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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan syarat utama dalam kehidupan manusia, karena 

tanpa komunikasi manusia tidak dapat berinteraksi dengan sesama individu, 

kelompok maupun organisasi. Selain menjadi syarat utama, komunikasi menjadi 

suatu proses penyampaian informasi antara individu dengan kelompok sebagai 

tujuan untuk bertukar pikiran maupun informasi dengan sesama. 

Pada era reformasi anak-anak dihadapkan pada permasalahan mencari jati 

diri ditambah lagi didalam jiwanya terdapat perasaan ingin diperhatikan oleh 

lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi khawatir 

karena mereka menjadi berperilakuan yang menyimpang, sehingga masalah 

tersebut bertambah rumit dengan masuknya budaya dari negara lain sebagai akibat 

dari komunikasi yang mengalami kemajuan. 

Akibatnya, mereka sering melakukan tindakan dan gaya seperti tokoh 

yang diidolakan. Mereka juga dapat terjebak dalam tindakan yang menimbulkan 

masalah seperti mengkonsumsi narkoba, berkelahi, kabur dari rumah, membawa 

senjata tajam, bahkan sampai pada perbuatan kriminalitas seperti tawuran, 

pembunuhan, pemerkosaan, serta tindakan yang lain seperti berita di media 
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massa. Perilaku menyimpang tersebut semata-mata dipicu oleh karakteristik 

sebagai remaja yang masih labil jiwanya.1  

Masa remaja merupakan masa transisi, yang mengakibatkan perubahan 

dalam dirinya baik secara fisik, emosional, intelektual maupun sosial. Saat masa 

transisi kemungkinan menimbulkan masa krisis yang berarti bila masa krisis 

tersebut tidak dapat dilalui dengan lancar maka dapat menimbulkan gejala seperti 

keterlambatan, sulit untuk menyesuaikan diri, kepribadian yang terganggu bahkan 

menjadi gagal sebagai makhluk sosial untuk menjalin hubungan antar manusia 

baik untuk diri sendiri maupun lingkungan di sekitar.2 

Menurut Thomas M Scheidel dalam Dedy Mulyana, manusia 

berkomunikasi agar mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial 

dengan orang di sekitarnya, serta mempengaruhi orang lain untuk berpikir atau 

berperilaku seperti yang kita inginkan. Selain itu berkomunikasi dapat 

mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis manusia.3 Selanjutnya Dedy 

Mulyana mengatakan pada dasarnya tujuan komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan untuk menciptakan  hubungan dengan 

orang lain.4 

Suranto mengatakan komunikasi mempunyai fungsi yang melibatkan 

pertukaran informasi yang diperlukan dan menghubungkan atau melibatkan 

                                                           
1 Tamira Dwi Andini, 2015. “Proses Komunikasi Interpersonal Pembina Dalam Mengubah Perilaku 
Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Anak Pekanbaru”,  dalam Jom FISIP Volume 
2 No. 2 – Oktober 2015 
2 Gunarso. 1981. ”Psikologi Remaja”. Yogyakarta. BPK: Gunung Mulia. Hal 15 
3 Deddy Mulyana.2012 ”Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar”. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 4 
4 Ibid hal 4 
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pertukaran informasi tersebut dengan orang – orang yang ada disekitar. Selain 

tujuan dan fungsi, komunikasi juga memiliki beberapa bentuk yaitu5 : 

- Komunikasi Intrapersonal 

- Komunikasi Interpersonal 

- Komunikasi Kelompok 

- Komunikasi Massa 

Studi ini akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi 

interpersonal menurut Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono adalah  

komunikasi yang berbentuk tatap muka, interaksi orang ke orang, dua arah, verbal 

dan non verbal, serta saling berbagi informasi dan perasaan antara individu 

dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil.6 

Proses komunikasi merupakan langkah-langkah yang menggambarkan 

terjadinya kegiatan komunikasi. Dalam kenyataannya, kita tidak pernah berpikir 

terlalu detail mengenai proses komunikasi. Hal ini disebabkan, karena kegiatan 

komunikasi sudah terjadi secara rutin dalam hidup sehari-hari sehingga kita tidak 

perlu lagi menyusun langkah-langkah tertentu ketika berkomunikasi. Secara 

sederhana proses komunikasi interpersonal digambarkan sebagai proses yang 

menghubungkan pengirim dengan penerima pesan. Proses tersebut terdiri dari 

enam langkah, yaitu7 :  

1) keinginan berkomunikasi.  

2) encoding oleh komunikator.  

                                                           
5 Suranto AW. 2011.Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta:Graha Ilmu. Hal. 4 
6 Ibid hal 4 
7 Tamira Dwi Andini, Opcit 
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3) pengiriman pesan.  

4) penerimaan pesan.  

5) decoding oleh komunikan.  

6) umpan balik. 

Dalam menjalin interaksi dengan orang lain, komunikasi dikatakan efektif 

apabila ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Sedangkan kegagalan 

komunikasi terjadi apabila isi pesan tidak dipahami orang, tetapi juga pada 

hubungan diantara pelaku komunikasi itu sendiri. Hubungan komunikasi ini 

merupakan bentuk komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal 

merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering dilakukan. Menurut Gerald 

R Miller komunikasi interpersonal merupakan jenis komunikasi yang terjalin 

secara harmonis dimana masing-masing pelaku komunikasi dapat bertindak 

sebagai komunikator maupun komunikan secara bergantian dan dilingkupi 

dinamika psikologis yang begitu mendalam secara face to face.8 Tujuan penting 

komunikasi interpersonal diarahkan pada enam hal yaitu9 : 

1) mengenal diri sendiri dan orang lain,  

2) mengetahui dunia luar,  

3) menciptakan dan memelihara hubungan,  

4) mengubah sikap dan perilaku,  

5) mencari hiburan dan, 

6) membantu orang lain. 

                                                           
8 Jalaluddin Rahmad, 2000 Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Rosdakarya, , hal. 119. 
9 Ibid hal 119 
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Menurut Joseph N Cappella dalam Gerald R Miller menjelaskan 

komunikasi interpersonal yang dilakukan pada tingkatan tertentu dapat 

melahirkan suasana dan dinamika psikologis yang dapat memberikan manfaat 

serta kebutuhan psiko-emosional manusia.10 Kebutuhan psiko-emosional meliputi 

adanya perasaan keterbukaan, empati, sikap suportif, sikap positif dan kesetaraan, 

serta cinta, kasih sayang, penghargaan, ketenangan dan kepercayaan.11 

Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan aktif bukan pasif. 

Komunikasi interpersonal bukan hanya komunikasi dari pengirim pada penerima 

pesan, begitupula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik antara pengirim 

dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar serangkaian 

rangsangan-tanggapan, stimulus-respon, akan tetapi serangkaian proses saling 

menerima, penyeraan dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masing-

masing pihak. Komunikasi interpersonal juga berperan untuk saling mengubah 

dan mengembangkan serta perubahan melalui interaksi dalam komunikasi.  Pihak- 

pihak yang terlibat adalah untuk memberi inspirasi, semangat, dan dorongan agar 

dapat merubah pemikiran, perasaan, dan sikap sesuai dengan topik yang dikaji 

bersama. Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan menghasilkan hubungan 

interpersonal yang efektif dan kerjasama bisa ditingkatkan maka kita perlu 

bersikap terbuka, sikap percaya, sikap mendukung, dan sikap yang saling 

memahami, menghargai, dan saling mengembangkan kualitas. Hubungan 

                                                           
10 Hasyim Hasanah. 2015. “Pengaruh Komunikasi  Interpersonal Dalam Menurunkan Problem 
Tekanan Emosi Berbasis Gender”. dalam SAWWA – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015 
11 Ibid 
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interpersonal perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan memperbaiki hubungan 

dan kerjasama antara berbagai pihak.12 

Panti Pelayanan Sosial Anak dan Remaja “Wira Adhi Karya” merupakan 

panti dibawah pengawasan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Panti pelayanan 

sosial ini berlokasikan di Jalan Ki Sarino Mangunpranoto No 39 Ungaran. Panti 

Pelayanan Sosial Anak dan Remaja “Wira Adhi Karya” merupakan panti yang 

pelayanannya ditunjukan untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) dalam pengasuhan, perawatan dan perlindungan untuk 

memungkinkan seseorang penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan dasarnya dan terjamin kelangsungan hidupnya. 

Dalam informasinya juga menjelaskan sasaran panti ini adalah remaja 

putra putri putus sekolah dari keluarga yang tidak mampu. Anak dan remaja 

tersebut ditampung selama 6 bulan untuk dibina, baik dibina secara mental, fisik 

dan psikologi. Panti pelayanan sosial anak dan remaja ini memiliki tugas untuk 

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu Dinas di bidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial.13  Pada 

panti pelayanan sosial ini juga memiliki istilah yaitu pada kelompok pengajar 

disebut dengan pembina, serta istilah murid disebut dengan penerima manfaat. 

Seiringnya kemajuan teknologi membuat tingkah laku remaja semakin 

berubah, yang sering terjadi adalah remaja sangat mudah terpengaruh oleh 

lingkungan sekitar mereka. Hal ini disebabkan karena remaja ingin mencari jati 

dirinya, maka mereka akan mengikuti seperti yang dilakukan di lingkungan 

                                                           
12 Jalaluddin Rahmad, opcit h. 119. 
13 Brosur Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran tahun 2014 
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sekitar mereka. Dalam kasus remaja, pada Panti Pelayanan Sosial Anak dan 

Remaja “Wira Adhi Karya”, remaja mengalami salah pergaulan didalam 

kehidupan mereka. Pergaulan yang salah inilah yang membuat mereka tidak ingin 

melanjutkan sekolah mereka ataupun memikirkan masa depan mereka, dari 

masalah inilah yang mendesak peneliti untuk meneliti proses pembinaan yang 

terjadi di panti tersebut. Karena pada panti “Wira Adhi Karya” melakukan proses 

pembinaan yang khas seperti membina penyandang masalah kesejahteraan sosial, 

memberikan keterampilan serta membekali peralatan sesuai dengan keterampilan 

masing-masing, 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti proses yang 

dilakukan oleh panti “Wira Adhi Karya” dalam membina anak dan remaja putus 

sekolah, karena remaja tersebut tidak mudah untuk diatur serta memiliki zona 

nyaman dalam kehidupannya, lalu diatur kembali untuk merubah sikap dan 

mental mereka. Selain itu dengan komunikasi interpersonal pembina dapat 

memberikan motivasi kepada sang anak untuk lebih maju ke masa depannya, 

selain motivasi komunikasi interpersonal ini juga diperlukan untuk membentuk 

persepsi anak dan remaja terhadap lingkungan sekitarnya. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan dalam studi ini : 

Bagaimana proses komunikasi interpersonal yang terjadi dalam pembinaan di 

Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran. 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses komunikasi interpersonal yang dilakukan 

oleh Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya dalam memotivasi 

anak untuk berpikir ke masa depan. 

2. Untuk memahami sejauh mana anak-anak mengerti tentang materi 

yang diberikan pembina dalam proses pembelajaran dengan teori 

komunikasi interpersonal.  

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah referensi maupun sebagai perbandingan bagi 

pengembangan ilmu komunikasi interpersonal yang terkait dan dapat 

menjadikan panduan kepada orang lain untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

mempelajari masalah tentang komunikasi interpersonal khusunya pada 

Panti Pelayanan Sosial. 

1.5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Panti Sosial Anak Wira Adi 

Karya Ungaran yang beralamatkan di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No.39, 

Cirebonan, Bandarjo, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah 50517 
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1.6.  Sistematikan Penulisan Laporan Akhir 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulisan  

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori penelitian yang terdiri dari definisi dan pengertian 

yang diambil dari buku yang terkait dengan laporan skripsi dan 3 (tiga) jurnal 

yang berhubungan dengan laporan skripsi.  

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode, teknik serta sumber dan jenis data yang 

akan digunakan meneliti laporan skripsi 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi 

Karya Ungaran serta hasil dan pembahasan penelitian. 

BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan laporan skripsi yang berdasarkan 

kegiatan observasi yang telah dilaksanakan. Serta ada pula saran yang kami 

berikan untuk menjadi masukan bagi instansi yang bersangkutan. 
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1.7.  Perencanaan Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan 

Des 

- 17 

Jan 

- 18 

Feb 

- 18 

Mar 

- 18 

Jun 

-18 

Jul 

-18 

Agust 

- 18 

Sept 

-18 

Okt - 

18 

Nov -

18 

1 

Pembuatan 

proposal 

          

2 

Pengumpulan 

data 

          

3 Analisis Data           

4 

Penulisan 

laporan 

          

5 

Sidang 

Proposal 

          

6 Penelitian           

7 

Pembuatan 

skripsi bab I 

– V 

          

Tabel 1.1 
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