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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Komunikasi 

Pengertian komunikasi dapat dilihat dari dua sudut pandang 

yaitu secara etimologis dan umum, komunikasi berasal dari bahasa 

latin “communication” yang bersumber pada kata communis yaitu 

sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama dengan makna 

mengenai suatu hal. Sedangkan komuniksi secara paradigmatik 

atau umum adalah proses penyampaian pesan satu yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain sebagai dari hubungan sosial. Dapat 

disimpulkan dari kedua sudut pandang diatas bahwa komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau 

perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui 

media (Effendy, 2015:3). 

 Pengertian lain yang diungkapkan oleh Stewart L. Tubbs dan 

Sylvia Moss (2012:5) yaitu bahwa komunikasi adalah proses 

pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. 

Definisi komunikasi menurut para ahli seperti dikutip oleh 

Mulyana (2013:68-69) menurut Everett M. Rogers. komunikasi 

adalah proses dimana suatu gagasan dialikan dari sumber kepada 

suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 

tingkah laku mereka. Kemudian Harold Lasswell memeberikan 
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definisi Komunikasi adalah suatu prosess yang merupakan tentang 

siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa. Dan 

dengan pengaruh apa atau bagaimana? (Who Says What In Which 

Channel To Whom With a What Effect?). Definisi lain 

dikemukakan oleh Carl I. Hovland komunikasi adalah proses yang 

memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan 

rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. 

Sedangkan definisi para ahli yang dikutip dari Nurudin 

(2017:38),  David K. Berlo juga memberikan definisi komunikasi 

sebagai instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui 

dan memprediksi setiap orang lain, juga untuk mengetahui 

keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan 

masyarakat. Sedangkan definisi dari Gerald R. Miller komunikasi 

adalah situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber 

mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima secara 

sadar untuk memengaruhi perilaku. Joeseph A. Devito juga 

mengungkapkan komunikasi merupakan suatu proses di mana 

komponen-komponennya saling terkait dan bahwa para 

komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan dan 

keseluruhan. 

Jadi, komunikasi itu berlangsung apabila proses timbal balik 

atau dua arah antara sumber pesan atau informasi dengan penerima 

pesan dan seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain itu 
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memberikan respon, maka proses komunikasi dapat berlangsung 

(Widjaja, 2000:43).  

2.2 Proses Komunikasi 

Proses komunikasi menurut Komala (2009) yang dikutip oleh 

Antartika (2015) adalah proses komunikasi yang terjadi ketika 

manusia berinteraksi dalam  berkomunikasi, atau menyampaikan 

pesan mewujudkan motif komunikasi.  

Jadi proses komunikasi merupakan proses adanya interaksi 

atau terjadi transaksi antara komunikator dan komunikan dan 

menghasilkan aksi dan reaksi.  

Proses komunikasi dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut : 

1. Proses Komunikasi Secara Primer  

Proses komunikasi secara primer yaitu proses 

penyampaian  pesan seseorang kepada orang lain 

menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai 

media primer seperti adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, 

warna. Secara langsung dapat memahami pikiran 

komunikator kepada komunikan. 

2.  Proses Komunikasi Secara Sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder menggunakan alat 

dalam proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 

orang lain atau khalayak setelah memakai lambang sebagai 

media pertama. 
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Komunikator menggunakan media kedua demi kelancaran 

komunikasinya karena komunikan sebagai tujuannya berada di 

tempat yang berjauhan atau jumlahnya lebih dari satu. Misalnya 

surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan 

banyak lagi, media kedua sering digunakan dalam komunikasi 

(Effendy,2007:11)   

Proses komunikasi  menurut (Cangara, 2010:28) memiliki 

tujuh unsur, yaitu sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, 

umpan balik, lingkungan. Setiap unsur memiliki peranan penting 

dalam membangun proses komunikasi dan dari ketujuh unsur 

tersebut saling terkait satu sama lain. Artinya tanpa adanya satu 

unsur maka unsur yang lain dapat memberikan pengaruh pada 

proses komunikasi.  

Ada tiga kerangka pemahaman komunikasi yang dikutip oleh 

(Mulyana:2013:67-74), terbagi 3 konseptualisasi diantaranya: 

1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah 

Komunikasi yang penyampaian pesan hanya satu arah dari 

seseorang atau suatu lembaga kepada seseorang baik secara 

langsung tatap muka atau melalui media, seperti surat, surat 

kabar, majalah, televisi, dan radio. 

2. Komunikasi sebagai interaksi  

Komunikasi sebagai interaksi sama dengan adanya proses 

komunikasi yang menimbulkan sebab-akibat atau aksi-

reaksi, yang arahnya bergantian. Salah satu unsur yang 



10 
 

dapat ditambahkan dalam konseptualisasi adalah umpan 

balik, yaitu apa yang telah disampaikan penerima pesan 

kepada sumber pesan, yang sekaligus digunakan sumber 

pesan sebagi petunjuk mengenai efektivitas pesan yang 

disampaikan sebelumnya. 

3. Komunikasi sebagai transaksi 

Komunikasi transaksional yaitu, jika seseorang menjelaskan 

tentang perilaku orang lain bersifat verbal atau nonverbal 

maka komunikasi tersebut dikatakan berlangsung  

Berdasarkan pemahaman mengenai konseptualisasi 

komunikasi, hal ini bagian dari proses komunikasi. Dari komunikasi 

yang searah hingga terciptanya interaksi yang menghasilkan sebab 

akibat yang akan terjadinya transaksional antara individu.  

2.3 Konteks-konteks Komunikasi 

Menurut Mulyana (2013:80) terdapat beberapa konteks 

komunikasi yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, 

komunikasi organisasi, komunikasi massa. 

a. Komunikasi Intrapribadi 

Komunikasi Intrapribadi (intrapersonal communication) 

adalah komunikasi dengan diri sendiri. Misalnya berpikir. 

Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antarpribadi 

dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Dengan kata 

lain komuniksi intrapribadi ini melekat pada komunikasi dua 
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orang atau lebih, karena sebelum berkomunikasi dengan orang 

lain terlebih dulu berkomunikasi dengan diri sendiri 

(mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain) hanya 

saja caranya sering tidak disadari. 

b. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi interpersonal (interpersonal communication) 

adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk 

mempengaruhi atau membujuk orang lain, dan berperan 

penting hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai 

emosi. 

c. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai 

tujuan bersama (adanya saling kebergantungan), mengenal satu 

sama lainnya. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, 

tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok 

pemecah masalah, atau komite yang tengah berapat untuk 

mengambil suatu keputusan. 

d. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik (public communication) adalah komunikasi 

antara seorang pembicara dengan sejumlah besar khalayak, 
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yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi ini sering 

disebut pidato, ceramah, atau kuliah umum. Komunikasi 

publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit 

daripada komunikasi antarpribadi ataupun kelompok, Karena 

komunikasi publik menuntut persiapan pesan yang cermat, 

keberanian dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. 

e. 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. Komunikasi formal adalah komunikasi 

menurut struktur organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, 

komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Sedangkan 

komunikasi informal tidak bergantung pada struktur 

organisasi, seperti komunikasi antarsejawat, juga termasuk 

selentingan dan gosip. 

f. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi 

yang menggunakan media massa, baik cetak maupun 

elektronik, berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatau 

lembaga atau orang yang di lembagakan, yang ditujukan 

kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, 

anonim, dan heterogen. Pesan-pesan komunikasi di sampaikan 

secara cepat, serentak dan selintas khususnya media elektronik. 
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2.4 Pengertian Komunikasi Antarpribadi 

Menurut DeVito (1997:231) komunikasi antarpribadi 

(interpersonal) yaitu komunikasi yang berlangsung di antar dua orang 

yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas.  Pendapat lain 

dikemukakan oleh Mulyana (2013:80) Komunikasi antarpersonal 

(interpersonal communication) adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun 

nonverbal. Sedangkan menurut Widjaja (2000:122) definisi 

komunikasi antarpribadi yaitu merupakan proses pengiriman dan 

penerimaan pesan diantara dua orang atau di antara sekelompok kecil 

orang, dengan berbagai efek dan umpan balik (feed back). 

Komunikasi antarpribadi berlangsung apabila adanya satu 

komunikator dengan komunikan. Menurut Devito (2011:252) hal ini 

berdasarkan komponen (componential) komunikasi antarpribadi 

mengamati komponen-komponen hal ini penyampaian pesan dari satu 

orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil 

orang dengan berbagai dampak dapat memberikan umpan balik. 

Selanjutnya hubungan diadik (relation dyadic), komunikasi 

antarpribadi berlangsung diantara dua orang yang mempunyai 

hubuungan yang mantap dan jelas. Komunikasi diadik tidak mungkin 

dapat terhindarkan karena selalu ada hubungan tertentu antara dua 

orang. Dan terakhir berdasarkan pengembangan (developmental) 

komunikasi antarpribadi sebagai akhir dari perkembangan dari 
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komunikasi antarpribadi yang bersifat tak pribadi (impersonal) pada 

suatu ekstrem ke komunikasi pribadi di ekstrem yang lain.  

Oleh karena itu komunikasi antarpribadi merupakan suatu proses 

penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan yang 

mempunyai tujuan tertentu, sehingga komunikan menangkap reaksi 

maka dikatakan komunikasi berlangsung. Hubungan antara pengasuh 

dengan lansia merupakan bagian dari proses komunikasi antarpribadi 

dimana terjadi kontak langsung secara tatap muka baik verbal maupun 

nonverbal. Sehingga hal ini pengasuh dapat meyakinkan pesan yang 

disampaikan kepada lansia dapat diterima dengan baik serta 

terciptanya hubungan yang harmonis dan intim.  

Adapun ciri-ciri komunikasi antarpribadi menurut Liliweri (dalam 

Suseno,2012:18) sebagai berikut: 

1. Komunikasi antarpribadi melibatkan perilaku verbal dan 

nonverbal, biasanya dilakukan dengan tatap muka secara 

langsung sebagai aksi dan reaksi verbal maupun nonverbal, 

terdengar dan terlihat secara langsung sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas komunikasi. 

2. Komunikasi antarpribadi dilakukan secara spontan untuk 

menjawab suatu rangsangan dari luar tanpa terpikirkan terlebih 

dahulu. 
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3. Komunikasi antarpribadi sebagai pertukaran infornasi atau 

pengalaman sehingga dapat lebih menekankan antara 

komunikator dan komunikan. 

4. Komunikasi antarpribadi ditandai dengan adanya umpan balik, 

jawaban yang didapat dari proses komunikasi interpersonal 

berhasil dimengerti oleh kedua belah pihak. 

5. Komunikasi antarpribadi diatur dengan tata aturan yang bersifat 

intrinsik yaitu suatu standar perilaku yang dikembangkan oleh 

seseorang yang melibatkan komunikasi, dan ekstrinsik yakni 

suatu standar perilkau yang timbul karena adanya pengaruh pihak 

ketiga atau pengaruh situasi dan kondisi sehingga komunikasi 

interpersonal harus diperbaiki. 

6. Komunikasi antarpribadi merupakan adanya suatu tindakan yang 

menghendaki kedua belah pihak yang mempunyai kegiatan, aksi, 

suatu tindakan nyata dan diatur dengan suatu taktik dan strategi 

demi tercapainya tujuan komunikasi. 

7. Komunikasi antarpribadi sebagai alat persuasi antarmanusia, hal 

ini merupakan teknik untuk mempengaruhi manusia dengan 

memanfaatkan data dan fakta psikologis maupun sosial dari 

komunikasi yang hendak dipengaruhi.   

Komunikasi antarpribadi mempunyai tujuan-tujuan menururt 

Yasir (2009) dalam (Pane,2016) yang mana tujuan tersebut tidak 

mesti dilakukan dengan sadar ataupun dengan satu maksud, tetapi 

dapat dilakukan dengan tanpa sadar dan tanpa maksud tertentu.  
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Menurut Fajar (2009:78) tujuan komunikasi antarpribadi 

(interpersonal) diantaranya: 

1. Mengenal diri sendiri dan Orang lain : Untuk memberikan 

kesempatan untuk memperbincangkan diri kita sendiri dan 

belajar sejauh mana harus membuka diri pada orang lain. 

2. Mengetahui Dunia Luar : Untuk memahami lingkungan secara 

baik yaitu tentang objek dan kejadian-kejadian orang lain. 

3. Menciptakan dan Memelihara Hubungan Menjadi Bermakna : 

Untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial dengan 

orang lain, mengurangi kesepian, dan ketegangan membuat 

merasa lebih positif tentang diri sendiri. 

4. Mengubah Sikap dan Perilaku : Untuk mempersuasi orang lain 

melalui komunikasi antarpribadi. 

5. Bermain dan Mencari Hiburan : Untuk memperoleh 

kesenangan karena bisa memberi  suasana yang lepas. 

6. Membantu : Untuk menolong dan membantu orang lain 

mengubah sikap dan perilaku, serta dapat mengenal diri 

sendiri. 

Tujuan komunikasi antarpribadi juga dapat sebagai alat motivasi. 

Dengan demikian bahwa komunikasi antarpribadi dapat membuat 

hubungan semakin bermakna, karena komunikasi antarpribadi untuk 

mendapatkan kesenangan, membantu orang lain, mengubah sikap dan 

prilaku orang dan sebagai hasil kita dapat mengenal diri kita sendiri, 

mengenal tentang dunia luar.  
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Devito (1997:259) menyatakan beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangkan agar komunikasi antarpribadi berlangsung efektif. 

Komunikasi antarpribadi dapat mengubah sikap, perilaku orang dan 

pendapat seseorang  : 

a. Keterbukaan (Openness) 

Kemauan komunikator untuk terbuka kepada komunikan 

,bersedia menerima dan menanggapi informasi dalam hubungan 

antarpribdi. 

b. Empati (Empathy) 

Kemampuan seseorang ikut merasakan apa yang sedang dialami 

oleh orang lain pada saat tertentu. 

c. Sikap mendukung (Supportiveness) 

Sikap yang terbuka untuk mendukung komunikasi yang lebih 

efektif dan bersedia mendengar pandangan yang berbeda dalam 

situasi tertentu. 

d. Sikap positif (Positiviveness) 

Memiliki sikap dan pikiran yang positif pada diri sendiri saat 

berkomunikasi  maka dengan demikian dorongan positif tersebut 

menciptakan situasi yang kondusif dan orang lain lebih 

berpartisipasi. 

e. Kesetaraan (Equality) 

Pengakuan seacara diam-diam bahwa kedua pihak saling 

menghargai,berguna, dan  masing-masing pihak mempunyai 

sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 
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Komunikasi antarpribadi mempunyai peranan cukup besar untuk 

mempersuasi seseorang. Hal ini karena komunikator menyampaikan 

pesan kepada komunikan berharap dapat diterima dengan baik serta 

menghasilkan umpan balik, baik berupa positif, negatif dan netral. 

Komunikasi antarpribadi menghasilkan seseorang mendapat 

pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai dan sifat-sifat seseorang.  

Komunikasi antarpribadi memungkinkan terjadi kendala-kendala 

dalam berkomunikasi. Menurut Hafied (2003) dalam Arifin (2011) 

bahwa hambatan komunikasi terjadi karena adanya proses komunikasi 

yang tidak berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan 

penerima. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu : 

1. Hambatan teknis, terjadi jika salah satu alat yang digunakan 

dalam berkomunikasimengalami gangguan, sehingga informasi 

yang diberikan melalui saluran mengalami kerusakan. 

2. Hambatan tematik, yaitu adanya gangguan komunikasi akibat 

kesalahan pada bahasa yang digunakan. 

3. Hambatan psikologis, adanya gangguan komunikasi yang 

disebabkan permasalahan dalam diri individu, misalnya rasa 

curiga penerima kepada sumber. 

4. Hambatan fisik, rintangan yang disebabkan adanya kondisi 

biografis, misalnya tidak adanya sarana komunikasi seperti 

telefon, pos, dan lain-lain. 
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5. Hambatan status adalah hambatan karena danya jarak sosial 

diantara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara 

atasan dengan bawahan. 

6. Hambtaan kerangka berpikir, hambatan yang disebabkan 

adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak 

terhadap pesan digunakan dalam komunikasi, misalnya latar 

belakang pendidikan. 

7. Hambatan budaya, hambatan ini disebabkan adanya perbedaan 

norma kebiasaan yang dianut oleh seseorang yang terlibat 

dalam komunikasi tersebut. 

Hambatan dalam berkomunikasi mungkin dapat dialami 

seseorang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat 

dihindari dan dapat mempengaruhi efektivitas dalam proses 

komunikasi.   

2.5  Pengertian Lanjut Usia 

 Lanjut usia atau yang dikenal lansia adalah seseorang yang 

telah mencapai 60 tahun ke atas. Menua bukanlah suatu penyakit 

tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan 

perubahan kumulatif, merupakan menurunnya daya tahan tubuh 

dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh, seperti 

didalam undang-undang No 13 Tahun 1998 yang isinya 

menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang 

bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan 

kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan 

hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin 

bertambah. Banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan 

mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia 

pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan 

budaya bangsa (Bppsdmk.kemenkes,2016).  

Proses penuaan dibagi menjadi tiga bagian kelompok lansia 

antara lain, lansia muda, lansia tua, dan lansia tertua. Lansia muda 

merujuk pada orang berusia 65 sampai 74 tahun yang biasanya 

masih aktif, sehat, dan masih kuat. Lansia tua berusia antara 75 

sampai 84 tahun dan lansia tertua berusia 84 tahun ke atas, lebih 

mungkin untuk menjadi rapuh dan renta serta mengalami kesulitan 

untuk mengatur kehidupan sehari-hari (Papalia dan 

Feldman,2009:336). 

Dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai 

dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Ciri-ciri usia lanjut 

cenderung membawa penyesuaian diri yang buruk dari pada yang 

baik, oleh karena itu usia lanjut terkadang lebih ditakuti daripada 

usia madya. Menurut Hurlock (2002:380) ciri-ciri usia lanjut 

sebagai berikut: 

1. Merupakan periode kemunduran 
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Dalam priode ini terjadi kemunduran fisik dan mental yang 

terjadi secara perlahan dan bertahap yaitu suatu perubahan 

pada sel-sel tubuh karena proses menua. Sedangkan dari faktor 

psikologis misalnya sikap tidak tenang terhadap diri sendiri, 

orang lain, dan pekerjaan. 

2. Perbedaan individual pada efek menua 

Orang menjadi tua secara berbeda karena usia lanjut 

mempunyai sifat bawaan yang berbeda yaitu memiliki 

sosioekonomi dan latar pendidikan dan pola hidup yang 

berbeda. Bila perbedaan-perbedaan tersebut bertambah sesuai 

dengan usia maka akan membuat orang bereaksi secara 

berbeda terhadap situasi yang sama. 

3. Penilaian usia yang berbeda 

Banyak orang menilai arti tua itu kabur dan tidak jelas dan 

tidak dapat di batasi, maka orang cenderung menilai tua itu 

dalam hal penampilan dan kgiatan fisik. 

4. Adanya streotipe usia lanjut   

Pendapat masyarakat tentang usia lanjut adalah pria dan 

wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, usang, sering 

pikun, jalannya bungkuk, dan sulit hidup bersama dengan 

orang lain. Sehingga konsep diri usia lanjut yang dipunyai 

orang, yang dibentuk pada awal kehidupannya an yang lebih 

banyak dilandasi oleh klise budaya daripada pengalaman 

pribadi seseorang pada usia lanjut. Hal ini menambah 
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ketakutan mereka terhadap usia lanjut dan menimbulkan 

konsep diri yang negtaif. 

5. Sikap sosial terhadap usia lanjut 

Pada klise tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap siakp sosial baik terhadap usia lanjut atau terhadap 

orang belanjut usia. Karena pendapat klise tersebut tidak 

menyenangkan, maka sikap sosial cenderung menjadi tidak 

menyenangkan. 

6. Mempunyai status kelompok minoritas 

Status kelompok minoritas terjadi sebagai akibat dari sikap 

sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang usia lanjut 

dan diperkuat oleh pendapat klise yang tidak menyenangkan 

tentang usia lanjut. Hal ini menyebabkan usia lanjut mnjadi 

korban beberapa anggota dari kelompok mayoritas. 

7. Menua membutuhkan perubahan peran  

Orang usia lanjut membutuhkan perubahan peran yitu bahwa 

usia lanjut diharapkan untuk mengurangi peran aktifnya dalam 

urusan masyarakat sosial. Perubahan peran ini sebaiknya 

dilakukan atas dasar keinginan seseorang bukan atas dasar 

tekanan yang datang dari kelompok sosial. 

8. Usia lanjut memiliki penyesuaian yang buruk 

Adanya sikap sosial yang tidak menyenagkan bagi orang usia 

lanjut menyebabakan usia lanjut mengembangkan konsep diri 

yang tidak meneynangkan yang diwujudkan dengan perilaku 



23 
 

yang buruk. Mereka yang pada masa lalunya sulit dalam 

menyesuaikan diri cenderung untuk semakin jahat ketimbang 

mereka yang dalam menyesuaikan diri pada masa lalunya 

mudah dan menyenangkan. 

Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia yaitu: 

1. Perubahan fisik 

Perubahan fisik pada lanjut usia lebih banyak ditekankan pada 

alat indera dan system saraf. Sistem pendengaran, penglihatan 

sangat nyata sekali perubahan penururnan keberfungsian alat 

indera tersebut. Sedangkan pada system saraf mulai 

menururnya pemberian respon dari stimulus yang diberikan 

oleh lingkungan. Lanjut usia juga mengalami perubaahan 

keberfungsian organ-organ dan alat reproduksi baik pria 

ataupun wanita. Dari perubahan-perubahan fisik tersebut dapat 

dilihat membuat lanjut usia merasa minder atau kurang 

percaya diri jika harus berinteraksi dengan lingkungannya 

(J.W.Santrock,2002:148). 

2. Perubahan psikologis 

Perubahan psikologis berasal dari kesadaran tentang 

merosotnya dan perasaan akan rendah diri dibandingkan 

dengan orang yang lebi muda dalam arti kekuatan, kecepatan, 

dan keterampilan. Tekanan emosional, yang berasal dari 

sebab-sebab psikologis, atau menururnnya motivasi untuk 
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mencoba melakukan sesuatu yang masih dapat dilakukan 

(Hurlock,2002:390). 

3. Perubahan sosial 

Pada umumnya lanjut usia banyak yang melepaskan 

partisipasi sosial mereka, walaupun pelepasan itu dilakukan 

secara terpaksa. Orang lanjut usia yang memutuskann 

hubungan dengan dunia sosialnya akan mengalami kepuasan. 

Pernyataan itu merupakan disaggrement theory. Aktivitas 

sosial yang banyak pada lanjut  usia juga mempengaruhi baik 

buruknya kondisi fisik dan sosial lanjut usia 

(J.W.Santrock,2002:209). 

2.6 Teori Penetrasi Sosial 

Teori Penetrasi Sosial (Social Penetrasi Theory) dikutip oleh 

(Budyatna dan Ganiem, 2011:228) merupakan bagian dari teori 

pengembangan hubungan yang dikemukakan oleh Irwin Altman dan 

Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori ini, komunikasi penting dalam 

mengembangkan dan memlihara hubungan-hubungan antarpribadi. 

Beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara 

komunikasi yang baik dan kepuasan umum suatu hubungan. Dalam 

teori ini  menjelaskan secara rinci dari pengungkapan diri, keakraban, 

dan komunikasi dalam pengembangan hubungan antarpribadi.  

Dalam teori ini Altman dan Taylor menganalogikan teori 

penetrasi sosial dengan mengupas kulit bawang dengan lapisan yang 

terluar hingga ke inti lapisan dalam dari sebuah bawang. Lapisan terluar 
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adalah citra public (public image) lebih mengarah kepada apa yang 

terlihat langsung dari masing-masing individu yang terlibat dalam 

proses penetrasi sosial. Komponen utama dalam teori ini merujuk pada 

resprositas (reciprocity), yaitu proses dimana keterbukaan orang lain 

akan mengarahkan orang lain untuk terbuka (West dan Turner, 

2008:196). 

Ada beberapa tahapan dalam pengembangan hubungan, tahap 

awal yaitu : 

1. Orientasi, tahap ini seseorang sebagaian kecil mengungkapkan 

mengenai dirinya secara umum.  

2. Pertukaran penjajakan afektif, tahap kedua aspek kepribadian 

yang ditutupi secara perlahan mulai terbuka, dan bersifat lebih 

santai menuju kearah keakraban.  

3. Pertukaran afektif, merupakan tahap peralihan yang bersifat 

interaktif lebih lancar, adanya aktivitas yang meningkat pada 

lapisan menengah kepribadian. Kedua pihak saling mengerti 

satu sama lain.  

4. Pertukaran stabil, tahap terakhir dalam pengembangan 

hubungan yaitu tumbuh keterbukaan yang berkesinambungan 

dan adanya kesempurnaan kepribadian pada semua lapisan, 

baik komunikasi yang bersifat publik maupun pribadi. Kedua 

belah pihak mengetahui satu sama lain dengan baik dan dapat 

dipercaya. 
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Melalui teori penetrasi sosial ini seorang pengasuh berperan untuk 

membuka suatu lapisan kepribadian lansia bertujuan untuk mengenal  

kepribadian lansia agar dapat terbuka kepada orang di sekitarnya dan 

nyaman tinggal di panti jompo. Hubungan komunikasi antarpribadi 

dalam teori ini proses komunikasi yang berlangsung menjadi lebih 

intim. 

2.7 Teori FIRO 

Teori FIRO (Fundamental Interpersonal Realtions Orientation) atau 

orientasi dasar dari hubungan-hubungan antarpribadi. Teori ini 

dikemukakan oleh Schutz (1955) dalam (Sarwono,2005:147) yang 

menjelaskan tentang perilaku-perilaku antarpribadi dalam kaitannya 

dengan orientasi (pandangan) masing-masing individu kepada individu 

lainnya. Teori ini mengemukakan bahwa orang mengorientasikan 

dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu yang merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan antarpribadi. 

Asumsi dari teori ini adalah bahwa setiap orang dalam hidupnya akan 

selalu membutuhkan bantuan orang lain atau manusia sebagai makhluk 

sosial. 

Dalam hubungan antarpribadi setiap orang mempunyai tiga macam 

kebutuhan antarpribadi yaitu kebutuhan inklusi, kebutuhan kontrol dan 

kebutuhan afeksi sebagai berikut: 

1. Kebutuhan inklusi adalah rasa ikut saling memiliki dalam suatu 

situasi kelompok. Kebutuhaan yang mendasari adalah hubungan yang 

memuaskan dengan orang lain. Inklusi terdiri dari beberapa macam, 



27 
 

mulai dari interaksi intensif sampai penarikan diri atau pengucilan diri 

sepenuhnya.   

Hubungan pada pengasuh dengan lansia kemungkinan bisa terjadi  

positif apabila pengasuh dan lansia mempunyai sikap terbuka dan 

sering berinteraksi. Bisa negatif jika lansia tertutup dan tidak mau 

berinterkasi, kekhawatiran pada lansia karena merasa tidak berguna dan 

merasa tidak dianggap. Jika lansia bisa menyesuaikan dan sadar diri 

dengan baik, maka lansia akan memantaskan diri dan menjadi lebih 

baik. 

2. Kebutuhan kontrol adalah aspek pembuatan keputusan dalam 

antarpribadi, kebutuhan yang mendasarinya adalah keinginan untuk 

menjaga dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan 

orang lain dengan wewenang dan kekuasaan.  

Hubungan antarpribadi antara pengasuh dengan lansia yang baik 

akan mengurangi kecemasan. Jika kecemasan itu berlangsung terus 

menerus, maka untuk menguranginya orang yang bersangkutan dapat 

mengikuti aturan yang ketat atau mungkin menarik diri sama sekali, 

menolak saat diatur dan mengatur. 

3.Kebutuhan afeksi adalah mengembangkan keterkaitan emosioanl 

dengan orang lain. Kebutuhan dasarnya adalah hasrat untuk disukai dan 

dicintai. Ekspresi tingkah laku bisa positif dari terkesan sampai cinta 

dan negative dari ketidaksenangan sampai benci. 
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Hubungan antara pengasuh dengan lansia bisa berlangsung afeksi 

yang postif atau negatif. Kecemasan yang timbul yaitu takut tidak 

disukai atau ditolak. Biasanya perilaku ini ditandai dengan penarikan 

diri atau menghindari hubungan yang dekat dan intim, pura-pura, ramah 

yang berlebihan. 

2.8 Defisini Konseptual 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu pemeberian batasan-

batasan sebagai berikut: 

1.  Komunikasi antarpribadi yang di maksud dalam penelitian ini 

yaitu komunikasi antarpribadi antara pengasuh dengan lansia. 

Komunikasi antarpribadi merupakan proses pengiriman dan 

penerimaan pesan diantara dua orang atau di antara sekelompok 

kecil orang, dengan berbagai efek dan umpan balik (Widjaja, 

2000:122). 

2. Pengasuhan dalam kamus KBBI online adalah proses, cara, 

perbuatan mengasuh. Seperti pengasuhan lansia, dimana 

pengasuh mengupayakan memenuhi kebutuhan lansia dalam hal 

fisik, sosial dan psikologis. 

3. Lanjut Usia yaitu  masa dimana seseorang yang telah beranjak 

jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau 

beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Usia lebih dari 

60 tahun sebagai pemisah antara usia madya dan usia lanjut 

(Jahja,2011:311). 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

yaitu : 

1. Mantasia, “Perilaku Komunikasi Interpersonal Antara Pekerja 

Sosial Dengan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau 

Mabaji Kabupaten Gowa”. Penelitian terdahulu bertujuan untuk 

mengetahui perilaku komunikasi interpersonal pekerja sosial 

dengan lansia.  Sedangkan penelitian yang saat ini bertujuan untuk 

mengetahui  komunikasi antarpribadi dalam pengasuhan lanjut usia 

di Pondok Lansia Al-Islah Malang. 

2. Nugraha, Dwi Asrianai, “Komunikasi Antarpribadi Perawat 

Terhadap Pasien Skizofrenia Dalam Proses Peningkatan Kesadaran 

Di Rumah Sakit Jiwa DR. H. Marzoeki Mahdi Bogor (2015)”. 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknis 

komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh perawat rumah sakit 

jiwa menghadapi pasien skizofrenia. Sedangkan penelitian yang 

saat ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi antarpribadi dalam 

pengasuhan lanjut usia di Pondok Lansia Al-Islah  Malang. 

  Tabel dibawah ini mendeskripsikan perbandingan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:   
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti Judul Penelitian Hasil 

Mantasia Perilaku 

Komunikasi 

Interpersonal 

Antara Pekerja 

Sosial Dengan 

Lanjut Usia Di 

Panti Sosial 

Tresna Werdha 

Gau Mabaji 

Kabupaten Gowa 

(2016) 

Dalam 

penelitiannya, 

penulis 

mendapatkan 

bahwa perilaku 

komunikasi 

interpersonal antara 

pekerja dengan 

lanjut usia 

didukung oleh 3 

faktor yaitu : 

keakraban, 

keterbukaan dan 

kesamaan dan 

dengan beberapa 

faktor hambatan 

komunikasi yaitu: 

bahasa, budaya, 

fisik, psikologis, 

dan lingkungan 

Dwi Asriani 

Nugraha 

Komunikasi 

Antarpribadi 

Perawat Terhadap 

Pasien Skizofrenia 

Dalam Proses 

Peningkatan 

Kesadaran Di 

Rumah Sakit Jiwa 

DR. H. Marzoeki 

Mahdi Bogor 

(2015) 

Dari hasil 

penelitiannya, 

bahwa teknik 

komunikasi 

antarpribadi 

dilaksanakan oleh 

perawat dengan 

pasien yaitu bersifat 

nonformal, yang 

proses komunikasi 

dilaksanakan 

dengan jarak yang 

dekat sehingga 

umpan balik dapat 

dilihat secara 

langsung. Faktor 

hambatan yaitu 

halusinasi, keadaan 

jiwa tidak stabil, 

kurang memiliki 

rasa percaya pada 

orang lain, jarang 

berkomunikasi, 
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pembicaraan pasien 

yang inkoheren, 

perawat kurang 

mengerti yang 

diucapkan pasien, 

tingkat kesabaran 

rendah. 
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