebut ialah : 

a. Keterbukaan (openess), yaitu sebuah kemauan menanggapi 

dengan senang hati informasi yang diterima di dalam 

menghadapi suatu hubungan antarpribadi. 

b.   Empati (empathy), adalah perasaan yang merasakan apa 

yang orang lain rasakan. 

c. Dukungan (supportiveness), yaitu situasi yang terbuka untuk 

mendukung komunikasi yang berlangsung efektif. 

d. Rasa Positif (positiveness), yang artinya seseorang yang 

diharuskan memiliki perasaan positif terhadap dirinya, 
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mendukung orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi 

yang efektif. 

e. Kesetaraan atau Kesamaan (equality), adalah pengakuan 

yang secara diam-diam behwa kedua belah pihak 

menghargai, dan juga mempunyai sesuatu yang menjadi 

penting untuk disumbangkan. 

Dari paparan yang telah disebutkan diatas mengenai ciri-ciri komunikasi 

antarpribadi, dapat disimpulkan  bahwa dalam komunikasi antarpribadi yang 

lebih efektif dibutuhkan keterbukaan, empati, sikap mendukung, rasa posotif 

dan kesetaraan.  

Dimanapun manusia berada pasti terjadi proses komunikasi dengan 

lawan bicaranya baik di kantor, sekolah, keluarga dan di lingkungan 

masyarakat. Namun di semua lingkungan tersebut, selain keluarga pada 

lingkungan pertemanan juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep 

diri seorang individu. 

2.4 Konsep Diri 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan individu tentang dirinya 

baik yang sifat psikologis, sosial, maupun fisik (Rakhmat, 2013:13). Konsep 

diri sendiri merupakan gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya yang 

dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi 

lingkungan.  
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Hurlock (1980:45) berpendapat bahwa konsep diri merupakan 

gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari 

keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi yang 

dicapai oleh diri seseorang. Dengan demikian bahwa seorang individu pada 

perkembangannya akan melihat pada diri sendiri, menemukan apa yang 

dimilikinya, memahami keadaannya, membandingkan gambaran yang terlihat 

dalam dirinya dengan lingkungan sosialnya. 

Proses tersebut berlangsung seiring dengan bertambahnya usia seorang 

individu, dan jugadengan dilakukannya interaksi yang dibangun dengan orang 

lain. Kemampuan seseorang untuk memahami perkataan orang lain, adalah 

modal utama untuk mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi usaha 

memahami diri sendiri, sehingga terwujudlah konsep diri, baik yang positif 

maupun yang negatif. Konsep diri dibagi atas 2, yaitu : 

1. Konsep diri negatif 

Konsep diri yang cenderung menilai semua dengan hal yang tidak 

baik. Individu tidak mengetahui siapa dirinya, kelemahannya, 

kekuatannya, atau apa yang dihargai dalam hidupnya. Individu dengan 

konsep diri yang seperti ini, cenderung tidak dapat mengarahkan kasih 

sayang dan perhatiannya pada orang lain, ia cenderung mencintai 

dirinya sendiri, memiliki sikap egois. Anak broken home cenderung 

memiliki konsep diri yang negatif, karena individu tersebut tidak 

mempunyai kestabilan perasaan. 
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2. Konsep diri positif  

Konsep diri positif lebih tahu akan dirinya sendiri, menerima dirinya 

apa adanya, optimis, terbuka terhadap kritik atau ide-ide baru, mampu 

menyelesaikan masalah secara cepat. Individu yang memiliki konsep 

diri positif akan menyayangi dirinya sendiri, dan juga menyayangi orang 

lain. 

 Sobur dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Umum” (dalam 

Arishanti, 2013:23) konsep diri terbentuk dalam waktu yang relatif lama. 

Konsep diri pada dasarnya tersusun atas berbagai tahapan, yaitu: 

1. Konsep diri primer 

Konsep ini terbentuk atas dasar pengalamannya terhadap 

lingkungan, yaitu lingkungan rumah individu tersebut. Pengalaman 

yang berbeda diterima melalui anggota rumah, baik orang tua, nenek, 

paman, atau saudara kandung. 

2. Konsep diri sekunder 

Konsep ini banyak ditentukan oleh konsep diri primernya. Misalnya 

apabila konsep diri primer seseorang adalah pendiam, tidak nakal, tidak 

suka keributan, maka ia akan memilih teman bermain yang sesuai 

dengan konsep dirinya dan teman baru nantinya menunjang 

terbentuknya konsep diri sekunder. 

2.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 
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Konsep diri berpengaruh terhadap tingkah laku seorang individu. 

Dengan mengetahui konsep diri individu, akan lebih mudah  meramalkan 

dan memahami tingkah laku orang tersebut. Adapun kondisi-kondisi yang 

dapat mempengaruhi konsep diri remaja menurut Fitts (Agustiani, 

2006:139) antara lain: 

1. Pengalaman, terutama pengalaman antarpribadi yang munculkan 

perasaan positif dan berharga. Pengalaman yang diperoleh dalam 

kehidupan, karena konsep diri adalah hasil dari interaksi individu 

dengan lingkungannya, maka pengalaman antarpribadi merupakan 

faktor yang paling penting dalam perkembangan konsep diri seorang 

individu. 

2. Kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. 

Kompetensi yang dimaksud dalam bidang tertentu, mengenai 

kemampuan individu yan ditampilkan sehingga mendapatkan 

penghargaan atau pengakuan dari orang lain. 

3. Aktualisasi diri, atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi 

yang sebenarnya. Sebagai potensi fisik maupun psikologis yang ada 

pada diri individu untuk mencapai tujuannya. 

 

 

2.5 Pengertian Keluarga 
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Keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang sangat memberikan 

pengaruh besar bagi perkembangan remaja akhir (18thn-21thn). Keluarga 

merupakan tempat pertama seseorang membentuk konsep dirinya dan 

dilanjutkan oleh lingkungan remaja itu sendiri. Setelah keluarga tentunya 

seseorang remaja akan keluar dan banyak bersosialisasi di luar rumah, dan 

lingkungan juga sangat berpengaruh besar terkait pembentukan konsep diri 

seseorang.  

Keluarga memiliki fungsi-fungsi bagi seorang remaja, adapun fungsi 

tersebut yaitu : 

1. Fungsi Pendidikan 

 Bagi seorang remaja keluarga merupakan pendidikan pertama. Dari 

keluarga anak mengenal pendidikan, belajar mengetahui mana yang baik 

dan buruk. Jika sebuah keluarga mengajarkan kebaikan maka anak 

tersebut akan memahami dan membantu anak tersebut tumbuh menjadi 

pribadi yang baik, akan tetapi jika keluarga tersebut berantakan, maka 

anak tersebut juga tidak merasakan rasa tentram, dan hidupnya akan 

kacau. 

 2. Fungsi Sosial 

 Keluarga merupakan faktor penting bagi kehidupan anak, keluarga 

sebagai tempat seseorang memulai proses sosialisasi setelah keluar ke 

lingkungan selanjutnya.  

 3. Perlindungan dan Pemeliharaan  
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  Fungsi lain dari keluarga yaitu sebagai tempat perlindungan dan juga 

pemeliharaan, semua anggota keluarga berhak mendaparkannya baik 

kebutuhan jasmani dan rohani. 

Setelah di keluarga, tentunya seorang individu memulai sosialisasinya 

di lingkungan masyarakat, yaitu dunia pertemanan. Seorang remaja broken 

home tentu saja memiliki teman dekat di kesehariannya, pasti tidak lepas dari 

pengaruh-pengaruh teman dekat.  

2.6 Remaja Broken Home 

Remaja adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Namun secara 

psikologis, kedewasaan tentu bukan hanya pencapaian usia tertentu, akan tetapi 

kedewasaan adalah keadaan yang dimana sudah ada ciri-ciri psikologi tertentu 

pada seseorang. Ciri-ciri kedewasaan psikologis remaja menurut Allport 

tersebut biasanya dimulai sejak secara fisik tumbuh tanda-tanda seksual 

sekunder. Contohnya ia mulai jatuh cinta, mulai mengidolakan seseorang, dan 

seterusnya. Fase perkembangan remaj berkisar antara usia 12-21 tahun. Masa 

remaja sering juga disebut sebagai masa perubahan atau periode perubahan. 

Baik perubahan sikap, dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan 

perubahan fisik, (Hurlock, 2004). 

Gunarsa (2001) mengatakan bahwa masa remaja sebagai masa 

peralihan, semua aspek perkembangan dalam masa remaja secara global 

berlangsung antara umur12-21 tahun, dengan pembagian usia 12-15 tahun 

adalah remaja awal, 15-18 tahun merupakan remaja pertengahan, sedangkan 18-
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21 tahun merupakan remaja akhir. Adapun menurut tahap perkembangan, masa 

seorang remaja dibagi menjadi tiga tahap yaitu (Monks, knoers & Haditomo, 

2002) : 

1. Masa remaja (12-15 tahun) dengan ciri khas antara lain: 

a) Lebih dekat dengan teman sebaya 

b) Ingin bebas 

c) Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai 

berpikir abstrak 

2. Masa remaja tengah (15-18 tahun) dengan ciri khas antara lain: 

a) Mencari identitas diri 

b) Timbulnya kenginan kencan 

c) Mempunyai rasa cinta yang mendalam 

d) Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak 

e) Berkhayal tentang aktifitas seks 

3. Masa remaja akhir (18-21 tahun) dengan ciri khas antara lain: 

a) Pengungkapan identitas diri 

b) Lebih selektif dalam mencari teman sebaya 

c) Mempunyai citra jasmani dirinya 

d) Dapat mewujudkan rasa cinta 

Pada usia remaja tersebut, tugas-tugas perkembangan yang harus 

dipenuhi adalah sebagai berikut: 

1. Mencapai hubungan yang baru dan lebih masak dengan teman 

sebaya baik sesama jenis maupun lawan jenis 
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2. Mencapai peran sosial maskulin dan feminin 

3. Menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara 

efektif 

4. Mencapai kemandirian secara emosional dari orangtua dan orang 

dewasa lainnya 

5. Mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi  

6. Memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja 

7. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan 

keluarga 

8. Mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk 

tercapainya kompetensi sebagai warga negara 

9. Menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara sosial 

10. Memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman 

perilaku (Havighurst dalam Hurlock, 1973). 

Istilah “broken home” biasanya digunakan untuk menggambarkan 

keluarga yang berantakan disebabkan akibat orang tua yang tidak perduli 

dengan kondisi dan keadaan rumah. Orang tua yang tidak lagi perhatian 

terhadap anak-anaknya, baik masalah rumah, sekolah, sampai pada 

perkembangan serta pergaulan anak-anaknya di masyarakat.  

Orang tua merupakan panutan serta teladan bagi perkembangan remaja 

terutama pada perkembangan psikis dan emosi, orang tua adalah pembentukan 

karakter terdekat untuk anak. Saat remaja dihadapkan pada kondisi “Broken 
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Home” dimana orang tua tidak lagi menjadi panutan bagi diri remaja maka akan 

berdampak besar pada perkembangan dirinya.  

Dampak psikis yang dialami remaja yang mengalami “broken home” ia 

bisa saja menjadi lebih pendiam, pemalu, bahkan depresi yang berkepanjangan. 

Faktor lingkungan tempat remaja tinggal lah yang menjadi sarana lain saat 

orang tua sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Jika remaja berada di 

lingkungan yang cenderung negatif, maka tidak menutup kemungkinan remaja 

tersebut akan membaur dalam pergaulan yang tidak baik tersebut. Namun 

sebaliknya, saat remaja tersebut bergaul di lingkungan yang positif, maka 

pembentukan konsep diri remaja tersebut akan positif pula. 

Pada umumnya penyebab keluarga broken home dikarenakan orang tua 

dalam keluarga sibuk mencari nafkah, sering terjadi perselisihan, suasana 

rumah yang kurang harmonis, masalah ekonomi, perang dingin dalam keluarga, 

dan masih banyak hal lainnya yang dapat berdampak pada perceraian. Saat 

terjadinya hal tersebut tentu saja akan membawa dampak pada anak-anak dalam 

rumah tangga tersebut. Adapun pengaruh “broken home” terhadap anak: 

1. Perkembangan emosi anak 

2. Perkembangan sosial anak 

3. Perkembangan kepribadian anak 

Suasana pada keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi pola 

kembang pada remaja, dapat diartikan keluarga dan orang-orang disekitar 

mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian dan 
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konsep diri seorang remaja (anak) dalam kehidupan sosial. Senantiasa anak dari 

keluarga broken home tidak melulu memberikan dampak yang negatif, akan 

tetapi ada pula sebagian dampak dari broken home positif, tergantung 

bagaimana orang tua dan anak menanggapi dan penanganan akan hal tersebut. 

2.6.1 Konsep Diri Remaja Broken Home  

Konsep diri remaja broken home tentu saja berbeda dengan konsep diri 

remaja yang berasal dari keluarga yang utuh. Remaja yang keluarganya 

mengalami broken home tentunya membuat remaja tersebut minder, tidak 

percaya diri, takut, malu, dan sebagainya. Hal ini akan membuat remaja 

mengalami perasaan yang tidak nyaman dengan kondisi tersebut yang pada 

kenyataannya dialami oleh keluarganya. Mungkin beberapa ada yang dapat 

menjalani kesehariannya dengan biasa saja, akan tetapi tidak semua dapat 

menjalaninya dengan demikian. Sebagian besar dari remaja broken home 

akan mengalami depresi yang mengakibatkan konsep diri yang negatif 

karena kondisi keluarga yang tidak utuh. Ada juga yang awalnya memang 

depresi dan merasa hidupnya berantakan dan seiring waktu berjalan seorang 

tersebut dapat menerima dan menghadapi dengan dewasa. 

Uraian diatas memberikan gambaran betapa rumitnya masalah yang 

dialami remaja dewasa ini. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, 

dikemukakan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam lingkup keluarga yang 

tidak baik/disharmonis, maka resiko anak untuk mengalami gangguan 

kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang 



24 
 

lebih besar dibandingkan dengan remaja yang dibesarkan dalam keluarga 

harmonis. Adapun kriteria keluarga disharmonis tersebut menurut para ahli, 

antara lain: 

1. Keluarga tidak utuh 

2. Kesibukan orang tua, ketidakberadaan dan ketidakbersamaan orang 

tua dan anak dirumah 

3. Hubungan interpersonal antar anggota keluarga yang tidak baik 

4. Substitusi ungkapan kasih saying orang tua kepada anak dalam 

bentuk materi daripada kejiwaan 

Dapat disimpulkan bahwa konsep diri terbentuk karena komunikasi 

antarpribadi yang berlangsung di setiap harinya. Komunikasi antarpribadi 

sangat berperan penting untuk semua orang yang hidup di dunia ini, 

dikarenakan dari sana terbentuk konsep diri seorang individu. Akan seperti apa 

konsep diri seseorang itu semua tergantung pada diri individu itu sendiri. 

Akankah menjadi positif atau negatif semua bergantung pada proses 

pembentukan konsep diri yang di bentuk nya. Begitu pula dengan remaja 

broken home, konsep diri yang terbentuk pada diri remaja tersebut bisa jadi 

negatif dan juga positif. Menurut peneliti tidak semua remaja broken home akan 

mempunyai konsep diri yang negative tentu ada yang bisa membentuk dirinya 

menjadi diri yang positif dengan apa yang sudah dilewatinya di kehidupan 

remaja tersebut. 

2.7 Konsep Diri Remaja Broken Home dalam Komunikasi Antarpribadi 
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Konsep diri seseorang remaja broken home dinyatakan melalui sikapnya 

tersebut di lingkungannya. Persepsi tentang diri boleh bersifat psikologi, sosial, 

dan fisik (Rakhmat, 2007:99) sedangkan menurut George Herbet Mead dalam 

buku Introducing Communication Theory Analysis an Aplication Third Edition 

konsep diri pada seseorang muncul bukan dari pikiran seseorang tersebut 

terlebih dahulu, melainkan dari pemikiran atau pandangan dari orang lain 

terhadap diri individu tersebut dan diikuti pemikiran yang muncul pada diri 

sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah cara pandang 

secara menyeluruh tentang diri yang meliputi kemampuan yang dimiliki, 

perasaan yang dialami, kondisi fisik diri maupun lingkungan. Keinginan remaja 

broken home dalam melakukan komunikasi antarpribadi tentunya ada, karena 

remaja adalah mahluk sosial yang membutuhkan manusia lain di hidupnya. 

Pada hakikatnya manusia tentunya dalam memulai hidup di suatu lingkungan 

memiliki keinginan untuk bisa berhubungan antarpribadi dengan orang lain. Hal 

tersebut tidak lain tidak bukan karena manusia butuh untuk berasosiasi, 

kebutuhan mengontrol perilaku, dan juga kebutuhan untuk akrab atau hasrat 

untuk memiliki teman. William Schultz (dalam Ilmi, 2012) individu terdorong 

untuk memenuhi kebutuhan antarpribadi karena didasari beberapa hal, yaitu : 

1. Inclusion, yaitu individu akan berpikir bagaimana cara berinteraksi 

dalam lingkungan suatu kelompok, seperti sikap apa yang akan 

diambil saat ia memasuki kelompok tersebut. Dalam situasi tersebut 

hanya ada ada dua kemungkinan, yaitu bereaksi berlebihan (over-

react) seperti mendominasi pembicaraan ataukah bereaksi 
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kekurangan (under-react) seperti hanya mendengar atau hanya 

membagikan hanya sebagian kisah hidupnya hanya untuk orang 

yang dapat ia percaya saja. Contohnya saja remaja akan membatasi 

dirinya untuk memulai berkomunikasi dengan orang lain, 

dikarenakan konsep diri yang ia miliki adalah sebagai seorang 

pemalu. Jadi remaja broken home tersebut cenderung untuk 

menutup diri dan lebih memilih untuk meminimalisir berkomunikasi 

dengan orang yang belum ia percaya.   

2. Control, yaitu sikap seseorang untuk mengatur orang lain dalam 

sebuah tatanan hierarki. Dalam situasi seperti ini ada beberapa 

kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu otokrat (sifat individu yang 

lebih mendominasi disbanding anggota kelompok lainnya), dan 

abdikrat (sikap individu yang menyerah atau cenderung mengikuti 

apa yang terjadi atau apa yang dikatakan oleh individu yang lebih 

mendominasi) 

3. Affection, yaitu keinginan individu yang ingin memiliki kedekatan 

emosinal oleh individu lainnya. Dalam situasi seperti ini, seseorang 

membutuhkan kasih sayang sebagai pendukung dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaannnya. Dalam keadaan seperti ini, ada 

beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu overpersonal (keadaan 

yang dimana seorang individu tida dapat mengerjakan pekerjaan 

karena tidak adanya kasih sayang), serta underpersonal (yang 
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dimana tidak adanya kasih sayang yang diberikan oleh anggota lain 

dan tidak berpengaruh terhadap pekerjaannya). 

Konsep diri remaja broken home terbentuk karena adanya interaksi 

individu dengan orang disekitarnya termasuk saat berlangsungnya komunikasi 

antarpribadi. Tentunya saat berkomunikasi remaja akan membuka diri, untuk 

menjadikan komunikasi antarpribadi efektif. Apa yang dipersepsi individu lain 

mengenai diri individu, tidak lepas dari struktur, peran dan status sosial yang 

disandang seorang individu, termasuk remaja broken home. Proses 

terbentuknya konsep diri tidak luput dari pengungkapan diri dan keterbukaan 

diri dalam proses pembentukan konsep diri seorang remaja broken home.  

Dari komunikasi antarpribadi yang dijalin oleh remaja broken home 

tentu akan mempengaruhinya dalam berkomunikasi dengan orang lain 

disekitarnya. Bisa saja ia memilih over-react ataukah memilih untuk under-

react, tergantung ia berkomunikasi dengan siapa. Saat remaja broken home 

sudah melalui tahap pembukaan diri seperti teori yang di cetus oleh Johari 

Window “Teori Penetrasi Sosial” (menghadirkan diri yang sesungguhnya dan 

perasaan yang sesungguhnya) tentu saja arti nya remaja broken home 

berkomunikasi dengan orang yang sudah dipercayanya, karena pembukaan diri 

memang dapat mengarahkan suatu hubungan komunikasi mengarah pada 

hubungan intim. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi konsep diri 

seseorang (Rakhmat,2007:104-110) yaitu: 
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1. Nubuat yang Dipenuhi Sendiri 

Kecendrungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep 

diri disebut sebagai nubuat yang dipenuhi sendiri. Contohnya saat 

seseorang berpikir drinya bodoh, maka orang tersebut benar-benar 

bodoh. 

2. Membuka Diri 

Dengan membuka diri, konsep diri seseorang menjadi lebih 

dekat dengan kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan 

pengalaman, maka orang tersebut akan lebih terbuka untuk 

menerima pengalaman-pengalaman baru dan gagasan-gagasan baru, 

serta lebih cenderung menghindari sikap dengan dirinya sendiri. 

Konsep diri seseorang tentunya akan menunjang individu menjalani 

hidup, karena cara individu memandang dirinya merupakan caranya 

menjalani hidup.  

3. Percaya Diri 

Seseorang yang kurang percaya diri cenderung akan 

menghindari komunikasi. Ketakutan dalam berkomunikasi disebut 

juga komunikasi apprehension, yang dimana orang tersebut akan 

menarik diri dari pergaulan, berusaha seminimal mungkin 

melakukan komunikasi dengan orang lain kecuali saat waktu yang 

terdesak saja. 

4. Selektivitas  
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Dengan singkat, konsep diri seseorang menyebabkan terpaan 

selektif, persepsi selektif, dan ingatan selektif 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian yang dianggap relevan dan mempunyai keterkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian 

terdahulu yang dimaksud yaitu : 

1. Penelitian terdahulu berjudul “Komunikasi Antarpribadi Antara Anak 

dan Orang Tua dalam Keluarga Broken Home” Dwi Ambarsari: 

Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penelitian ini bermaksud 

untuk mengetahui komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak 

dalam keluarga broken home. Penelitian ini menggunakan teori self 

disclosure, teori penetrasi sosial, dan juga teori FIRO. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan 

tiga orang mahasiswa broken home dan juga tiga orang tua dari 

mahasiswa tersebut. Hasil penelitian ini yaitu anak dan orang tua 

menyadari bahwa komunikasi anak dan orang tua sangatlah penting 

terlebih dalgi dalam keluarga broken home. Akan tetapi pada 

kenyataanya komunikasi antar orang tua dan anak tidak berjalan dengan 

baik. Kesibukan yang dijalani oleh anak dan orang tua menjadi 

penghambat dan juga jarak menjadi penghalang komunikasi yang 

efektif tersebut. 

2.9 Landasan Teori 
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Terdapat teori penetrasi sosial yang dicetus oleh Altman & Dalmas 

Taylor (1973) penetrasi sosial secara umum menggambarkan tentang sebuah 

proses komunikasi antarpribadi. Dalam sebuah proses hubungan yang dijalin 

seorang individu dengan individu lainnya, terjadi proses gradual yang artinya 

terjadi semacam proses adaptasi yang terjadi diantara keduanya. Teori tersebut 

juga mengidentifikasi sebuah proses peningkatan pengungkapan dan juga 

keintiman dalam sebuah hubungangan antar inidvidu. Seperti halnya remaja 

broken home dengan temannya, hubungan yang dibangun tentunya mulai dari 

hubungan yang biasa saja menuju ke hubungan intim satu sama lain. Dari yang 

awalnya hanya bercerita hal yang biasa hingga menceritakan hal yang sangat 

pribadi antara satu sama lainnya. 

Altman dan Taylor mengasumsikan manusia itu seperti bawang merah. 

Pada hakikatnya seorang manusia memiliki lapisan-lapisan kepribadian di 

dalam dirinya. Saat dikupas selapis demi selapis maka akan diketahui 

kepribadian seseorang tersebut dan diikuti keintiman yang terjalin pada 

hubungan itu sendiri. 

Hubungan antarpribadi adalah hubungan yang bertahap dan juga dapat 

diprediksi. Dalam sebuah hubungan seorang individu dapat mengetahui 

seberapa dekat hubungan yang terjalin di dalam sebuah hubungan itu sendiri. 

Teori penetrasi sosial merujuk pada hubungan yang melalui sebuah proses 

jalinan hubungan dimana individu-individu yang bergerak mulai dari 

komunikasi yang tidak intim lalu menuju komunikasi yang lebih intim. Menurut 

Altman dan Taylor, keintiman sebuah hubungan lebih dari sekedar keintiman 
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secara fisik; dimensi lain dari keintiman  dan termasuk intelektual dan 

emosianal dan hingga pada betasan dimana pasangan melakukan aktivitas 

bersama (West & Turner, 2009).  

Dalam sebuah hubungan antarpribadi yang terjadi pada remaja broken 

home, pengungkapan diri dan juga pengembangan hubungan yang dilakukan 

remaja dengan teman akrabnya berlangsung secara bersamaan. Tentunya 

hubungan antarpribadi remaja broken home dengan teman akrabnya melalui 

tahapan-tahapan mulai dari hubungan tidak intim menjadi intim. Adapun 

tahapan-tahapan penetrasi sosial dalam sebuah hubungan (West & Turner, 

2009) yaitu: 
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mengidentifikasi proses-proses peningkatan, pengungkapan dan juga keintiman 

dalam hubungan yang terjadi pada remaja broken home dengan temannya. 

Teori kedua yang digunakan peneliti yaitu teori self disclousure. 

Menurut Johnson (1981) membuka diri adalah pengungkapan diri atau 

tanggapan diri individu terhadap situasi yang sedang dihadapi juga memberikan 

informasi terkait masa lalu yang relevan atau yang bermanfaat untuk mengerti 

tanggapan orang lain dimasa kini. Penyikapan diri atau self disclosure adalah 

pengungkapan atau pembeberan informasi tentang diri sendiri. Sebenarnya 

banyak yang dapat diungkapkan seorang individu tentang dirinya, seperti 

ekspresi wajah, sikap tubuh/bahasa tubuh, pakaian, nada suara, dan juga melalui 

isyarat-isyarat non verbal lainnya. 

Keterbukaan atau self disclousure dapat dilakukan oleh siapa saja, tak 

terkecuali antara remaja broken home dan temannya. Keterbukaan  diri antara 

remaja broken home dan teman akrabnya sangatlah penting, dikarenakan 

komunikasi antarpribadi akan efektif jika kedua orang tersebut saling terbuka. 

Saat hubungan antar remaja broken home dengan temannya terjalin tentu saja 

disana mereka menghadirkan diri mereka atau membuka diri hingga menjadi 

intim. Demi mendapatkan keintiman hubungan memanglah harus adanya 

keterbukaan diri satu sama lain, guna membangun hubungan yang dalam dan 

memiliki kedekatan yang tidak biasa. 

 


