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ABSTRAK

PERANAN KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PENGASUH PANTI
ASUHAN DALAM PEMBENTUKAN SIKAP KEMANDIRIAN ANAK

ASUH (STUDY PADA PANTI ASUHAN AL-HUSNA BANDAR
LAMPUNG)

Oleh

RETNO NOVELLA PUTRI

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang dianggap paling efektif
dalam hal upaya mengubah sikap, prilaku atau pendapat seseorang. Tidak
terkecuali komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh pengasuh panti asuhan
dalam membentuk sikap kemandirian anak-anak asuh di panti asuhan Al-Husna
Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimanakah peranan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh pengasuh
panti asuhan dalam membentuk sikap kemandirian anak-anak asuhnya. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Devito pendekatan humanistik.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara mendalam dengan para informan dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuh panti asuhan
melatih sikap kemandirian anak-anak asuhnya dengan cara menerapkan sikap
disiplin dalam kegiatan sehari-hari. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa aspek keterbukaan dan sikap positif adalah aspek yang paling efektif
digunakan diantara pengasuh panti asuhan dan anak-anak asuhnya untuk
melakukan komunikasi antarpribadi dalam membentuk sikap kemandirian anak
asuh.

Kata kunci : Komunikasi antarpribadi, pendekatan humanistik, anak asuh.



ABSTRACT

THE ROLE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION CAREGIVERS
ORPHANAGE IN THE ESTABILISMENT OF FOSTER CHILD’S

INDEPENDENCE ATTITUDE (STUDY OF AL-HUSNA ORPHANAGE
BANDAR LAMPUNG)

By

RETNO NOVELLA PUTRI

Interpersonal communication is the process of communication that is
considered the most effective in terms of the effort of changing attitudes,
behaviour or opinions of a person. No exception of interpersonal
communication that is done by the caretakers of the orphanage in shaping the
attitude of self-reliance foster children in orphanages Al-Husna Bandar
Lampung. The purpose of this research is to find out how the role of
interpersonal communication that is done by the caretakers of the orphanage in
shaping the attitude of independence of his foster children. In this study the
theory used is a theory of humanistic approach Devito. This research uses
qualitative research with engineering type collection of data through in-depth
interviews with the informant. The results of this study indicate that the
orphanages caregiver coaching attitude of independence of foster children by
way of applying disciplinary attitude in daily activities. And the results of this
research show that aspects of openness and a positive attitude is the most
effective aspect of use among caregivers of the orphanage and foster children
to conduct interpersonal communication in shaping the attitude of
independence of foster care.

Keywords: Interpersonal communication, humanistic approach, foster children.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial, yaitu proses dimana saling

membagi informasi, gagasan dan perasaan antar individu. Komunikasi sangat

penting peranannya bagi kehidupan sosial, karena komunikasi merupakan proses

dinamika transaksional yang mempengaruhi perilaku, yang mana sumber dan

penerimanya sengaja menyandi perilaku mereka untuk menghasilkan pesan yang

mereka salurkan guna merangsang atau memperoleh sikap atau perilaku tertentu

sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. (Deddy Mulyana, 2005:94).

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berkeinginan untuk berbicara, tukar-

menukar gagasan, mengirim dan menerima informasi, berbagi pengalaman,

bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai

keinginan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kegiatan interaksi dengan orang

lain dalam suatu sistem sosial tertentu. Adanya aktivitas-aktivitas dalam

kehidupan sosial, menunjukkan bahwa manusia mempunyai naluri untuk hidup

bersosialisasi dengan sesamanya.
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Naluri ini merupakan salah satu yang paling mendasar dalam kebutuhan hidup

manusia, disamping kebutuhan akan afeksi atau kasih sayang, inklusi atau

kebutuhan akan kepuasan, dan kontrol atau kebutuhan akan pengawasan. Dalam

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut akan mendorong manusia untuk

melakukan interaksi dengan sesamanya, baik untuk mengadakan kerjasama

maupun melakukan persaingan.

Interaksi antar individu menunjukkan bahwa setiap orang memerlukan bantuan

dari orang lain di sekitarnya. Untuk itu setiap individu pasti melakukan

komunikasi dengan orang lain. Dapat dikatakan secara kodrati manusia merasa

perlu berkomunikasi sejak masih bayi sampai akhir hayatnya, atau ungkapan lain

untuk menggambarkan hal ini adalah secara empiris tiada kehidupan tanpa

berkomunikasi. Salah satu jenis komunikasi yang frekuensi terjadinya cukup

tinggi adalah komunikasi antarpribadi.

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau

lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi antar pribadi,

setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi.

Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh,

namun juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam

kelompok sosial apapun. Individu yang terlibat dalam komunikasi memiliki latar

belakang sosial yang berbeda-beda. Komunikasi antar pribadi dianggap paling

efektif dalam hal upaya mengubah sikap, perilaku, atau pendapat seseorang,

karena sifatnya dialogis, berupa percakapan.
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Dalam proses perkembangan manusia komunikasi berperan besar terutama

dengan orang-orang terdekat disekitar kita, misalnya dengan orangtua ataupun

pengasuh di panti asuhan sebagai orang tua pengganti. Melalui komunikasi

dengan pengurus panti, seorang anak asuh dapat belajar untuk mandiri di tengah

masyarakat luas ataupun di lingkungannya. Semakin baik pengurus panti dalam

memberikan pengarahan dan pesan-pesan motivasi kepada anak asuh, maka

semakin baik pula tingkat kemandirian anak asuh tersebut.

Berkomunikasi yang baik dalam hubungan antar pribadi antara pengurus panti

dengan anak asuh, merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya

proses pertukaran informasi yang efektif, karena setiap personal berkesempatan

untuk berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan komunikasi nya masing-masing.

Sehingga timbul situasi sosial dan emosional yang menyenangkan pada tiap

personal. Dengan terbangunnya situasi emosional yang seperti ini, maka dalam

proses tersebut tentu sangat membantu pengurus panti dalam membangun ataupun

meningkatkan kemandirian anak-anak asuhnya.

Latar belakang dan perbedaan cara asuh akan menghasilkan kualitas anak yang

berbeda tapi bukan berarti anak yang dirawat di panti asuhan akan mengalami

pertumbuhan yang abnormal. Anak yang bertumbuh kembang bersama orangtua

kandung akan lebih mudah dalam melakukan hubungan komunikasi dikarenakan

sentuhan orang tua sebagai respons atas upaya untuk memenuhi kebutuhan anak.
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Anak yang bertumbuh kembang di panti asuhan tidak jauh berbeda dengan anak

yang tinggal bersama orangtua kandung, anak di panti asuhan juga sangatlah

membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari pengasuhnya sebagai pengganti

orangtua kandung mereka. Dalam konteks komunikasi anak ditentukan

perkembangannya oleh seorang pengasuh, hubungan pengasuh dengan anak

asuhnyalah yang menentukan komunikasi anak tersebut dalam masa

perkembangan dan pertumbuhannya. Cara pengasuh dalam berhubungan dengan

anak asuhnya, secara tidak langsung nantinya anak akan melakukan hal yang

sama atau menerapkan apa yang pengasuh ajarkan dalam bentuk komunikasinya,

anak akan meniru semua tindakan yang diajarkan pengasuhnya sebagai bentuk

kepribadian anak tersebut dan termasuk di dalamnya sikap kemandirian dalam diri

seorang anak akan terbentuk.

Dalam panti asuhan pengasuh dengan anak asuhnya tidak terlepas dari suatu

hubungan komunikasi, yang paling penting adalah masalah mengenai hubungan

pengasuh dengan anak asuhnya untuk membentuk sikap kemandirian anak asuh.

Sikap kemandirian anak ditentukan berdasarkan seberapa dekat anak dengan

pengasuhnya dan seberapa penting pengasuh dimata anak asuhnya, namun ada

saja permasalahan yang terjadi dalam diri anak, misalnya dari segi bahasa mereka

kurang baik dalam menyampaikan kata yang baik atau sopan, dalam segi perilaku

keseharian mereka dapat berubah-ubah dan cenderung terlalu emosional, hal ini

dikarenakan kurangnya penyesuaian diri anak asuh dengan anak asuh lainnya dan

pengasuh yang tidak bisa terlalu ikut terlibat didalamnya dikarenakan jumlah anak

yang terlalu banyak di panti asuhan.
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Proses komunikasi antar pribadi dapat berganti peran, artinya suatu ketika dalam

proses komunikator dapat berganti peran, demikian juga sebaliknya dengan

komunikan. Mengingat urgensinya maka penelitian ini akan melihat lebih jauh

mengenai komunikasi antar pribadi antara pengasuh dengan anak ashuhnya. Hal

ini dikarenakan komunikasi antar pribadi yang tepat dapat mendukung

perkembangan anak dengan menghasilkan kualitas anak yang sama baiknya

dengan anak yang dibesarkan secara normal dalam sebuah keluarga kandung

bahkan lebih baik karena cenderung dapat lebih mandiri dalam menghadapi

berbagai permasalahan.

Semua panti asuhan memiliki tujuan yang sama jika dilihat dari tujuan

didirikannya panti asuhan, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar anak

asuh. Kehidupan anak yang tinggal di panti asuhan sebenarnya sama dengan

kehidupan anak yang tinggal dengan keluarga kandung, tetapi mereka kurang

memperoleh perhatian, kasih sayang ataupun bimbingan karena pengasuh harus

berbagi kasih sayang dan perhatian dengan anak asuh yang lain dengan jumlah

banyak dan tidak bisa memperhatikan secara mendalam.

Oleh karena itu, dengan sedikit bimbingan yang diperoleh dari pengurus panti,

anak-anak di panti asuhan harus bisa mengatur dan menentukan sendiri kemana

arah kehidupan yang akan dijalankannya. Selama tinggal di panti asuhan

pengalaman yang diperoleh anak-anak asuh akan berpengaruh terhadap

perkembangan sikap kemandirian mereka.
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Anak-anak dipanti asuhan sama halnya dengan anak-anak lain yang tinggal

bersama orangtua kandung, mereka akan memasuki masa remaja kemudian

menuju kedewasaan penuh. Perubahan anak menuju dewasa ini menuntut peran

pengasuh panti asuhan untuk membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri.

Hal ini mengingat sikap kemandirian menjadi aspek yang teramat penting sebagai

bekal masa depannya sehingga setiap individu mampu melaksanakan tugas hidup

dengan tanggung jawab, berdasarkan norma yang berlaku. Kemandirian sendiri

merupakan kemampuan untuk mengelola semua hak yang menjadi milik kita, tahu

bagaimana mengelola waktu, dapat berjalan dan berpikir secara mandiri, disertai

dengan kemampuan untuk mengambil resiko dan memecahkan masalah.

(Deborah, 2004:114)

Dalam lingkungan sehari-hari, aktifitas komunikasi antar pribadi terutama antara

pengasuh panti dengan anak asuhnya sangat berperan penting. Johnson dalam

Supraktiknya, menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh

komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia.

Identitas atau jati diri seseorang juga terbentuk lewat komunikasi dengan orang

lain dan ternyata kesehatan mental seseorang juga ditentukan oleh kualitas

komunikasi atau hubungannya dengan orang lain (Supraktiknya,1995:89).
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Peran pegasuh sangatlah besar dalam proses pembentukan sikap kemandirian

anak-anak asuh di panti asuhan. Pengasuh di panti asuhan diharapkan bisa

memberikan kesempatan pada anak agar dapat mengembangkan kemampuan yang

dimiliki oleh anak-anak asuhnya, belajar mengambil inisiatif, mengambil

keputusan mengenai apa yang ingin dilakukan dan belajar mempertanggung

jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian anak akan dapat mengalami perubahan dari keadaan

ketergantungan pada pengasuh menjadi pribadi yang mandiri. Untuk membentuk

anak yang mandiri, para pengasuh perlu memberi kesempatan pada anak untuk

terus berlatih. Di samping memberi kesempatan untuk mencoba, anak juga harus

diberikan kesempatan untuk memilih. Untuk itu diperlukan peranan komunikasi

yang efektif antara pengasuh panti asuhan dan anak-anak asuhnya.

Peneliti memilih untuk meneliti pengurus panti asuhan yang berperan sebagai

pengganti orangtua kandung dalam panti asuhan sebagai pelaku komunikasi

secara langsung guna menumbuh kembangkan rasa kemandirian pada anak-anak

asuh yang ada di Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung. Pada penelitian ini,

peneliti memilih melakukan penelitian kemandirian anak karena kemandirian

adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk

mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap

lingkungan atau situasi yang dihadapinya sehingga akan mengantarkan seseorang

pada sikap optimis dan kesadaran bahwa apa yang dicita-citakannya akan mudah

diraih.
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Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan Al-Husna yang

berada di Jalan Kayu Manis No.20 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan

Dalam, Bandar Lampung. Anak asuh yang ada di panti asuhan Al-Husna saat ini

berjumlah 30 anak asuh, yang terdiri dari 13 anak perempuan dan 17 anak laki-

laki. Berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9

Februari 2016, diketahui bahwa panti asuhan Al-Husna ini berdiri pada tahun

awal 2013 yang didirikan oleh kepala panti nya yaitu Sueb Rizal, SE.

Anak-anak asuh di panti asuhan ini berasal dari berbagai daerah selain dari

Bandar Lampung yaitu Kota Bumi, Jabung, Pesisir Barat, dan Kalianda. Anak-

anak asuh disini juga berasal dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda-

beda, diantaranya menyandang status sebagai anak yatim, piatu, yatim piatu, anak

terlantar dan sebagian lainnya berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Panti asuhan Al-Husna ini memiliki beberapa prestasi diantaranya adalah,

kegiatan marawis anak-anak panti asuhan Al-Husna ini sering diundang di

beberapa acara, misalnya acara pembukaan sebuah pelantikan, acara peringatan

hari Islam di suatu universitas atau di kantor, acara pembukaan sebuah lomba,

acara pengajian atau syukuran, dan lain-lain.

Anak-anak asuh di panti asuhan Al-Husna ini bersekolah di sekolah umum, tidak

bersekolah di sekolah khusus yang didirikan oleh panti asuhan karna panti asuhan

Al-Husna tidak mendirikan sebuah sekolah khusus untuk anak-anak asuh yang

tinggal di panti asuhan. Anak-anak asuh di panti asuhan Al-Husna ini bersekolah

di SDN 2 Sepang Jaya Bandar Lampung, SMP Surya Dharma Bandar Lampung

dan SMK Surya Dharma Bandar Lampung.
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Pendiri panti asuhan Al-Husna mengatakan anak-anak asuhnya di sekolahkan di

sekolah umum agar anak-anak asuhnya tersebut bisa berbaur dengan anak-anak

lain diluar di panti asuhan. Dengan menyekolahkan anak-anak asuhnya di sekolah

umum, Sueb Rizal dan para pengasuh yang lain mengatakan hal tersebut bisa

melatih tingkat kepercayaan diri anak-anak asuh di depan orang lain misalnya dari

sikap berpendapat dan berbicara di depan umum, karna anak-anak asuh di panti

asuhan cenderung memiliki sikap tertutup dengan orang-orang diluar panti

asuhan. Dan dengan bersekolah di sekolah umum para pengasuh mengatakan hal

tersebut dapat membentuk sikap kemandirian anak-anak asuhnya.

Menurut para pengasuh, anak-anak di panti asuhan Al-Husna ini masih ada yang

belum menerapkan sikap mandiri dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Sedangkan anak-anak yang tinggal disebuah panti asuhan dituntut untuk mandiri

dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Pengasuh di panti asuhan Al-

Husna ini selalu melatih sikap kemandirian anak-anak asuhnya dengan cara

mendekatkan diri kepada anak-anak asuh agar anak-anak asuh dapat

mendengarkan nasihat dari para pengasuh untuk menerapkan perlakuan disiplin

kepada anak-anak asuhnya, misalnya dengan bangun di pagi hari tidak perlu

dibangunkan berulang-ulang kali, waktunya sholat tidak perlu disuruh dan

menyiapkan keperluan sekolah sendiri, para pengasuh juga memberikan nasihat

agar anak-anak asuh mampu menjadi anak yang mandiri untuk bekal kesuksesan

mereka di masa depan.
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Tetapi dengan menerapkan sikap disiplin tersebut belum cukup untuk membentuk

sikap kemandirian anak-anak asuh yang tinggal di panti asuhan. Selayaknya anak-

anak yang tinggal dirumah bersama orang tua kandung, anak-anak asuh yang

tinggal di panti asuhan terkadang masih memiliki sikap tidak menurut kepada para

pengasuh. Hal tersebut membuat para pengasuh perlu untuk lebih mendekatkan

diri lagi kepada anak-anak asuh agar terjalin komunikasi yang baik dan lancar

sehingga para pengasuh dapat lebih mudah dalam berinteraksi dengan anak-anak

asuhnya untuk membentuk sikap kemandirian anak-anak asuh.

Alasan peneliti memilih objek penelitian di Panti Asuhan Al-Husna ini karena,

pada panti asuhan Al-Husna kegiatan kemandirian anak nya masih belum

dijalankan dengan baik, anak-anak di panti asuhan ini masih banyak yang

ketergantungan dengan pengasuh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga

pada panti asuhan ini tingkat keberhasilan komunikasi antar pribadi dapat

diterapkan antara pengasuh panti asuhan kepada anak-anak asuh di panti asuhan.

Peneliti memilih komunikasi antar pribadi karena dalam sebuah hubungan

komunikasi antar pribadi terdapat lima aspek yang dianggap paling efektif untuk

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku manusia yang berhubungan dengan

proses dialogis. Devito dalam Suranto AW (2010:82) mengemukaan lima aspek

komunikasi antarpribadi itu adalah keterbukaan (openness), empati (empathy),

dukungan (supportiveness), perasaan positif (positiveness), kesamaan (equality).

Dari lima aspek itulah peneliti dapat mengetahui bagaimana sebuah kemandirian

anak dapat diterapkan.
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Dalam hal membentuk kemandirian anak, peran pengurus panti asuhan sangat

diperlukan dalam menumbuhkan rasa kemandirian anak-anak asuhnya agar

mampu menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat luas yang

terdiri dari berbagai latar belakang dan tidak menyebabkan anak-anak asuh di

panti asuhan Al-Husna ini memiliki masalah sosial dalam sikap kemandirian

mereka.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan komunikasi antar pribadi pengasuh panti asuhan, dalam

pembentukan sikap kemandirian anak asuh di panti asuhan Al-Husna Bandar

Lampung?

2. Apa sajakah faktor penghambat pengasuh panti asuhan dalam pembentukan

sikap kemandirian anak-anak asuh di panti asuhan Al-Husna Bandar Lampung?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan komunikasi antar

pribadi pengasuh panti asuhan dalam pembentukan sikap kemandirian anak di

Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung.
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I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan

masukan pada studi ilmu komunikasi komunikasi serta dapat

menjadi referensi bagi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan

komunikasi antar pribadi.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangsih yang positif kepada masyarakat luas

terutama pegasuh panti asuhan, sehingga masyarakat termasuk

pengasuh panti asuhan dapat mengetahui peranan yang diberikan

oleh komunikasi antar pribadi dalam membentuk sikap

kemandirian anak asuh.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Judul Peranan Komunikasi Antar Pribadi Guru
Bimbingan Konseling Terhadap Pembentukan
Kepribadian Siswa (Studi Pada SMAN 3 Bandar
Lampung)

Penulis Nurly Meilinda.
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas
Lampung 2010

Hasil Penelitian Dari skripsi yang berjudul Peranan Komunikasi
Antar Pribadi Guru Bimbingan Konseling
Terhadap Pembentukan Kepribadian Siswa ini,
dapat diketahui bahwa guru bimbingan konseling
mengalami sedikit kesulitan dalam melakukan
percakapan, dialog, dan memberikan materi yang
relevan dengan keluhan siswa. Ada banyak faktor
yang mengakibatkan guru bimbingan konseling
mengalami sedikit kesulitan dalam melakukan
percakapan, dialog dan memberikan materi yang
relevan dengan keluhan siswa. Misalnya seperti
terbatasnya waktu pertemuan dan jumlah guru
bimbingan konseling, serta kurangnya keterbukaan
siswa untuk menceritakan permasalahannya kepada
guru bimbingan konseling.
Komunikasi antar pribadi yang dilakukan guru
bimbingan konseling memberikan sumbangsih
peranan terhadap pembentukkan kepribadian siswa
walaupun belum optimal untuk membentuk
kepribadian siswa SMAN 3 Bandar Lampung.

Perbedaan Penelitian Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini
berfokus pada pembentukan kepribadian siswa dan
penelitian ini dilakukan dengan memberikan materi
yang relevan dengan keluhan siswa, bukan dengan
percakapan yang intim.
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Kontribusi untuk
Peneliti

Penelitian diatas memberikan kontribusi untuk
peneliti dari segi peranan komunikasi antar pribadi
nya.

2. Judul Komunikasi Antar Pribadi Pembinaan Petugas
Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membentuk
Sikap Positif Narapidana (Studi Pada Narapidana
Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas
IIA Way Hui Bandar Lampung)

Penulis
Achmad Zulkarnain.
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas
Lampung 2015.

Hasil Penelitian Dari skripsi yang berjudul Komunikasi Antar
Pribadi Pembinaan Petugas Lembaga
Pemasyarakatan Dalam Memebentuk Sikap Positif
Narapidana ini, dapat disimpulkan bahwa peranan
komunikasi antarpribadi pada pembinaan antara
petugas Lapas Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar
Lampung dalam membentuk sikap positif
narapidana sudah berperan dengan baik dan patut
diapresiasikan. Terdapat lima aspek komunikasi
antar pribadi yang dikatakan sudah sangat berperan
baik (keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap
positif dan kesetaraan). Ditambahkan dengan
proses pengaruh sosial dalam pembentukan sikap
dari Kelman kualitas lainnya dikatakan cukup
berperan dalam pembentukan sikap positif utnuk
narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita
Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung. Dan petugas
lapas memperhatikan beberapa aspek humanistik,
dimana pada proses pembinaan para narapidana
menjadikan proses pembinaan sebagai sarana
penjalinan hubungan baik dengan petugas.

Perbandingan Perbedaan penelitian ini terletak pada teori dan
fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori
tiga proses perubahan kelman dan fokus penelitian
ini terletak pada pembentukan sikap positif
narapidana sedangkan penelitian oleh penulis
berfokus pada pembentukan kemandirian anak.

Kontribusi untuk
Peneliti

Penelitian diatas memberikan kontribusi untuk
peneliti dari segi penggunaan lima aspek
komunikasi antar pribadi yaitu keterbukaan,
empati, sikap mendukung, sikap positif dan
kesetaraan.
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2.2 Tinjauan Peranan

Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai

dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek

yang saling berkaitan. Soejono Soekanto (2007:221) mengemukakan bahwa

peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu

proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soekanto (2007:221)

mengungkapkan tiga aspek peranan yaitu, pertama peranan meliputi norma-norma

yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti

ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan masyarakat.

Yang kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga, peranan juga

dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti

sebagai berikut, “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang

dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:51).
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Merujuk pada uraian definisi tersebut, peranan merupakan perilaku seorang,

individu atau sekelompok orang yang dihadapkan pada status orang tersebut yang

diembannya. Peranan juga merupakan suatu konsep dari apa yang dilakukan oleh

seseorang dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam hal ini, peranan

lebih didefinisikan pada fungsi sebagai suatu organisasi atau lembaga. Maka

dengan demikian, peranan dapat diukur dari pelaksanaan fungsi suatu organisasi

atau lembaga.

2.3 Tinjauan Komunikasi

2.3.1 Pengertian Komunikasi

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas komunikasi,

karena komunikasi merupakan bagian terpenting dari sistem dan tatanan

kehidupan sosial manusia. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu

kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat.

Thomas M. scheidel (2000:4) mengemukakan bahwa berkomunikasi terutama

untuk menyatakan dan mendukung identitas diri untuk membangun kontak sosial

dengan orang disekitar kita dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa,

berfikir, atau berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi komunikasi jelas

tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun

sebagai anggota masyarakat.
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Keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan

banyak ditentukan oleh kemampuannya berkomunikasi, karna komunikasi

merupakan proses dimana pihak-pihak saling menggunakan informasi dengan

untuk mencapai tujuan bersama dan komunikasi merupakan kaitan hubungan

yang ditimbulkan oleh penerus rangsangan dan pembangkitan balasannya.

Komunikasi adalah sebuah cara yang digunakan sehari-hari dalam menyampaikan

pesan atau stimulus yang terbentuk melalui sebuah proses yang melibatkan dua

orang atau lebih. Dimana satu sama lain memiliki peran dalam membuat pesan,

mengubah isi dan makna, merespon pesan tersebut, serta memeliharanya di ruang

publik. Dengan tujuan sang komunikan dapat menerima sinyal-sinyal atau pesan

yang dikirimkan oleh komunikator.

Komunikasi merupakan peristiwa sosial yang terjadi ketika manusia berinteraksi

dengan manusia lainnya, dan dapat terjadi di mana-mana tanpa mengenal tempat

dan waktu, atau dengan kata lain, komunikasi dapat dilaksanakan kapan saja dan

di mana saja. Dengan demikian, komunikasi merupakan bagian dari kehidupan

kita sehari-hari. Peristiwa-peristiwa komunikasi yang diamati dalam ilmu

komunikasi, juga sangat luas dan kompleks karena menyangkut berbagai aspek

sosial, budaya, ekonomi dan politik dari kehidupan manusia.

Komunikasi adalah proses pengoperasian stimulus dalam bentuk lambang atau

simbol bahasa atau gerak, untuk memengaruhi perilaku orang lain. Stimulus atau

rangsangan dapat berupa suara/bunyi atau bahasa lisan berupa gerakan , tindakan

atau simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh pihak lain. Oleh sebab itu reaksi

atau respon dalam bentuk simbol merupakan pengaruh atau hasil proses

komunikasi.
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Proses komunikasi yang menggunakan stimulus atau respon dalam bentuk bahasa

baik lisan maupun tulisan selanjutnya disebut komunikasi verbal. Sedangkan

apabila proses komunikasi tersebut menggunakan simbol-simbol disebut

komunikasi non-verbal. Komunikasi merupakan proses dimana seorang individu

berusaha untuk memperoleh pengertian yang sama melalui pengiriman pesan

simbolik.

Komunikasi menekankan pada tiga hal penting yaitu pertama, komunikasi

melibatkan individu dan oleh karenanya pemahaman komunikasi mencakup upaya

memahami bagaimana individu berhubungan dengan individu lain. Kedua,

komunikasi melibatkan pengertian yang sama, artinya agar dua individu atau lebih

dapat berkomunikasi, mereka harus sepakat mengenai definisi dari istilah yang

digunakan sebagai alat komunikasi. Ketiga, komunikasi bersifat simbolik, yaitu

gerak isyarat, bunyi, huruf, angka dan kata-kata hanya dapat mewakili atau

mengira-ngirakan gagasan yang hendak dikomunikasikan.

Secara bahasa, kata komunikasi berasal dari bahasa inggris yakni communication

yang mempunyai akar kata dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti umum

atau bersama. Kegiatan berkomunikasi yang kita lakukan untuk menumbuhkan

rasa kebersamaan dengan orang lain, yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide

atau sikap. Apabila dalam berkomunikasi tidak ada bahasa verbal yang dapat

dimengerti oleh komunikator dan komunikan, maka cara berkomunikasi

dilakukan dengan bahasa non-verbal seperti gerak-gerik badan, menunjukkan

sikap, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Kegiatan

komunikasi ini merupakan aktivitas yang sangat penting bagi manusia,

komunikasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia.
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Aktivitas berkomunikasi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari

manusia. Komunikasi terjadi mulai dari bangun tidur hingga beranjak tidur

kembali. Komunikasi diperlukan dalam semua kegiatan manusia, awal kesuksesan

dapat diraih berkat komunikasi yang bagus dan efektif.

2.3.2 Bentuk Komunikasi

Klasifikasi bentuk-bentuk komunikasi di kalangan para pakar berbeda-beda satu

sama lain karena sudut pandang masing-masing pakar menurut pengalaman dan

disiplin ilmunya. Berikut ini akan diuraikan empat bentuk komunikasi

berdasarakan tipe komunikasi yang dibagi menurut Cangara (2007:30) yakni:

1. Komunikasi dengan diri sendiri

Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi

didalam diri individu atau dengan kata laian proses berkomunikasi dengan

diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi dengan diri sendiri karena

adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu obyek yang

diamatinya, obyek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian

alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia

baik yang terjadi di luar maupun dalam diri seseorang. Obyek yang

diamati mengalami proses perkembangan dalam pikiran manusia setelah

mendapat rangsangan dari pancaindera yang dimilikinya, hasil kerja dari

proses pikiran tadi setelah di evaluasi pada gilirannya akan memberi

pengaruh pada pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang.
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Dalam proses pengambilan keputusan, seringkali sesorang dihadapkan

pada pilihan ya atau tidak, keadaan semacam ini membwa eseorang pada

situasi berkomunikasi dengan diri sendiri terutama dalam

mempertimbangkan untung ruginya suatu keputusan yang akan diambil.

Cara ini hanya bisa dilakukan dengan metode komunikasa Intrapersonal

atau komunikasi dengan diri sendiri.

2. Komunikasi antarpribadi

Komunikasi antar pribadi yang dimaksud ialah proses komunikasi yang

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Proses

komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka.

3. Komunikasi publik

Komunikasi publik biasa disebu komunikasi pidato, komunikasi kolektif,

komunikasi retorika, public speaking dan komunikasi khalayak.

Komunikasi publik menunjukan suatu proses komunikasi di mana pesa-

pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka didepan

khalayak yang lebih besar. Komunikasi publik memiliki ciri komunikasi

interpersonal karena bersifat tatap muka, tetapi terdapat beberapa

perbedaan yang cukup mendasar sehingga memiliki ciri masing-masing.

Dalam komunikasi publik penyampaian pesan berlangsung secara

berkelanjutan, dapat diidentifikasi siapa yang berbicara (komunikator) dan

siapa pendengarnya.
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Interaksi antara komunikator dan komunikan sangat terbatas sehingga

tanggapan baliknya juga terbatas, hal ini disebabkan karena waktu yang

digunakan sangat terbatas serta jumlah khlayak relatif besar sehingga

seringkali komunikator tidak dapat mengidentifikasi satu per satu

pendengarnya. Ciri lainnya, pesan yang disampaikan komunikasi publik

tidak berlangsung secara spontanitas tetapi terencana dan dipersiapkan

lebih awal. Tipe komunikasi publik biasanya ditemui dalam berbagai

aktivitas seperti kuliah umum, khotbah, rapat akbar, pengarahan, ceramah,

dan semacamnya.

4. Komunikasi massa

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang

berlangsung dimana pesannya dikirim dari komunikator yang melembaga

kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat

mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film.

Komunikasi massa memiliki ciri yaitu sifat pesannya terbuka dengan

khalayak yang variatif, baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan maupun

dari segi kebutuhan. Dalam komunikasi massa komunikator dan

komunikan dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanik,

proses penyampaian pesan lebih formal, terencana, dan rumit. Pesan

komunikasi massa bersifat satu arah dan umpan baliknya lambat (tertunda)

dan sangat terbatas.
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2.4 Tinjauan Komunikasi Antarpribadi

2.4.1 Pengertian Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua

orang atau lebih secara tatap muka. Deddy Mulyana (2008:81) menyatakan bahwa

komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka,

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara

langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Agus M. Hardjana (2003:85)

mengatakan komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau

beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan

penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula.

Komunikasi antar pribadi menuntut berkomunikasi dengan orang lain dan juga

berlaku secara kontekstual bergantung kepada keadaan, dan konteks psikologikal.

Cara dan bentuk interaksi antara individu akan tercorak mengikuti keadaan.

Secara luas komunikasi antar pribadi dirumuskan sebagai bentuk tingkah laku

seseorang, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi mencakup pengertian yang

lebih luas dari sekadar tukar kata. Secara sempit komunikasi interpersonal

diartikan sebagai pesan yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain dengan

maksud untuk mempengaruhi tingkah laku orang tersebut (Rakhmat, 2009:39).
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Katherine Miller (2002) membedakannya berdasarkan tingkatan analisis yang

digunakan untuk melakukan prediksi guna mengetahui apakah komunikasi itu

bersifat non-antarpribadi atau antarpribadi. Berikut tiga tingkatan dalam

melakukan prediksi tersebut :

1. Analisis Tingkat Kultural

Kultur merupakan keseluruhan karangka kerja komunikasi dari kata- kata,

tindakan-tindakan, postur, gerak-isyarat, nada suara, ekspresi wajah,

penggunaan waktu, ruang, materi, cara bekerja, bermain, dan

mempertahankan diri. Semua itu merupakan sistem-sistem komunikasi

yang lengkap dengan makna-makna yang hanya dapat dibaca secara tepat

apabila seseorang akrab dengan prilaku dalam konteks sejarah, sosial, dan

kultural (Edward T. Hall, 1976). Terdapat dua macam-macam, yaitu

homogeneous apabila orang-orang di suatu kultur berprilaku kurang lebih

sama dan menilai sesuatu juga sama. Sedangkan yang heterogemous

adanya perbedaan-perbedaandi dalam pola prilaku dan nilai-nilai yang

dianutnya. Jadi, apabila komunikator melakukan prediksi terhadap reaksi

penerima atau receiver sebagai akibat menerima pesan dengan

mengguanakan dasar kultural. Pada analisis tingkat kultural sering terjadi

kesalahan dalam menangkap makna yang disamapikan komunikator dan

komunikator sering juga menyampaikan pesan yang kurang dimengerti

oleh komunikan misalnya dalam berkomunikasi dengan orang berbeda

latar budaya dalam menggunakan kata-kata yang terkadang memiliki

makna yang berbeda.
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Perbedaan makna tersebut bisa juga berkaitan dengan stereotip sosial yang

sifatnya negatif terhadap pihak lain. Jadi, bukan hanya masalah perbedaan

makana sebuah kata tetapi bisa juga perbedaan sikap, persepsi seseorang

terhadap orang lain yang berbada latar belakang budayanya. Selain itu

juga manyangkut masalah tradisi, adat istiadat, kebiasaan, peraturan yang

tertulis maupun tidak tertulis yang bisa saja berbeda dengan budaya lain.

2. Analisis Tingkat Sosiologis

Apabila prediksi komunikator tentang reaksi komunikan terhadap pesan-

pesan yang ia sampaikan didasarkan kepada keanggotaan komunikan

didalam kelompok sosial tertentu, maka komunikator melakukan prediksi

pada tingkat sosiologis. Keanggotaan kelompok merupakan golongan

orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu yang sama. Kelompok

menyerupai budaya karena anggota kelompok memperlihatkan pola

perilaku dan nilai yang membedakannya dari kelompok lain. Kelompok

pada umumnya terdapat jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan

dengan anggota yang ada di seluruh budaya.

3. Anlisis Tingkat Psikologis

Apabila komunikator melakukan prediksi mengenai reaksi komunikan

terhadap prilaku komunikasi didasarkan pada analisis dari pengalaman-

pengalaman belajar individual yang unik maka prediksi itu didasarkan

pada analisis tingkat psikologis. Dua orang yang sering berinteraksi

mencari perbedaan-perbedaan yang relevan pada orang yang diajak

komunikasi.
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Jadi komunikator melihat bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang

khas yang membedakannya satu sama lainnya. Satu sama lain terutama

pada data psikologis secara khusus menegaskan bahwa mereka mengenal

satu sama lain sebagai individu. Penegasan ini berarti bahwa telah

mendapatakan pengertian didalam karakteristis yang unik mengenai

kepribadian satiu sama lain. Memahami komunikasi dan hubungan antar

pribadi dari sudut padang individu adalah menempatkan pemahaman

mengenai komunikasi di dalam proses psikologis. Setiap individu dalam

tindakan komunikasi memiliki pemahaman dan makna tersendiri terhadap

hubungan dimana dia terlihat di dalamnya. Karena pemahaman tersebut

bersifat sangat pribadi dan sangat bermakna bagi individu, maka

pemahaman psikologis dianggap sebagai makna yang sesungguhnya dari

suatu hubungan antar pribadi.

2.4.2 Komponen-Komponen Komunikasi Antarpribadi

Dalam proses komunikasi antarpribadi terdapat komponen-komponen komunikasi

yang secara integratif saling berperan sesuai dengan karakteristik komponen itu

sendiri. Berikut komponen-komponen komunikasi antarpribadi (Suranto,2010:7) :

1. Sumber/komunikator

Dalam konteks komunikasi antarpribadi komunikator adalah individu yang

menciptakan, memformulasikan dan menyampaikan pesan. dalam hal ini

pesan yang disampaikan dapat berupa keinginan untuk memperoleh

pengakuan sosial sampai pada keinginan untuk mempengaruhi sikap dan

tingkah laku orang lain.
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2. Encoding

Encoding adalah suatu aktifitas internal pada komunikator dalam

menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan non

verbal yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa, serta

disesuaikan dengan karakteristik komunikan. Enconding merupakan

tindakan memformulasikan isi pikiran ke dalam simbol-simbol, kata-kata

dan sebagainya sehingga komunikator merasa yakin dengan pesan yang

disusun dan cara penyampaian nya.

3. Pesan

Pesan merupakan hasil dari encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-

simbol baik verbalmaupun nonverbal, atau gabungan keduanya, yang

mewakili keadaan khusus komunikator untuk disampaikan kepada pihak

lain. dalam aktifitas komunikasi, pesan merupakan unsur yang sangat

penting. Pesan itulah yang disampaikan komunikator untuk diterima oleh

komunikan. Komunikasi akan efektif apabila komunikan menginterpretasi

makna pesan sesuai yang diinginkan oleh komunikator.

4. Saluran

Merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau

yang menghubungkan ke orang lain secara umum. Dalam konteks

komunikasi antarpribadi sarana yang digunakan untuk menyampaikan

pesan dari komunikator ke komunikan yang dapat berupa media cetak,

audio, maupun audiovisual.
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5. Penerima/komunikan

Adalah seseorang yang menerima, memahami, dan menginterpretasi

pesan. Dalam proses komunikasi antarpribadi, penerima bersifat aktif,

selain menerima pesan melakukan pula proses interpretasi dan

memberikan umpan umpan balik. Berdasarkan umpan balik dari

komunikan inilah seorang komunikator akan dapat mengetahui keefektifan

komunikasi yang telah dilakukan, apakah makna pesan dapat dipahami

secara bersama oleh kedua belah pihak yakni komunikator dan

komunikan.

6. Decoding

Decoding merupakan kegiatan internal dalam diri penerima yaitu proses

memberi makna dari pesan yang diterima.

7. Respon/feedback

Respon merupakan sebuah tanggapan atau reaksi yang timbul dari

komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator.

8. Gangguan (noise)

Gangguan merupakan apa saja yang mengganggu atau membuat kacau

penyampaian dan penerimaan pesan yang bersifat fisik atau psikis.

9. Konteks komunikasi

Merupakan konteks dimana komunikasi itu terjadi yang meliputi konteks

ruang, waktu dan nilai.
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2.4.3 Ciri-Ciri Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi merupakan jenis komunikasi yang frekuensi terjadinya

cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari (Suranto, 2011:14). Apabila diamati

dan dikomparasikan dengan jenis komunikasi lainnya, maka dapat dikemukakan

ciri-ciri komunikasi antarpribadi antara lain :

1. Arus pesan dua arah. Komunikasi antarpribadi menempatkan sumber

pesan dan penerima dalam posisi yang sejajar., sehingga memicu

terjadinya pola penyebaran pesan mengikuti arus dua arah. Artinya

komunikator dan komunikan dapat berganti peran secara cepat. Seorang

sumber pesan, dapat berubah peran sebagai penerima pesan, begitu pula

sebaliknya. Arus pesan secara dua arah ini berlangsung secara

berkelanjutan.

2. Suasana nonformal. Komunikasi antarpribadi biasanya berlangsung dalam

suasana nonformal. Relevan dengan suasana nonformal tersebut, pesan

yang dikomunikasikan biasanya bersifat lisan, bukan tertulis. Disamping

itu forum komunikasi yang dipilih biasanya cenderung bersifat nonformal,

seperti percakapan intim dan lobi, bukan forum formal seperti rapat.

3. Umpan balik segera. Komunikasi antarpribadi biasanya mempertemukan

para pelaku komunikasi secara bertatap muka, maka umpan balik dapat

diketahui dengan segera. Seorang komunikator dapat segera memperoleh

balikan atas apa yang disampaikan dari komunikan, baik secara verbal dan

nonverbal.
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4. Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Komunikasi

antarpribadi merupakan metode antar individuyang menuntut agar peserta

komunikasi dalam jarak dekat, baik jarak dalam arti fisik maupun

psikologis.

5. Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara stimulan dan

spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk meningkatkan ke

efektifan komunikasi komunikasi antarpribadi, peserta komunikasi dapat

memberdayakan pemanfaatan kekuatan pesan verbal maupun nonverbal

secara stimulan. Peserta komunikasi berupaya saling meyakinkan dengan

mengoptimalkan penggunaan pesan verbal atau nonverbal secara

bersamaan, saling mengisi, saling memperkuat sesuai tujuan komunikasi.

2.4.4 Tujuan Komunikasi Antarpribadi

Widjaja (2000:12), hubungan komunikasi antar pribadi dimaksudkan pada suatu

tujuan. Tujuan dari komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut :

a. Mengenal diri sendiri dan orang lain.

Salah satu cara mengenal diri sendiri adalah melalui komunikasi antar

pribadi. Komunikasi antar pribadi memberikan kesempatan bagi kita

untuk memperbincangkan diri kita sendiri, dengan membicarakan

tentang diri kita sendiri pada orang lain. Kita akan mendapatkan

perspektif baru tentang diri kita sendiri dan memahami lebih

mendalam tentang sikap dan perilaku kita.
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b. Mengetahui dunia luar.

Komunikasi antar pribadi juga memungkinkan kita untuk memahami

lingkungan kita secara baik yakni tentang objek, kejadian-kejadian dan

orang lain. Banyak informasi yang kita miliki dengan interaksi antar

pribadi.

c. Menciptakan dan memelihara hubungan.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, hingga dalam kehidupan

sehari-hari orang ingin menciptakan dan memelihara hubungan dekat

dengan orang lain.

d. Mengubah sikap dan perilaku.

Dalam komunikasi antar pribadi sering kita berupaya menggunakan

sikap dan perilaku orang lain. Keinginan memilih suatu cara tertentu,

mencoba makanan baru, membaca buku, berfikir dalam cara tertentu,

dan sebagainya. Singkatnya banyak yang kita gunakan untuk

mempersuasikan orang lain melalui komunikasi antar pribadi.

e. Bermain dan mencari hiburan.

Bermain mencakup semua kegiatan untuk memperoleh kesenangan.

Pembicaraan-pembicaraan lain yang hampir sama merupakan kegiatan

yang bertujuan untuk memperoleh hiburan.

f. Membantu orang lain.

Kita sering memberikan berbagai nasehat dan saran pada teman-teman

yang sedang menghadapi masalah atau suatu persoalan dan berusaha

untuk menyelesaikannya. Hal ini memperlihatkan bahwa tujuan dari

proses komunikasi antar pribadi adalah membantu orang lain.
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2.4.5 Keberhasilan dalam Komunikasi Antarpribadi

Untuk mendukung efektivitas komunikasi antarpribadi diperlukan sikap-sikap

positif yang dikembangkan agar menciptakan keberhasilan dalam komunikasi

antarpribadi. (Suranto,2010:23)

1. Membuka pintu komunikasi.

Dengan membuka pintu komunikasi berarti kita memiliki komitmen untuk

membina kerjasama dan hubungan harmonis. Sebenarnya tidak hanya

terjalinnya kerjasama yang kita dapatkan dari upaya membuka pintu

komunikasi, melainkan dapat meningkatkan kedekatan hubungan dengan

orang lain.

2. Sopan dan ramah dalam berkomunikasi.

Penampilan yang sopan dan ramah akan membua kita lebih aman dalam

memulai berkomunikasi. Oleh karena itu kita perlu membeiasakan diri

bersikap sopan dan ramah, agar orang lain juga bersikap ramah kepada

kita.

3. Sikap saling menghargai.

Jangan sungkan meminta maaf pada saat merasa bersalah. Ketika kita

menyadari bahwa sudah melakukan sebuah kesalahan dalam

berkomunikasi, maka sebaiknya kita meminta maaf. Dengan begitu maka

sebenarnya kita menaruh rasa hormat dan saling menghargai pada orang

lain, berikutnya kita akan diharagai juga oleh orang lain. Dalam suasana

hubungan yang saling menghargai, komunikasi akan berjalan efektif.
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4. Cepat dan tanggap.

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya,

artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus

baik serta dapat dipertanggung jawabka, sesuai dengan standar profesi,

efesien dan efektif.

5. Penuh perhatian.

Apabila seseorang memiliki perhatian yang baik maka akan mudah

memahami karakteristik orang lain, dan dengan demikian dapat

mengusahakan proses komunikasi yang menyenangkan kedua belah pihak

tanpa melanggar etika dan tata krama.

6. Bertindak jujur dan adil.

Kejujuran merupakan prinsip profesional yang penting. Ditunjukkan oleh

sifat jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang

disandangnya, tidak menyombongkan diri, serta berusaha terus untuk

mengembangkan diri dalam peningkatan keahlian dan keterampilan

profesional. Dalam menjalankan profesinya, maka setiap profesional

memiliki kewajiban untuk memelihara pelaksanaan hak dan kewajiban

secara seimbang.
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2.5 Tinjauan Panti Asuhan

Panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial pada

anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar,

memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi

kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh

kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya

sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita

bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan

nasional (Depsos RI, 2004:4)

Santoso (2005:43) memberikan pengertian sebuah panti asuhan sebagai suatu

lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anakanak yang

tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga.

Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang

tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak

menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan

terhadap masyarakat di kemudian hari. Panti asuhan merupakan salah satu

lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap

hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan

sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan

diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu

melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan

bermasyarakat.
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2.5.1 Fungsi dan Tujuan Panti Asuhan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2004:17), panti asuhan memiliki

fungsi sebagai berikut:

a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi

sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.

b. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.

c. Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi

penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi

keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-

anak remaja.

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, yaitu:

a. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial

kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka

ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai

keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat

yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap

dirinya, keluarga dan masyarakat.

b. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan

sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan

berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang

hidupnya dan hidup keluarganya.
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Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Nasional

menyatakan standar pelayanan panti asuhan adalah seperti orang tua bagi anak-

anak yang ditempatkan di panti asuhan, dan selayaknya orang tua maka panti

asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak anak yang

meliputi :

1. Hak terhadap perlindungan, yaitu terkait dengan martabat anak dan

melindungi anak dari kekerasan.

2. Hak terhadap tumbuh kembang, yaitu mendukung perkembangan

kepribadian anak, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak

lainnya secara positif dan menyekolahkan anak.

3. Hak terhadap partisipasi, yaitu mendengar, mempertimbangkan serta

mengimplementasikan suara dan pilihan anak.

4. hak anak terhadap kelangsungan hidup, yaitu memenuhi kebutuhan dasar

anak terhadap makanan, minuman dan fasilitas yang aman.

2.5.2 Klasifikasi Jenis Kegiatan atau Pekerjaan di Panti Asuhan

Berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial

Anak (2011:31) klasifikasi kegiatan atau pekerjaan dapat disimpulkan menjadi:

a. Anak-anak asuh

Pada dasarnya seorang anak yang menjadi penghuni panti asuhan tidak

diperkenankan untuk diperkerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau yang

pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral

anak-anak.
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Anak-anak di panti asuhan juga tidak dilibatkan dalam pekerjaan yang

dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak. Kegiatan

sehari-hari yang dilakukan oleh anak-anak panti asuhan seperti piket

dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan

keterampilan hidup seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan

menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan pada hari

libur anak. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri waktu

mereka dengan tetap memberi berbagai pertimbangan pengaturan waktu

secara bertanggung jawab mencakup waktu makan, waktu sekolah, waktu

belajar, waktu ibadah, waktu bermain, waktu beristirahat dan waktu piket

secara proporsional.

b. Pengasuh

Pengasuh dalam sebuah panti asuhan tidak diperkenankan merangkap

tugas lain selain mengasuh anak-anak panti asuhan. Jumlah pengasuh juga

disesuaikan dengan gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan

tahap perkembangan anak penghuni panti asuhan. Sangat disarankan bagi

panti asuhan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang

menyerupai keluarga dan memungkinkan anak asuh untuk memperoleh

pengasuhan dari pengasuh tetap dan tidak berubah-ubah seperti halnya

dari orang tua. Pengasuh berperan membantu kehidupan dan kegiatan anak

yang meliputi kegiatan merawat anak, mengawasi anak, mendampingi

anak dan mendukung aktivitas anak dari sisi psikologi dan mental.
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2.6 Tinjauan Sikap Kemandirian

2.6.1 Pengertian Sikap Kemandirian

Kata kemandirian berasal dari kata diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an

yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda menjadi

kemandirian, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan

dari perkembangan diri itu sendiri. Diri adalah inti dari kepribadian dan

merupakan titik pusat yang menyelaraskan dan mengkoordinasi seluruh aspek

kepribadian. Kemandirian berati hal-hal atau keadaan seseorang yang dapat

berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. (Bahara, 2008:83).

Dalam kamus psikologi A. Budiarjo dalam Anwar Arifin (2014:16) kemandirian

adalah suatu kecendrungan tidak bergantung pada orang lain dalam membuat

keputusan. Dimana kemandirian merupakan perilaku yang aktivitasnya diarahkan

kepada diri sendiri, tanpa mengharapkan pengarahan dari orang lain dan berusaha

untuk mencoba menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa meminta bantuan

kepada orang lain.

Kemandirian adalah kemampuan untuk menentukan dan mengatur baik pikiran,

perasaan maupun tindakannya sendiri secara bebas dan bertanggung jawab yang

ditunjukan dengan kemampuan untuk membuat pilihan sendiri. Kemandirian juga

dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada

otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh. (Parker, 2005:31).
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Pada dasarnya kemandirian dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun

perbuatan, sebab sebenarnya sikap merupakan dasar dari terbentuknya suatu

perbuatan. Kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat menentukan diri

sendiri dimana dapat dinyatakan dalam tindakan atau prilaku seseorang yang

dapat dinilai. Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat diambil keputusan

pengertian kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri,

tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen sehingga dapat

menentukan diri sendiri yang dinyatakan dalam tindakan dan perilaku yang dapat

dinilai. (Bahara, 2008:95).

Hasan Basri (2001:53) mengemukakan kemandirian dalam arti psikologis dan

mentalis juga mengandung pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya

mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.

kemandirian juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kegaiatan

atau tugas sehari-hari sendiri atau sedikit bimbingan, sesuai dengan tahap

perkembangan dan kapasitasnya.

Kemandirian merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia, karena

kemandirian menjadi titik tumpu bagi kesuksesan tanpa menggantungkan pada

orang lain. perilaku mandiri dapat diartikan sebagai kebebasan seseorang dari

pengaruh orang lain. orang yang berprilaku mandiri mempunyai kemampuan

untuk menemukan sendiri apa yang harus dilakukan, menentukan dan memilih

kemungkinan kemungkinan dari hasil perbuatannya dan akan memecahkan sendiri

masalah yang dihadapi.
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2.6.2 Ciri-ciri Sikap Kemandirian

Ali & Asrori (2006:52) berpendapat bahwa orang yang mandiri adalah yang

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Kebebasan, individu mampu mememilih gaya hidup yang disukainya dan

mengambil keputusan secara bebas.

b. Tanggung jawab, dalam hal ini individu berani menanggung resiko atas

tindakan yang dilakukan serta berusaha menyelesaikan tugastugas yang

diberikan.

c. Memiliki pertimbangan, individu mempunyai pertimbangan rasional

dalam mengevaluasi masalah dan situasi serta mampu mempertimbangkan

dan menilai pendapat.

d. Merasa aman ketika berbeda dengan orang lain, individu merasa aman

dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan nilai-nilai kebenaran di

lingkungannya.

e. Kreativitas, individu mampu menghasilkan gagasan-gagasan baru yang

berguna bagi diri sendiri dan masyarakat serta tidak mudah menerima ide

dari orang lain.
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2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Kemandirian

Faktor-faktor yang berperngaruh terhadap tingkat kemandirian anak terbagi dua,

yaitu :

1. Faktor internal adalah faktor yang ada dari anak itu sendiri yang meliputi :

a. Emosi

Faktor ini ditunjukan dengan kemampuan mengontrol emosi diri sendiri

dan tidak bergantung pada kebutuhan emosi dari orang  lain.

b. Intelektual

Faktor ini ditunjukan dengan kemamapuan untuk mengatasi berbagai

masalah yang dihadapi.

2. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang dari luar diri, meliputi:

a. Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau

tidaknya tingkat kemandirian anak. Lingkungan yang baik akan

meningkatkan cepat tercapainya kemandirian anak.

b. Karakteristik sosial

Karakteristik sosial dapat mempengaruhi kemandirian anak misalnya

tingkat kemandirian anak dari status sosial.

c. Stimulasi

Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat mandiri

dibanding dengan anak yang kurang atau tidak mendapat stimulasi.
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d. Komunikasi antar pribadi

Anak mandiri akan membutuhkan kesempatan, dukungan dan dorongan.

Peran orangtua sebagai pengasuh sangat diperlukan bagi anak sebagai

penguat perilaku yang telah dilakukannya. Oleh karena itu efektifitas

komunikasi antar pribadi merupakan hal yang penting dalam pembentukan

kemandirian.

e. Cinta dan kasih sayang

Cinta dan kasih sayang kepada anak hendaknya diberikan sewajarnya

karena ini akan memperngaruhi kemandirian anak, bila diberikan

berlebihan anak akan menjadi kurang mandiri.

f. Kualitas interaksi anak dan orangtua sebagai pengasuh

Interaksi dua arah antara anak dengan orang tua sebagai pengasuh dapat

menyebabkan anak menjadi mandiri.

g. Pendidikan dari orang tua

Karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima

segala informasi dari luar terutama cara membentuk kemandirian anak.

(Soetjiningsih & Mutadin 2002:95)
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2.7 Landasan Teori

2.7.1 Teori Devito (Pendekatan Humanistik)

Devito dalam Suranto Aw (2010:82) mengungkapkan karakteristik efektifitas

komunikasi antarpribadi dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang

humanistic, pragmatis, dan pendekatan sosial. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan pendekatan humanistik, karena pendekatan humanistik

menekankan pada lima aspek kualitas umum yang menentukan terciptanya

hubungan komunikasi antarpribadi yang efektif. Humanistik mencoba untuk

melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka.

Mereka cenderung untuk berpegang pada prespektif optimistik tentang sifat

alamiah manusia. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berfikir

secara sadar dan rasional dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam

meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia

bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan

dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Dalam pendekatan

humanistik ada lima kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu :

1. Keterbukaan (openness)

Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat

yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan

tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi lebih dekat

pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita, kita akan

lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan-

gagasan baru, lebih cenderung menghindari sikap difensif dan lebih cermat

memandang diri kita dan orang lain.
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Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi

antarpribadi. Pertama, komunikator antarpribadi yang efektif harus terbuka

kepada orang yang diajak berinteraksi. Kedua, mengacu kepada kesediaan

komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang.

Ketiga, menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran. Terbuka dalam

pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang

dilontarkan adalah memang milik anda dan anda bertanggungjawab

atasnya.

2. Empati (emphaty)

Empati dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk

memposisikan diri terhadap apa yang sedang dialami orang lain. Orang

yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalami orang lain,

perasaan dan sikap mereka serta harapan dan keinginan mereka untuk

masa mendatang. Perasaan empati ini akan membuat seseorang mampu

menyesuaikan komunikasiya.

3. Sikap Mendukung (supportiveness)

Hubungan antarpribadi yang efektif adalah hubungan yang dimana

terdapat sikap mendukung. Sikap terbuka dan empati tidak dapat

berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Sikap mendukung ini

dapat diperlihatkan dalam bentuk sikap yang deskriptif bukan evaluatif,

sikap spontan, dan sikap profeisional.
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4. Sikap positif (postitiveness)

Sikap positif adalah perwujudan nyata dari suatu pikiran terutama

memperhatikan hal-hal yang baik. suasana jiwa yang mengutamakan

kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari

pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Sikap positif adalah

keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang

sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokan fokus

mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif

mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera

memulihkan dirinya. Yaitu yang sudah menuju ke arah negatif untuk

kembali ke arah positif. Banyak orang dan ahli terutama para motivator

yang membuat pengertian sikap positif.

Ada dua cara dalam mengkomunikasikan sikap positif yaitu, menyatakan

sikap positif dan secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita

berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari

komunikasi antarpribadi. Pertama, komunikasi antarpribadi terbina jika

orang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan

positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk

interaksi yang efektif. Sedangkan dorongan adalah istilah yang berasal dari

kosa kata umum, yang dipandang sangat penting dalam analisi

transaksional dan dalam interaksi antarmanusia secara umum.
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Dorongan positif umumnya berbentuk pujian atau penghargaan dan terdiri

ataas perilaku yang biasa kita harapkan, kita nikmati dan kita banggakan.

Dorongan positif mendukung citra pribadi kita dan membuat kita merasa

lebih baik. Sedangkan dorongan negaif bersifat menghukum dan

menimbulkan kebencian.

5. Kesetaraan (equality)

Dalam setiap situasi, memungkinkan terjadi ketidaksetaraan. Tidak pernah

ada dua orang yang setara dalam segala hal. Terlepas dari itu, komunikasi

antarpribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya harus ada

pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan

berharga dan kedua pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk

disumbangkan, meliputi penempatan diri setara dengan orang lain,

menyadari akan adanya kepentingan yang berbeda, mengakui pentingnya

kehadiran orang lain, tidak memaksakan kehendak, komunikasi dua arah,

saling memerlukan, serta suasana komunikasi akrab dan nyaman.
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2.8 Kerangka Pikir

Komunikasi antar pribadi yang baik ditandai dengan komunikasi yang efektif

meliputi banyak unsur. Pengurus panti berperan sebagai pengrus yang juga

memberikan pelayanan bagi anak asuhnya dengan cara memberikan bimbingan,

saran, masukan atau motivasi, juga memberikan pemecahan dari masalah krisis

kemandirian yang dihadapi oleh anak-anak asuhnya.

Komunikasi antar pribadi disini berperan sebagai bentuk komunikasi yang

dipergunakan oleh pengurus panti dalam rangka memberikan pelayanan agar anak

asuh dapat memperoleh kesejahteraan lahir dan batin dalam proses pembentukkan

kemandirian yang mereka jalani. Melalui komunikasi antar pribadi, maka

pengurus panti dapat lebih mudah untuk memahami anak-anak asuhnya sehingga

lebih mudah dalam memberi pengarahan untuk membangun atau menumbuh

kembangkan sikap kemandirian nya pada anak asuh tersebut.

Pemilihan komunikasi antar pribadi sebagai kajian dalam penelitian ini

dikarenakan komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang efektif.

Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam prosesnya komunikasi

yang dilakukan oleh pengurus panti kebanyakan berlangsung dalam konteks tatap

muka. Selain itu, komunikasi antar pribadi juga merupakan komunikasi yang

paling ampuh untuk mengubah sikap guna menumbuh kembangkan sikap

kemandirian anak asuh.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh komunikasi antar pribadi

pengasuh panti asuhan yang dapat diukur melalui frekuensi percakapan, durasi

dialog, pesan komunikasi antar pribadi dan materi-materi motivasi atau konseling
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yang membangun kemandirian pada anak asuh. Sedangkan yang dapat dilihat dari

sikap kemandirian itu sendiri pendidikan kemandirian pada anak dapat

ditanamkan melalui aktifitas rutin sehari-hari melalui stimuli dari orangtua

pengganti atau pengasuh panti asuhan sehingga anak dapat melihat, mengamati

dan mencontohnya langsung.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pendekatan humanistik De

Vito. Pada hakikatnya komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi paling

efektif dalam mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Maka dalam

teori pendekatan humanistik dibutuhkan efektivitas komunikasi interpersonal

yang terdiri dari keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung

(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality) agar

komunikasi antarpribadi pengasuh panti asuhan dapat berjalan efektif dalam

pembentukan sikap kemandirian anak asuh.
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2.8.1 Bagan Kerangka Pikir

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Peranan Komunikasi
Antarpribadi Pengasuh Panti
Asuhan dengan Anak Asuh

5 Apek Efektifitas Komunikasi

Antarpribadi

1.Keterbukaan (openness)

2.Empati (empathy)

3.Mendukung (supportiveness)

4.Sikap Positif (positiveness)

5.Kesetaraan (equality)

Membentuk Sikap
Kemandirian Anak-anak

Asuh

Teori Devito
Pendekatan
Humanistik



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi antar pribadi

pengasuh panti asuhan dalam pembentukkan sikap kemandirian anak asuh.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dan lain lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:6).

Pendekatan kualitatif dalam komunikasi menekankan pada bagaimana sebuah

pendekatan dapat mengungkapkan makna-makna dari konten komunikasi yang

ada sehingga hasl-hasil penelitian yang diperoleh berhubungan dengan

pemaknaan dari sebuah proses komunikasi yang terjadi. Penelitian kualitatif

memiliki kegunaan antara lain untuk memahami interaksi sosial dan memahami

perasaan orang yang sulit untuk dimengerti (Sugiyono, 2011:49).
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3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian.

Moleong (2011:237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk

membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data

yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada

pengamatan mengenai komunikasi antar pribadi antara pengasuh panti asuhan

yang menjadi orang tua wali untuk anak-anak asuh di Panti Asuhan Al-Husna

Bandar Lampung. Agar tidak meluas pada penelitian lain, maka fokus pada

penelitian ini antara lain :

1. Aktifitas komunikasi antar pribadi yang terjalin antara pengasuh panti dan

anak-anak asuh di Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung.

2. Peran atau manfaat dari aktifitas komunikasi antar pribadi pengasuh panti

dan anak-anak asuh di Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung.

3.3. Penentuan Informan

Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah dengan

menentukan terlebih dahulu informan penelitian. Sebelum menentukan informan

penelitian, teknik pemilihan informan adalah dengan teknik purposive (disengaja).

Menurut Singarimbun dan Sofyan Effendi (2006:155), teknik purposive bersifat

tidak acak, subjek dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Moloeng (2011:35) informan adalah orang-orang yang ada pada latar belakang

penelitian.
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Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian. Informan bagi peneliti adalah agar dalam

waktu yang singkat akan banyak informasi yang terjaring sebagai sampling

internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, maka yang menjadi informan dalam

penelitian ini adalah para pengasuh Panti Asuhan AL-Husna Bandar Lampung

yang berjumlah 2 orang masing-masing berusia 40 tahun. Dari 5 orang pengasuh

yang ada di panti asuhan Al-Husna Bandar Lampung, peneliti memilih 2 orang

pengasuh karena yang menetap setiap hari di panti asuhan tersebut hanya

berjumlah dua orang.

Informan lain nya adalah anak-anak asuh di Panti Asuhan Al-Husna Bandar

Lampung yang berusia 14-15 tahun dan di spesifikan lagi dari lamanya mereka

tinggal di panti asuhan Al-Husna Bandar Lampung. Informan anak asuh ada 4

orang yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, yang sudah 3 tahun

tinggal di Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung.

3.4. Sumber Data

Lofland mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah

kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan

lain-lain. (Moleong, 2011: 157) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :
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1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara

menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap

mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi literatur (buku,

koran, majalah, artikel, dan lain-lain), dan internet.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik

pengumpulan data melalui :

1. Observasi

Pengumpulan data yang penting dalam penelitian ilmiah dengan

melakukan pengamatan, pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengodean

serangkaian perilaku dan sebagainya secara langsung ke objek penelitian.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan informan yang telah

ditentukan oleh penulis, dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara

langsung kepada informan.

3. Dokumentasi

Penggunaan bahan dokumenter yang diperoleh dari lembaga

permasyarakatan itu sendiri berupa data yang relevan dengan penelitian

dan pengumpulan data dari berbagai literatur pendukung.
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3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Moleong adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia

membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan

terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara

dimensi-dimensi uraian (Moelong, 2011). Model analisis data kualitatif dengan

metode perbandingan tetap melalui proses yang mencakup, yaitu:

1. Reduksi Data

Dari sekian banyak data yang diperoleh di lapangan, penulis memilih dan

menyederhanakan beberapa data yang benar-benar diperlukan dan yang

penulis anggap sangat penting serta sesuai dengan penelitian ini.

2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam

menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul

dari data yang di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya

sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.
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3.7 Teknik Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh dijamin keabsahannya sehingga dapat dipertanggung

jawabkan hasil penelitiannya, maka perlu melakukan triangulasi. Pada penelitian

ini peneliti menggunakan triangulasi dengan penggunaan sumber. Moleong (2011

: 330) mengatakan Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding untuk data. Menurut Matton dalam Moleong (2011 : 330)

menyebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu atau alat yang

membedakan dalam penelitian kualitatif. Pengecekan keabsahan data dengan sumber

menurut Moleong (2011 : 330) dapat diketahui dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dengan persfektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung

Panti asuhan Al-Husna Bandar Lampung berdiri pada awal tahun 2013, beralamat

di Jl. Kayu Manis No.20 Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung. Panti asuhan

ini masih beraktifitas dalam ruang lingkup kecil atau keluarga karena panti asuhan

ini baru berjalan tiga tahun. Artinya yang berperan sebagai pengurus di panti

asuhan Al-Husna adalah pemilik panti asuhan itu sendiri. Panti asuhan Al-Husna

ini didirikan oleh Bapak Sueb Rizal, S.E atas niat diri sendiri yang bertujuan

untuk membantu anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar, dan anak-

anak yang tidak mampu, lalu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada

anak-anak tersebut untuk bersekolah agar mereka bisa menimba ilmu pendidikan

dan agama seperti anak yang lain.

Awal berdiri panti asuhan Al-Husna anak-anak yang ada di panti asuhan ini belum

banyak, hanya sekitar 20an anak asuh yang ada di panti asuhan Al-Husna. Dan

sekarang di tahun 2016 ini sudah ada 40 anak asuh yang tinggal di panti asuhan

Al-Husna. 25 orang anak asuh laki-laki dan 15 orang anak asuh perempuan.
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4.2 Visi dan Misi Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung

Panti asuhan Al-Husna ini memiliki Visi dan Misi yaitu :

a. Mensejahterakan kehidupan anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang

tidak mampu dengan pendidikan, agama dan moral yang baik

b. Membantu negara dalam menyantuni anak-anak yatim piatu dan anak-

anak tidak mampu di bidang sosial dan pendidikan.

4.3 Keadaan Sarana Fisik Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung

Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung memiliki sarana fisik sebagai berikut :

1. 5 kamar tidur dengan perincian sebagai berikut :

- 3 kamar tidur untuk anak-anak asuh laki-laki dengan perincian 1 kamar

tidur dihuni oleh 7-8 orang anak asuh.

- 2 kamar tidur untuk anak-anak asuh perempuan dengan perincian 1

kamar dihuni oleh 7-8 orang anak asuh.

2. 1 ruang kantor pengurus

3. 1 ruang makan

4. 1 ruang dapur

5. 2 kamar mandi

6. Ruang tengah yang digunakan untuk sholat berjamaah, mengaji dan

kegiatan-kegiatan di dalam rumah sehari-hari seperti nonton tv, belajar,

bermain, sharing dan lain-lain.

7. 1 unit kendaran bus mini
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4.4 Sumber Dana Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung

Sumber dana yang diperoleh untuk membiayai anggaran dasar dan rumah tangga

panti Asuhan Al-Husna ini berasal dari sumbangan sukarela yang tidak mengikat

pemerintah/swasta, lalu dari pemilik panti asuhan ini sendiri. Karea di panti

asuhan Al-Husna ini tidak ada donatur tetap.

4.5 Keadaan Pengurus Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung

Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung ini memiliki 7 orang penguru yang

saling membantu dalam melaksanakan tugas. Berikut adalah 7 orang pengurus

dengan perincian tugasnya :

1. Sueb Rizal, S.E sebagai kepala panti yang bertugas untuk memonitor

segala arah dan tujuan panti asuhan Al-Husna.

2. M. Juliani, S.E sebagai sekertaris di panti asuhan Al-Husna.

3. Almumtahanah sebagai bendahara, bertugas untuk mengatur keluar

masuknya dana di panti asuhan Al-Husna.

4. M. Hidayat sebagai seksi penerimaan anak asuh, bertugas untuk

mengidentifikasi calon anak asuh yang akan tinggal di panti asuhan Al-

Husna.

5. Ust. Muhammad Heri sebagai seksi pendidikan, bertugas untuk mengurus

pendidikan sekaligus mendidik anak-anak asuh baik dari segi akhlak,

agama, moral dan memberikan motivasi/nasihat kepada anak-anak asuh.
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6. Siti Sumarni sebagai seksi konsumsi, bertugas untuk mengatur dan

mengontrol konsumsi untuk anak-anak asuh.

7. Agus Mawi sebagai seksi umum, bertugas untuk mengurus keperluan lain-

lain di panti asuhan, misalnya menjembatani komunikasi pihak panti

asuhan Al-Husna dengan pihak luar misalnya masyarakat sekitar, keluarga

anak asuh.

4.6 Struktur Organisasi Panti Asuhan Sosial Anak Al-Husna Bandar

Lampung

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung

Kepala Panti

Sueb Rizal, S.E

Bendahara

Almumtahanah

Seksi Konsumsi

Siti Sumarni

Sekretaris

M. Julaini, S.E

Seksi Umum

Agus Mawi

Seksi
Pendidikan

Ust. M. Heri

Seksi Penerimaan
Anak

M. Hidayat
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4.7 Kondisi Anak Asuh Panti Asuhan Al-Husna Bandar Lampung

4.7.1 Asal Anak Asuh Panti Asuhan Al-Husna

Anak-anak asuh yang ada di panti asuhan Al-Husna tidak semuanya dari bandar

lampung. Anak-anak asuh tersebut berasal dari :

 Bandar Lampung

 Pringsewu

 Liwa

 Arahan (Lampung Timur)

 Kalianda

 Kota Bumi

 Jabung

 Pesisir Barat

4.7.2 Status Sosial Anak Asuh Panti Asuhan Al-Husna

Anak-anak asuh yang berada di panti asuhan Al-Husna ini berasal dari berbagai

latar belakang status sosial, antara lain :

 Anak yatim, yaitu anak yang hanya memiliki satu orang tua (ayah saja

atau ibu saja)

 Anak yatim piatu, yaitu anak yang sudah tidak memiliki sepasang orang

tua yang lengkap (sudah tidak memiliki ayah dan ibu)

 Anak terlantar, yaitu anak yang tidak memiliki tempat tinggal atau tidak

memiliki keluarga lagi.

 Anak yang berasal dar keluarga yang tidak mampu.
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4.7.3   Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan Al-Husna

Anak asuh yang berada di panti asuhan Al-Husna ini berjumlah 40 orang dengan

perincian :

 25 anak laki-laki

 15 anak perempuan

4.7.4 Pendidikan Anak Asuh Panti Asuhan Al-Husna

Anak-anak asuh yang berada di panti asuhan Al-Husna ini seluruhnya di

sekolahkan oleh pihak panti asuhan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) di SDN

2 Sepang Jaya Bandar Lampung, sekolah menengah pertama (SMP) di SMP

Surya Darma Bandar Lampung dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di SMK

Surya Darma yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan program

keahlian yang spesifik sehingga lulusan SMK bisa langsung bekerja. Berikut

adalah perincian tingkat pendidikan anak asuh panti asuhan Al-Husna :

Tabel 4.1 Data Pendidikan Anak-anak Asuh Panti Asuhan Al-Husna :

No. Pendidikan Anak
Asuh

Kelas Jenis Kelamin Jumlah Anak
AsuhLaki-laki Perempuan

1. SD I 1 1 2
II 2 - 2
III 1 2 3
IV 1 2 3
V 3 1 4
VI 4 1 5

2. SMP VII 3 2 5
VIII 5 3 8
IX 2 2 4

3. SMK X 3 1 4
XI - - -
XII - - -

Jumlah 40 orang
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4.7.5 Kegiatan dan Keterampilan Anak Asuh Panti Asuhan Al-Husna

Anak-anak asuh yang berada di panti asuhan Al-Husna ini memiliki berbagai

kegiatan dan juga diberikan keterampilan. Berikut adalah kegiatan dan

keterampilan anak asuh di panti asuhan Al-Husna :

 Kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari oleh anak asuh di panti asuhan

Al-Husna adalah : setelah bangun di pagi hari anak-anak asuh melakukan

sholat subuh secara berjamaah, sekolah sampai jam 2 siang, melaksanakan

sholat dzuhur berjamaah, setelah sholat dzuhur anak-anak diberikan waktu

untuk tidur siang, lalu sholat ashar berjamaah. Anak-anak asuh mengaji

dua kali sehari yaitu setelah sholat berjamaah ashar dan magrib sambil

menunggu sholat isya. Diluar dari kegiatan rutin tersebut anak-anak asuh

juga kadang diundang di berbagai acara seperti acara syukuran dan lain-

lain.

 Keterampilan yang diberikan kepada anak asuh di panti asuhan Al-Husna

ini adalah kegiatan marawis yang dilakukan satu minggu sekali.



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Peranan komunikasi antarpribadi pengasuh panti asuhan berperan dengan 

 baik dan patut diapresiaskan dalam membentuk kemandirian anak-anak 

 asuh di panti asuhan Al-Husna Bandar Lampung. Dalam pendekatan 

 humanistik terdapat lima aspek yang dikatakan sudah sangat berperan baik 

 yaitu, aspek keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif dan 

 kesetaraan. Berawal dari proses interaksi antara pengasuh dan anak-anak 

 asuh di panti  asuhan dengan menerapkan aspek-aspek pendekatan 

 humanistik, proses komunikasi antarpribadi dapat berjalan efektif.  Ketika 

 proses komunikasi antarpribadi berjalan secara efektif, maka akan 

 mempengaruhi pembentukan sikap kemandirian anak-anak asuh di panti 

 asuhan. 
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 Karna dalam sebuah komunikasi yang efektif akan menciptakan 

 suasana yang nyaman dan akrab antara pengasuh panti asuhan dan anak-

 anak asuhnya, sehingga dapat mempermudah pengasuh untuk memberikan 

 pengarahan, nasihat serta motivasi untuk anak-anak asuh agar terbentuk 

 sikap mandiri dalam diri mereka. 

2. Secara keseluruhan, peranan komunikasi antarpribadi pengasuh panti 

 asuhan dalam pembentukan sikap kemandirian anak asuh yang 

 menggunakan pendekatan humanistik ini, aspek yang paling 

 mempengaruhi dan berperan dalam kualitas hubungan pengasuh dan anak-

 anak asuhnya untuk membentuk sikap kemandirian anak-anak asuh 

 adalah, aspek keterbukaan dan sikap positif. Interaksi awal antara 

 pengasuh panti asuhan dan anak-anak asuhnya pasti tidak langsung terjalin 

 akrab, diperlukan sebuah keterbukaan untuk menciptakan suasana yang 

 nyaman dan menjadi lebih dekat untuk mencapai sebuah tujuan dalam 

 komunikasi antarpribadi, dan dalam hal ini tujuannya adalah pembentukan 

 sikap kemandirian anak asuh. 

 Jika keterbukaan sudah terjalin, maka akan mempermudah proses-proses 

 komunikasi antarpribadi selanjutnya, kemudian dengan adanya peranan 

 dari sikap positif yang diberikan pengasuh kepada anak-anak asuhnya dan 

 hal tersebut dominan memberikan arahan yang baik, nasihat, motivasi dan 

 menerapkan sikap serta prilaku disiplin untuk membentuk sebuah sikap 

 mandiri kepada anak-anak asuh di panti asuhan Al-Husna Bandar 

 Lampung. 
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3. Dalam hubungan komunikasi antarpribadi pengasuh panti asuhan dan 

 anak-anak asuhnya terdapat faktor penghambat dalam pembentukan sikap 

 kemandirian anak asuhnya yakni, sikap anak-anak usia belasan tahun yang 

 memang belum stabil dan terkadang masih membuat para pengasuh 

 kesulitan dalam berkomunikasi dengan mereka. Namun, hal tersebut bisa 

 diatasi dengan interaksi yang efektif dengan menciptakan suasana yang 

 nyaman dan akrab, lalu pemberian nasihat dan motivasi kepada anak-anak 

 asuh agar anak-anak asuh dapat membentuk sikap mandiri selama tinggal 

 di panti asuhan untuk bekal kesuksesan di masa depan. 

 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai peranan komunikasi 

antar pribadi pengasuh panti asuhan dalam membentuk sikap kemandirian anak, 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai saran, yaitu : 

1. Untuk pengasuh panti asuhan Al-Husna Bandar Lampung, diharapkan 

dapat memperthankan dan meningkatkan kelima aspek pendekatan 

humanistik dalam kegiatan komunikasi antarpribadi dengan anak-anak 

asuh. Pengasuh panti asuhan juga diharapkan dapat menerapkan 

komunikasi antarpribadi yang baik dengan seluruh masyarakat sekitar, 

agar semakin tercipta keharmonisan dan hubungan yang baik antar 

sesama. 
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2. Meningkatkan sikap mendukung dan memberikan waktu anak-anak asuh 

untuk bisa sedikit fokus dalam kegiatan positif mereka diluar panti asuhan 

yang bersifat non-akademik yang menjadi hobi dan bakat anak-anak asuh, 

agar anak-anak asuh mampu mengasah bakat yang mereka miliki untuk 

bekal kesuksesan mereka di masa depan. 

3. Untuk aspek kesetaraan, pengasuh diharapkan mampu meyakinkan anak-

anak asuh bahwa kedudukan antara pengasuh dan anak-anak asuh saat 

berinteraksi adalah sama. Dalam arti, pengasuh dan anak-anak asuh 

mempunyai pengakuan bahwa mereka sama-sama berharga dan memiliki 

sesuatu yang penting untuk disumbangkan, meliputi penempatan diri 

setara dengan orang lain, menyadari bahwa mereka saling memerlukan 

sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan akrab untuk 

mempermudah dalam pembentukan sikap kemandirian anak-anaka asuh. 

4. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini tidak luput dari kesalahan dan 

kekurangan, sehingga penulis berharap agar penelitian ini dapat 

dikembangkan lagi dengan penelitian yang lebih baik dan 

mengembangkan teori lain yang berhubungan dengan komunikasi 

antarpribadi. 

5. Untuk pemerintah kota Bandar Lampung, peneliti berharap bisa 

memperhatikan sarana dan prasarana serta kebutuhan anak-anak panti 

asuhan di seluruh kota Bandar Lampung, agar tidak ada kesenjangan dari 

segi pendidikan, moral dan agama yang didapatkan anak-anak asuh yang 

tinggal disebuah panti asuhan. 
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