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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Ilmu Komunikasi  

Setiap hari manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Sifat 

manusia yang tidak dapat terlepas dengan manusia yang lain menunjukkan bahwa 

setiap orang butuh berkomunikasi. Secara kebutuhan komunikasi tidak hanya 

dilakukan individu dengan individu dalam kegiatan sosial sehari-hari namun juga 

pada organisasi atau komunitas, seperti dalam penelitian ini yakni komunitas 

Klinik Nikah Malang, sebelum membahas lebih jauh tentang komunitas maka 

peneliti perlu melengkapi dengan pengertian komunikasi menurut para ahli 

sebagai berikut :  

Pertama peneliti mengutip pengertian komunikasi dari Roger dan D 

Lawrence (1981), dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2004 : 19). 

mengatakan bahwa komunikasi adalah :  

“Suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya 

akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”  

 

Selanjtunya peneliti juga mengutip  pengertian komunikasi dari  Djalaludin 

Rakhmat (2007:3), Raymond S Ross, melihat komunikasi yang berawal dari 

proses penyampaian suatu lambing : 

 “A transaction process involving cognitive sorting, selecting, and sharing 

of symbol in such a way as to help another elicit from his own experiences 

a meaning or responses similar to that intended by the source.”  
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Lian halnya dengan definisi komuniasi yang diberikan oleh (Effendy Onong 

Uchana, 2005:28) Menurtnya komunikasi yaitu : 

“Proses pernyataan antara manusia yang dinyatakan adalah pikiran atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa 

sebagai penyalurnya.”  

 

Dari beberapa pengertian mengenai komunikasi di atas, peneliti dapat memaknai 

bahwa: komunikasi merupakan suatu proses pertukaran pesan atau informasi 

antara dua oaring atau lebih, untuk memperoleh kesamaan arti atau makna 

diantara mereka. 

Setelah memahami tentang pengertian komunikasi diatas, selanjutnya 

Menurut Effendy (2005:6), ruang lingkup Ilmu Komunikasi berdasarkan 

komponen terdiri dari: 1. Komunikator (communicator) 2. Pesan (message) 3. 

Komunikan  (communican) 4. Media (media) dan 5. Efek (effect)  

1. Komunikator  

Komunikator atau orang yang menyampaikan pesan harus berusaha 

merumuskan isi pesan yang akan disampaikan. Sikap dari komunikator 

harus empati, jelas. Kejelasan kalimat dan kemudahan bahasa akan sangat 

memperngaruhi penerimaan oleh komunikan. 

2. Pesan 

Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambing. Lambing bahasa 

dinyatakan baik lisan maupun tulisan. Lambang suara berkaitan dengan 

intonasi suara. Lambang gerak adalah ekspresi wajah dan gerakan tubuh, 

sedangkan lambang warna berkaitan dengan pesan yang disampaikan 
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melalui warna tertentu yang mempunyai makna, yang sudah diketahui 

secara umum, misalnya merah, kuning, dan hijau pada lampu lalu lintas.  

3. Komunikan  

Komunikan adalah penerima pesan. Seorang penerima pesan harus 

tanggap atau peka dengan pesan yang diterimanya dan harus dapat 

menafsirkan pesan yang diterimanya. Satu hal penting yang harus 

diperhatikan adalah persepsi komunikan terhadap pesan harus sama 

dengan persepsi komunikator yang menyampaikan pesan.  

4. Media  

Media adalah sarana atau saluran dari komunikasi. Bisa berupa media 

cetak, audio, visual dan audio-visual. Gangguan atau kerusakan pada 

media akan memperngaruhi penerimaan pesan dari komunikan. 

5. Efek  

Efek atau dapat disebut pengaruh, juga merupakan bagian dari proses 

komunikasi. Namun, efek ini dapat dikatakan sebagai akibat dari proses 

komunikasi yang telah dilakukan. Seperti yang dijelaskan Cangara, masih 

dalam bukunya “Pengantar Ilmu Komunikasi”, pengaruh atau efek adalah:  

2.2 Tinjauan Tentang Komunikasi Interpersonal  

Dalam penelitian kajian komunikasi peneliti fokuskan pada jenis 

komunikasi interpersonal dimana aktivitas komunikasi interpersonal lebih sering 

terjadi dalam penyampaian pesan dari pemateri kepada anggota komunitas 

“Klinik Nikah Malang” tentang taaruf. Terlebih jika angota komunitas telah 
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memutuskan untuk melakukan taaruf maka anggota komunita akan lebih intens 

berkomunikasi secara interpersonal kepada pemateri atau pimpinan dalam 

komunitas “Klinik Nikah Malang”. Komunikasi intrapersonal dapat diartikan 

sebagai penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator 

sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

yang membutuhkan pelaku atau personal lebih dari satu orang. R Wayne Pace 

mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah Proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. 

Komunikasi Interpersonal menuntut berkomunikasi dengan orang lain. 

Komunikasi jenis inni dibagi lagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi public, 

dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi Interpersonal juga berlaku secara 

kontekstual bergantung kepada keadaan, budaya, dan juga konteks psikologikal. 

Komunikasi antar pribadi (Interpersonal Communication) adalah 

komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka, yang memungkinkan 

adanya reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal 

(Mulyana, 2003:73). Sementara pendapat ahli lain mengemukakan bahwa pada 

hakikatnya komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator 

dengan seorang komunikan dimana komunikasi ini dianggap paling efektif dalam 

hal upaya untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku seseorang karena sifatnya 

yang dialogis, berupa percakapan, arus baliknya bersifat langsung (Effendy, 

2005:78). Komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat komunikasi 

dilancarkan. Komunikator mengetahui pasti apakah komunikasinya itu positif atau 

negatif, berhasil atau tidak . 
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Kelebihan dari sistem komunikasi ini adalah umpan balik yang bersifat 

segera. Sementara itu, agar komunikasi interpersonal dapat berjalan efektif, maka 

harus memiliki lima aspek efektifitas komunikasi yang dikemukakan oleh Joseph 

De Vito (1997: 259) yakni : 

1. Keterbukaan (Openess), yaitu keterbukaan yang mengacu pada 

keterbukaan dan kesediaan komunikator untuk bereaksi secara 

jujur terhadap stimulus yang datang dan keterbukaan peserta 

komunikasi interpersonal kepada orang yang ajak untuk 

berinteraksi. Salah satu contoh dari aspek ini yaitu menilai pesan 

secara objektif dengan menggunakan data dan keajegan logika. 

Dalam penyampaian pesan di Klinik Nikah adalah dengan 

memberikan pesan sebenar-benarnya terkait informasi dan tujuan 

komunitas ini didirikan. 

2. Empati (Emphaty), aspek kedua yakni empati (emphaty) adalah 

menempatkan diri kita secara emosional dan intelektual pada posisi 

orang lain. Empaty bisa dilakukan oleh pemateri kepada anggota 

komunitas Klinik Nikah Malang dengan cara terus intens dan 

konsisten menyampaikan pesan atau materi tentang taaruf dalam 

setiap kelas edu-nikah.  

3. Sikap mendukung (Supportiveness), sikap ini dapat mengurangi 

sikap defensif komunikasi yang menjadi aspek ketiga dalam 

efektivitas komunikasi, mendukung dalam lingkup komunitas 
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“Klinik Nikah Malang” bisa dilakukan dengan memberikan 

gambaran positif tentang taaruf dan keputusan melakukan taaruf.  

4. Sikap positif (Positiveness), hal lain yang harus dimiliki adalah 

sikap positif (positiveness). Seseorang yang memiliki sikap diri 

yang positif, maka ia pun akan mengkomunikasikan hal yang 

positif. Sikap positif juga dapat dipicu oleh dorongan (stroking) 

yaitu perilaku mendorong untuk menghargai keberadaan orang 

lain. Sikap positif bisa dilakukan kedua belah pihak baik pemateri 

dan anggota komunitas agar tidak terjadi kesalahfaham tentang 

penyampaian pesan atau materi. 

5. Kesetaraan (Equality), yang merupakan pengakuan bahwa masing-

masing pihak memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 

Komunikasi antar persona merupakan pengiriman pesan dari 

seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan 

balik yang lagsung. Kesataraan bisa dilalukan oleh “Klinik Nikah 

Malang” dengan membuka anggota sebanyak-banyaknya dari 

kalangan manapun agar regenerasi komunitas tetap berjalan. 

 

2.3 Kajian Tentang Taaruf 

Pengertian taaruf dalam sebuah jurnal milik Eliyyil Akbar, denga judul  

“Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari” 2015, menjelaskan bahwa 

taaruf adalah Secara bahasa, Ta’aruf bermakna “berkenalan” atau “saling 
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mengenal”. Berasal dari kata bahasa Arab “ta’aarafa”. 1 Mengenal ini bukan 

hanya terbatas pada mengenal nama saja. Dalam Islam, ta’aruf adalah sebuah 

proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam 

konteks pernikahan, ta’aruf adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup 

sebelum menikah. Taaruf merupakan sebuah metode perkenalan dalam Islam 

antara pria dan wanita yang ingin mengenal pasangannya untuk mencapai 

pernikahan.  Dengan adanya batasan dalam perspektif Islam untuk mengenal 

lawan jenis, maka ta’aruf menjadi sebuah solusi dalam mengenal calon 

pasangannya sebelum menikah. 

Menurut Ari Pusparini (2013:19 ) ta’aruf adalah proses perkenalan yang 

bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan 

coba-coba siapa tau berjodoh, namun ta’aruf menjadi mulia karena niatnya suci 

dan juga mulia. Ta’aruf juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai ilahiah 

(keTuhanan). Menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan 

disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. Ta’aruf juga melibatkan orang-orang 

terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.  

Adapun tata cara taaruf, sebagaimana yang peneliti kutip dari Rosidatun 

Munawaroh, 2018: 50) dalam penelitian yang berjudul “Konsep Ta’aruf Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam” sebagai berikut:  

a. Perkenalan (ta’aruf) tentunya, dalam batas-batas yang diperbolehkan 

menurut agama Islam, seperti tidak berkhalwat (berdua-duaan) atau 

ikhtilat (campur baur dengan yang bukan mahram).  
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b. Adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut 

Agama Islam.  

c. Melibatkan orang tua/wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang 

tepat. 

d. Pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, duaduanya 

harus berperan secara seimbang. 

 

2.4 Komunitas 

2.4.1 Pengertian Komunitas 

 Komunitas Klinik Nikah Malang adalah menjadi objek penelitian yang 

dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi interpersonal 

dijalankan secara efektif oleh para pelaku dalam hal ini pemateri dengan anggota 

komunitas yang mengikuti kelas edu-nikah. Seperti yang telah peneliti lakukan 

diawal untuk mengetahui lebih jauh tentang komunitas maka peneliti perlu 

mengathui terlebih dahulu tentang pengertian komunitas, menurut (Kertajaya 

Hermawan, 2008:12). Komunitas merupakan sejumlah orang (populasi) yang 

hidup bersamaan di suatu daerah. Dimana mereka memiliki tujuan yang sama. 

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari 

yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat 

antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau 

values.  

 Selanjutnya menurut (Bruce J. Cohen. 1992) Komunitas dapat 

didefinisikan sebagai kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal dalam 
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wilayah tertentu, memiliki kebudayaan dan gaya hidup yang sama, sadar sebagai 

satu kesatuan, dan dapat bertindak secara kolektif dalam usaha mereka dalam 

mencapai tujuan. Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah 

kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang 

biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-

ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas 

lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan 

memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi 

keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya. 

Menurut (Soerjono Soekanto. 1994) komunitas dimaknai sebagai suatu 

bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang 

murni, alamiah, dan memiliki tujuan yang sama. 

Dari beberapa defenisi komunitas para ahli diatas kemudian peneliti dapat 

memeberikan pemahaman bahwa komunitas Klinik Nikah Malang telah sesuai 

konsep yang dijelaskan oleh ahli diatas, dimana Klinik Nikah Malang dibentuk 

dalam sebuah wilayah tertentu secara alamiah dan memiliki tujuan yang sama 

yakni menyampaiakan pesan secara spesifik tenang pendidikan pra dan pasca 

nikah, khsusnya tentang taaruf. 

Pada dasarnya Klinik Nikah adalah sebuah komunitas yang mengarah 

pada gerakan dakwah, Gerakan dakwah dalam bentuk organisasi atau lembaga 

keislaman kian hari semakin banyak bermunculan seiring semakin bertambahnya 

kesadaran umat untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam. Mulai dari organisasi 
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dakwah Islam yang sudah puluhan tahun berdiri dan bersyiar di seluruh penjuru 

Indonesia hingga organisasi dakwah Islam yang baru-baru lahir. Salah satu bentuk 

organisasi atau lembaga dakwah Islam yang sedang menjadi tren saat ini adalah 

dalam bentuk komunitas dakwah seperti yang dilakukan oleh Klinik Nikah.  

Komunitas dakwah merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa 

individu muslim dari berbagai latar belakang yang berbeda, umumnya memiliki 

ketertarikan dan tujuan yang sama untuk mensyiarkan ajaran Islam. Individu-

individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, 

preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Setiap 

komunitas dakwah Islam memiliki gerakan dakwah yang berbedabeda, sesuai 

dengan fokus dakwahnya masing-masing yang disesuaikan dengan sasaran 

dakwah. Umumnya komunitas dakwah yang saat ini sedang berkembangan adalah 

komunitas dakwah kepemudaan, maksudnya komunitas yang didirikan dan diikuti 

oleh para pemuda pemudi Islam. Bentuk aktivitas dakwahnya pun beragam, 

misalnya melalui pengajian, mentoring, Tabligh Akbar, pelatihan-pelatihan, 

fashion busana muslim ataupun pakaian yang bertuliskan pesan dakwah, buku, 

musik, internet, aksesoris dan lain sebagainya, yang tidak lepas dari unsur-unsur 

dan nilai-nilai Islam. Selain itu sasarannya pun bermacam-macam, ada yang 

umum untuk masyarakat luas, atau khusus untuk pelajar dan mahasiswa, khusus 

anakanak jalanan/punk, ataupun khusus hanya untuk para muslim atau muslimah 

saja.  



 

17 
 

2.5 Teori Penetrasi Sosial dalam Komunikasi Interpersonal 

Teori Penetrasi sosial merupakan bagian dari teori komunikasi 

interpersonal yang menggambarkan sertra menguraikan hubungan antar dua 

individu atau lebih berkembang dari asalanya yang dangkal atau tidak intim, 

menjadi lebih personal atau lebih intim. Pada tahun 1973 teori penetrasi sosial ini 

dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Adapun asumsi dasar dari 

teori penetrasi sosial ini adalah : ketika suatu hubungan tertentu antar individu 

menjadi berkembang,  maka komunikasi akan mengalami pergeseran dari 

asalanya yang dangkal atau tidak intim, menjadi lebih personal atau lebih intim 

(Morisson, 2014:297). 

Perlu digarisbawahi bahwa Teori Penetrasi Sosial tetap memiliki batasan 

permanen yang menjaga kedekatan hubungan antara individu-individu yang 

menjalin interaksi. Seperti halnya jika individu terlalu membuka privasinya, maka 

diwaktu mendatang akan sulit untuk menjaga privasi individu tersebut. Karena 

ketika informasi diri yang sangat privasi diungkapkan, maka proses menutupi 

kembali hal-hal yang bersifat privasi akan sangat sulit dilakukan, dan akan 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukannya. 

Teori penetrasi sosial (social penetration) merupakan salah satu teori 

dalam kajian komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh dua orang ahli 

psikologi, Irwin Altman dan Dalmas A.Taylor (1973). Penetrasi sosial mengacu 

pada 1) sikap-sikap interpersonal yang nampak dan terjadi dalam interaksi sosial, 

dan 2) proses-proses subjektif internal yang mendahului, mendampingi dan 

mengikuti suatu pertukaran. Hal ini mencakup sikap berorientasi secara verbal, 
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non-verbal dan secara lingkungan, yang semuanya juga memiliki komponen-

komponen mendasar dan afektif/ emosional (Morisson, 2014;298). 

Teori penetrasi sosial berupaya mengidentifikasi proses peningkatan 

keterbukaan diri dan keintiman seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang 

lain. Menurut Irwin Altman dan Dalmas A.Taylor dalam (Morisson, 2014:299) 

ada sejumlah faktor yang berperan dalam mempercepat atau menghambat 

perkembangan suatu hubungan interpersonal, antara lain : 1) Karakteristik 

personal dari partisipan (personal characyeristic of participants ) Karakter 

personal seseorang meliputi sifat, ciri-ciri kepribadian, dan karakteristik 

kebutuhan sosial. 2) Hasil dari pertukaran(Outcomes of exchange) Apabila 

seseorang menyukai orang lain atau merasa memperoleh sesuatu dari sebuah 

hubungan, maka keadaan tersebut akan berbeda jika merasa tidak puas dengan 

hubungan tersebut. 3) Konteks Situasional (Situational Context) Perkembangan 

dari ikatan sosial dilatar belakangi oleh konteks lingkungan atau konteks 

situasional. Pada beberapa kasus seseorang dengan suka rela memasuki dan 

meninggalkan sebuah hubungan, misalnya mereka mungkin terdesak untuk 

mempertahankan sebuah ikatan dengan seseorang. Tekanan semacam ini atau 

tekanan yang lain bisa memiliki dampak pada riwayat dari sebuah pertemuan 

interpersonal. 
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2.6 Teori Self Disclosure Jauhari Window  

Dalam komunikasi interpersonal, teori yang punya kaitan erat adalah self 

disclosure model jauhari window, dalam teori tersebut banyak diugkap tentang 

keterbukaan diri. Pada aktivitas di Klinik Nikah keterbukaan atau pembukaan diri 

penting dilakukan baik dari sisi pemateri atau anggota komunitas yang akan 

mengarah atau melakukan taaruf kepada masing-masing calon pasangan.  

Menurut (DeVito, 1997: 62) Keterbukaan diri, ialah jenis komunikasi di 

mana kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita 

sembunyikan. Keterbukaan diri adalah jenis komunikasi mengacu pada 

pengungkapan informasi secara sadar, seperti peryataan mengenai sesuatu. 

Keterbukaan diri informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh penerima. 

Pengungkapan diri merupakan informasi tentang diri sendiri; tentang pikiran, 

perasaan, dan perilaku seseorang; atau tentang orang lain yang sangat dekat yang 

sangat dipikirkannya. Keterbukaan diri menyangkut informasi yang biasanya dan 

secara aktif disembunyikan. Teori self disclosure atau keterbukaan diri merupakan 

proses mengungkap reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita 

hadapi serta memberikan informasi guna memahami suatu tanggapan terhadap 

orang lain dan sebaliknya. Membuka diri berarti membagikan kepada orang lain 

persaan kita terhadap suatu yang telah dikatakan atau dilakukannya atau perasaan 

kita terhadap suatu kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan (DeVito, 1997: 

231-232). 



 

20 
 

Dikutip dari (Budyatna & Ganiem, 2011: 40 – 41) Pada model jauhari 

window sendiri terdapat empat istilah jendela tentang konsep diri yakni sebagai 

berikut : 

Jendela pertama ialah, “open Area” adalah informasi tentang seseorang 

yang telah diketahui oleh orang lain. Dalam lingkup penelitian di Komunitas 

Klinik Nikah open area bisa dicontoh kan dengan mengenal satu sama lain antara 

pemateri dengan anggota, selain itu juga tentang keterbuakaan maksud dan tujuan 

tentang taaruf yakni bisa mengenai nama target, waktu taaruf dan tata cara taaruf 

yang benar dari pemateri.  

Jendela kedua ialah, “Hiden area” adalah jendela rahasia yang berisi 

semua hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya diri kita sendiri saja 

yang tahu. Informasi biasanya meliputi hal yang bersifat pribadi.  

Jendelah ketiga ialah, “blind area” adalah jendela buta yang merupakan 

tempat informasi yang diketahui oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri tidak 

mengetahuinya atau menyadarinya. Biasanya ini terjadi atas perilaku yang di 

pengaruhi oleh keadaan, sehingga kita tidak menyadarinya dan mendapatkan 

masukan dari orang lain, membuat blind area kita berkurang.  

Jendela keempat ialah, “unknown” adalah jendela yang tak di kenal berisi 

informasi tentang kita, yang kita tidak mengetahuinya dan orang lain juga tidak 

mengetahuinya. Baru dapat mengetahuinya, ketika kita dapat pengalaman yang 

belum pernah kita coba dan orang lain dapat melihat bagaimana tingkah laku atau 

reaksi kita. Biasanya, jendela ini akan semakin mengecil semakin kita dewasa, 
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dikarenakan kita terus mengembangkan diri, mencoba pengalaman baru, dan 

belajar dari pengalaman.   

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu peneliti gunakan sebagai refrenisi sebagai bahan 

rujukan agar terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, berikut 

peneliti paparkan lima penelitian terdahulu tentang komunikasi interpersonal.  

Tabel 2.7.1 

Penelitian terdahulu 

No  Nama Peneliti 
Judul 

penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 
Lucy Pujasari 

Supratman1 

Komunikasi 

Interpersonal 

Pasangan 

Suami Istri 

Melalui 

Taaruf Online 

Dating 

Penelitian 

ini 

menggunak

an metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomenol

ogi 

Data diperoleh melalui wawancara 

mendalam dan observasi. Informan 

penelitian ini adalah pasangan suami 

istri yang telah menikah setelah 

dipertemukan oleh administrator 

rumah taaruf.com. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motif calon 

pasangan suami istri memilih 

pasangannya di rumahtaaruf.com 

berdasarkan pendidikan, usia, 

pekerjaan, daya tarik fisik, respons 

keluarga, dan suku budaya. Kata 

kunci: komunikasi interpersonal, 

taaruf daring, motif. 

2 
Ridwansyah Proses 

Komunikasi 

Interpersonal 

Kualitatif  Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pasangan yang melakukan 

ta’aruf hanya melalui tahap orientasi. 
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Dalam 

Ta’aruf Di 

Kota Banda 

Aceh 

Hal ini disebabkan oleh batasan yang 

ditetapkan dalam ta’aruf membatasi 

proses komunikasi interpersonal yang 

mereka jalani. Tahap afektif 

eksploratif, tahap afektif, dan tahap 

pertukaran stabil mereka jalani 

setelah mereka menikah. 

3 
Ana Yuniarti Komunikasi 

Interpersonal 

antara Kiai 

Dengan Santri 

Di Pesantren 

Terpadu Al 

Yasini Di 

Kabupaten 

Pasuruan 

Kualitatif 

deskriptif 

Komunikasi interpersonal dalam 

Pondok Pesantren melibatkan 

beberapa sumber informasi terdekat 

secara fisik maupun psikologis 

seperti Santri, Pengurus, Ustad dan 

Kyai dalam segala aspek kehidupan 

mereka Dengan sumber-sumber ini 

mereka saling bertukar informasi 

(pesan) pengalaman baik pengalaman 

akan pekerjaan mereka maupun 

kehidupan mereka sehari-hari.Unsur 

komunikasi tersebut berlangsung 

secara alami dan tidak direkayasa 

oleh mereka, informasi yang datang 

dari Kyai dipercaya 100 % 

kebenarannya oleh para santri. 

4 
PUTRI 

ATSARY 

UMMU 

KHODIJAH 

“Efektivitas 

Komunikasi 

Interpersonal 

Antara Model 

Dan 

Fotografer 

Dalam 

Kualitatif  
Komunikasi fotografer dengan model 

yang efektif ditandai dengan adanya 

proses yang interaktif antara 

fottografer dan model, dimana terjadi 

penyampaian informasi yang timbal 

balik antara fotografer dan model 

secara efektif baik secara verbal 
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Pendekatan 

Humanistik” 

maupun non verbal. Komunikasi 

yang kolaboratif, proaktif dan 

menghargai pendapat model dalam 

pengambilan gambar oleh fotoghrafer 

ternyata dapat membawa efek yang 

baik pada moment-moment baik 

sebelum maupun sesudah 

pemotretan. 

Peneliti menagamati bahwa aktifitas 

komunikasi non verbal meski tidak 

dijawab secara langsung saat proses 

wawancara, para baik Fotografer dan 

Model secara sadar maupun tidak 

sadar melakukan aktifitas komunikasi 

nonverbal dengan satu sama lainnya 

dianataraya melalui komunikasi 

haptic dengan bersentuhan langsung 

yakni salaman, kemudian komunikasi 

Objek atau penggunaan pakaian atau 

penampilan, kemudian paraleguistik 

terkait bahasa keakraban yang 

terkesan menja seperti panggilan. 

5 
Mohamad 

Faisal Islam. 

Strategi 

Komunikasi 

Interpersonal 

Dokter Gigi 

Muda Dalam 

Proses 

Perawatan 

Kesehatan 

Penelitian 

ini 

menggunak

an 

pendekatan 

interpretati

ve 

Dalam melakukan komunikasi 

interpersonal dengan pasien, para 

dokter gigi KOAS di Poliklinik 

Universitas Brawijaya Malang, 

menggunakan teknik-teknik tertentu 

seperti yang pertama adalah 

mendapatkan pasien terlebih dahulu, 

kemudian memberikan pelayanan-
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Gigi Pasien pelayanan yang sifatnya personal, 

yakni mengenal serta memanggil 

nama pasien, memberikan salam atau 

sapaan, berjabat tangan atau 

sentuhan, menjelaskan tindakan 

medis yang akan dilakukan, berusaha 

mengetahui kondisi pasien melalui 

komunikasi dengan memberi 

kesempatan kepada pasien untuk 

menjelaskan kondisinya. 

 

Pada lima penelitian terdahulu yang peneliti gunakan tersebut kesemuanya 

menitik fokuskan pada aktivitas komunikasi interpersonal, selain itu hal yang 

menjadi persamaan lainya adalah kesemuanya menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Sedangkan untuk hal yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu tersebut adalah pertama dari sisi objek penelitian, dimana 

dalam penelitian ini mengkaji aktivitas komunikasi interpersonal pada sebuah 

komunitas, artinya objek yang digunakan penelitian menjadi lebih fokus hanya 

pada lingkup komunitas Klinik Nikah. Kedua,hasil penelitian dalam penelitian 

terdahulu tersebut tidak satupun menjelaskan efektivitas penggunaan komunikasi 

interpersonal yang meliputi, keterbukaan, empaty, sifat mendukung dan kesetraan.  
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2.8 Kerangka Pemikiran 
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1. Proses Komunikasi 

2. Komunitas Sebagai  Media 

Dakwah 

3. Kesimpulan  

Rumusan Masalah 

“Bagaimana komunikasi interpersonal antara pemateri dan 

anggota komunitas dalam upaya taaruf dalam komunitas Klinik 

Nikah Malang? 

 

“Komunikasi Interpersonal” 

Proses Komunikasi 

Interpersonal 

Taaruf   

Komunitas Klinik Nikah 

Malang  

Teori Penetrasi Sosial    


