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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Gaya komunikasi 

1. Pengertian Gaya Komunikasi 

Menurut Norton dalam  (Allen,dkk (2006)) Gaya Komunikasi dapat 

didefinisikan sebagai cara seseorang dapat berinteraksi dengan cara verbali dan 

para verbali, untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus 

dipahami atau dimengerti. Gaya komunikasi adalah jendela untuk memahami 

begaimana dunia memandang seseorang sepernuhnya sebagai suatu 

kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang , karir dan 

kesejahteraan emosional. Dengan memahami gaya komunikasi akan 

memnungkinkan seseorang bekerja pada aspek yang di dapati sebagi sesuatu 

yang negatif. 

Cara atau gaya komunikasi terkadang menjadi lebih penting dari konten 

komunikasi tersebut. Banyak orang yang memahami konten dengan baik tetapi 

pesan komunikasinya tidak sampai atau tidak diterima orang lain karena 

ketidakmampuan dalam menyampaikan pesan tersebut. Dalam hal gaya 

komunikasi ini menjadi penting untuk diterapkan. 

Widjaja (2000) mengemukakan bahwa gaya komunikasi dipengaruhi 

situasi, bukan tipe sesorang, gaya komunikasi bukan tergantung ada tipe 

seseorang melainkan kepada situasi yang dihadapi. Setiap orang akan 

menggunakan gaya komunikasi yang berbeda-beda ketika marah, gembira, 

sedih, tertarik, atau bosan. Begitu juga dengan seseorang yang berbicara 
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dengan sahabat baiknya, orang yang baru dikenal dan dengan anak-anak akan 

berbicara dengan gaya yang berbeda-beda. Selain itu gaya yang digunakan 

dipengaruhi oleh bnayak faktor, gaya komunikasi adalah sesuatu yang dinamis 

dan sangat sulit untuk ditebak, sebagaimana budaya, gaya komunikasi adalah 

sesuatu yang relatif. 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa teori gaya komunikasi 

sendiri adalah sebagai perangkat perilaku antarpribadi yang terspesialisasi 

dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari 

sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau 

tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya 

komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari sender dan harapan 

dari receiver. 

2. Aspek-Aspek Gaya Komunikasi 

Menurut Norton dalam  (Allen,dkk (2006) gaya komunikasi dibagi menjadi 

sepuluh, yaitu : 

a. Dominan, komunikator dominan dalam berinteraksi. Orang seperti ini 

cenderung ingin menguasai pembicaraanya. 

b. Dramatic, dalam hal berkomunikasi cenderung berlebihan, menggunakan 

hal-hal yang mengandung kiasan, metaphora, cerita, fantasi, dan 

permainan suara. 

c. Animated Expresive, warna dalam berkomunikasi, seperti kontak mata, 

ekspresi wajah, gesture dan gerak badan. 
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d. Open, komunikator bersikap terbuka, tidak ada rahasia sehingga muncul 

rasa percaya diri dan terbentuk komunikasi dua arah 

e. Argumentative, komunikator cenderung suka berargumen dan agresif 

dalam berargumen 

f. Relaxed, komunikator mampu bersikap positif dan saling mendukung 

terhadap orang lain 

g. Attentive, komunikator berinteraksi dengan orang lain dengan menjadi 

pendengar yang aktif, empati dan sensitif. 

h. Impression Leaving, kemampuan seorang komunikator dalam membentuk 

kesan pada pendengarnya. 

i. Friendly,  komunikator bersikap ramah tamah dan sopan saat sedang 

menyampaikan pesan kepada penerima pesan. 

j. Precise, gaya yang tepat dimana komunikator meminta untuk 

membicarakan suatu konten yang tepat dan akurat dalam komunikasi lisan. 

Tubbs dan Moss (2008) menjelaskan tentang macam-macam gaya 

komunikasi, antara lain : 

1. The Controlling Style 

Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai 

dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa 

dan menngatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang 

yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama 

komunikator satu arah atau one-way communications 
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Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini, 

lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya 

mereka untuk berharap pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan 

dan perhatian untuk bernagi pesan. Mereka tidak mempunyai rasa 

ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik 

atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para 

komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif 

orang orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan 

kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangan-

pandangannya. 

Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, tidak 

berusaha “menjual” gagasan agar dibicarakan bersama namun lebih pada 

usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukaknnya. The 

controlling style of communication inis sering dipakai untuk mempersuasi 

orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif, dan pada umumnya 

dalam bentuk mengendalikan ini, tidak jarang bernada negatif sehingga 

menyebabkan orang lain memberi respons atau tanggapan yang negatif 

pula. 

2. The Equalitarian Style 

Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan 

kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan 

berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan meupun 

tertulis yang bersifat dua arah (two way traffic of communication).  
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Orang yang menggunakan gaya komukasi yang bermakna 

kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang 

tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain 

baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup yang lainnya. The 

equalitarian style ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam 

kelompok atau antara satu dengan yang lainnya. 

3. The Structuring Style 

Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-

pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah 

yang harus dilaksanakan. Pengirim pesan lebih memberi perhatian 

kepada keinginan untuk mempenagruhi orang lain. 

Pada gaya komunikasi ini adalah seseorang yang mempu 

merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih memantapkan tujuannya, 

memberikan penegasan atau mempunyai jawaban setiap pertanyaan-

pertanyaan yang muncul. 

4. The Dinamic Style 

Gaya komunikasi yang dinamis memiliki kecenderungan agresif, 

karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungannya 

berorientasi pada tindakan. 

Tujuan utama gaya komunikasi ini adalah komunikasi yang 

agresif, komunikasi yang agresif ini bertujuan untuk merangsang 

penerima pesan agar melakukan sesuatu dengan lebih baik. Gaya 

komunikasi ini cukup efektif jika digunakan dalam mengatasi persoalan. 
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Namun biasanya penerima pesan tidak mengerti apa yang dimaksud dari 

pemberi pesan. 

5. The Relinguishing Style 

Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan menerima 

saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, dari pada keinginan untuk 

perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi 

perintah dan mengontrol orang lain. 

Maksud  dari gaya komunikasi ini adalah pengirim pesan atau 

sender bekerja sama dengan orang lain. Gaya komunikasi lebih efektif, 

untuk orang-orang dalam suatu kelompok atau organisasi yang 

melibatkan banyak orang. Karena apa yang disampaikan oleh pengirim 

pesan dapat dipertanggung jawabkan. 

6. The Withdrawal Style 

 yang muncul jika gaya komunikasi ini digunakan adalah 

melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-

orang yang memaknai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, 

karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan anatar pribadi karena 

ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antarpribadi yang dihadapi 

oleh orang-orang tersebut. 

Gaya komunikasi ini dapat dikatakan mengalihkan persoalan. 

Misalnya “saya tidak ingin ikut campur dengan urusan ini” pernyataan 

ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, 
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tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindar dalam 

berkomunikasi dengan orang lain.  

Berdasarkan penjelasan dari ke-enam gaya komunikasi yang telah 

di sebutkan bahwa gaya komunikasi yang sesuai untuk mertua dan menantu 

yang tinggal dalam satu rumah adalah gaya komunikasi “The Equalitarian 

Style”. The Equalitarian Style Communicattion ini bermakna kesamaan. 

Gaya komunikasi ini bersifat dua arah, jika mertua dan menantu memiliki 

gaya komunikasi dua arah ini diantara keduanya akan memiliki sikap 

kepedulian yang tinggi serta mampu membina hubungan yang baik dengan 

orang lain khusunya dalam hubungan keluarga. 

Berdasarkan aspek-aspek yang telah di uraiakan diatas, bahwa terdapat 

sepuluh jenis gaya komunikasi menurut Norton diantaranya adalah dominan, 

dramatic, animated exspresive, open, argumentative, relaxed, attetive, 

impression leaving, dan friendly serta precise.  Sedangkan menurut Tubbs dan 

Moss terdapat 6 jenis gaya komunikasi yaitu, the controlling style, the 

equalitarian style, the structuring style, the dinamic style, the relinguistic style, 

the withdrawal style. 

3. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi 

Saphiere (2005) menyebutkan faktor yang mempengaruhi gaya 

komunikasi seseorang, antara lain : 

1. Kondisi fisik 

Sesuai dengan penjelasan diatas jelas bahwasanya kondisi fisik saat 

melakukan komunikasi sangat mempengaruhi gaya komunikasi . seperti 
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halnya ketika kegiatan komunikasi itu dilakukan dengan kapasitas minim 

dalam bertatap muka, hal tersebut akan berakibat pada ketidaknyamanan 

dan kurangnya kepastian antara si pengirim pesan dan penerima pesan. 

Selain itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian atau kenyamanan antara 

kedua belah pihak. 

2. Peran 

         Persepsi akan peran yangd dilakukan sendiri dan peran komunikator 

lainnya mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi. Setiap orang memiliki 

harapan bagaimana kita berinteraksi. Setiap orang memiliki harapan yang 

berbeda dari peran mereka sendiri dan orang lain, dan dengan demikian 

mereka akan sering melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. 

3. Konteks Histori 

Sejarah mempengaruhi sikap berinteraksi. Tradisi spiritual, 

masyarakat dapat dengan mudah mempengaruhi bagaimana kita 

memandang satu sama lain, dengan demikian dapat mempengaruhi gaya 

komunikasi. 

4. Kronologi 

Bagaimana interaksi itu cocok menjadi serangkaian peristiwa yang 

mempengaruhi pilihan gaya komunikasi seseorang. Hal tersebut akan 

membuat perbedaan, jika itu adalah pertama kalinya seseorang berinteraksi 

tentang sesuatu atau kesepuluh kalinya, jika interaksi masa lalu seseorang 

telah berhasil atau tidak menyenangkan. Maka, akan membuat suatu 

perbedaan terhadap gaya komunikasi seseorang. 
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5. Bahasa  

Bahasa yang kita gunakan dapat memainkan peran dalam gaya 

komunikasi seseorang. Kemampuan berbahasa seseorang dapat 

memberikan batasan pada seseorang untuk sepenuhnya berpartisipasi dan 

mempengaruhi arah pembicaraan. 

6. Hubungan  

Seberapa baik kita tahu orang lain, dan seberapa banyak kita suka 

atau percaya pada orang lain atau sebaliknya. Hal ini akan mempengaruhi 

bagaimana kita berkomunikasi.  

7. Kendala 

Metode yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi (misalnya: 

berbicara melalui telephon) dan waktu yang kita miliki hanya tersedia 

untuk berinteraksi dengan metode di atas. Jenis kendala tersebut akan 

mempengaruhi cara kita berkomunikasi. 

Berdasarkan penjelasan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya 

komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kondisi fisik, 

peran, konteks histori, kronologi, bahasa, hubungan, serta kendala. 

B. Karakter dan gaya komunikasi berdasarkan pandangan psikologi  

Liaw (2005) Gaya komunikasi sangat ditentukan oleh faktor psikologi 

yang membentuk karakter manusia. Setipa manusia memiliki perbedaan sikap 

dan sifat. Kita kadang gagal menerapkan gaya komunikasi yang serupa dengan 

orang yang memiliki kepribadian dan entitas yang berbeda.Terdapat beberapa 

karakter gaya komunikasi : 
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1. Karakter orang terbuka 

Orang-orang dengan karakter extraverts dapat dilihat dari apa yang 

mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih suka mengarahkan 

ebergi dan perhatian terutama pada hal-hal di dunia luar manusia, benda, dan 

aktivitas. Mereka lebih suka melakukan tindakan daripada berwacana panjang 

lebar yang akhirnya tidak membawa kemajuan. 

Disisi lain mereka suka berteman, berpikir sambil berbicara keras. Ada 

juga sisi yang kurang baik dari tipe orang ini, yaitu lebih suka bertindak dulu 

dan bepikir belakangan. Sisi lain ini perlu dipertimbangkan pada saat kita 

berkomunikasi. 

Gaya komunikasi dengan orang terbuka, orang bertipe extraverts sangat 

menyukai keterbukaan karena mereka tidak menyimpan apa pun ketika 

berkomunikasi. Mereka akan berbicara secara terang-terangan dengan yang 

mereka anggap dengan kebebasan berkomunikasi.Untuk menghadapi orang 

yang dengan tipe extraverts. Gaya komunikasi berikut dapat dilakukan: 

a. Berbicaralah langsung, tidak menggunakan bentuk tertulis sebagai alat 

komunikasi, kecuali jika ada keterpaksaan. 

b. Menjawab pertanyaan, komentar dan sejenisnya dengan segera 

c. Menyambut baik ajakan untuk melakukan sesuatu 

d. Pastikan hasil sudah disepakati sebelum mengakhiri pembicaraan 

2. Gaya komunikasi dengan orang yang tertutup   

Untuk berkomunikasi dengan orang yang dengan tipe tertutup, hal-hal 

yang perlu diperhatikan adalah : 
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a. Sampaikan pesan secara tertulis kemudia barula berbicara 

b. Memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan tema pembicaraan 

c. Berikan waktu yang cukup bagi pengirim pesan dan penerima pesan 

untuk berpikir 

d. Berbicara secara indvidual (hanya berdua, tidak ada orang lain) 

e. Mengajak keduannya keluar dari sesuatu secara lembut 

f. Memperbanyak wacana ilmiah daripada sosial 

g. Memuji seperlunya hanya jika diperlukan 

3. Karakter Intuitif 

Karakter orang yang betipe intuitif lebih mengutamakan hal yang tidak 

terlihat nyata; hal yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata telanjang. Ketika 

mereka akan lebih banyak menggunakan kata yang bersifat abstrak. 

4. Karakter perasa 

Tipe perasa lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Namun, bukan 

berarti mereka tidak menggunakan rasio. Hanya saja, emosi, dan perasaan lebih 

mendominasi ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain. Ciri-ciri orang 

yang memiliki tipe perasa adalah : 

a. Membuat keputusan dan kesimpulan berdasarkan perasaan 

b. Menggunakan nilai-nilai personal dalam mengambil keputusan 

c. Hangat, empati, dan simpati 

d. Menjujung harmoni; sulit untuk bersikap tegas dan kukuh dengan 

pandangan dirinya. 

e. Menyukai dan menjujung tinggi kebaikan 
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Gaya komunikasi dengan orang yang bertipe perasa menjadi efisiensi dan 

efektif, gaya yang dibutuhkan adalah hangat dan ramah serta memberikan 

penekanan pada keuntungan dan kebahagiaan manusia. 

Orang yang bertipe perasa lebih menyukai kebahagiaan dan persahabatan, 

tidak ada perbedatan saat sedangb berbicara. Menghargai pandangan atau 

pendapat yang disampaikan orang lain. 

5. Karakter penilai 

Tipe penilai terkesan senang menghakimi, tidak sabar, dan langsung 

memberikan penilaian terhadap orang yang lain. Langkah-langkah yang 

dilakukan saat berkomunikasi dengan orang bertipe penilai : 

a. Tidak melakukan berbicara terlalu banyak dihapanya orang yang 

bertipe penilai 

b. Tegas dalam mengambil keputusan  

Orang bertipe penilai sangat sensitif dalam menilai orang lain dan 

biasanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu perlu 

kehati-hatian saat berkomunikasi dengan orang bertipe penilai. Penilaian yang 

dilakukan dapat menjadi pegangan penilaian secara permanen. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa gaya 

komunikasi berdasarkan pandangan psikologi terdapat 5 karakter, antara lain: 

karakter orang ekstovert, karakter orang introvert,tipe intuitif,  tipe perasa, dan 

tipe penilai. Kelima karakter memiliki ciri-ciri yang berbeda.  
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C. Mertua dan Menantu 

1. Pengertian Menantu dan Mertua 

Menantu atau mantu adalah sebutan dalam hubungan/sistem kekerabatan 

yang merunjuk pada istri atau suami dari anak. Istri dari anak laki-laki disebut 

menantu perempuan, sedangkan suami dari anak perempuan disebut menantu 

laki-laki. Suami atau istri dari kemenakan juga dapat disebut sebagai menantu 

kemenakan/keponakan. Lawan dari kata menantu adalah mertua. 

Mertua adalah sebutan dalam hubungan/sistem kekerabatan yang 

merunjuk pada orang tua istri atau suami. Selain merujuk pada ayah 

mertua dan ibu mertua juga dapat merujuk pada kakek atau nenek mertua. 

Lawan dari kata mertua adalah menantu.  

 Kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, 

emosional dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, 

dan perkasa. Namun sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari 

waktu ke waktu. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang 

dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan 

kedudukan perempuan berada lebih rendah daripada laki-laki (Apriani,2008)  

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, 

tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan 

adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu 

serta kondisi setempat. Tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang 

pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas 

dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu 
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ke masyarakat lainnya. Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi 

peran yang pantas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan 

(Puspitawati,2013) 

Lestari (2012) menjelaskan selain adanya keluarga inti, adapun keluarga 

batih yaitu keluarga yang didalamnya menyertakan posisi lain selain posisi 

pada keluarga inti. Bentuk pertama dari keluarga batih yang banyak ditemui 

dimasyarakat adalah keluarga bercabang. Keluarga bercabang terjadi manakala 

seorang anak, dan hanya seorang yang sudah menikah masih tinggal dalam 

rumah orang tuanya. Bentuk kedua dari keluarga batih adalah keluarga 

berumpun. Bentuk ini terjadi manakala lebih dari satu anak yang sudah 

menikah tetapi tinggal bersama kedua orangtuanya. 

Pada umunya keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan 

perempuan dewasa. Pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi pasangan 

suami istri. Ketika anak pertama lahir muncullah bentuk relasi yang baru, yaitu 

relasi orang tua-anak. Dalam keluarga yang lebih luas anggotanya atau 

keluarga batih, bentuk-bentuk relasi yang terjadi akan lebih banyak lagi, 

misalnya kakek/nenek-cucu, mertua/menantu, saudara ipar, dan paman/bibi-

keponakan. Setiap bentuk relasi yang terjadi dalam keluarga biasanya memiliki 

karakteristik yang berbeda. 

Faturochman (2012) menjelaskan bahwa batasan usia lansia di Indonesia 

ini sedikit lebih muda dibandingkan dengan negara-negara lain yang umumnya 

menetapkan batasan usia lansia 65 tahun. Namun secara umum dinyatakan 

sama bahwa mereka telah memasuki usia lanjut hak dan kewajiban yang sama 
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dalam kehidupan bermasyarakat. Secara teoritis, ada berbagai pendapat tentang 

batasan usia lansia, lansia dibagi menjadi tiga kelompok yaitu lansia muda (65-

74 tahun), lansia tua (75,84 tahun), dan lansia paling tua (85 tahun keatas). 

Variasi batasan lanjut usia adalah sesuatu hal yang wajar dan tidak 

perlu diperdebatkan. Hal yang mudah untuk mengidentifikasi lansia adalah 

menggunakan usia kronologis, meskipun mengkategorikan lansia dapat juga 

dilihat dari usia biologis, usia psikologis, maupun usia sosial. Mereka yang 

disebut lansia dapat dikategorikan sebagai individu yang yang usianya di atas 

60 tahun, berada di batas akhir rentang kehidupan, dan mengalami penurunan 

kondisi fisik maupun non fisik akibat proses alamiah. Penurunan kondisi 

alamiah seperti degenerasi fungsi fisik pada lansia akan mempengaruhi fungsi-

fungsi yang lainnya. Proses penuaan adalah proses alami yang disetai adanya 

penurunan fisik, psikologis, maupun sosial yang akans aling berinteraksi satu 

sama lain. Penurunan salah satu fungsi, misalnya fisik, akan mempengaruhi 

fungsi psikis dan sosial, begitu pula penurunan funsgi psikis juga akan 

mempengaruhi fungsi fisik dan sosial.  

Lansia yang sejahtera berarti lansia yang tetap sehat dan bahagia dihari 

tuanya. Dalam kajian psikologi perkembangan lansia yang sejahtera adalah 

lansia yang mamou mencapai penuaan yang sukses. Penuaan yang sukse 

didefinisikan sebagai seberapa baik lansia mencapai tujuan hidupnya dan 

seberapa puas mereka dalam kehidupan mereka yang ditunjukan dengan cara 

tetap menjaga kesehatan, mencari aktivitas yang tepat, memiliki relasi dan 
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dukungan sosial yang baik, serta mau dan mampu memcahkan berbagai 

masalah dengan baik. 

Desmita (2012) mengemukakan mengenai perkembangan lanjut usia 

bahwa dalam studi psikologi perkembangan kotemporer atau yang lebih 

dikenal dengan istilah perkembangan rentang hidup, wilayah pembahasanya 

tidak lagi terbatas pada perubahan perkembangan selama masa kanak-kanan 

dan remaja saja, melainkan juga menjangkau masa dewasa, menjadi tua, 

hingga meninggal dunia. Hal ini adalah karena perkembangan tidak berakhir 

dengan tercapainya kematangan fisik. Sebaliknya, perkembangan merupakan 

proses yang berkesinambungan, mulai dari masa konsepsi berlanjut ke masa 

sesudah lahir, masa bayi, anak-anak, remaja dewasa hingga menjadi tua. 

Perubahan-perubahan badaniah yang terjadi sepanjang, mempengaruhi sikap, 

proses kognitif, dan perilaku individu. Hal ini berarti bahwa permasalahan 

yang harus diatasi juga memahami perubahan dari waktu ke waktu sepanjang 

rentang kehidupan. 

Seperti halnya dengan remaja, utnuk merumuskan sebuah definisi 

tentang kedewasaan tidaklah mudah. Hal ini karena setiap kebudayaan 

berbeda-beda dalam menentukan kapan seseorang mencapai status dewasa 

secara formal. Pada sebagian besar kebudayaan kuno, status uni tercapai 

apabila pertumbuhan pubertas telah selesai atau setidaknya sudah mendekati 

selesai dan apabila organ kelamin anak telh mencapai kematangan serta 

mampu berproduksi.  
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Terlepas dari perbedaan dalam penetuan waktu dimulainya status 

kedewaaan tersebut, pada umumnya psikolog menetapkan sekitar usia 20 tahun 

sebagai awal masa dewasa berlangsung samapai sekitar usia 40 – 45 tahun dan 

pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40 – 45 tahun sampai usia 65 

tahun, serta masa dewasa lanjut atau masa tua berlangsung dari sekitar usia 65 

tahun sampai meninggal. 

Hurlock (1980) menjelaskan tentang ciri-ciri usia lanjut yaitu sama 

seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut 

ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut 

menentukan sampai sejauh tertentu, apakah pria atau wanita usia lanjut akan 

melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. Akan tetapi, ciri-ciri usia 

lanjut cenderung menuju dan membawa peyesuaian diri yan buruk dari pada 

yang baik dan kepada kesengsaraan daripada ke kebahagiaan, itulah sebabnya 

mengapa usia lanjut lebih ditakuti daripada usia madya dalam kebudayaan 

Amerika. 

Seperti yang telah ditekankan berulang-ulang orang tidak pernah 

bersifat statis. Karena itu orang sering secara konstan. Selama bagian awal dari 

kehidupan perubahan itu bersifat evolusional alam arti bahwa orang selalu 

menuju pada kedewasaan dan keberfungsiam. Sebaliknya pada bagian 

selanjutnya lansia tidak evolusional lagi, yang mencabut regresi kepada tahap 

awal. Perubahan-perubahan ini sesuai dengan hukum kodrat manusia yang 

pada umumnya dikenal denagn istilah “menua”. Perubahan-perubahan tersebut 

mempengaruhi struktur baik fisik maupun mentalnya dan fungsinya juga. 
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Periode selama usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi 

secara perlahan dan bertahap dan pada waktu kompensasi terhadap penurunan 

ini dapat dilakukan, dikenal sebagai senescene yaitu masa proses menjadi tua. 

Seseorang akan menjadi semakin tua pada usia limapuluhan atau tidak sampai 

mencapai awal atau akhir usia enampuluhan, tergantung pada laju kemunduran 

fisik dan mentalnya. 

Haditono,dkk (2006) menjelaskan tentang fase-fase perkembangan 

pada usia dewasa. Pembagian dalam fase-fase kehidupan kebanyakan 

mempunyai suatu sifat normatif. Juga bila hal tersebut tidak dimaksudkan 

demikian, namun masih sering dipakai sebagai standar tingkah laku. Hal ini 

sesuai dengan kecenderungan masyarakat untuk memperoleh standar tingkah 

laku. 

Menjadi nenek atau kakek pada usia 50 tahun dianggap tepat waktu, 

mempunyai cucu pertama pada usia 75 tahun dianggap terlambat. Diduga 

bahwa pengharapan masyarakat yang terlihat pada social clock tadi akan 

banyak berubah, misalnya menjadi kakek atau nenek pada usia diatas 50 tahun 

akan dianggap normal. Riwayat hidup orang sebagai individu yang berbeda 

satu dengan yang lain menjadikan citra orang lanjut usia juga berbeda-beda. 

Thomae dalam bukunya Haditono (2006) menganggap bahwa proses 

stabilitas dan perubahan sebagai interaksi antara perubahan-perubahan dalam 

sepuluh subsistem yang menyebabkan orang lanjut usia begitu berbeda anatara 

yang satu dengan yang laiinnya. Kesepuluh subsistem tersebut adalah: 
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a) Permasalahan nature-nurture (pemasakan-belajar) pada awal proses 

menjadi tua,  

b) Perubahan dalam sistem biologis 

c) Perubahan dalam peran sosial 

d) Situasi sosio-ekonomis dan ekologis 

e) Konsistensi dan perubahan sifat-sifat kepribadian 

f) Konsistensi dan perubahan berbagai macam aspek fungsi kognitif 

g) Ruang hidup individual seperti konsep diri, pengamatan terhadap orang –

orang penting, pengamatan terhadap situasi sosio-ekonomis, politik dan 

historis, orientasi nilai dan agama, sikap tehadap kematian dan 

keterbatasan. 

h) Kepuasan hidup atau keseimbangan yang dicapai anatara kebutuhan 

individual dan situasi kehidupan 

i) Kemampuan untuk mengembalikan keseimbangan melalui konfrontasi 

aktif dan sikap tidak menyerah yang mengakibatkan kembali kognisi 

j) Kompetensi sosial sebagai ukuran global kemampuan individu untuk 

memenuhi tuntutan sosial dan biologis. Di samping itu juga diharapkan 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mengambangkan kemampuan 

yang ada pada individu dalam hal ini orang lanjut usia. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mertua adalah ibu dari 

suami anak perempuan atau anak laki-laki, sedangkan menantu adalah istri 

dari anak laki-laki atau suami dari anak perempuan. 

2. Permasalahan Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah 
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Nuner (2004) memaparkan tentang penelitian mengenai hubungan antara 

mertua terhadap menantu. Mertua yang melaporkan bahwa komunikasi adalah 

masalah yang sering terjadi. Sedangkan menantu menyatakan bahwa perbedaan 

pendapat lah yang lebih sering terjadi dan lebih sering dipermasalahkan. 

Penulis menyatakan bahwa jumlah permasalah yang terjadi pada mertua adalah 

34% berbeda halnya jika dibandingkan dengan mennatu yakni hanya 17% 

menyatakn tidak memiliki masalah dalam hubungan antara mertua dengan 

menantu. 

Untuk mengurangi kemungkinan perbedaan pendapat antara mertua dan 

menantu yakni jarak juga menciptakan lingkungan dimana mertua dan menantu 

sedikit mengurangi adanya konflik. Mertua menggunakan media komunikasi 

untuk menyelesaikan masalah atau untuk maksud menjaga perdamaian 

terhadap menantu, namun menantu lebih memililih cara dengan mengabaikan 

permasalahan sebagai cara yang paling baik untuk menghindari konflik. 

Pendekatan yang intens antara mertua dan menantu dapat mengurangi otonomi 

pasangan dan mengurangi tekanan hubungan status perkawinan. 

Dua generasi keluarga menemukan bahwa semakin renggang jarak antara 

mertua dan menantu makan akan semakin tinggi tingkat stress pada menantu.  

Sifat produktif dari suatu hubungan termasuk menerima perbedaan, 

memberi dan menerima penghargaan, tidak ikut terlibat komunikasi secara 

terbuka atau secara langsung, empati, sikap terbuka serta penjagaan diri. 

Isi dari komunikasi juga penting pada pemenuhan kepentingan dari 

menantu. Ditemukan sebagai suatu pendekatan dan strategi pemecahan 
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masalah yang sukses. Tidak ada hubungan yang signifikan antara penyesuaian 

diri dalam perkawinan dengan peyesuaian diri terhadap mertua. 

Beberapa faktor mempengaruhi sebuah hubungan. Pendekatan dimana 

seorang menantu tinggal bersama mertua. Rumah tangga yang sudah berjalan 

bertahun-tahun status orang tua, penyesuaian diri pada status hubungan 

perkawinan, motivasi, dan kepedulian, gaya komunikasi intrepersonal dan 

kedamaian. Fenomena ini merupakan sebuah cara yang berguna dimana untuk 

menilai suatu hubungan antara mertua dan menantu. Pandangan seorang 

menantu dapat di klarifikasi melalui catatan pribadi menantu mengenai 

pandangan suatu hubungan melalui sudut pandang fenomena.  

Banyak masalah yang bisa memicu terjadinya konflik antara menantu dan 

mertua. Apalagi jika mereka tinggal dalam satu rumah yang sama. Yang paling 

sering terjadi adalah konflik antara mertua perempuan dengan menantu wanita. 

Kedekatan anatara ibu dan anak laki-lakinya, paling serign menjadi pemicu 

“persaingan” antara mertua dan menantu wanita. “sang ibu menganggap 

dirinya masih berhak atas anak laki-lakinya”  

Perbedaan cara mendidik anak anatara mertua dan menantu juga 

merupakan salah satu faktor pemicu pertengkaran. Orang tua ingin mendidik 

anak lebih bebas, sementara sang nenek berpendapat sebaliknya. Sehingga 

timbulah perbedaan pandangan yang bermuara pada konflik. 

Masalah keuangan juga merupakan masalah sensitif yang sering memicu 

antara menantu dan mertua. Suami memberi uang pada mertua tanpa 
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sepengetahuan istri. Meski suami tak berniat buruk, tetapi tak jarang istri 

menjadi berubah sikap pada mertua dan suami. 

Masalah yang lain adalah masalah komunikasi. Termasuk didalamnya 

persoalan budaya, cara pandang, usia, atau bahasa. Cara berbicara menantu 

atau mertua yang bisa menjadi pemicu konflik. Misalnya, cara berbicara 

menantu yang bagi mertua terasa keras, sehingga timbul anggapan bahwa 

menantu tidak sopan. Sementara menantu merasa sudah berusaha bersikap 

sopan. (Tabloidnova.2010) 

Penyebab perseturuan antara menantu dan mertua, menurut Hartati dalam 

(Republika.co.id.2012) : 

1. Perbedaan latar belakang kehidupan dan karakter 

Melalui pernikahan, perbedaan tersebut kini bersatu. Akibatnya ada 

perbedaan yang bisa diterima tetapi ada yang sebaliknya. Sikap kontra adalah 

yang biasanya menimbulkan perselisihan. Kondisi ini semakin parah jika 

masing-masing merasa benar. Menantu merasa mempunyai harga diri sehingga 

tidak terima ketika mertua membari tahu. Sebaliknya mertua pun merasa 

dirinya benar dan tidak bisa diatur kemudian terjadilah konflik. 

2. Perasaan cemburu 

Persaan cemburu banyak muncul antara mertua dan menantu. Sejak 

anak laki-lakinya menikah, ibu akan merasa kehilangan. Cemburu dengan 

menantu karena anaknya kini harus berbagi dengan istrinya. Sebaliknya istri 

tidak terima jika suami masih dekat dengan ibunya.  

3. Sejak awal, mertua tidak menyukai calon menantu 

Studi Deskriptif Gaya Komunikasi..., Isti Novitasari, Fakultas Psikologi UMP, 2016



 
 

36 
 

Mertua dengan terpaksa menerima menantu karena anaknya bersikeras 

ingin menikah. Sebelumnya tidak ada kompromi, biasanya apapun yang 

dilakukan menantu akan dianggap salah oleh mertua. 

Hal utama yang sering menimbulkan perbedaan pendapat bahkan 

pertengkaran antara menantu dan mertua lebih kepada komunikasi yang tidak 

berjalan mulus. Biasanya salah satu pihak memendam ketidakcocokan 

mengenai sikap,kelakuan, atau hal apapun dan baru dilampiaskan setelah 

sekian lama. Kecenderungan perempuan untuk membuka masalah lama, 

sehingga komunikasi antara kedua pihak bagaikan benang kusut. 

(Vemale.2012) 

Jika belum memiliki rumah sendiri yang paling mungkin bagi pasangan 

suami istri adalah mengontrak rumah atau menumpang tinggal pada orang tua 

salah satu pihak. Tinggal dirumah mertua dapat membawa masalah sendiri bagi 

pasangan yang baru saja menikah. Masalah akan terasa lebih berat jika pihak 

istri yang menumpang tinggal dirumah mertua. Jika tinggal dirumah mertua 

berlanjut hingga ke kelahiran anak pertama, pada umumnya masalah yang 

timbul adalah soal perbedaan pola asuh. Ibu mertua sering menganggap 

menantu perempuannya kurang berpengalaman dalam mengasuh anak. 

Perbedaan pola asuh pada anak dikhwatirkan akan berdampak buruk pada 

perkembangan anak. (Tribunnews.2010) 

Lestari (2012) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan aspek yang 

paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan 

keluarga. Hasil dari semua diskusi dan pengambilan keputusan dikeluarga yang 
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mencakup keuangan, ungkapan perasaan, hasrat, dan kebutuhan akan 

tergantung pada gaya, pola, dan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan 

berkomunikasi dapat terwujud dalam kecermatan memilih kata yang digunakan 

dalam menyampaikan gagasan pada hubungan antara mertua dan menantu. 

Pemilihan kata yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahan persepsi saat 

berbicara. Intonasi dalam melakukan komunikasi juga perlu untuk 

diperhatikan. Penekanan pada kata yang berbeda, meskipun dalam kalimat 

yang sama dapat menimbulkan respons perasaan yang berbeda.  

Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat menimbulkan konflik, yang 

sering terjadi karena menggunakan gaya komunikasi negatif. Misalnya salah 

satu pihak merasa ditiduh sebagai yang bersalah dan telah melakukan hal yang 

menyakiti, sementara yang lainnya merasa tidak bermaksud demikian. Gaya 

komunikasi negatif biasanya menggunakan pernyataan “kamu”. Akan berbeda 

halnya bila salah satu pihak lebih menekankan pada penyampaian secara asertif 

hal yang dirasakannya sebagai dampak dari perilaku. Gaya komunikasi positif 

biasanya menekankan sikap asertif dan menggunakan pernyataan “aku”. Sikap 

asertif dan pernyataan “aku” akan lebih berguna bila dinyatakan dalam suasana 

emosi yang positif. 

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa teori mertua dan 

menantu yang tinggal dalam satu rumah memiliki kecenderungan terjadinya 

konflik atau permasalahan. Mertua disini dikategorikan yang telah berusia 

lanjut atau lanjut usia. Permasalahan yang terjadi antara mertua dan menantu 

banyak disebabkan oleh masalah komunikasi. Kemudian cara berbicara 
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menantu atau mertua yang bisa menjadi pemicu konflik. Adanya perasaan 

cemburu yang muncul antara mertua dan menantu. Cemburu dengan menantu 

karena anaknya kini harus berbagi dengan istrinya. dan sebaliknya istri menjadi 

tidak terima jika suami masih dekat dengan ibunya. 

D. Gaya Komunikasi Antara Mertua denganMenantu 

Melihat kasus yang terjadi maka konflik antara mertua dan menantu 

yang tinggal dalam satu rumah perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena 

pada saat menanti tinggal bersama mertua secara otomatis akan timbul 

bermacam perbedaan seperti usia, minat, nilai, pendidikan, tradisi, sikap, gaya 

hidup, dan latar belakang sosial. Konflik dapat timbul karena perbedaan-

perbedaan sikap pandangan dan pemikiran antara individu satu dengan 

individu lainnya. 

Tingkah laku dan sikap menantu biasanya menimbulkan teguran-

teguran dan kritikan dari mertua. Tanggapan ibu mertua yang penuh dengan 

kritikan-kritikan dan tidak diimbangi dengan perhatian dan penjelasan akan 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi mennatu. Apabila menantu tidak dapat 

menerima kritikan tersebut dengan bijak, bisa saja menantu menjadi 

tersinggung dan marah, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara 

mertua dan menantu.  

Terjadinya konflik atau permasalahan pada mertua dan menantu yang 

tinggal dalam satu rumah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah 

satunya adalah gaya komunikasi. Mertua dan menantu cenderung memiliki 

perbedaan karakter, sehingga rentan menimbulkan konflik karena mereka 
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sering kali mempertahankan ego masing-masing dan tidak dapat 

mempertahankan komunikasi yang baik antara keduanya. 

Dalam hubungan mertua dan menantu yang tinggal dalam satu rumah 

rentan terjadi konflik atau permasalahan. Sehingga dibutuhkan sesuatu untuk 

memperbaiki komunikasi. Dalam komunikasi yang dibutuhkan oleh mertua 

dan menantu adalah keduanya harus mengerti gaya komunikasi apa yang 

seharusnya diterapkan dalam hubungan keluarga.  

E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gaya komunikasi mertua 

perempuan  

Proses komunikasi 

dengan menantu 

perempuan 

Teori gaya komunikasi : 

1. Dominan 

2. Dramatic 

3. Animated Expresif 

4. Open 

5. Argumantative 

6. Relaxed 

7. Attentive 

8. Impression Leaving 

9. Friendly 

10. Precise 

 

10. Precise  

 

 

Gaya komunikasi mertua 

perempuan dengan menantu 

perempuan yang tinggal dalam 

satu rumah  
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