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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi  

Komunikasi atau dalam bahasa inggris communication berasal dari bahasa latin 

communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini 

maksudnya adalah satu pikiran, makna atau pesan dianut secara sama. (Mulyana, 

2005:46).  

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Harold Lasswell (Riswandi, 

2009:02) komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan 

“siapa” “ mengatakan “apa” “dengan saluran apa “, “kepada siapa” , dan “dengan 

akibat apa” atau “hasil apa”. (who says what in which channel to whom and with what 

effect).  

 Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh Thoha 

(Thoha, 2002:145) “komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita 

atau informasi dari seseorang ke orang lain“. Lebih lanjut Mangkunegara 

(mangkunegara, 2002:145) “komunikasi diartikan sebagai proses pemindahan suatu 

informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain 

dengan harapan tersebut dapat mengintrepetasikan sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud”.  

Dari definisi komunikasi para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari komunikator 
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kekomunikan sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa yang telah di 

sampaikan oleh komunikator.  

2.1.2 Tujuan Komunikasi  

Joseph A. Devito (Devito, 1997:30-32) dalam bukunya “Komunikasi Antar 

Manusia” menuliskan empat tujuan utama komunikasi yang dilakukan, baik tujuan 

yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar antara lain: 

1. Menemukan: menyangkut penemuan diri (personal discovery). Pada saat 

berkomunikasi dengan orang lain, kita belajar mengenai diri kita sendiri selain 

juga tentang orang lain.  

2. Untuk berhubungan: Salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah 

berhubungan dengan orang lain. Membina dan memelihara hubungan dengan 

orang lain.  

3. Untuk menyakinkan: Dapat dilihat dari diri kita menghabiskan banyak waktu 

untuk melakukan persuasi antar pribadi, baik sebagai sumber maupun sebagai 

penerima. Dalam perjumpaan antar pribadi sehari – hari kita berusaha 

mengubah sikap dan prilaku orang lain.  

4. Untuk bermain: Menggunakan banyak perilaku komunikasi untuk bermaindan 

menghibur diri. Demikian pula banyak dari prilaku komunikasi kita rancang 

untuk menghibur orang lain.  

Selain itu (Effendi, 2002:143) dalam buku Dinamika Komunikasi, juga 

mengemukakan tujuan komunikasi antra lain: 

1. Mengubah sikap ( to change the attitude) 

2. Mengubah opini / pendapat / pandangan ( to change the opinion) 
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3. Mengubah prilaku ( to change the society)  

2.1.3 Unsur Dan Kontens Komunikasi  

Unsur komunikasi menurut Hafied Cangara, (Cangara, 2008:22-24) antara lain: 

1. Sumber adalah orang atau lembaga yang akan melihatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi.  

2. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara 

tatap muka atau melalui media komunikasi.  

3. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak.  

4. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang di kirim oleh sumber.  

5. Efek atau pengaruh adalalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, 

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.  

Komunikasi memiliki beragam bentuk seperti yang telah di kelompokan oleh 

Effendy (Effendy, 2002:95) 

1. Komunikasi pribadi yang terdiri oleh komunikasi intrapribadi dan antarpribadi.  

2. Komunikasi Kelompok yang terdiri dari komunikasi kelompok kecil (ceramah, 

diskusi panel, forum, seminar, dll) dan komunikasi kelompok besar.  

3. Komunikasi Massa (radio, tv, film, dll).  

4. Komunikasi Media (surat, telepon, poster, spanduk, media sosial, dll).  

Menurut Richard West dan Lynn H. Turner (West & Turner, 2009:34) konten 

komunikasi mencakup: 
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1. Komunikasi Intrapersonal: Komunikasi dengan diri sendiri.  

2. Komunikasi Interpersonal: Komunikasi yang terjadi secara langsung antara 

dua orang.  

3. Komunikasi Kelompok Kecil: Komunikasi dengan sekelompok orang.  

4. Komunikasi Organisasi: Komunikasi dalam lingkungan yang besar dan luas.  

5. Komunikasi Public / retorika: Komunikasi kepada pendengar dalam jumlah 

besar.  

6. Komunikasi Massa: Komunikasi kepada pendengar atau penonton dalam 

jumlah besar melalui media.  

7. Komunikasi Lintas Budaya: Komunikasi antara orang – orang dengan latar 

belakang budaya yang berbeda.  

2.1.4 Komunikasi Interpersonal 

Pernahkah berfikir mengenai alasan mengapa anda harus berkomunikasi? 

William Schutz (1996) (Wood, 2013:13) dalam buku “Komunikasi Interpersonal” 

seorang psikolog, menggembangkan teori mengenai kebutuhan interpersonal. Ia 

menegaskan bahwa hubungan interpersonal yang berkelanjutan tergantung dari 

seberapa baik hal tersebut berkaitan dengan tiga kebutuhan dasar yaitu afeksi, inklusi 

dan control. Kebutahan Afeksi, yaitu keinginan untuk memberi dan mendapatkan 

kasih sayang. Kebutuhan yang kedua Inklusi, yaitu keinginan untuk menjadi bagian 

dari kelompok sosial tertentu. Dan yang terakhir kebutuhan control, yaitu kebutuhan 

untuk mempengarui orang atau peristiwa dalam kehidupan.  

Komunikasi Interpersonal banyak membahas tentang bagaimana suatu 

hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan suatu hubungan dan keretakan suatu 
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hubungan. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2005:73).  

Teori komunikasi interpersonal telah diperkenalkan oleh para ahli komunikasi 

sejak lama. Bahkan pada awal kemunjulan penelitian mengenai hubungan dan cara 

berkomunikasi antara dua atau lebih orang, komunikasi interpersonal menjadi kajian 

paling disukai karena secara temuan selalu menghasilkan jenis komunikasi 

interpersonal dan melahirkan jenis - jenis komunikasi lain yang sat ini banyak di 

pelajari dan di kembangkan.  

Dari definisi beberapa ahli dapat disimpulkan, komunikasi interpersonal 

merupakan proses penyampaian informasi, pikiran dan sikap tertentu antara dua orang 

atau lebih yang terjadi pergantian pesan baik sebagai komunikan maupun komunikator 

dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, mengenai masalah yang akan 

dibicarakan yang akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku.  

Komunikasi Interpersonal sangat potensial untuk menjalankan fungsi 

instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain,karena kita 

dapat menggunakan ke lima alat indera kita untuk memberikan stimuli sebagai daya 

bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Sebagai komunikasi 

yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi interpersonal berperan penting 

hingga kapan pun, selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya 

komunikasi tatap muka ini, membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya.  

2.1.4.1 Model Komunikasi Interpersonal 
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Model adalah representasi dari sesuatu dan bagian ia dapat bekerja. Model awal 

dari komunikasi Interpersonal cukup sederhana. Ada beberapa model komunikasi 

interpersonal: 

1. Model Linear 

Model pertama dalam komunikasi interpersonal digambarkan sebagai bentuk yang 

linear atau searah, proses di mana seseorang bertindak terhadap orang lain. Ini adalah 

model lisan yang terdiri dari lima pertanyaan. Kelima pertanyaan tersebut berguna 

untuk mendeskripsikan urutan tindakan yang menyusun aktifitas komunikasi, yaitu: 

 Siapa? 

 Apa yang dikatakan 

 Berbicara pada siapa? 

 Apa dampak dari pembicaraan tersebut? 

2. Model Interaktif 

Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengar 

memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang di sampaikan oleh 

komunikan. Model interaktif ini menyadari bahwa komunikator menciptakan dan 

menerjemahkan pesan dalam konteks pengalaman pribadinya. Semakin banyak 

pengalaman pribadinya. Semakin banyak pengalaman seorang komunikator dalam 

berbagai kebudayaan, akan semakin baik pemahaman terhadap orang lain. Ketika 

pengalaman komunikasinya masih minim, kesalah pahaman sangat mungkin terjadi.  
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3. Model Transaksional 

Model transaksional menekankan pola komunikasi yang dinamis dan berbagai 

peranan yang dijalankan seseorang dalam proses interaksi. Salah satu ciri model ini 

adalah penjelasan mengenai waktu yang menunjukan fakta bahwa pesan, gangguan, 

dan pengalaman senantiasa berubah dari waktu ke waktu.  

Model transaksional mengganggap bahwa gangguan muncul di seluruh proses 

komunikasi interpersonal. Pengalaman dari setiap komunikator dan pengalaman yang 

dibagikan dalam proses komunikasi berubah setiap waktu. Ketika bertemu orang baru 

dan menemukan pengalaman yang memperkaya perspektif, kita mengubah cara 

berinteraksi dengan orang lain. Interaksi yang dilakukan secara intensdalam waktu 

yang cukup lama akan membuat hubungan personal menjadi semakin santai dan akrab.  

Dalam model transaksional juga terdapat penjelasan bahwa komunikasi terjadi 

dalam sistem yang mempengarui apa dan bagaimana seseorang dapat berkomunikasi 

serta apa makna yang tercipta dari proses tersebut. Sistem ini termasuk dalam 

lingkungan bersama antara komunikator (kampus, Kota, tempat kerja, agama, 

komunitas sosial atau kebudayaan) dan lingkungan personal (keluarga, komunitas 

agama, sahabat karib).  

Model komunikasi transaksional tidak melihat seseorang berperan sebagai 

komunikator atau komunikan. Kedua pihak berkomunikasi berada pada posisi setara 

dan saling bertukar peran secara bersamaan. Artinya, selama proses komunikasi, anda 

bisa jadi pihak yang mengirimkan pesan (dengan bicara atau menganggukkan kepala), 

menerima pesan atau melakukan keduanya dalam waktu bersamaan 

(menginterpretasikan pesan dari orang lain sambil menganggukkan kepala dengan 
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tanda setuju). Oleh karena komunikasi interpersonal melibatkan banyak orang, maka 

didalamnya terdapat gangguan etika (Rothwell,2004 dalam Wood, 2013:21).  

2.1.4.2 Prinsip – Prinsip Dalam Komunikasi Interpersonal 

Pandangan pertama kita pada komunikasi interpersonal menunjukan delapan prinsip 

dasar efektifitas.  

1. Prinsip 1: Kita Tidak Mungkin Hidup Tanpa Berkomunikasi.  

2. Prinsip 2: Komunikasi Interpersonal adalah Hal yang Tidak Dapat Di rubah  

3. Prinsip 3: Komunikasi Interpersonal Melibatkan Masalah Etika 

4. Prinsip 4: Manusia Menciptakan Makna dalam Komunikasi Interpersonal  

5. Prinsip 5: Metakomunikasi Mempengarui Pemaknaan 

6. Prinsip 6 : Komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang 

berkelanjutan 

7. Prinsip7: Komunikasi Tidak Dapat menyelesaikan semua hal 

8. Prinsip 8: Efektivitas Komunikasi Interpersonal adalah sesuatu yang dapat 

dipelajari  

2.1.5 Komunikasi Verbal  

Komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan simbol – simbol 

verbal, baik secara lisan maupun tulisan. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis 

simbol yang menggunakan satu kata atau lebih (Mulyana, 2005:260).  
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2.1.6 Komunikasi Non Verbal  

Komunikasi non verbal adalah setiap informasi atau emosi yang 

dikomunikasikan tanpa menggunakan kata-kata atau non linguistik. Komunikasi 

nonverbal penting karena apa yang sering kita lakukan mempunyai makna jauh lebih 

penting dari pada apa yang kita katakan (Budyatna & Ganiem, 2011:110 dikutip dalam 

rohmatun dkk).  

Menurut Samovar & Porter (1991) dalam Mulyana (2005:308), komunikasi 

nonverbal mencakup perilaku yang sengaja dan tidak disengaja sebagai bagian dari 

peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita memengirim banyak pesan nonverbal 

tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Dalam 

penelitian ini, komunikasi nonverbal digunakan sebagai salah satu cara yang dominan 

untuk mengungkapkan diri. Karena pesan pengungkapan diri yang akan disampaikan 

bersifat pribadi dan krusial, maka komunikasi nonverbal lebih banyak digunakan 

daripada komunikasi verbal.  

2.1.6.1 Fungsi – Fungsi Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah fungsi penting. Ada enam 

fungsi utama (Ekman, 1965; Knapp, 1978 dalam Devito, 1997: 177-178).  

1. Untuk menekankan: kita menggunakan komunikasi nonverbal untuk 

menonjolkan atau menekankan beberapa bagian pesan verbal, misalnya anda 

tersenyum untuk menekankan kata atau ungkapan tertentu.  

2. Untuk melengkapi: kita juga menggunakan komunikasi nonverbal untuk 

memperkuat warna atau sikap umum yang di komunikasikan oleh pesan verbal.  
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3. Untuk menunjukan kontradiksi: kita dapat secara sengaja mempertentangkan 

pesan verbal kita dengan gerakan nonverbal.  

4. Untuk mengatur: gerak - gerak nonverbal dapat mengisyaratkan keinginan 

untuk mengantur pesan verbal. Missal dengan mengerutkan bibir, 

mencondongkan badan kedepan atau membuat gerakan tangan ini menunjukan 

anda ingin mengatakan sesuatu.  

5. Untuk mengulang: kita dapat mengulanggi atau merumuskanulang makna dari 

pesan verbal, misalnya mengatakan “oke” dengan tangan tanpa harus berkata - 

kata.  

6. Untuk menggantikan: komunikasi nonverbal juga dapat menggantikan pesan 

verbal, misalnya mengatakan “iya” dengan menganggukkan kepala dan kata 

“tidak” dengan menggelengkan kepala. 

2.2 Teori Interaksionisme Simbolik   

Teori interaksionisme simbolik merupakan teori yang berusaha menjelaskan 

bahwa interaksi antar individu melibatkan penggunaan simbol – simbol. Ketika kita 

berinteraksi dengan orang lain, kita berusaha mencari makna yang cocok dengan yang 

di maksud oleh orang tersebut. Selain itu, kita juga menginterprestasikan apa yang di 

maksud dengan orang lain melalui simbolis yang di bangun. Interaksi simbolik dapat 

di katakana perpaduan dari perspektif sosiologis dan perspektif komunikologis, oleh 

karena interaksi simbolik adalah istilah dan garapan sosiologis, sedangkan simbolik 

adalah istilah dan garapan komunikasi. (effendi, 2003:390) 

Selain itu hasil dari pemikiran George Herbert Mead (1863-1931 di kutip 

dalam Intan permata Sari). Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat 



 

16 

 

nonverbal (seperti body language, gerak fisik, baju, status, dll) dan pesan verbal 

(seperti kata-kata, suara, dll) yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh 

semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang 

mempunyai arti yang sangat penting (a significant symbol.) 

2.3 Perilaku Komunikasi  

2.3.1 Definisi Perilaku Komunikasi  

Perilaku komunikasi menurut ilmu komunikasi ialah suatu tindakan seseorang , 

kelompok , atau khalayak , ketika terlibat di dalam proses komunikasi. Menurut siti 

chotijah dalam tesisnya memandang perilaku komunikasi  sebagai cara bagaimana 

individu berkomunikasi, meliputi jomunikasi verbal dan non verbal. Cara komunikasi 

dapat diartikan sebagai cara berbicara, pemilihan bahasa, penggunaan isyrat, gesture, 

facial, maupun postural dalam berkomunikasi.  

Perilaku adalah perbuatan motoris seperti berbicara, berjalan, berlari, bergerak, 

dan lain – lain. Tetapi selain itu, perilaku juga mencakup bermacam - macam fungsi 

seperti melihat, mendengar, mengingat, berfikir, dan berpenampilan.  

Mar’at dan kartono (2006:1) dalam buku “perilaku manusia” memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang 

berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil. Untuk aktivitas ini, 

merekaharus berbuat sesuatu misalnya kaki yang harus di letakan pada kaki yang lain. 

Jelas ini sebuah bentuk perilaku.  
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Wardiah (2016) dalam bukunya” teori perilaku dan budaya organisasi”, 

disebutkan beberapa pengertian perilaku menurut para ahli di antaranya:  

1. Menurut Gibson, perilaku adalah suatu aktivitas yang di kerjakan seeorang.  

2. MenututF. Polhaupessy menguraikan perilaku adalah sebuah gerakan yang 

dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, mengendarai 

sepeda motor atau mobil.  

3. Menurut soekidjo, perilaku adalah kegiatan atau aktivitas organisme ( 

makhluk hidup) yang bersangkutan 

4. Departemen pendidikan nasional (depdiknas) berpendapat bahwa perilaku 

juga merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau 

lingkungan.  

5. Skinner menyatakan bahwa perilaku adalah respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus (rangsangan dari luar). 

2.3.2 Batasan Perilaku Manusia 

Bloom membedakan perilaku dalam tiga domain perilaku yaitu kognitif 

(cognitive), afektif (affective), dan psikomotor (psychomotor). Ada 3 ranah perilaku, 

diantaranya: 

1. Pengetahuan (knowledge) 

Merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang 

(overt behavior). Pengetahuan sendiri memiliki arti hasil dari mengetahui yang 

terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu.  

2. Sikap (attitude)  
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Sikap merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku atau biasa diartikan 

sebagai reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu 

stimulus atau objek. Sedangkan menurut newcomb, salah satu seorang psikolog 

sosial, sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan 

bukanlah pelaksanan motif tertentu. Sikap adalah sebuah reaksi terbuka atau 

aktivitas tapi predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup.  

3. Tindakan (practice) 

Merupakan berbagai kecenderungan untuk bertindak dari segi praktik. Sikap 

belum tentu terwujud dalam bentuk tindakan. Untuk mewujudkan sikap 

menjadi tindakan, diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan, seperti 

fasilitas dan saranaprasarana (wardiah, 2016:16-19).  

2.3.3 Macam – Macam Sikap  

Jalaluddin rakmat (2012:134) dalam buku psikologi komunikasi, menyebutkan 

ada dua macam sikap diantaranya:  

1. Sikap Terbuka 

Orang - orang yang memiliki sikap terbuka, memiliki ciri-ciri seperti berikut: 

1. Menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan logika.  

2. Membedakan dengan mudah, melihat nuansa.  

3. Berorientasi pada isi.  

4. Mencari informasi dari berbagai sumber.  

5. Lebih bersifat provisional dan bersedia mengubah kepercayaannya.  

6. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian 

kepercayaannya.  
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2. Sikap Tertutup  

Orang yang memiliki sikap tertutup, memiliki ciri – ciri seperti berikut:  

1. Menilai pesan berdasarkan motif – motif pribadi.  

2. Berfikir sistematis, artinya berfikir hitam – putih (tanpa nuansa).  

3. Bersandar lebih banyak pada sumber pesan dari pada isi pesan.  

4. Mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumbernya sendiri, 

bukan dari sumber kepercayaan orang lain.  

5. Secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaan.  

6. Menolak, mengabaikan, mendistorsi dan menolak pesan yang tidak 

konsisten dengan sistem kepercayaannya.  

2.3.4 Faktor Personal Yang Mempengarui Perilaku Manusia  

 Secara garis besar ada dua faktor, yaitu: 

1. Faktor Biologis  

Menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan – aturan yang sudah di 

program secara genetis dalam jiwa manusia. Pengaruh biologis terhadap 

perilaku manusia tampak pada dua hal diantaranya: 

1. Adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia, dan bukan 

pengaruh lingkungan atau situasi yang lebih akrab dengan sebutan instink.  

2. Adanya dorongan motif biologis, seperti kebutuhan untuk memelihara 

kelangsungan hidup dengan menghindari sakit dan bahaya.  

2. Faktor Sosiopsikologis  

Dari proses sosial manusia memperoleh beberapa karakteristik yang 

mempengaruhi perilakunya. Karakteristik tersebut diklasifikasikan kedalam 

tiga komponen, yaitu: 
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1. Komponen efektif atau aspek emosional yang memiliki kaitan erat pada 

proses sosial.  

2. Komponen kognetif yakni aspek intelektual yang berkaitan dengan apa 

yang diketahui manusia.  

3. Komponen konatif adalah aspek volisional yang berhubungan dengan 

kebiasaan dan kemauan bertindak. (Rakhmad, 2012:32-34). 

2.3.5  Devinisi Motif Dan Motifasi  

Motif disini di istilahkan kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu 

kepuasan atau mencapai suatu tujuan atau dengan kata lain, daya gerak untuk 

mendorong seseorang untuk melalukan sesuatu (Masmuh, 2012:227).  

2.3.6 Pengungkapan Diri 

Menurut DeVito (1997:64), pengungkapan diri merupakan sebuah bentuk 

komunikasi dimana informasi mengenai diri kita yang biasanya kita sembunyikan kita 

beritahukan kepada orang lain. DeVito juga menyatakan beberapa aspek yang 

terkandung dalam definisi ini, yang mencakup:  

1. Pengungkapan diri merupakan suatu bentuk komunikasi  

2. Pengungkapan diri adalah informasi, dimana informasi yang dimaksudkan 

sebagai sesuatu hal yang belum diketahui sebelumnya oleh si pendengar, 

dengan kata lain informasi tersebut adalah pengetahuan baru.  

3.  Pengungkapan diri adalah informasi mengenai seseorang, yang meliputi isi 

pikiran, perasaan dan perilaku seseorang atau mengenai orang lain yang dekat 

dengan kita yang memiliki hubungan ketergantungan signifikan dengan kita.  



 

21 

 

4.  Pengungkapan diri mencakup informasi yang normalnya disembunyikan. Hal 

ini bukan hanya sekedar informasi yang belum diungkapkan sebelumnya, 

namun mengenai informasi yang sebelumnya tidak kita ungkapkan dan 

berusaha untuk menyimpan rahasia tersebut.  

5. Pengungkapan diri melibatkan sedikitnya satu orang lain. Dalam melakukan 

pengungkapan diri, komunikasi yang dilakukan sedikitnya diantara dua orang, 

karena pengungkapan diri bukan merupakan komunikasi intrapersonal.  

Pengungkapan diri ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi perilaku, 

perasaan, keinginan, motivasi dan ide yang sesuai dan terdapat di dalam diri orang 

yang bersangkutan. Kedalaman dari pengungkapan diri seseorang tergantung pada 

situasi dan orang yang diajak untuk berinteraksi. Jika orang yang berinteraksi dengan 

kita menyenangkan dan membuat kita merasa aman serta dapat membangkitkan 

semangat maka kemungkinan bagi kita untuk lebih membuka diri amatlah besar. 

Sebaliknya pada beberapa orang tertentu kita dapat saja menutup diri karena merasa 

kurang percaya (Dayakisni, 2006:88 di kutip dalam Rohmatun dkk).  

Raven & Rubin (dalam Dayakisni, 2006:88 di kutip dalam Rohmatun dkk), juga 

menjelaskan bahwa dalam proses pengungkapan diri nampaknya individu-individu 

yang terlibat memiliki kecenderungan memiliki norma timbal balik. Bila seseorang 

menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi pada kita, kita akan cenderung memberikan 

reaksi yang sepadan. Pada umumnya kita mengharapkan orang lain memeperlakukan 

kita sama seperti memperlakukan mereka.  

2.4 Lesbian  

2.4.1 Definisi Lesbian  
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Lesbian atau lesbian isme berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah Lautan 

Egeis yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Konon siapa saja yang lahir di 

pulau itu nama belakangnya akan di ikuti kata Lesbian, namun tidak semua orang yang 

memakai nama tersebut adalah lesbian. Mereka meneruskan kebiasaan tersebut untuk 

menghormati leluhur sebelumnya dan agar kebiasaan itu tidak hilang oleh waktu 

karena semakin zaman terus berkembang orang-orang pun lebih mengenal istilah 

lesbian sebagai lesbian (Kartono, 2009:249).  

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi 

seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai 

perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual (Agustine, 

2008). Lesbian merupakan seorang wanita yang memiliki emosi secara seksual dan 

erotis memiliki ikatan yang penting dengan wanita lain (Oetomo, 2008 dikutip dalam 

Rohmatun dkk).  

Berdasarkan definisi dan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa lesbian adalah 

seorang perempuan yang memiliki ketertarikan kuat secara fisik, emosi maupun 

seksual pada sesama perempuan. Pada kelompok lesbian terdapat semacam label yang 

muncul karena adanya dasar karakter atau penampilan yang terlihat berbeda pada 

seorang lesbian yaitu, Butcy atau butchy, Femme dan Andro.  

Butcy (B) adalah lesbian yang berpenampilan tomboy, kelaki-lakian, lebih suka 

berpakaian laki-laki (kemeja laki-laki, celana panjang, celana pendekdan potongan 

rambut sangat pendek).  

Femme (F) adalah lesbian yang berpenampilan dan berpakaian feminim, lembut 

layaknya seperti perempuan pada umumya.  
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Andro atau Androgyne (A) adalah perpaduan penampilan antara butcy dan 

femme. Lesbian andro memliki sifat lebih fleksibel, artinya individu tersebut bisa saja 

bergaya tomboy tapi tidak kehilangan sifat feminimnya. (Agustine, dalam Rohmatun 

dkk, 2015).  

2.4.2 Jenis – Jenis Lesbian  

Lesbian terbagi atas 3 macam label, yaitu, Butcy atau butchy, Femme dan Andro. 

Dari ketiga label ini mereka meliki ciri – ciri yang berbeda antara lebel yang satu 

dengan lebel yang lainnya. Misalnya dari segi penampilan, berpakaian, model rambut, 

dangaya berbicara (Agustin dalam Tarigan Megawati, 2011:37-38) 

1. Butcy  

Lesbian butch atau lebih dikenal dengan istilah butcy seringkali mempunyai stereotip 

sebagai pasangan yang lebih dominan dalam hubungan seksual. Terkadang dalam 

hubungannya adalah satu arah sehingga butcy lebih digambarkan sebagai sosok yang 

tomboy, dominan, aktif, agresif, melindungi dan lain-lain. Butcy dapat dibagi atau 

diklarifikasi menjadi 2 tipe:  

1. Soft Butcy  

Sering digambarkan mempunyai kesan yang lebih feminim dalam cara berpakaian dan 

potongan rambutnya. Secara emosional dan fisik tidak mengesankan bahwa mereka 

adalah pribadi yang kuat atau tangguh. Dalam kehidupan sehari-hari pada kehidupan 

lesbian, istilah Soft Butch sering dianggap seperti dengan lesbian andro (A).  

2. Stone Butcy  
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Sering digambarkan lebih maskulin dalam cara berpakaian maupun potongan 

rambutnya. Mengenakan pakaian laki-laki, terkadangmembuatdadanya agar terlihat 

lebih rata dan menggunakan sesuatu didalam pakaian dalamnya sehingga menciptakan 

kesan berpenis. Butcy yang berpakaian maskulin seringkali lebih berperan sebagai 

seorang “laki-laki” baik dalam suatu hubungan dengan pasangannya, maupun saat 

berhubungan seks. Stone Butch sering kali disebut dengan Strong Butch dalam istilah 

lain untuk lebel lesbian ini.  

2. Femme 

Femme lebih mengadopsi peran sebagai feminim dalam suatu hubungan dengan 

pasangannya. Femme yang berpakaian feminim selalu digambarkan mempunyai 

rambut panjang dan berpakaian feminim. Femme sering kali digambarkan atau 

mempunyai stereotip sebagai pasangan yang pasif dan hanya menunggu atau 

menerima saja.  

3. Andro  

Andro yaitu perpaduan antara buchi dan femme yang bercampur jadi satu, biasanya 

penampilan seorang andro rambut pendek kelakuan setengah 18 laki- laki setengah 

lagi perempuan. Pasangan yang di pilih andro adalah femme.  

2.5 Simbol Interaksi Kaum Lesbian  

2.5.1 Simbol Interaksi Kaum Lesbian Melalui Penampilan / Fisik  

Simbol-simbol tersebut pula yang digunakan oleh para informan yang 

mengisyaratkan bahwa mereka adalah seorang lesbian. Ada beberapa simbol yang 

ditunjukkan yang menunjukkan bahwa simbol yang dipakai tersebut khusus untuk para 
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lesbian. Namun simbol tersebut dipakai hanya pada kalangan lesbian yang berperan 

sebagai butchi. Melalui pemberian simbol-simbol yang ditunjukkan oleh para lesbian 

tersebut merupakan salah satu isyarat yang digunakan kelompok lesbian untuk 

mengungkapkan identitas dirinya bahwa ia adalah seorang lesbian.  

Dapat dilihat ketika para lesbian menggunakan penampilan yang menunjukkan 

isyarat atau ciri-ciri khusus seperti tindik hitam ditelinga kiri serta selalu memakai 

kemeja atau kaos bewarna hitam, memakai cincin di jari manis kiri dan ketika 

memegang cangkir jari kelingking mereka diberdirikan adalah salah satu simbol yang 

menunjukkan bahwa mereka adalah seorang lesbian. Selain dari penampilan juga 

dapat dilihat dari bahasa-bahasa tertentu yang mana hanya kelompok lesbian tersebut 

yang mengatahuinya. Namun simbol tersebut hanya digunakan oleh kelompok butchi.  

2.5.2 Simbol Interaksi Kaum Lesbian Melalui Bahasa, Sikap Atau Perilaku  

1. Bahasa: 

Isyarat suara sangat penting perannya dalam pengambangan yang signifikan. 

Fungsi bahasa atau simbol yang digunakan yang signifikan pada umumnya adalah 

menggerakkan tanggapan yang sama di pihak individu yang berbicara dan juga pihak 

lainnya. Kumpulan isyarat suara yang paling mungkin menjadi simbol yang signifikan 

adalah suara karena pada suara simbol yang yang menjawab makna yang dialami 

individu pertama dan yang mencari makna kedua. Isyarat suara yang mencapai situasi 

seperti itulah yang dapat disebut sebagai simbol bahasa.  

Bahasa sebagai sistem yang sangat luas dan kata-kata adalah simbol yang 

digunakan untuk menggantikan sesuatu yang lain. Dari semua informan lesbian ini 

mempunyai simbol bahasa tersendiri. Kata-kata yang digunakan para kelompok 
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lesbian tersebut hanya diketahi oleh orang yang bersangkutan yaitu lesbian itu sendiri. 

Namun tidak semua bahasa lesbian yang semuanya diketahui oleh para lesbian. Simbol 

merupakan sesuatu yang disepakati bersama. Hal itupun yang dialami oleh berbagai 

kelompok lesbian. Ada beberapa bahasa yang para lesbian tidak ketahui dikarenakan 

mereka berasal dari komunitas yang berbeda. Bahasa tersebut mempunyai makna yang 

berbeda jika mungkin diartikan dalam Bahasa Indonesia yang sebenarnya. Hal itu 

bertujuan agar dapat digunakan pada situasi tertentu yang mana jika kelompok lesbian 

tersebut sedang berkumpul dan ada outsider atau orang lain yang datang yang 

merupakan non lesbian maka mereka akan menggunakan simbol bahasa tersebut. 

Yang mana outsider tersebut tidak akan mengetahui makna atau arti dari sebuah 

bahasa tersebut. Contoh bahasa-bahasa tersebut adalah L ,belok ,line, beb ,pem ,GF, 

lurus, no label,. L ,line dan Belok yang merupakan persamaan lesbian , beb adalah 

Butchi atau yang berperan sebagai laki-laki dalam hubungan lesbian. pem merupakan 

Femme atau yang berperan sebagai perempuan dalam hubungan lesbian, GF 

merupakan pasangan/pacar lesbian , lurus merupakan wanita heteroseksual, no label 

lesbian yang tidak masuk dalam kategori, double adalah dua pasangan lesbian yang 

sedang berpacaran, linak merupakan laki-laki heteroseksual, pecongan merupakan 

pasangan lesbian yang sedang berpacaran.  

2. Sikap:  

Isyarat atau gesture yang mana merupakan salah satu mekanisme tindakan 

dalam proses menjalani perannya sebagai seorang lesbian. Sebagai seorang lesbian ia 

akan mempunyai sikap atau perilaku yang memiliki perbedaan dengan wanita lainnya. 

Contoh perilaku tersebut adalah Memberi tatapan, perhatian yang lebih pada wanita 

dan berusaha mendekati perempuan yang dia sukai. Seorang lesbian akan 
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memperlihatkan ketertarikannya pada wanita yang ia sukai layaknya wanita 

heteroseksual. 
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2.6 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang terkait dengan proposal skripsi saya yang menjadikan 

referensi saya dalam penyusunanada 3 yaitu: 

1. Meily Rohmatun, Prahastiwi dengan menggunakan judul Pola 

Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian dalam mengungkapkan 

Diri(Self Disclousure) (Studi Kasus Peran Komunikator dan 

Komunikan Kaum Lesbian dalam Berkomunikasi terkait pengungkapan 

diri terhadap komunitasnya di Kota Tegal), 2015. Ada pun persamaan 

dari jurnal milik Meily Rohmatun, Prahastiwi yaitu penelitian terfokus 

pada pembahasan mengenai komuikasi Interpersonal terhadap kaum 

lesbian. Untuk perbedaan nya penekanan penelitian ada pada peranan 

komunikator dan komunikan kaum lesbian dengan menggunakan teori 

penggungkapan diri , serta lokasi penelitian yang berbeda. Kontri busi 

jurnal terhadap skripsi saya sebagai referensi.  

2. Muhammaad Nada Saputra, Jurnal: Fenomena Komunikasi Mahasiswi 

Lesbian Lebel Butch Di Kota pecan Baru ,2016. Adapun persamaan dari 

jurnal Muhammad Nada Saputra yaitu penelitian tersebut terfokus pada 

pembahasan mengenai motive komunikasi terhadap kaum lesbian. 

Untuk perbedaannya yaitu penekanan penelitian ada pada aspek 

komunikasi mahasiswa lesbian pada lebel butch. Serta letak penelitian 

yang berbeda. Kontribusi jurnal terhadap skripsi saya yaiu sebagai 

reverensi 
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3. Megawati taringan ,Skripsi :Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian 

Di Kota Pontianak Kalimantan Barat, 2011. Adapun persamaan dari 

skripsi milik Megawati tarigan yaitu penelitian tersebut terfokus pada 

pembahasan menegenai komunikasi interpersonal kaum lesbian di suatu 

daerah. Untuk perbedaannya yaitu penekanan penelitian ada pada aspek, 

serta lokasi penelitian yang berbeda. Kontribusi skripsi milik 

MegawatiTarigan terhadap skripsi milik saya sebagai reverensi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


