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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Konseptual 

Kajian teori ini dimaksudkan dalam rangka menelaah konsep-konsep yang diteliti, 

untuk memberikan jawaban konseptual terhadap permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan. 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Definisi Komunikasi 

Dalam kehidupan berkomunikasi, manusia mendapat berbagai manfaat. 

Informasi yang terjadi saat berkomunikasi terdapat pesan yang disampaikan 

kepada komunikan oleh komunikator. Andai manusia tidak melakukan kegiatan 

berkomunikasi maka bisa dibilang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Manusia hidup selalu butuh bantuan orang lain dan tidak bisa 

sendirian. 

Dalam bahasa Inggris komunikasi berasal dari kata Latin communicatio 

yang berarti “sama”, communico, communication, atau communicare yang 

berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama (communis) adalah 

asal kata yang paling umum disebut komunikasi, yang merupakan akar dari 

kata-kata Latin serupa lainnya. Komunikasi menunjukkan bahwa ide, makna, 

atau informasi adalah umum. (Mulyana, 2003:46). 

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian ide atau gagasan kepada 

orang lain. Hal ini sesuai dengan buku Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, 

komunikasi mengacu pada proses di mana seseorang menyampaikan informasi 

keada orang lain melalui media untuk memberi tahu atau mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku secara lisan atau tidak langsung menurut pendapat 

Onong Uchjana Effendy (2002 : 28).  
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Menurut Rogers dan Lawrence (Cangara, 2006:19). Komunikasi adalah 

suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba 

pada saling pengertian yang mendalam. Sedangkan menurut Harold D. 

Lasswell (Cangara, 2006:18) mendefinisikan komunikasi adalah “siapa yang 

menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan 

apa pengaruhnya”.    

Komunikasi menjadi sebuah peranan penting bagi kehidupan dalam 

berinteraksi di kehidupan sehari-seharinya, terutama komunikasi di dalam 

masyarakat terkecil yaitu keluarga dan untuk mendapatkan feed back 

diharapakan untuk mencapai tujuan berkomunikasi. Komunikasi merupakan 

suatu tujuan upaya untuk mencapai suatu kebersamaan. Dua orang sedang 

berkomunikasi dan saling bertukar pikiran untuk tujuan yang di inginkan maka 

pemahaman terhadap pesan harus di dapat oleh keduanya.  

Komunikasi adalah proses seorang komunikator dalam menyampaikan 

stimulus yang bertujuan untuk membentuk perilaku orang lain. Dalam 

penyampaian pesan, gagasan, emosi, keterampilan dan dapat menggunakan 

simbol seperti kata-kata, gambar, angka dll. Proses penyampaian, pembentukan, 

penerimaan dan pengelolaan pesan dalam komunikasi dapat memberikan 

pemahaman dan mendapatkan umpan balik dan reaksi.  

Informasi dapat menjadi tanda penerapan ide/gagasan, sikap, perasaan 

dan tindakan. Dalam pesan ini bisa membentuk kata-kata, lisan, gambar, angka, 

benda, gerak dan tanda-tanda lainnya. Dalam berkomunikasi bisa terjadi dalam 

diri sendiri, beberapa orang, dan banyak orang orang untuk mencapai suatu 

tujuan. Komunikasi didasarkan pada keinginan dan kepentingan pelakunya. 
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2.2 Komunikasi Keluarga 

Kajian komunikasi keluarga, apabila mengacu pada hakekat dasar 

komunikasi yaitu kegiatan yang melibatkan komponen komunikator, pesan, 

saluran dan komunikan, maka komunikasi keluarga adalah komunikasi dengan 

komponen-komponen yang terjadi di dalam keluarga. Keluarga berasal dari 

bahasa Sangsekerta yang terdiri dari kata “kaula” dan warga “kulawarga” yang 

berarti “anggota” “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan dimana 

beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah.  

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan 

perkawinan. Pada dasarnya keluarga itu adalah sebuah komunitas dalam “satu 

atap”. Kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap sebagai suami-istri dan 

saling interaksi dan berpotensi punya anak akhirnya membentuk komunitas 

baru yang disebut keluarga. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni merupakan 

satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum 

dewasa (Djamarah, 2004:16-17).   

Keluarga sangat berperan penting bagi perkembangan anak. Komunikasi 

sangat penting untuk membina sebuah hubungan dalam keluarga, sebab tanpa 

adanya komunikasi, hubungan yang akrab tidak dapat terjalin. Tujuan dari 

suatu komunikasi keluarga bukan hanya sekedar untuk menyampaikan 

informasi melainkan membentuk sebuah hubungan yang baik dengan orang 

lain. Komunikasi merupakan kebutuhan primer bagi anak. Dengan komunikasi 

yang baik, nilai-nilai yang baik dapat dibentuk. Komunikasi yang baik antara 

orangtua dan anak menunjukkan bahwa ada penerimaan orangtua kepada 

anaknya (Kuntaraf, 1999:205). 

Menurut Sutcliffe, hubungan anak dengan orang tua merupakan sumber 

emosional dan kognitif bagi anak. Hubungan tersebut memberi kesempatan 

bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungan maupun kehidupan sosial. 
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Hubungan anak pada masa-masa awal dapat menjadi model dalam 

hubunganhubungan selanjutnya. Hubungan awal ini dimulai sejak anak terlahir 

ke dunia, bahkan sebetulnya sudah dimulai sejak janin berada dalam kandungan 

.  

Dalam pandangan psiko analitik kuno, yang agak sukar untuk untuk 

dibuktikan secara jelas tetapi sesuai dengan banyak penelitian secara wajar, 

ialah bahwa anak kecil akan mengakhiri masa kanak-kanaknya dengan 

mengikat diri secara emosional pada orang tua yang berlainan jenis. Yaitu, anak 

laki-laki secara emosional lebih terikat pada ibunya, sedangkan anak 

perempuan lebih terikat pada ayahnya. 

Jika dari sudut pandang sosiologis, keluarga dapat diartikan dua macam 

yaitu dalam artiluas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah 

atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orangtua dan anak. Dan ciri 

khas keluarga yang umum terdapat hubungan berpasangan kedua jenis, 

perkawinan atau bentuk ikatan yang mengkokohkan hubungan tersebut, dan 

kehidupan berumah tangga.   

Komunikasi dalam keluarga adalah komunikasi yang terjadi di antara 

orangtua dengan anak-anaknya dan suami istri, dalam berbagai hal sebagai 

sarana bertukar pikiran, mengsosialisasikan nilai-nilai kepribadian orangtua 

kepada anaknya, dan menyampaikan segala persoalan atau keluh kesah dari 

anaknya kepada orangtuanya, jadi hakekat komunikasi keluarga dilaksanakan 

sebagai upaya untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis, untuk 

mencapai sasaran tersebut kondisi keluarga yang harmonis sangat berpengaruh 

terhadap proses komunikasi keluarga, artinya dalam keluarga jarang terjadi 

sikap pertentangan antar anggota, tidak saling menyudutkan dalam menghadapi 

masalah-masalah yang dihadapi.  
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Keluarga adalah satuan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak 

yang merupakan sistem sosial yang saling bergantung dan kumpulan yang 

saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.  

Komunikasi dalam interaksi keluarga dianggap penting untuk mencapai 

tujuan tertentu, komunikasi dikatakan berhasil kalau menghasilkan sesuatu 

yang diharapkan, komunikasi demikian harus dilakukan efektif orangtua 

sebagai pemimpin keluarga, dapat bergerak sebagai komunikator dan 

komunikan atau dapat menunjuk salah seorang anggota keluarga menjadi 

komunikator, komunikasi dalam keluarga yang berlangsung secara timbal balik 

dan silih berganti, bila orangtua ke anak atau anak ke orangtua interaksi 

orangtua dan anak sangat dibutuhkan oleh anak karena idealnya interaksi antara 

orangtua dan anak berjalan secara berkesinambungan dan rutin terutama pada 

remaja yang sedang berkembang mereka memerlukan arahan dan bimbingan. 

Keluarga memiliki delapan fungsi dalam membentuk kepribadian anak sebagai 

berikut:  

 fungsi keagamaan yang dapat dicerminkan dalam bentuk keimanan, 

ketaqwaan, dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat.  

 fungsi sosial budaya yang dapat dicerminkan dari sikap saling 

menghargai, patuh pada kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat.  

 fungsi cinta kasih tercermin dalam kehidupan yang harmonis, rukun 

dan bertanggung jawab.  

 fungsi melindungi yang menimbulkan rasa aman dan kehangatan yang 

tiada batas bandingan, baik lahir maupun batin.  

 fungsi reproduksi yang mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang 

direncanakan untuk menyumbang kesejahteraan manusia. 
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 fungsi sosialisasi pendidikan yang dapat diukur dari kemampuan 

membaca dan menulis serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

keluarga. 

 fungsi ekonomi yang dapat diwujudkan dalam bentuk mempunyai 

mata pencarian dan hidup berkecukupan.  

 fungsi pembinaan lingkungan yang dapat diwujudkan keluarga yang 

mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang dalam 

keadaan yang berubah secara dinamis. 

2.2.1 Bentuk Bentuk Komunikasi Keluarga 

Bentuk komunikasi keluarga sama halnya dengan bentuk interaksi yang 

berada dalam keluarga, menurut (Djamarah, 2014:122-134), ada 4 bentuk 

interaksi keluarga, sebagai berikut:  

A. Komunikasi orangtua yaitu suami-istri  

Komunikasi orangtua yaitu suami istri di sini lebih menekankan pada 

peran penting suami istri sebagai penentu suasana dalam keluarga. 

Keluarga dengan anggota keluarga (ayah, ibu, anak).  

B. Komunikasi orangtua dan anak  

Komunikasi yang terjalin antara orangtua dan anak dalam satu ikatan 

keluarga dimana orangtua bertanggung jawab dalam mendidik anaknya. 

Hubungan yang terjalin antara orangtua dan anak di sini bersifat dua arah, 

disertai dengan pemahaman bersama terhadap sesuatu hal dimana antara 

orangtua dan anak berhak menyampaikan pendapat, pikiran, informasi atau 

nasehat. Hubungan komunikasi yang efektif ini terjalin karena adanya rasa 

keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, kesamaan antara orangtua 

dan anak.  
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C. Komunikasi ayah dan anak  

Komunikasi di sini mengarah pada perlindungan ayah terhadap anak. 

Peran ayah dalam memberi informasi dan mengarahkan pada hal 

pengambilan keputusan pada anak yang peran komunikasinya cenderung 

meminta dan menerima. Misal, memilih sekolah. Komunikasi ibu dan anak 

lebih bersifat pengasuhan kecenderungan anak untuk berhubungan dengan 

ibu jika anak merasa kurang sehat, sedih, maka peran ibu lebih menonjol.  

D. Komunikasi anak dan anak yang lainnya  

Komunikasi ini terjadi antara anak satu dengan anak yang lain. 

Dimana anak yang lebih tua lebih berperan sebagai pembimbing pada anak 

yang masih muda. Biasanya dipengaruhi oleh tingkatan usia atau faktor 

kelahiran. Komunikasi keluarga penting dalam membentuk suatu keluarga 

yang harmonis, dimana untuk mencapai keluarga yang harmonis, semua 

anggota keluarga harus didorong untuk mengemukakan pendapat, gagasan, 

serta menceritakan pengalaman-pengalaman.  

2.2.2 Pengertian Orang Tua Dan Anak 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang tua ialah ayah dan 

ibu kandung. Semua yang mempunyai hubungan darah merupakan arti luas 

orang tua. Sedangkan ayah dan ibu merupakan arti sempit orang tua, sedangkan 

anak adalahketurunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Ayah dan ibu 

memiliki tanggung jawab untuk membimbing anaknya menjadi lebih baik lagi.  

Seorang anak dapat banyak belajar hal dari ayah dan ibunya, dengan kata lain, 

peran orang tua adalah factor terpenting dalam pertumbuhan anak. 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat 

membentuk sebuah keluarga. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arti 

dari “orang tua” adalah orang yang sudah tua yaitu ibu dan bapak. Menurut 
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H.M Arifin, M.Ed arti dari “orang tua” adalah “kepala keluarga”, dalam kata 

lain orang tua juga sebagai komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, 

dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat 

membentuk sebuah keluarga. 

Sedangkan menurut B. Simanjuntak, Orang tua merupakan wadah yang 

pertama anak mendapatkan pendidikan baik jasmani maupun rohani, kebiasaan 

dan Way Of Life. Orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan 

anak. 

Gunarsah berpendapat bahwa orang tua bahagia adalah apabila seluruh 

anggota Orang tua merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa 

ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan 

dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, 

emosi, dan sosia. Sebaliknya Orang tua yang tidak bahagia adalah apabila 

dalam Orang tua nya ada salah satu atau beberapa anggota Orang tua yang 

diliputi oleh ketegangan, kekeceaan, dan tidak pernah merasa puas dengan 

keadaan dan keberadaan dirinya tergantung atau terhambat. 

Orang tua atau biasa disebut sebagai keluarga, atau orang tua yang 

membimbing anak-anak mereka dilingkungan keluarga. Orang tua pada 

dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu orang tua kandung, orang tua tiri dan orang tua 

asuh. Menurut hukum pernikahan yang sah, memahami keluarga adalah ikatan 

pria dengan wanita. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan baha keharmonisan 

rumah tangga adalah terciptanya keadaaan yang sinergis diantara anggotanya 

yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan 

penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional, dan spiritual) baik dalam tubuh 

Orang tua maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya 

merasa tentram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh 
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kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan 

keputusan batin. 

Orang tua adalah bagian dari keluarga, dari hasil hubungan pernikahan 

yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik, memelihara dan membimbing anak – anak 

mereka ke tahap kehidupan masyarakat tertentu.  

Ayah dan ibu mempunyai peran yang penting dalam kehidupan anak 

untuk mendidik dari kecil hingga tumbuh dewasa, terutama peran ibu. Anak- 

anak memulai Pendidikan yang diberikan kedua orang tua atau dalam 

kandungan, selama ayunan, berdiri, berjalan dll. Keluarga atau orang tua adalah 

factor penting untuk pendidikan anak–anaknya dengan baik dalam evaluasi 

sosial ke masyarakat ataupun evaluasi pribadi.  

Remaja pada umumnya merujuk kepada golongan manusia yang berumur 

12-21 tahun atau 13 hingga 25 tahun. Perkataan 'remaja' berasal daripada 

perkataan Latin bermakna menuju ke arah kematangan. golongan ini sentiasa 

mempunyai perasaan ingin mencoba dan sedang menuju ke tahap untuk 

menjadi dewasa. Dari sudut perkembangan manusia, remaja merujuk kepada 

satu peringkat perkembangan manusia, yaitu peringkat transisi antara peringkat 

kanakkanak dan peringkat dewasa.  

Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja, masa peralihan 

dari ketergantungan kemasa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan 

menetukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih 

realistis. Seorang anak yang mengalami masa remaja dan memasuki dewasa 

awal akan mengalami berbagai perubahan yang drastis, termasuklah perubahan 

jasmani, sosial, emosi, dan bahasa.  Anak merupakan makhluk sosial sama 

halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa 

membantu perkembangan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir 
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dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat 

mencapai taraf kemanusiaan yang normal.  

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu potensi dan 

penerus perjuangan ideal bangsa. Cita – cita dan karakteristik perjuangan 

nasional memiliki karakter khusus, dan pengembangan dan perlindungan 

diperlukan untuk memastikan pertumbuhan, fisik, spiritual, dan pembangunan 

sosial secara keseluruhan, harmonis dan keseimbangan. Umumnya, anak-anak 

adalah keturunan atau generasi dari hubungan sexual (sexual intercross) antara 

pria dan perempuan dalam ikatan perkawinan maupun diluar nikah.  

Anak-anak dan orang dewasa adalah makhluk social. Anak membutuhkan 

orang lain dan orang tua untuk membantu mereka mengembangan kemampuan 

mereka, karena pada dasarnya, anak-anak dilahirkan dengan seemua 

kelemahan, sehingga tidak mungkin untuk mencapai tingkat manusia yang 

normal tanpa orang lain dan orang tua mereka.  

Berikut ini adalah definisi anak berdasarkan beberapa peraturan 

perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:  

1. UU No.3 Tahun 1997, yang melibatkan Pengadilan Anak. Dalam 

situasi nakal, seorang anak mengacu pada seseorang yang telah 

mencapai usia 8 (delapan) tahun umum tetapi belum mencapai usia 

18 (deelapan belas) tahun dan belum pernah menikah.  

2. UU No 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan 

bahwa setiap anak adalah orang di bawah 18 (delapan belas) ttahun 

dan belum menikah, termasuk anak-anak yang massih dalam 

kandungan untuk keuntungan mereka sendiri.  

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa keluarga adalah elemen 

terkecil dari persatuan antara ayah, ibu dan beberapa anak. Setiap elemen ini 

memainkan peranan penting dalam membesarkan dan memelihara keluarga, 
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jadi jika salah satu dari elemen ini hilang, keluarga akan guncang atau kurang 

seimbang.  

Peran orang tua dalam keluarga memainkan peranan penting dalam 

pembanguan masyakarat antara lain:  

A. Keluarga adalah lingkuan pertama yang diketahui anak-anak, yang 

sangat membatu perkembangan anak. Melalui keluarga, anak-anak 

belajar bereaksi terhadap orang lain, mengenali dirinya, dan belajar 

mengendalikan emosi mereka.  

B. Definisi Keluarga adalah hasil dari proses sosialisasi utama yang 

dilakukan pada anak-anak, dimana anak-anak akan dikirim ke 

komunitas yang lebih luas (struktur sosial) pada waktunya (Morgan  

dalam Slamet Raharjo, 1996). 

2.2.3 Model-Model Komunikasi 

Model komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga ialah : 

A. Model Stimulus –Respon (S-R) 

Pola komunikasi ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam 

keluargasebagai suatu proses “aksi-reaksi” yang sangat sederhana. 

Pola S-R mengasumsi bahwa kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyarat-

isyarat nonverbal, gambarangambar, dan tindakan-tindakan tertentu 

akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara 

tertentu. Oleh karena itu, proses ini dianggap sebagai pertukaran atau 

pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat timbal-

balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah 

tindakan komunikasi berikutnya. Realitas pola ini dapat berlangsung 

negatif.  

Di dalam kehidupan sehari-hari sering dilihat orang tua 

memberikan syarat verbal, nonverbal, gambar-gambar atau tindakan-
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tindakan tertentu untuk merangsang anak. Misalnya perintah orang 

tua dengan menggunakan kata-kata atau isyarat yang sederhana 

dilaksanakan oleh anak dengan baik atau sebaliknya. Model S-R 

mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses. Ringkasnya, 

komunikasi dianggap statis, manusia dianggap berperilaku karena 

kekuatan dari luar (stimulus), bukan berdasarkan kehendak, 

keinginan, atau kemauan bebasnya. 

B. Model ABX 

Pola komunikasi dengan model ABX, dikemukakan oleh 

Newcomb (dalam Djamarah, 2004: 39) menggambarkan bahwa 

seseorang (A) menyampaikan informasi kepada seseorang lainya (B) 

mengenai sesuatu (X). Model tersebut mengasumsikan bahwa 

orientasi A (sikap) terhadap B dan terhadap X saling bergantung, dan 

ketiganya merupakan suatu system yang terdiri dari empat orientasi, 

yaitu: (1) Orientasi A terhadap X, yang meliputi sikap terhadap X 

sebagai objek yang harus didekati atau dihindari dan atribut kognitif 

(kepercayaan dan tatanan kognitif), (2) orientasi A terhadap B dalam 

pengertian yang sama, (3) orientasi B terhadap X, (4) orientasi B 

terhadap A. Sering terjadi dalam keluarga orang tua dimana anak 

objek komunikasinya. Apakah berbicara tentang sikap dan perilaku 

anak-anak, interaksi anak, keperluan pakaian atau kebutuhan 

makanan, masalah pendidikan dll. Saat kedua orang tua berbicara, 

anak hanya menunggu hasilnya dan itu bisa dieksekusi sesuai dengan 

kemampuan anak. 

Menurut Mulyana (dalam Djamarah, 2004: 40), bila A da B 

mempunyai sikap positif terhadap satu sama lain dan terhadap X 

(orang, gagasan, atau benda) hubungan itu merupakan simetri. Bila A 

dan B saling membenci, dan salah satu menyukai X, sedangkan 
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lainya tidak, hubungan itu juga merupakan simetri. Akan tetapi, bila 

A dan B saling menyukai, namun mereka tidak sependapat mengenai 

X atau bila mereka saling membenci, namun sependapat mengenai X, 

maka hubungan mereka bukan simetri. 

Dalam keluarga suami-istri sering membicarakan anaknya. 

Baik itu soal sikap dan prilaku anak, pergaulan anak, masalah 

sandang atau pangan anak, masalah pendidikan anak, dan sebagainya. 

Ketika pembicaraan kedua orang tua itu berlangsung, anak sama 

sekali tidak tahu, sebagai objek yang dibicarakan anak hanya 

menunggu hasilnya dan mungkin melaksanakannya sebatas 

kemampuannya. 

C. Model Interaksi 

Model Interaksional ini adalah kebalikan dari model S-R. 

Model Interaksional ini lebih aktif, sedangkan model S-R 

mengatakan bahwa manusia itu pasif. Dapat digambarkan dari dalam 

model interaksional komunikasi sebagai pembentukan makna, yaitu 

interprestasi peserta komunikasi terhadap pesan atau perilaku orang 

lain. Konsep dalam model ini ialah diri sendiri, diri orang lain, 

simbol, makna, penafsiran, dan tindakan.Tampilan interaktif 

menunjukkan seorang bisa mengirim dan merima sebuah interaksi, 

Interaksi antara keduanya saling aktif, reflektif, dan kreatif dalam 

informasi yang disampaikan. 

Dalam keluarga interaksi terjadi dalam macam-macam 

bentuk, interaksi tidak mesti dari orang tua kepada anak, tetapi bisa 

juga sebaliknya, dari anak kepada orang tua atau dari anak kepada 

anak. Semuanya aktif, reflektif, dan kreatif dalam interaksi. 

(Djamarah, 2004: 42)  
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Dalam keluarga, interaksi ini mengambil banyak bentukdan 

kegiatan perhubungan. Apabila terjadi suatu masalah komunikasi 

merupakan percakapan yang terbuka, berdasarkan ide-ide mereka, 

mereka mungkin menghadapi tantangan mengembangkan ide, 

kemampuan bertanggung jawab, dan anak-anak memiliki kesempatan 

untuk berpendapat. 

2.3Komunikasi Interpersonal 

2.3.1 Definisi Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi Interpersonal adalah kegiatan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, tetapi tidak mudah untuk memberikan definisi yang 

dapat kita terima.Proses bertukar informasi dan pemahaman antara dua orang 

atau lebih dalam suatu kelompokdengan berbagai efek dan umpan balik disebut 

juga komunikasi interpersonal. Proses pengiriman dan penerimaan pesan antara 

dua orang atau sekelompok orang memiliki dampak, dengan beberapa dampak 

dan beberapa umpan balik langsung menurut DeVito. 

Hovland (dalam Uchjana, 2004:10) mengatakan bahwa komunikasi 

adalah proses mengubah prilaku orang lain. Paradigma Laswell (dalam 

Uchjana, 2004:10), komunikasi meliputi lima unsur. Yaitu:  

1. komunikator (communicator, source, sender)  

2. pesan (message) 

 3. media (chanel, media)  

4. komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient)  

5. efek (effect, impact, influence) 

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang secara bertatap 

muka, yang mungkin setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, menurut Deddy Mulyana, sedangkan komunikasi antar pribadi atau 

komunikasi interpersonal adalah proses menyampaikan dan menerima pesan 
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secara langsung atau tidak langsung antara pengirim pesan (sender) dan 

penerima (receiver) pesan menurut Suranto Aw (2011). Hal yang 

menyenangkan bagi komunikan merupakan komunikasi karena saat 

berkomunikasi interpersonal dinyatakan efektif. Komunikasi ini akan sangat 

efektif jika kita terbuka, percaya diri, mendukung. Penting untuk 

mengembangkan dan meningkatkan hubungan interpersonal dengan 

meningkatkan hubungan kerja sama antara para pihak. Jika pihak-pihak yang 

terlibat dalam komunikasi dapat berbagi informasi tanpa melalui media, dapat 

dikatakan bahwa komunikasi terjadi secara langsung. Penggunaan media 

tertentu merupakan karakteristik komunikasi tidak langsung (sekunder). 

Komunikasi interpersonal juga merupakan komunikasi yang mencakup 

hubungan antar manusia yang paling erat, misalnya komunikasi antara dua 

orang yang saling menyayangi. Komunikasi merupakan medium penting bagi 

pembentukan atau pengembangan pribadi dan untuk kontak sosial. Melalui 

komunikasi manusia tumbuh dan belajar, seseorang mampu menemukan 

dirinya sendiri dan orang lain, bergaul, bersahabat, bermusuhan, mencintai, atau 

mengasihi orang lain, dan sebagainya. 

Definisi lain, dikemukakan oleh Arni Muhammad bahwa komunikasi 

interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan 

paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat 

langsung diketahui balikannya (komunikasi langsung). Selanjutnya Indriyono 

Gitosudarmo dan Agus Mulyono juga memaparkan komunikasi interpersonal 

adalah komunikasi yang berbentuk tatap muka , interaksi orang ke orang, dua 

arah, verbal dan nonverbal, serta berbagi informasi dan perasaan antara individu 

dengan individu atau antarindividu di dalam kelompok kecil. 

George C. Homans (1950) mengidentifikasi tiga elemen yang hadir saat 

individu berkumpul untuk melakukan beberapa tugas: sentimen, aktivitas, dan 

interaksi. Sentimen mengacu pada kebutuhan yang memotivasi individu untuk 
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bergabung satu sama lain serta dengan perasaan positif dan negatif yang peserta 

mengembangkan terhadap satu sama lain. Kegiatan adalah label yang diberikan 

kepada tertentu bertindak peserta melakukan yang terkait dengan tugas mereka. 

Interaksi merujuk, antara lain, dengan komunikasi interpersonal yang pasti 

terjadi sebagai peserta melakukan kegiatan mereka. Aktivitas, interaksi, dan 

sentimen semua saling bergantung. Artinya, peningkatan atau penurunan satu 

elemen mempengaruhi dua lainnya. Kedua pandangan ini menyoroti masalah 

psikologis dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang saat 

berkomunikasi. 

Komunikasi Interpersonal (interpersonal communication) juga bisa 

dikatakan sebagai komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, 

baik verbal maupun non verbal. Komunikasi interpersonal bisa dikatakan 

sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau 

diantara beberapa orang-orang kelompok kecil dengan beberapa efek dan 

beberapa umpan balik seketika.  

Beberapa ciri untuk mengenali komunikasi interpersonal adalah sebagai 

berikut:  

a. bersifat spontan  

b. tidak mempunyai struktur  

c. terjadi secara kebetulan d. tidak mengejar tujuan yang telah 

direncanakan 

e. identitas keanggotaannya tidak jelas  

f. dapat terjadi hanya sambil lalu  

Komunikasi merupakan suatu proses sosial dimana individu-individu 

yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses pengaruh-

mempengaruhi ini merupakan suatu proses yang bersifat psikologi dan 

karenanya juga merupakan permulaan ikatan psikologi antar manusia yang 
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memiliki suatu pribadi dan memberikan peluang bakal terbentuknya suatu 

kebersamaan dalam sekelompok yang tidak lain merupakan tanda adanya 

proses sosial. 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses 

penyampaian informasi, ide dan sikap tertentu antara 2 orang atau lebih, orang-

orang ini bertindak sebagai komunikan dan komunikator melalui perubahan 

informasi. Tujuannya adalah untuk mencapai akhirnya, saling memahami 

masalah yang akan dibahas itu akan mengubah perilaku.  

2.3.2 Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh 

Komunikasi antara komunikator dan seseorang yang tinggal terpisah dan 

menggunakan media sebagai alat komunikasi. Saat orang tua atau anak berpisah 

mereka akan saling merindukan. Sulit untuk anak tinggal berjauhan dengan 

orang tuanya dan sebaliknya orang tua pun pasti akan sangat khawatir dengan 

keadaan anaknya. Komunikasi antara orang tua dan anaknya yang berjauhan 

tempat tinggal menggunakan teknologi seluler (handphone).   

Menurut Mc-Croskey komunikasi antarpribadi atau interpersonal 

menggunakan gelombang udara dan cahaya seperti halnya telepon dan telex 

sebagai saluran komunikasi antrapribadi. Sejak ditemukannya teknologi selular, 

penggunaan telepon genggam (handphone) semakin marak dikalangan anggota 

masyarakat, mulai dari kalangan birokrat, pengusaha, ibu-ibu, mahasiswa, 

pelajar, sopir taksi, tukang ojek, sampai penjual sayur. Ini pertanda bahwa 

pemakaian telepon selular tidak lagi dimaksudkan sebagai simbol prestise, 

melainkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, kantor, organisasi, 

dan urusan keluarga.Menambahkan karakteristik komunikasi antarpribadi yaitu 

dengan menggunakan media, juga diperkuat oleh perkembangan informasi 

melalui teknologi seperti yang berkembang saat ini. Hampir semua daerah 

sudah dipermudah dalam berkomunikasi dengan menggunakan teknologi, 

seperti telepon, internet (facebook, browsing, chatting dan lainnya). Semuanya 
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adalah media sebagai saluran antarpribadi. Untuk itu, tidak dapat di elakkan 

lagi bahwa komunikasi antarpribadi yaitu “media dan nirmedia” atau 

menggunakan media dan tidak menggunakan media.  

Dengan perkembangan teknologi pesan saat ini telah memperkuat 

karakteristik komunikasi antar pribadi dengan menggunakan media. Hampir 

semua wilayah telah berkomunikasi menggunakan teknologi misalnya internet 

atau handphone untuk komunikasi antar pribadi.  

Berikut adalah karakteristik komunikasi antar pribadi yang diuraikan dari 

definisi diatas: 

A. Komunikasi antar pribadi bersifat percakapan (dialogis) 

Komunikasi antarpribadi bersifat dialogis, dalam arti arus balik 

antara komunikator dengan komunikan terjadi langsung (face to face) 

atau tatap muka sehingga pada saat itu juga komunikator dapat 

mengetahui secara langsung tanggapan dari komunikan dan secara 

pasti akan mengetahui apakah komunikasinya positif, negatif, dan 

berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil maka komunikator dapat 

memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-

luasnya.  

B. Komunikasi antar pribadi melibatkan sejumlah orang  

Ini berarti bahwa komunikasi antar pribadi hanya dua orang atau 

lebih yang terlibat. Jumlah terbatas ini mendorong kontak dekat 

dengan lawan berkomunikasi. 

C. Komunikasi antar pribadi terjadi secara alami 

Biasanya terjadi tanpa ada rencana dan terjadi tanpa tidak sengaja 

dan mengalir apa adanya. Artinya bahwa komunikasi antarpribadi 

hanya melibatkan dua orang atau tiga orang lebih dalam 

berkomunikasi. Jumlah yang terbatas ini mendorong terjadinya ikatan 

secara intim atau dekat dengan lawan komunikasi.  
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D. Komunikasi menggunakan media dan nirmedia  

Secara sadar atau tidak, sering kita beranggapan bahwa komunikasi 

antarpribadi berlangsung secara tatap muka dan langsung, itu harus 

berhadapan secara fisik, padahal dalam pelaksanaannya yang 

dimaksud langsung dan tatap muka tersebut bisa saja melalui atau 

menggunakan saluran yaitu media. Media yang sering digunakan 

seperti telepon, internet, teleconfrence, dan lainnya.  

Memahami bahwa komunikasi antarpribadi dengan menggunakan 

media, sebagai ilustrasinya adalah setiap orang saat ini dapat 

melakukan komunikasi secara pribadi dengan orang-orang tertentu 

meskipun tidak tatap muka secara langsung karena kondisi letak atau 

jarak yang berjauhan, semisal istri dengan suami, sepasang kekasih, 

orang tua dengan anak dan lainnya. 

E. Komunikasi antar pribadi bersifat keterbukaan (Openess)  

Yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang 

diterima di dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Keterbukaan 

atau sikap terbuka sangat berpengaruh dalam menumbuhkan 

komunikasi antarpribadi yang efektif.  

Keterbukaan adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan kita 

terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan informasi 

tentang masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan kita di 

masa kini tersebut.  

Johnson Supratiknya mengartikan keterbukaan diri yaitu 

membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang 

telah dikatakan atau dilakukan atau perasaan kita terhadap kejadian-

kejadian yang baru saja kita saksikan. Secara psikologis, apabila 

individu mau membuka diri kepada orang lain maka orang lain yang 
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diajak bicara akan merasa aman dalam melakukan komunikasi 

antarpribadi yang akhirnya orang lain tersebut akan turut membuka  

diri. 

 

 

F. Komunikasi antar pribadi bersifat empati (emphaty) 

Yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Komunikasi 

antarpribadi dapat berlangsung secara kondusif apabila komunikator 

(pengirim pesan) menunjukkan rasa empati pada komunikan 

(penerima pesan). Sugiyo mengatakan empati dapat diartikan sebagai 

menghayati perasaan orang lain atau turut merasakan apa yang 

dirasakan orang lain.  

G. Komunikasi antar pribadi bersifat support (dukungan)  

Komunikasi antar pribadi, sikap supportif dari komunikator 

diperlukan sehingga peserta ingin berpartisipasi dalam komunikasi. 

Sugiyo mengatakan hal yang sama, dalam komunikasi antar pribadi 

perlu menciptakan suasana yang mendukung atau menginspirasi 

orang lain, terutama lebih penting dari pada komunikator. Dalam 

suasana komunikasi, dukungan adalah dorongan atau pengobaran 

kepada orang lain.  

I.  Komunikasi antar pribadi bersifat positif (positiveness)  

Rasa positif adalah adanya kecenderungan bertindak pada diri 

komunikator untuk memberikan penilaian yang positif pada diri 

komunikan. Dalam komunikasi antarpribadi, hendaknya antara 

komunikator dengan komunikan saling menunjukkan sikap positif  

karena dalam hubungan komunikasi tersebut akan muncul suasana 

menyenangkan sehingga pemutusan hubungan komunikasi tidak 

dapat terjadi. 
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J. Komunikasi antar pribadi bersifat kesetaraan atau kesamaan 

(equality)  

Yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak 

menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk 

disumbangkan. Rahmat menegemukakan bahwa persamaan atau 

kesetaraan adalah sikap memperlakukan orang lain secara horizontal 

dan demokratis, tidak menunjukkan diri sendiri lebih tinggi atau lebih 

baik dari orang lain karena status, kekuasaan, kemampuan intelektual 

kekayaan atau kecantikan.   

Dapat disimpulkan bahwa 2 orang atau lebih dapat berkomunikasi 

langsung atau tidak langsung melalui media dan bertujuan mengubah perilaku 

dan pandangan komunikan. 

2.3.3 Ciri- Ciri Komunikasi Interpersonal 

Menurut Alo Liliweri, terdapat delapan ciri spesifik yang membedakan 

komunikasi interpersonal dengan komunikasi yang lain, yakni: 

 Terjadi secara spontan dan sambil lalu  

 Tidak mempunyai tujuan terlebih dahulu  

 Terjadi secara kebetulan di antara peserta yang tidak mempunyai 

identitas yang jelas.  

 Mempunyai akibat yang disengaja maupun tidak disengaja.  

 Seringkali berlangsung berbalas-balasan 

 Menghendaki paling sedikit melibatkan hubungan dua orang 

dengan suasana yang bebas bervariasi, dan adanya 

keterpengaruhan 

 Tidak dikatakan tidak sukses jika tidak membuahkan hasil  

 Menggunakan lambang-lambang bermakna 
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Jika diamati dan dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya, itu dapat 

menjelaskan karakteristik komunikasi antar pribadi, termasuk aliran 2 arah, 

suasana informal,umpan balik instan, peserta komunikasi mengirim dan 

meneriman pesan baik verbal maupun nonverbal secara simultan dan spontan.  

A. Aliran pesan dua arah. Tempatkan sumber dan penerima pesan secara 

pararel, dan memicu penyebaran pesan setelah mengikuti proses dua 

arah. Dengan kata lain, komunikator dan komunikan dapat mengubah 

peran dengan cepat.  

B. Suasana non formal. Komunikasi interpersonal biasanya dilakukan 

dalam suasana nonformal. Oleh karena itu, jka komunikasi itu 

berlangsung antara para pejabat suatu organisasi, pelaksaan 

komunikasi tersebut tidak benar-benar mematuhi jajaran posisi dan 

prosedur birokrasi, mereka cinderung memperlakukan persahabatan 

secara pribadi. 

C. Umpan balik segera. Karena komunikasi antar pribadi biasanya 

memungkinkan peserta untuk berkomunikasi tatap muka, itu dapat 

dilakukan segera. Komunikan memperoleh umpan balik pada 

informasi yang disampaikan dari komunikator, baik verbal maupun 

non-verbal.  

D. Komunikasi sangat dekat. Metode komunikasi interpersonal yang 

mengharuskan peserta untuk menjaga komunikasi fisik dan 

psikologis yang erat. Dalam arti fisik, jarak mengacu pada actor tatap 

muka di lokasi tertentu. Kedekatan psikologis menunjukkan 

hubungan menunjukkan hubungan yang erat antara individu.  

Komunikasi secara simultan dan spontan verbal dan non verbal. Untuk 

meningkatkan efisiensi komunikasi pribadi, peserta komunikasi dapat 

mengotorisasi penggunaan informasi verbal dan nonverbal. Peserta komunikasi 

berusaha untuk saling meyakinkan dengan mengoptimalkan penggunaan 
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informasi verbal dan nonverbal, dan saling melengkapi sesuai dengan tujuan 

komunikasi. 

2.3.4 Proses Komunikasi Interpersonal 

Proses komunikasi menjelaskan langkah-langkah dimana komunikasi 

terjadi. Singkatnya, proses komunikasi menghubungkan pengirim dengan 

penerima pesan. Proses komunikasi tersebut terdiri dari 5 langkah : 

1. Ingin Berkomunikasi. Seorang komunikator mempunyai keinginan 

untuk berbagi gagasan dengan orang lain.  

2. Pengodean (Encoding) oleh Komunikator. Encoding merupakan 

tindakan memformulasikan isi pikiran atau gagasan ke dalam simbol-

simbol, katakata, dan sebagainya.  

3. Mengirim Pesan.Untuk menyampaikan pesan kepada komunikan 

seorang komunikator memilih saluran komunikasi seperti telepon, 

SMS, Surat, E-Mail dan lain-lain.  

4. Decoding oleh komunikan, merupakan kegiatan internal dalam diri 

penerima. Dalam hal ini decoding adalah proses memahami pesan.  

5. Umpan balik.Memainkan peranan yang sangat penting dalam proses 

komunikasi interpersonal, karena pengirim dan penerima secara secara 

terus menerus dan bergantian memberikan umpan balik dalam 

berbagai cara baik secara verbal maupun non verbal. Umpan balik 

bersifat bersifat positif apabila dirasa saling menguntungkan.  

Dalam proses komunikasi akan ada teknik berkomunikasi adalah cara 

atau seni penyampaian pesan yang dilakukan seorang komunikator kepada 

komunikan. Pesan yang disampaikan komunikator adalah pertanyaan sebagai 

panduan pikiran dan perasaan. Dalam komunikasi, proses komunikasi dibagi 

menjadi dua yaitu proses komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder. 

Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau 
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perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) 

sebagai media. Biasanya proses ini dilakukan dalam bentuk komunikasi 

interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi interaksi, komunikator 

mengirim pesan kepada komunikan. Sedangkan komunikasi sekunder 

merupakan bagian kedua dari proses komunikasi yakni proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau 

sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media 

pertama. Hal yang paling penting dari proses komunikasi adalah bagaimana 

caranya agar suatu pesan yang disampaikan dapat menimbulkan dampak atau 

efek tertentu pada komunikan. Dampak yang ditimbulkan dapat di 

klasifikasikan menurut kadarnya,yakni: 

A. Dampak Kognitif Dampak yang ditimbulkan pada komunikan yang 

menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualnya. 

B. Dampak Afektif Disini tujuan komunikator tidak hanya sekedar supaya 

komunikan tahu, namun tergerak hati komunikan tersebut, seperti rasa 

iba, terharu, sedih, gembira, marah dan lain-lain.  

C. Dampak Behavioral Dampak yang paling tinggi kadarnya. Yakni 

dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk, prilaku, tindakan 

atau kegiatan. 

2.3.5 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Tujuan komunikasi interpersonal yang dijelaskan pada bukunya Sunarto 

AW yang mengatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan suatu 

ActionOriented, ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. 

Tujuan komunikasi interpersonal itu bermacam-macam, beberapa diantaranya 

dibabarkan oleh Sunarto AW dalam bukunya Komunikasi Interpersonal edisi 

pertama antara lain: 

A. Mengungkapkan Perhatian Kepada Orang Lain 
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Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk 

mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Dalam hal ini seseorang 

berkomunikasi dengan cara menyapa, tersenyum, melambaikan 

tangan, membungkukkan badan, menanyakan kabar kesehatan partner 

komunikasi, dan sebagainya. Pada prinsipnya komunikasi 

interpersonal hanyak dimaksudkan untuk menujukkan adanya 

perhatian kepada orang lain, dan untuk menghindari kesan dari orang 

lain sebagai pribadi yang tertutup, dingin, dan cuek. Apabila diamati 

lebih serius, orang yang berkomunikasi dengan tujuan sekedar 

mengungkapkan perhatian kepada orang lain, bahkan terkesannya 

“hanya basabasi”. 

B. Menemukan Diri Sendiri 

Artinya, seseorang melakukan komunikasi interpersonal karena ingin 

mengetahui dan mengenali karakteristik diri pribadi berdasarkan 

informasi dari orang lain. Pribahasa mengatakan, “Gajah di pelupuk 

mata tidak tampak, namun kuman diseberang lautan tampak.” Artinya 

seseorang tidak mudah melihat kesalahan dan kekurangan pada diri 

sendiri, namun mudah menemukan pada orang lain. Bila seseorang 

terlibat komunikasi interpersonal dengan orang lain, maka terjadi 

proses belajar banyak sekali tentang diri maupun orang lain. 

Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kedua 

belah pihak untuk berbicara tentang apa yang disukai dan apa yang 

dibenci. 

C. Menemukan Dunia Luar 

Dengan komunikasi interpersonal diperoleh kesempatan untuk 

mendapatkan berbagai informasi dari orang lain, termasuk informasi 

penting dan aktual. Misalnya komunikasi interpersonal dengan seorang 

dokter mengantarkan seseorang untuk mendapatkan informasi tentang 
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penyakit dan penanganannya. Sehingga dengan komunikasi 

interpersonal diperolehlah informasi, dan dengan informasi itu dapat 

dikenali dan ditemukan keadaan dunia luar yang sebelumnya tidak 

diketahui. 

D. Membangun dan Memelihara Hubungan yang Harmonis 

Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan setiap orang yang paling 

besar adalah membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang 

lain. Seperti pepatah mengatakan “mempunyai seorang musuh terlalu 

banyak, mempunyai seribu teman terlalau sedikit”. Maksudnya kurang 

lebih, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu bekerja 

samadengan orang lain. Semakin banyak teman yang dpat diajak 

bekerja sama, maka semakin lancarlah pelaksanaan kegiatan dalam 

hidup sehari-hari. Sebaliknya apabila ada seorang saja sebagai musuh, 

kemungkinan akan menjadi kendala. Oleh karena itulah setiap orang 

telah menggunakan banyak waktu untuk komunikasi interpersonal 

yang diabdikan untuk membangun dan memelihara hubungan sosial 

dengan orang lain. 

E. Mempengaruhi Sikap dan Tingkah Laku 

Komunikasi interpersonal ialah proses menyampaian suatu pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung 

(dengan menggunakan media). Dalam pronsip komunikasi, setiap 

pihak komunikan menerima pesan atau informasi, berarti komunikan 

mendapat pengaruh dari proses komunikasi. Sebab komunikasi pada 

dasarnya adalah sebuah fenomena, sebuah pengalaman. Setiap  

pengalaman akan memberi makna tertentu terhadap kemungkinan 

terjadi perubahan sikap. 

F. Mencari Kesenangan atau Sekedar Menghabiskan Waktu 
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Ada kalanya, seseorang melakukan komunikasi interpersonal hanya 

sekedar mencarikesenangan atau hiburan. Berbicara dengan teman 

mengenai acara perayaan ulang tahun, berdiskusi mengenai olahraga, 

bertukar cerita-cerita lucu adalah merupakan pembicaraan untuk 

mengisi dan menghabiskan waktu. Disamping itu juga dapat 

mendatangkan kesenangan. 

 

 

 

 

G. Menghilangkan Kerugian Akibat Salah Komunikasi 

Komunikasi interpersonal dapat menghilangkan kerugian akibat salah 

komunikasi (mis communication) dan salah interpretasi (mis 

interpretation) yang terjadi antara sumber dan penerima pesan. 

H. Memberi Bantuan (konseling) 

Ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi menggunakan 

komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesi mereka untuk 

mengarahkan kliennya. Dalam kehidupan seharihari, di kalangan 

masyarakat pun juga dapat dengan mudah diperoleh contoh yang 

menunjukkan fakta bahwa komunikasi interpersonal dapat dipakai 

sebagai pemberian bantuan (konseling) bagi orang lain yang 

memerlukan. 

De Vito dalam bukunya menyebutkan lima pendekatan yang digunakan 

yaitu: Keterbukaan (opened), empati (emphaty), sikap mendukung (supportive 

ness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality). 
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2.3.6Hambatan  Komunikasi Interpersonal 

Kebutuhan hidup manusia baik individu maupun organisasi. Dalam 

komunikasi terdapat beberapa masalah dan hambatan. Seperti dinyatakan oleh 

(Anita Taylor dalam buku “Communication Psychology” oleh Jalaludin 

Rahmat), “jika ada hubungan baik antara komunikasi, maka penyebab 

hambatan berkomunikasi tidak banyak pengaruh. Sebaliknya, jika hubungan 

buruk terjadi, informasi jelas, tegas, dan hati-hati tidak dapat menghentikan 

kegagalan.  

Hambatan didalam komunikasi akan selalu ada dikarenakan banyaknya 

instrumen yang ikut hadir ketika komunikasi itu berlangsung, hambatan yang 

telah dijabarkan diataspun memaparkan banyak sekali jenisnya, dari pemaparan 

tersebut kita dapat lebih berhati-hati dan mengelola hambatan yang datang 

dengan lebih baik lagi.Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau 

rintangan yang dialami. Efektivitas komunikasi salah satunya akan sangat 

tergantung kepada seberapa besar hambatan komunikasi yang terjadi. 

Ada 3 aspek menurut apa yang dikatakan Sunarto yang menghambat 

komunikasi interpersonal yaitu:  

A. Hambatan mekanik, yaitu saluran komunikasi merupakan gangguan 

yang terjadi saat berkomunikasi. Hambatan mekanis dalam komunikasi 

berasal dari media yang di gunakan. Suara telpon yang krotokan, 

ketikan yang buram, suara yang hilang muncul pada pesawat radio, 

berita surat kabar yang sulit di cari sambungan kolomnya, gambar 

yang meliuk-liuk pada pesawat televisi,itu semua merupakan hambatan 

mekanis yang dapat dialami. Namun yang penting di perhatikan dalam 

komunikasi adalah pesan komunikasi dapat diterima secara rohani ( 

accepted) terlebih dahulu sebelum dipastikan dapat diterima secara 

indrawi (received),dalam arti kata bebas dari hambatan. 
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B. Hambatan semantik, biasanya terjadi selama berkomunikasi, karena ini 

berputar di sekitar masalah komunikasi dan pengiriman selama 

koomunikasi. Dalam konteks yang berbeda, pesan akan berarti sesuatu 

yang berbeda dari seseorang, yang disebabkan oleh gangguan 

komunikator.Hambatan sosiologis-antropologis psikologis terdapat 

pada pihak komunikan sedangkan hambatan semantis terdapat pada 

diri komunikator. hambatan ini dapat berupa bahasa yang digunakan 

oleh komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan 

perasaannya kepada komunikan terlalu cepat, salah ucap, salah tulis 

atau karena aspek antropologis (sama bunyi dan tulisan tetapi memiliki 

makna yang berbeda bagi beberapa suku) dan kata-kata yang dipaki 

sifatnya konotatif. Kata-kata yang mempunyai makna konotatif adalah 

yang mengandung makna emosional dan evaluatif karena latar 

belakang pendidikan dan pengalaman seseorang. Sebaliknya agar tidak 

terjadi salah tafsir dan dapat menjelaskan maksud yang sebenarnya 

harus menggunakan kata-kata yang denotatif, yakni yang mengandung 

makna sebagai yang tercantum dalam kamus dan diterima secara 

umum oleh kebanyakan orang yang sama dalam kebudayaan dan 

bahasanya.   

C. Hambatan manusiawi ialah masalah yang orang ciptakan sendiri. Lima 

indra prasangka pribadi atau emosional, kemampuan atau 

ketidakpekaan. 

2.4Teori Skema Hubungan Keluarga 

Teori perencanaan hubungan keluarga biasanya berasal dari pengetahuan 

tentang diri Anda, orang lain, hubungan akrab, dan pengetahuan tentang bagaimana 

berinteraksi dalam hubungan. Pola adalah sekelompok ingatan atau organisasi yang 

digunakan orang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika renScananya berbeda, 
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semua orang akan memiliki pengalaman yang berbeda. Skema hubungan 

dikelompokkan ke dalam sejumlah level atau tingkatan.  

Ascan Koener dan dan Mary Anne Fitzpatrick memperluas teori ini agar 

mencakup seluruh anggota keluarga. Teori yang dihasilkan memberikan beberapa 

istilah yang menggambarkan tipe-tipe keluarga yang berbeda dan menjelaskan 

perbedaan diantara mereka. Sebuah teori sosiopsikologis yang menggambarkan 

tipetipe keluarga pada cara- cara anggota keluarga sebagai individu memandang 

keluarga itu sendiri. Mengikuti petunjuk teori psikologi dalam bidang ini, Koener dan 

dan Fitzpatrick mengartikan cara-cara berfikir ini sebagai skema atau lebih 

spesifiknya, Skema hubungan, skema hubungan terdiri atas; pengetahuan diri sendiri, 

orang lain, dan hubungan, sejalan dengan pengetahuan tentang bagaimana 

berinteraksi dalam hubungan. Skema hubungan terbagi menjadi tingkatan dari yang 

umum dari yang khusus termasuk pengetahuan tentang hubungan sosial cara umum, 

pengetahuan tentang tipe-tipe hubungan, dan pengetahuan tentang hubungan khusus. 

Oleh karena itu, skema keluarga mencakup, apa yang diri sendiri ketahui tentang 

hubungan secara umum, apa yang diri sendiri ketahui tentang hubungan keluarga 

sebagai sebuah tipe hubungan, dan apa yang diri sendiri ketahui tentang hubungan 

diri dengan anggota keluarga yang lain. Interaksi anggota keluarga pertama- tama 

akan diarahkan oleh skema khusus, selanjutnya oleh skema keluarga, selanjutnya oleh 

skema umum. Dengan kata lain ketika berinteraksi pertama-tama akan mengandalkan 

pengetahuan tentangsuatu hubungan. 

Rencana hubungan dibagi menjadi beberapa tingkatan dari umum ke khusus, 

termasuk hubungan pada umum, mengenai pengetahuan tipe hubungan, dan 

pengetahuan mengenai hubungan khusus. Karena itu ada 3 skema keluarga 

mencakup, yaitu: Pertama, pemahaman rata-rata orang tentang hubungan. Kedua, 

seberapa banyak yang dia ketahui mengenai hubungan keluarga. Ketiga, pengetahuan 

tentang hubungan dengan anggota keluarga lainnya. 
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Di samping pengetahuan ini, sebuah skema keluarga akan mencakup bentuk 

orientasi atau komunikasi tertentu. Ada dua tipe yang menonjol, pertama adalah 

orientasi percakapan ( conversation orientation), dan yang kedua orientasi kesesuaian 

(conformity orientation). Keduanya merupakan variable, sehingga keluarga- keluarga 

berbeda dalam jumlah percakapan dan kesesuaian yang dicakup oleh skema keluarga 

tersebut. Keluarga yang memiliki skema keluarga yang tertinggi senang berbicara, 

sebaliknya, keluarga dengan skema percakapan yang rendah tidak sering berbicara. 

Keluarga dengan skema kesesuaian tinggi cenderung dapat berjalan berdampingan 

dengan pemimpin keluarga seperti orangtua, sedangkan keluarga dengan skema 

kesesuaian yang rendah cenderung lebih bersifat individualistis. Pola komunikasi 

keluarga akan bergantung pada skema yang sesuai dengan dua tipe orientasi ini. 

Menurut Fitzpatrick dan rekan, komunikasi keluarga tidak diacak (random), 

tetapi dimodelkan berdasarkan program tertentu yang menentukan bagaimana 

anggota keluarga berkomunikasi. Skema ini mencakup pengetahuan berikut: 

Pertama, seberapa dekat keluarga itu. Kedua, tingkat individual dalam keluarga. 

Ketiga, faktor eksternal, seperti teman, jarak geografis, pekerjaan, dll diluar keluarga. 

Selain itu, keluarga berencana memasukkan beberapa jenis orientasi dalam 

komunikasi. Ada dua jenis arah penting dalam hal ini: 

A. Orientasi Percakapan 

Keluarga yang tidak banyak menghabiskan waktu bersama dan 

percakapan yang cukup rendah antar keluarga. Keluarga dengan rencana 

percakapan tinggi akan selalu suka mengobrol atau mengobrol. 

B. Orientasi Kepatuhan 

Anak-anak dan keluarga dengan rencana kepatuhan yang lebih tinggi 

sering berkencan dengan orang tua mereka, sementara anggota keluarga 

keluarga dengan rencana kepatuhan yang lebih rendah lebih suka satu orang 

(kepribadian). 

Ada 4 tipe keluarga menurut Fitzpatrick: 
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1. Komunikasi Keluarga dengan Pola Konsensual 

Bentuk komunikasi yang bersifat positif, keluarga ini 

berorientasi sosial atau berorientasi konseptual. Disini, orang tua 

biasanya menjadi pendengar yang baik bagi anaknya saat bercerita. 

Bentuk komunikasi ini mendorong dan memberikan kesempatan 

setiap anggota keluarga untuk mengemukakan ide tanpa 

mengganggu kekuatan keluarga. Keluarga yang sering berbicara 

tetapi juga memiliki kepatuhan yang tinggi dissebut jenis 

komunikasi konsensual.Keluarga seperti ini suka berbicara 

bersama, dalam hal ini orang tua adalah orang yang mengambil 

keputusan dan berdiskusi bersama. Keluarga ini sangat menghargai 

keterbukaan di antara anggota keluarga, tetapi masih membutuhkan 

otoritas orangtua yang jelas. Tipe orang tua ini biasanya 

mendengarkan apa yang dikatakan anak dan kemudian orang tua 

membuat keputusan, tetapi keputusan ini tidak selalu memuaskan 

keinginan anak, tetapi mereka selalu mencoba menjelaskan alasan 

keputusan tersebut sehingga anak dapat memahami keputusan 

tersebut. alasannya.   

2. Komunikasi Keluarga dengan Pola Laissez-faire 

Model ini dicirikan oleh komunikasi berorientasi konsep yang 

kurang. Pola ini dicirikan oleh komunikasi berorientasi konsep yang 

kurang. Dalam percakapan keluarga tingkat rendah ini. Di bawah 

model ini, dapat dijelaskan bahwa anak tidak dibimbing dan 

mengembangkan diri secara mandiri, dan komunikasi sosial juga 

rendah. Ini berarti bahwa anak-anak tidak akan mempromosikan 

hubungan yang harmonis melalui interaksi dengan orang tua 

mereka. Anak-anak dan orang tua kurang atau tidak memahami 
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objek komunikasi, yang dapat menyebabkan komunikasi yang 

salah. 

3. Komunikasi Keluarga dengan Pola Protektif  

Model ini ditandai dengan komunikasi yang tidak memadai 

dan jarang berbicara. Anak-anak dari keluarga yang menggunakan 

pola perlindungan dalam komunikasi mudah dibujuk karena mereka 

belum belajar bagaimana mempertahankan atau mempertahankan 

pandangan mereka. Tipe orang tua ini tidak dapat melihat mengapa 

mereka menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dan mengapa 

mereka harus menjelaskan alasan keputusan mereka. 

4. Komunikasi Keluarga dengan Pola Pluralistic 

Dalam pola ini bentuk komunikasi keluarga yang dijalankan 

merupakan model komunikasi terbuka yang dapat 

mengkomunikasin ide dengan semua anggota keluarga, tetaapi pada 

akhirnya semua akan membuat keputusan sendiri berdasarkan 

dialog. Disini anak-anak harus membutuhkan kontrol dari orang tua 

mereka karena untuk kebaikannya.  

B. Kajian Empiris 

Penelitian empiris adalah penelitian sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai 

referensi dan referensi untuk memahami fokus penelitian dan hasil penelitian yang 

melibatkan komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak-anak. 
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