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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Setiap individu mengalami pertumbuhan dari masa ke masa. Individu 

membentuk identitas atau jati diri melalui komunikasi. Dengan kata lain siapa kita 

sebenarnya muncul dari aktivitas kita berkomunikasi yaitu berbicara dan 

mendengarkan kemudian berlanjut bagaimana kita berbicara dan mendengarkan 

dipengaruhi oleh siapa kita sebenarnya atau konsep diri yang kita miliki. 

Ideal nya sebagai makhluk sosial, individu diharuskan berbicara sesuai 

bahasa dan norma budaya yang berlaku. Namun peneliti melihat adanya fenomena 

individu yang sering berbicara dengan kata-kata kasar, keras dan cenderung 

merendahkan orang lain yang seringnya tidak sesuai dengan norma-norma sosial 

ataupun budaya yang berlaku. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat (Rakhmat 2004, 104) bagaimana manusia 

berkomunikasi dan bertingkah laku sangat ditentukan oleh konsep diri yang 

dimiliki. Karena nya konsep diri sangat penting dipelajari untuk menggambarkan 

fenomena ini. 

Definisi konsep diri menurut Baron dan Byrne (Baron & Byrne 1997, 160) 

adalah sebagai sebuah skema yang terdiri dari kumpulan belief dan feeling pada 

diri seorang individu, serta sebagai kerangka berfikir yang membantu individu di 

dalam memahami bagaimana individu memproses informasi mengenai dirinya, 
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motif-motif yang menyertai, keadaan emosional, self-evaluation dan kemampuan 

dirinya. 

Melalui konsep diri ini, individu memahami diri sendiri dan orang lain 

kemudian hal ini akan mempengaruhi kemampuan individu dalam membina 

hubungan interpersonal. Individu memandang atau menilai dirinya sendiri akan 

tampak jelas dari seluruh perilakunya, dengan kata lain perilaku seseorang akan 

sesuai dengan cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri sesuai dengan 

konsep diri yang dimilikinya. 

Menurut Devito (Devito 2009, 123) konsep diri individu terbentuk dari 

setidaknya tiga sumber. Pertama, gambaran diri kita yang dimiliki dan ditunjukan 

oleh orang lain (other’s image of you). Kedua, perbandingan yang kita lakukan 

terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian ketiga, interpretasi dan 

evaluasi yang kita lakukan terhadap pikiran dan tingkat laku kita sendiri. 

Konsep diri individu biasanya sudah mulai terbentuk sedari kecil dengan 

mempelajari bagaimana orang-orang memperlakukan dan berinteraksi dengan 

kita. Sebagai anak kecil, tentunya kita akan mempelajari hal ini dari orang-orang 

terdekat maka orang terdekat yang utama adalah keluarga. 

Berdasarkan Harry Sulivan 1953 (Rakhmat 2005, 101) jika kita diterima, 

dihormati dan disenangi orang lain sebagaimana adanya maka kita akan 

cenderung bersikap menghormati dan menerima diri sendiri. Namun, apabila 

orang lain selalu meremehkan, menyalahkan dan menolak kita maka kita akan 

cenderung tidak menyenangi diri kita sendiri. Ditambahkan oleh Mead 1934 

(Rakhmat 2005, 101) bahwa tidak semua orang memiliki pengaruh seperti ini 
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terhadap kita, yang paling berpengaruh adalah yang paling dekat, salah satunya 

adalah keluarga. 

Keluarga sebagai kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, mempunyai 

peranan penting dalam pembentukan konsep diri pada anak.  Pembentukan konsep 

diri sangat bergantung pada komunikasi interpersonal di masa anak-anak dan 

remaja.  

Berdasarkan Nashori (Nashori 2000, 31) konsep diri seseorang bukan 

merupakan pembawaan sejak lahir melainkan terbentuk melalui proses belajar 

sejak masa pertumbuhan seseorang dari masa kecil sampai dewasa. Selain itu 

konsep diri dihasilkan dari proses interaksi individu dengan lingkungan secara 

terus menerus. 

Menurut Jalaluddin (Rakhmat 2004, 100) konsep diri bukan hanya sekedar 

gambaran deskriptif tetapi juga mengandung penilaian (evaluasi) tentang diri 

sendiri. Konsep diri meliputi apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan tentang 

diri kita.  

Idealnya konsep diri yang harus ditanamkan pada individu adalah konsep 

diri positif. Konsep diri yang positif ini akan menunjang pola perilaku komunikasi 

yang positif pula. Menurut Brooks dan Emmart (dalam Rakhmat 2005, 105) orang 

yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut:  

1) merasa mampu mengatasi masalah. Pemahaman diri terhadap kemampuan 

subyektif untuk mengatasi persoalan-persoalan obyektif yang dihadapi.  

2) merasa setara dengan orang lain. Pemahaman bahwa manusia dilahirkan 

tidak dengan membawa pengetahuan dan kekayaan. Pengetahuan dan 
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kekayaan didapatkan dari proses belajar dan bekerja sepanjang hidup. 

Pemahaman tersebut menyebabkan individu tidak merasa lebih atau 

kurang terhadap orang lain.  

3) menerima pujian tanpa rasa malu. Pemahaman terhadap pujian, atau 

penghargaan layak diberikan terhadap individu berdasarkan dari hasil apa 

yang telah dikerjakan sebelumnya. 

4) merasa mampu memperbaiki diri. Kemampuan untuk melakukan proses 

refleksi diri untuk memperbaiki perilaku yang dianggap kurang. 

 Konsep diri positif ini mulai ditanamkan semenjak kecil dari lingkungan  

sekitar terutama lingkungan keluarga melalui komunikasi interpersonal yang baik.  

Adapun yang di maksud komunikasi interpersonal oleh Canary, Cody dan 

Manusov, 2003 (Liliweri 2016, 26) adalah suatu bentuk komunikasi yang khas 

yang tidak hanya menggambarkan komunikasi yang terjadi tetapi juga kualitas 

komunikasinya serta saat berkomunikasi, individu memperlakukan individu 

lainnya sebagai manusia yang unik. 

Komunikasi interpersonal berupa verbal maupun non verbal yang di alami 

oleh individu di dalam keluarga terutama semenjak masa anak-anak akan secara 

perlahan-lahan membentuk gambaran individu tentang dirinya sendiri. Karena 

komunikasi interpersonal dalam keluarga berperan signifikan dalam pembentukan 

konsep diri anak maka dibutuhkan keluarga yang harmonis untuk mendidik dan 

membentuk konsep diri yang positif terhadap anak-anaknya.  

Elizabeth Hurlock (Hurlock 1978, 205) mengatakan bahwa kebanyakan 

individu yang berhasil saat dewasa berasal dari keluarga dengan orang tua yang 
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bersikap positif dan hubungan antara mereka dan orang tua sehat. Hubungan yang 

seperti ini akan menghasilkan anak yang bahagia, ramah tamah dan dianggap 

menarik oleh orang lain, relatif bebas dari kecemasan dan pandai bekerja sama 

dalam kelompok. 

Hal ini didukung oleh teori Devito bahwa salah satu unsur pembentuk 

konsep diri adalah other’s image of you. Dengan keluarga yang harmonis, orang 

tua cenderung memandang anaknya secara positif, misalnya sebagai anak yang 

baik, beruntung, paling pintar, paling cantik dan sebagainya. Kemudian dijelaskan 

oleh Devito (Devito 2009, 55) megenai teori the looking-glass self : 

If the significant others think highly of you, you will see this positive image of 
yourself reflected in their behaviors; if they think little of you, you will see a more 
negative image. 

 
Bahwa apabila orang terdekat kita memiliki pandangan yang positif terhadap kita 

maka kita akan melihat citra diri positif kita terpapar dalam tingkah laku mereka 

begitupun sebaliknya. 

Kenyataanya tidak semua anak memiliki konsep diri yang berkualitas 

positif hal ini terutama dikarenakan lingkungan keluarga dimana ia besar. 

Menurut Jalaluddin (Rakhmat 2009, 99) setiap individu mempunyai konsep diri, 

baik itu konsep diri yang positif maupun yang negatif, hanya derajat atau 

kadarnya yang berbeda-beda.  

Tidak dapat dipungkiri dalam semua hubungan interpersonal ada 

kemungkinan sisi gelap yang muncul salah satunya adalah relationship violence 

atau kekerasan dalam sebuah hubungan. Menurut Rice (Devito 2005, 270) : 

 Three types of relationship violence may be distinguished: verbal or emotional 

abuse, physical abuse, and sexual abuse. 
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Menurut definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam hubungan 

bukan hanya kekerasan fisik saja seperti dipukul, ditampar, dicubit dan hal 

lainnya tetapi kekerasan dalam hubungan dapat juga berupa kekerasan verbal 

dalam komuniksi seperti ancaman, hinaan, kata-kata yang tidak senonoh yang 

menyakitkan secara fisik maupun psikologis. 

Pemahanan ini didukung oleh Devito (Devito 2005, 270) tentang verbal 

atau emotional abuse : 

In verbal or emotional abuse, the abuser may humiliate you; engage in 
economic abuse such as controlling the finances or preventing you from working; and 
isolate, criticize, or stalk you. 

 
Dengan kata lain perkataan-perkataan yang kasar, hinaan, kritik yang tidak 

membangun, kontrol terhadap individu yang berlebihan merupakan hal-hal yang 

cenderung terjadi dalam hubungan yang violence. 

 Kemudian dari konsep relationship violence ini lah terdapat violent  

communication sebagai cara atau gaya komunikasi yang sering dilakukan oleh 

individu berlatar belakang keluarga tidak harmonis. Adapun Definisi dari violent 

communication (www.heartland.edu, 2001) yaitu : 

  Violent communication is communication that limits liberty, denies recognition 

of needs, diminishes the worth of a person, and/or blocks compassionate. 

Definisi diatas menjelaskan bahwa violent communication adalah komunikasi 

yang dilakukan yang dapat membatasi kebebasan individu, menolak kebutuhan, 

mengurangi nilai diri individu dan membatasi kasih sayang. 

 Biasanya komunikasi yang violence dilakukan dengan pemilihan kata-kata 

yang bersifat negatif, sinis, kasar, tidak sopan dan bahkan sampai ke titik 

menyakiti perasaan orang lain. Relationship violence yang penuh dengan violence 
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communication dapat terjadi dalam keluarga, dalam pertemanan, serta dalam 

hubungan romantis. 

Karena keluarga merupakan entitas yang mempunyai peran penting dalam 

membentuk konsep diri anak maka relationship violence pada keluarga akan 

berpengaruh pada konsep diri anak dan akhirnya bagaimana anak itu berperilaku 

dan berkomunikasi. 

Berdasarkan Arriaga dan Foshe, 2004 (dalam Stewart 2009, 43) tentang 

violence and suicide : 

 Those with inadequate or dysfunctional personal relationship are particularly 
susceptible to violence, either by their own hand or the hands of others. Some simply 
carry violent patterns from previous relationships. 

 
Dalam definisi ini dikatakan bahwa individu yang memiliki hubungan personal 

yang tidak berfungsi dengan baik atau dysfunctional lebih rentan terhadap 

kekerasan baik dari dirinya sendiri ataupun orang lain. Terkadang kekerasan 

dibawa dari hubungan sebelumnya. 

 Ditambahkan oleh Billingham dan Notebaert, 1993; Strauss dan Savage, 

2005 (dalam Stewart 2009, 44) : 

   Even nonviolent families may fail to provide positive models of conflict 
management. Parental neglect and divorce are also precursors of violence and abuse in 
young adults romantic relationship. 

 
Pernyataan ini membuka pemahaman bahwa kekerasan baik verbal ataupun non 

verbal yang ada dan ditunjukan pada diri individu dapat tercipta dari pengalaman 

menjadi bagian dari relationship violence dan atau memiliki keluarga yang tidak 

dapat menyelesaikan konflik secara positif dan korban perceraian maupun 

kurangnya perhatian yang diberikan orang tua.  
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 Mengenai keluarga disfungsional, di Indonesia sendiri berdarasakan Pusat 

Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian 

Agama (Kemenag) menyebutkan bahwa pada tahun 2010-2014, dari sekitar dua 

juta pasangan yang menikah ada 15 persen di antaranya bercerai. Angka 

perceraian yang diputus pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia tahun 2014 

mencapai 382.231, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2010 

sebanyak 251.208 kasus. Jumlah ini terus meningkat selama lima tahun terakhir 

(kompas.com, 2015). 

Dapat kita lihat bahwa di Indonesia banyak anak-anak yang hidup dalam 

keluarga yang tidak utuh ataupun harmonis. Kondisi keluarga ini memiliki peran 

dalam membentuk kualitas konsep diri anak baik konsep diri positif maupun 

negatif. Kualitas konsep diri salah satunya dapat dilihat dari cara berkomunikasi 

dan tindakan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari.  

Memahami betapa pentingnya mengetahui dan mengantisipasi bentuk 

kekerasan komunikasi dalam masyarakat, peneliti melihat bahwa penelitian 

tentang bagaimana kualitas konsep diri tertentu mendorong penggunaan violent 

communication sangat penting untuk nantinya memberikan temuan tentang 

menghindari remaja memilih cara komunikasi yang penuh kekerasan. 

Oleh karena beberapa hal yang telah dikemukakan diatas maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui kualitas konsep diri seperti apa yang dimiliki individu 

dalam keluarga kurang harmonis sehingga mendorong penggunaan violent 

communication. 
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I.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang di atas, dapat kita pahami bahwa komunikasi 

interpersonal dalam keluarga terutama konsep harmonis atau tidaknya keluarga 

memegang peranan penting dalam membentuk konsep diri anak. Adapun konsep 

diri sangat penting peranannya sebagai dasar pola perilaku individu.  

Faktanya di Indonesia, peneliti melihat fenomena anak-anak atau remaja 

yang sulit bersosialisasi di lingkungannya, tidak terbuka dalam komunikasi, sulit 

menerima kritik, terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang 

dan minuman keras, penyimpangan sosial maupun tindakan agresif. 

 Lebih jelas lagi, remaja di lingkungan pergauluan peneliti terutama yang 

berlatar belakang keluarga kurang harmonis terbiasa menggunakan kata-kata yang 

kasar berupa hinaan, ejekan serta makian yang sering kali di tunjukan untuk 

merendahkan orang lain. Secara definisi hal ini termasuk dalam konsep violent 

communication.  

Violent communication dapat di temui di lingkungan universitas, tempat 

umum bahkan acara televisi dan media sosial. Peneliti menyadari adanya 

fenomena ini di lingkungan universitas peneliti karena peneliti sendiri pernah 

mengalami ataupun menyaksikan violent communication yang di gunakan oleh 

teman peneliti dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tidak dapat di elak bahwa fenomena ini tentunya terjadi bukan hanya 

karena satu hal saja tetapi beberapa hal secara berkesinambungan, baik pengaruh 

eksternal seperti lingkungan pergaulan serta paparan media masa ataupun 

pengaruh internal seperti konsep diri dari individu sendiri.  
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Yang menarik perhatian peneliti adalah aspek kualitas konsep diri yang di 

miliki individu terhadap violent communication. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana kualitas konsep diri pada remaja menimbulkan kecenderungan remaja 

dalam keluarga kurang harmonis menggunakan violent communication. 

Kemudian peneliti bertanya-tanya tentang bagaimana pelaku violent 

communication memaknai fenomena ini dan termasuk apa pandangan mereka 

serta perasaan mereka tentang violent communication.  

Maka violent communication sebagai implikasi dari kualitas konsep diri 

remaja pada keluarga kurang harmonis akan di jelaskan dalam penelitian ini. 

 

I.3  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti bahas guna mengungkap 

fenomena yang sudah peneliti jabarkan di atas antara lain : 

1) Bagaimana kualitas konsep diri remaja dalam kelurga yang kurang 

harmonis mendorong penggunaan violent communication? 

2) Bagaimana informan memaknai violent communication? 

 

I.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah 

pemahaman yang luas tentang fenomena sosial violent communication dalam 

lingkungan peneliti lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Untuk mengetahui bagaimana kualitas konsep diri remaja mendorong 

penggunaan violent communication. 
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2) Untuk mengetahui bagaimana informan memaknai fenomena violent 

communication dalam hal pandangan dan perasaan. 

 

I.5.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini nantinya dapat di bagi menjadi tiga bagian. 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis, 

kegunaan akademis maupun kegunaan praktis, antara lain sebagai berikut : 

I. 5. 1 Kegunaan Teoritis 

1) Untuk memperdalam kajian teori dalam bidang komunikasi 

tentang Komunikasi Interpersonal 

2) Untuk memperdalam kajian teori tentang konsep diri dan violent 

communication. 

I. 5. 2 Kegunaan Akademis 

1) Untuk menambah kajian ilmu dalam bidang komunikasi beserta 

gambaran peranan konsep diri terhadap cara komunikasi 

interpersonal individu.  

2) Di harapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya tentang 

pola maupun karakteristik violent communication serta 

hubungannya dengan konsep diri maupun pola komunikasi 

interpersonal yang mendorong penggunaan violent 

communication. 
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I. 5. 3  Kegunaan Praktis 

1) Untuk menggambarkan fenomena violent communication dalam 

lingkungan sosial peneliti. 

2) Dapat menghasilkan analisis yang berguna bagi kelompok sosial 

yaitu keluarga untuk menentukan jenis dan cara komunikasi 

yang harusnya dilakukan untuk menghindari terbentuk konsep 

diri negatif pada anak serta kemungkinan anak melakukan 

violent communication. 

3) Untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca tentang 

kekerasan dalam komunikasi. 

 

I. 6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab I berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penelitian. 

BAB II  OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab II berisikan tentang subjek penelitian berupa profil dan 

karakteristik informan serta objek penelitian diantaranya mengenai 

Konsep Diri, Violent Communication serta Konsep Keluarga 

Harmonis dan Tidak Harmonis. 
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab III berisikan penelitian terdahulu, pengertian 

Komunikasi Interpersonal, kriteria, elemen, prinsip-prinsip serta 

emotional messages dalam Komunikasi Interpersonal kemudian 

gaya komunikasi, Psikologi Komunikasi, teori tentang konsep diri 

beserta definisi, faktor yang mempengaruhi dan proses 

pembentukan konsep diri, ciri-ciri konsep diri positif dan negatif, 

akibat dari konsep diri negatif kemudian teori tentang keluarga 

serta konsep harmonis dan tidak harmonis, landasan teoritis dan 

diakhiri dengan kerangka pemikiran. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab IV berisikan tentang pendekatan penelitian, metode 

penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, waktu dan 

lokasi penelitian, etika penelitian, prosedur analisis data serta 

validitas dan reliabilitas. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab V berisikan tentang latar belakang informan, 

interpretasi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian berupa 

deskripsi tekstural, deskripsi struktural dan composite description.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab VI berisikan kesimpulan dari hasil penelitan serta saran 

untuk penelitian selanjutnya, untuk kepentingan sosial maupun 

profesional, untuk instansi pendidikan serta rekomendasi judul 

penelitian lanjutan. 




