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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh intensitas
komunikasi orang tua dan anak terhadap sikap sosial siswa kelas VIII di SMP Negeri
4 Terbanggi Besar. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif
korelasional dengan pendekatan kuantitatif dengan populasi 228 responden serta
sampel berjumlah 34 responden. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan
angket serta teknik penunjang adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data
penelitian menggunakan rumus Chi Kuadrat.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak intensifnya komunikasi orang tua dan
anak mempengaruhi anak dalam menentukan sikap sosial berupa jujur, disiplin, cinta
damai dan santun, artinya terdapat pengaruh intensitas komunikasi orang tua dan
anak terhadap sikap sosial siswa.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang telah didominasi oleh pesatnya informasi, komunikasi

dan teknologi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan

masyarakat dalam banyak segi. Perubahan itu mengusung kemajuan yang

luar biasa sekaligus menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat,

dimana saat ini dianggap sebagai dunia yang tanpa batas dan dunia yang

sangat menggoda moral seseorang untuk bertindak semaunya sendiri.

Banyak tingkah laku seseorang yang melanggar aturan atau norma-norma

yang berlaku di masyarakat. Sehingga menimbulkan kecemasan, ketegangan

dan ketakutan dikalangan masyarakat terutama remaja dalam masa

perkembangan mereka.

Masa remaja merupakan masa mencari jati diri dan berusaha melepaskan

diri dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya, maka masa

remaja menjadi suatu periode yang sangat penting dalam pembentukan

nilai-nilai. Namun dalam pencarian jadi dirinya kebanyakan remaja

mengalami konflik emosional pada dirinya. Hal ini bisa diakibatkan karena

pada masa remaja mereka mengalami perubahan-perubahan pesat dan

dramatis dalam citra tubuh, peran yang diharapkan dan hubungannya

dengan teman sebaya.. Berdasarkan pendapat Slavin (2008:120) “emosi-
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emosi yang muncul pada masa remaja meliputi kemarahan (dan ketakutan

tidak sanggup mengendalikannya), rasa bersalah, frustasi dan

kecemburuan”. Remaja membutuhkan bantuan untuk menyadari bahwa

emosi-emosi yang mereka alami merupakan suatu bagian alami

pertumbuhan, banyak tekanan emosional remaja bersifat sementara tetapi

bagi beberapa orang atau remaja tekanan emosional dapat mengakibatkan

perubahan sikap remaja yang kurang baik.

Dalam masa remaja pula banyak yang mengharapkan tanggung jawab hidup

harus semakin ditingkatkan , dimana remaja mampu memikul sendiri

masalah tersendiri bagi mereka. Karena tuntutan peningkatan tanggung

jawab bukan hanya datang dari orang tua atau anggota keluarga tetapi juga

dari masyarakat sekitanya. Tidak jarang masyarakat menjadi masalah bagi

remaja, masyarakat sering menunjukan adanya kontradiksi dengan nilai-

nilai moral yang mereka ketahui. Tidak jarang remaja mulai meragukan

tentang apa yang baik dan buruk, akibatnya remaja seringkali ingin

membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang mereka anggap benar, baik dan

pantas. Terlebih lagi jika orang tua atau orang dewasa memaksakan nilai

untuk dipatuhi tanpa disertai alasan yang jelas. Hal ini dapat mendorong

anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan

nilai yang ada didalam lingkungan sosialnya. Tindakan-tindakan remaja

yang menyalahi aturan dan nilai-nilai, yang menggambarkan kurangnya

sikap sosial yang baik didalam diri remaja.. Dapat dijelaskan.berdasarkan

hasil penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan di SMP Negeri 4

Terbanggi Besar sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Kenakalan yang dilakukan oleh siswa kelas VIII di SMP
Negeri 4 Terbanggi Besar Tahun Pelajaran 2016/2017

No Sikap Sosial Bentuk pelanggaran yang
dilakukan

jumlah

1 Jujur Membolos dengan membuat surat
keterangan palsu

4

2 disiplin Tidak memakai atribut sekolah 15
Mewarnai rambut 3

3 Santun Keluar masuk lewat jendela kelas 14

Berkata tidak terpuji 4
4 Cintai damai Berkelahi dan membuat

kegaduhan
15

Sumber: Berdasarkan data yang didapat dari guru BK pada tanggal 23
Januari 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita temukan masih banyak tindakan atau

perbuatan siswa yang mencerminkan sikap sosial siswa yang kurang baik.

Dalam sikap sosial kategori sikap jujur terdapat 4 orang siswa dengan satu

tindakan yang mencerminkan tidak adanya sikap jujur yaitu membolos.

Sedangkan untuk kategori disiplin ada dua tindakan yang dimana semua itu

melanggar peraturan sekolah yang telah ditetapkan, dengan 18 orang siswa

yang melakukannya. Kategori santun terdapat 14 siswa yang melakukan

pelanggaran sikap santun ini dengan tindakan yang berupa keluar masuk

jendela dan mengucapkan kata-kata tidak terpuji. Dan yang terakhir kategori

sikap sosial yaitu cinta damai, dimana terdapat 15 orang siswa melanggar

dengan melakukan tindakan berkelahi serta menciptakan kegaduhan dikelas

lainnya. Dengan keempat kategori sikap sosial tersebut, total yang

melakukan pelanggaran adalah sebanyak 55 orang siswa.

Remaja adalah golongan masyarakat yang paling mudah terkena pengaruh

dari luar karena mereka sedang mengalami goncangan emosi akibat

perubahan dan pertumbuhan yang mereka lalui. Akibatnya remaja mudah
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menerima nilai atau pandangan yang menurut mereka dianggap baik karena

sesuai dengan kondisi yang mereka butuhkan. Seperti hal sikap sosial yang

ada dalam diri remaja cenderung menjerumus dedalam hal yang kurang baik

dimana remaja mulai membangkang orang tua, berbohong, membentak

orang yang lebih tua dan lain-lain. Untuk membentuk sikap-sikap remaja

yang diharapkan masyarakat, bangsa dan negara perlunya pendidikan sikap,

dimana pendidikan ini dapat diterima melalui pendidikan formal,nonformal

dan informal. Akan tetapi pendidikan sikap sosial remaja atau siswa banyak

dibebankan kepada pendidikan formal yaitu sekolah, dimana saat ini dalam

pendidikan sekolah mengharapkan pembelajaran yang diberikan dapat

mendorong terbentuknya sikap sosial yang baik. Tetapi terkadang dalam

membentuk sikap sosial yang baik pihak sekolah tidak sepenuhnya mampu

untuk mengawasi dan memperhatikan keadaan anak atau remaja

sepenuhnya perlu peran lain yaitu orang tua untuk mengawasi dan

memperhatikan perkembangan sikap sosial anaknya baik di lingkungan

rumah, sekolah dan masyarakat maupun lingkungan sepermainannya.

Tugas keluarga dalam mendidik anak sudah sangat berat dan harus dibantu

oleh pihak sekolah, tetapi harus kita tahu tidak semua anak sedari kecil

sudah menjadi tanggungan sekolah. Jangan salah tafsir bahwa anak yang

sudah diserahkan ke sekolah untuk dididik adalah seluruhnya menjadi

tanggung jawab sekolah, akan tetapi sekolah hanya membantu keluarga

mendidik anak-anak. Sehingga kekuasaan orang tua dalam mendidik

anaknya adalah tetap biarpun anak itu sudah diserahkan ke sekolah. Dalam

mendidik anak sekolah melanjutkan pendidikan anak yang telah mereka
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terima dari orang tuanya di rumah. Berhasil baik atau tidaknya pendidikan

di sekolah bergantung pada dan dipengaruhi oleh pendidikan di keluarga.

Pendidikan keluarga adalah fundamen atau dasar dari pendidikan anak

selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang di peroleh anak dalam keluarga

menentukan pendidikan anak itu selanjutnya baik itu sekolah maupun

masyarakat. Berdasarkan pendapat Comenius dalam Purwanto (2007:79)

“menekankan bertapa pentingnya pendidikan keluarga bagi anak-anak yang

sedang berkembang serta menegaskan bahwa tingkatan permulaan bagi

pendidikan anak-anak dilakukan didalam keluarga yang disebut Scola-

Materna(sekolah ibu)”. Tidak dapat disangkal bahwa bertapa pentingnya

pendidikan dalam lingkungan keluarga bagi perkembangan anak-anak

menjadi manusia yang berpribadi dan berguna bagi masyarakat.

Dalam menjalankan pendidikan keluarga terhadap anak, orang tua juga

memiliki kewajiban yang utama pula dalam keluarganya yaitu mencari

nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan cara

bekerja. Salah satu yang berperan sangat penting dalam mencari kebutuhan

hidup dan mencari nafkah adalah seorang ayah dimana ayah sebagai kepala

keluarga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup

keluarga, akan tetapi karena hal itu banyak ayah beranggapan tanggung

jawab dalam mengurus anak diserahkan seluruhnya kepada ibu padahal saat

ini dalam mendidik anak ibu masih sangat kesulitan untuk dapat

mengendalikan anak-anaknya tanpa campur tanggan sang ayah serta banyak

ibu-ibu saat ini lebih tertarik dengan hal yang ada diluar seperti sinetron dan

media elektronik lainnya .Tetapi karena pekerjaan yang dilakukan orang tua
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baik itu berupa bekerja untuk mencari nafkah atau pekerjaan lainnya

dirumah, waktu yang harusnya dapat diberikan orang tua untuk mendidik

anaknya jadi berkurang bahkan terabaikan. Waktu kerja yang hampir

seharian penuh menyebabkan kurangnya pertemuan dan komunikasi anak

dengan orang tuanya sehingga banyak orang tua yang tidak mengetahui apa

tingkah laku dan perbuatan anaknya baik itu dirumah, di sekolah maupun di

lingkungan masyarakatnya. Begitu pentingnya pendidikan keluarga

termasuk didalamnya adalah pendidikan moral dimana anak mendapatkan

nilai-nilai yang dibutuhkan dalam menjalkan kehidupanya di masyarakat

luar. Tetapi bagaimana bila dalam pendidikan keluarga tersebut, orang tua

sebagai sumber dari pendidikan yang diterima anak (remaja) jarang

memberikan waktu untuk memperhatikan dan mengawasi tindakan atau

perbuatan anaknya karena waktu kerja mereka.sehingga intensitas

komunikasi orang tua dengan anak pun menjadi berkurang. Anak lebih

banyak mengabiskan waktu dengan teman sebayanya dari pada bersama

anggota keluarganya.

Dalam keluarga komunikasi dapat dikatakan sangat lah penting, dengan

adanya komunikasi apa yang diinginkan orang tua dan anak dalam

mencapai apa yang diharapkan akan lebih cepat terlaksana atau tercapai.

Kurangan komunikasi orang tua dan anak salah satunya disebab kan oleh

kesibukan orang tua dalam berkerja, dimana waktu kerja orang tua dan jenis

pekerjaan setiap anak berbeda-beda. Sebagai contoh jenis pekerjaan dan

waktu kerja orang tua siswa kelas VIII dapat dilihat dalam. gambar diagram

pekerjaan orang tua kelas VIII A.
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Gambar 1.1 Pekerjaan orang tua siswa kelas VIII A SMP Negeri 4
Terbanggi Besar tahun pelajaran 2016/2017

Sumber : data sekolah yang diberikan Waka kesiswaan serta angket pada
tanggal 23 Januari 2017

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 31 anak yang

terdapat di kelas VIII A ada 13 siswa yang orang tua berkerja sebagai buruh

dengan waktu kerja, 9 siswa mengatakan dari pagi hingga sore hari dan 4

siswa mengatakan dari pagi hingga siang hari. Untuk orang tua yang

berkerja sebagai wiraswasta terdapat 14 siswa, yang dimana 7 siswa

mengatakan waktu kerja orang tua mereka dari pagi hingga sore hari, 4

siswa dari pagi hingga malam hari dan 2 siswa dari pagi hingga siang hari.

Sedangkan untuk jenis pekerjaan PNS,tukang becak dan satpam mereka

mengatakan waktu kerjanya dari pagi hingga siang hari. Dari lima profesi

perkerjaan yang ada rata-rata pendidikan terakhir orang tua adalah tamatan

SMA dan beberapa tamatan SMP dan Sarjana. Hasil ini kita dapat melihat

banyak waktu orang tua dihabiskan untuk berkerja untuk memenuhi

kebutuhan keluarga. Sehingga pertemuan dan komunikasi orang tua dengan

anaknya menjadi berkurang seharusnya dengan pertemua tersebut terjadi

komunikasi sehingga orang tua dapat mengetahui perkembangan serta

kegiatan anak mereka sehari-hari serta pendidikan orang tua yang rendah

dapat juga menjadi penyebab orang tua kurang mengerti bahwa anak

0
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Buruh Wiraswasta Satpam Tukang
Becak

PNS

Pekerjaan

Pekerjaan



8

memerlukan perhatian yang lebih dalam masa pertumbuhan dan

perkembangannya.

Berdasarkan wawancara yang telah yang telah peneliti lakukan kepada salah

salah satu guru BK (bimbingan konseling) banyak siswa yang berbohong

kepada orang tuanya di rumah jika ditanya soal kegiatan mereka sehari-hari

disekolah, khususnya anak yang sering membolos sekolah. Sehingga jika

orang tua dihadirkan ke sekolah, orang tua kurang mengetahui apa yang

telah anak mereka lakukan. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena kurang

pehatian orang tua kepada anak karena waktu mereka habis digunakan

untuk berkerja dan istirahat saat di rumah. Selain itu juga banyak orang tua

yang berkerjanya di rumah tapi masih sangat kurang berkomunikasi dengan

anaknya diakibatkan orang tuanya asik sendiri dengan kesibukan mereka

seperti menonton televisi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengadakan penelitian yang

berjudul “ Pengaruh Intensitas Komunikasi Orang Tua dan Anak Terhadap

Sikap Sosial Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 4 Terbanggi Besar”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya pelanggaran atau kenakalan siswa kelas VIII SMP Negeri 4

Tebanggi Besar yang mencerminkan kurangnya sikap sosial siswa yang

baik.
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2. Pengaruh emosional remaja atau anak yang masih belum terkontrol

dengan baik sehingga mudah terpengaruh nilai-nilai yangkurang baik.

3. Kurangnya pertemuan dan intensitas komunikasi orang tua dengan anak

karena waktu kerja orang tua

4. Kurangnya keterbukaan anak terhadap orang tua.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti membatasi

masalah pada kurangnya pertemuan dan komunikasi orang tua dengan anak

karena waktu kerja orang tua dengan kenakalan siswa yang menceriminkan

kurangnya sikap sosial yang baik di kelas VIII di SMP Negeri 4 Terbanggi

Besar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh

intensitas komunikasi orang tua dan anak terhadap sikap sosial siswa kelas

VIII di SMP Negeri 4 Terbanggi Besar.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh intensitas

komunikasi orang tua dan anak terhadap sikap sosial siswa kelas VIII di

SMP Negeri 4 Terbanggi Besar.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis menerapkan konsep-kosep ilmu

khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam bidang kajian

pendidikan nilai moral Pancasila,dikarenakan membahas tentang

tingkat sikap sosial siswa dimana terdapat tindakan atau perbuatan

yang mencerminkan nilai-nilai sosial apa yang ada didalam diri

siswa atau remaja.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Tenaga Pengajar/Guru

Sebagai bahan masukan bagi guru tentang sikap sosial remaja

atau siswa, serta untuk lebih bekerjasama lagi  dengan orang tua

dalam mengawasi perkembangan tingkahlaku dan perbuatan

siswa.

2. Bagi Orang Tua

Sebagai bahan masukan yang positif agar orang tua lebih dapat

memperhatikan, mengawasi serta memberikan waktu luang

untuk melihat dan mengetahui perkembangan sikap atau

perbuatan anaknya di lingkungan rumah,sekolah dan masyarakat.

3. Bagi Peserta didik

Diharapkan berguna bagi siswa sebagai revensi agar dapat lebih

terbuka kepada orang tua dan dapat bersikap santun atau

menghargai orang tuanya.
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F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencangkup:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian pendidikan nilai

moral Pancasila yang mengkaji upaya membina pengetahuan,watak

atau karakter siswa dan warga negara agar sesuai dengan nilai moral

yang ada di sekolah maupun di masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah membahas pengaruh intensitas

komunikasi orang tua dan anak (x) terhadap sikap sosial siswa (y)

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 4

Terbanggi Besar Lampung Tengah

4. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah SMP Negeri 4 Terbanggi Besar, Jl.

Proklamator Raya LK. V Bandar Jaya. Lampung Tengah.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian

pendahuluan Nomor 6619/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 25 Oktober

2016 dan selesai pada tanggal 22 Mei 2017 dengan surat Nomor

420/561/03/C.2/D.a.VI.01/2017.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Intensitas

Kata intensitas sudah sering didengar, dalam kehidupan sehari hari

kata intensitas dapat kita pahami sebagai ukuran atau tingkatan.

Beberapa ahli mendefinisikan tentang intensitas seperti halnya Reber

(2010:480) ia mengatakan “intensitas (intensty) ialah kekuatan dari

perilaku yang dipancarkan”. Pengetahuan ini umum di dalam studi-

studi behavioris tentang pembelajaran dan pengkondisian.

Sedangkan menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2005:438)

menyatakan

Intensitas berarti kekuatan tingkatan atau ukuran intensnya.
Sedangkan intens sendiri berarti hebat atau sangat kuat
(kekuatan efek), tinggi, bergelora, penuh semangat, berapi-api,
berkobar-kobar (tentang perasaan) sangat emosional (tentang
orang) atau dengan kata lain dapat diartikan dengan sungguh-
sungguh dan terus menerus mengerjakan sesuatu hingga
memperoleh hasil yang maksimal.

Selain itu Chaplin (2009:254) berpendapat bahwa “intensitas dapat

diartikan dengan kekuatan yang mengandung suatu pendapat atau

sikap”.
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Dapat disimpulkan dari pendapat diatas intensitas adalah kekuatan ,

ukuran atau tingkatan yang mendukung suatu perbuatan atau sikap

yang jika dilakukan secara terus menerus akan memperoleh hasil yang

maksimal.

2. Pengertian Komunikasi

Sejak manusia lahir selalu membutuhkan bantuan orang lain, untuk itu

dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dengan yang nama

komunikasi,namun tidaklah mudah memberikan definisi yang dapat

diterima semua pihak. Selayaknya ilmu sosial komunikasi mempunyai

banyak definisi .Secara etimologis kata komunikasi berasal dari

bahasa latin communicare yang berarti memberitahukan. Kata tersebut

kemudian berkembang dalam bahasa inggris communication yang

berarti proses perukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan dan

lain-lain antara dua orang atau lebih. Secara sederhana menurut Aw

(2010:2)dapat dikemukakan “pengertian komunikasi ialah proses

pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari

seorang sumber atau komunikator kepada seorang penerima atau

komunikan dengan tujuan tertentu”.

Selain Itu Everett M. Rogers dalam Aw (2010:3) berpendapat

Komunikasi dapat diartikan ‘communication is the process by which

an idea is transferred from a source to receiver with the intention of

changing or her behavior”. Yang dapat diterjemahkan sebagai

“komunikasi ialah proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan
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yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk

mengubah perilakunya”.

Lebih sederhana lagi batas yang diberikan oleh Warren Weaver dalam

Zamroni (2009:4) yang menyatakan sebagai berikut “ communication

is all of the procedure by which one mind can effect another”.

(komunikasi adalah semua prosedur dengan mana pemikiran

seseorang dapat mempengaruhi yang lainnya).

Sedangkan menurut pendapat James Robbins dan Barbara Jones

dalam Zamroni (2009:5) menyatakan:

Komunikasi adalah saluran untuk melakukan dan menerima
pengaruh, mekanisme perubahan, alat untuk mendorong dan
mempertinggi motivasi serta pranata dan sarana yang
memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Tanpa
komunikasi takkan ada interaksi antarpersonal, tak ada
kelompok, tak ada pemerintahan bahkan tak ada suatu
masyarakat seperti dewasa ini. Tanpa komunikasi, kekacauan
yang merajalela.

Sedangkan menurut Barelson dan Steiner dalam Susanto (2010:5)

menegaskan “ Komunikasi adalah suatu proses penyampaian

informasi gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan

simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan

lain-lain.”

Berdasarkan pendapat –pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang didalamnya dapat

berupa gagasan emosi ,informasi dan lain-lainnya, yang mengandung

arti atau tujuan tertentu seperti perilaku
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Dalam berkomunikasi ketercapaian tujuan komunikasi merupakan

keberhasilan komunikasi.  Menurut Djamarah (2014:16-17)

Keberhasilan itu tergantung dari beberapa bagian faktor sebagai

berikut:

1. Komunikator

Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan.

Kepercayaan penerima pesan dan komunikator secara

keterampilan komunikator dalam melakukan komunikasi

menentukan keberhasilan komunikasi.

2. Pesan yang Disampaikan

Keberhasilan komunikasi tergantung dari:

a. Daya tarik pesan

b. Kesesuaian pesan dengan kebutuhan penerima

c. Lingkungan pengalaman yang sama antara pengirim dan

penerima pesan tentang pesan tersebut serta

d. Peran pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima pesan

3. Komunikan

Keberhasilan komunikasi tergantung dari: (a) kemampuan

komunikan menafsirkan pesan (b) komunikan sadar bahwa pesan

yang diterima memenuhi kebutuhannya. (c)  perhatian komuikan

terhadap pesan yang diterima.
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4. Konteks

Komunikasi berlangsung dalam setting atau lingkungan tertentu.

Lingkungan yang kondusif (nyaman, menyenangkan, aman,

menantang) sangat menunjang keberhasilan komunikasi

5. Sistem Penyampaian

Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media.

Metode dan media yang sesuai dengan berbagai jenis indra

penerima pesan yang kondisinya berbeda-beda sangat menunjang

keberhasilan komunikasi.

3. Pengertian Intensitas Komunikasi

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari

namanya kegiatan komunikasi, bahkan hampir seluruh waktu yang

kita gunakan adalah untuk berkomunikasi. Secara umum komunikasi

dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh

seseorang yang mengandung arti kepada orang lain. Dari pengertian

diatas jelas komunikasi melibatkan sejumlah orang. Sedangkan secara

umum intensistas dapat diartikan sebagai ukuran atau tingkatan

keseringan atau keteraturan seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi

dapat disimpulkan intensitas komunikasi merupakan tingkatan

keseringan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan

jika dikaitkan dengan intensitas komunikasi orang tua dan anak, dapat

disimpulkan adalah tentang tingkat keseringan orang tua

berkomunikasi dengan anak, yang dimana didalamnya terdapat pesan

yang dapat diterima baik dari orang tua ke anak maupun sebaliknya
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serta adanya keterbukaan untuk mengatakan yang segala aktivitas

ataupun masalah yang dihadapai baik bagi orang tua maupun anak

sehingga timbul rasa saling percaya satu sama lainnya.

4. Taraf-Taraf dalam Komunikasi

Dalam berkomunikasi seseorang memiliki tujuan atau maksud yang

berbeda-beda oleh karena itu komunikasi yang dilakukan memiliki

taraf kedalam yang berbeda-beda. Menurut John Powel dalam

Djamarah (2014:11-12)menyebutkan ada lima taraf dalam komuikasi

yaitu:

a. Taraf Basa-Basi

Yakni taraf komunikasi yang paling dangkal dan terjadi dalam

waktu yang sangat singkat. Biasanya terjadi pada dua orang yang

bertemu secara kebetulan, kemudian antara individu yang satu

dengan yang lain sebagai lawan bicaranya tidak membuka diri

untuk lebih jauh dalam membicarakan suatu hal.

b. Taraf Membicarakan Orang Lain

Pada taraf ini antara dua orang yang berkomunikasi belum

memilki kemauan untuk saling membuka diri karena mereka

hanya membicarakan orang lain dan sekedar bertukar informasi.

c. Taraf Menyatakan Gagasan

Pada taraf ini kedua belah pihak sudah mau membuka diri namun

masih menjaga jarak dan saling hati-hati. Pada taraf ini seseorang

individu berusaha untuk membuat lawan bicara senang.
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d. Taraf Mengungkapkan Isi hati

Pada taraf ini masih ada hal-hal yang mengganjal karena masih

belum bisa saling percaya sepenuhnya antara satu sama lain.

e. Taraf Hubungan Puncak

Pada taraf ini ditandai dengan adanya kejujuran antara satu sama

lain, kemudian keterbukaan antara pihak saling pengertian dan

saling percaya satu sama lain.

Jadi dari beberapa taraf komunikasi yang diuraikan diatas dapat

disimpulkan bahwa interaksi komunikasi bisa akan terus berlanjut bila

berada ditaraf hubungan puncak dengan ditandai adanya kejujuran,

keterbukaan dan saling percaya antar kedua pihak.

5. Aspek-Aspek Intensitas Komunikasi

Bahwa intensitas komunikasi yang mendalam ditandai oleh kejujuran,

keterbukaan dan saling percaya satu sama lain. Memerlukan aspek

yang dapat mengukur seberapa tinggi intensitas komunikasi yang

dilakukan. Menurut Devito (2009) untuk dapat mengukur intensitas

komunikasi antar individu dapat ditinjau dengan aspek sebagai

berikut:

a. Frekuensi Dan Durasi Saat Berkomunikasi

Frekuensi berkomunikasi terkait dengan tingkat kesenangan

seseorang dalam melakukan aktivitas komunikasi. Musalnya

melakukan komunikasi 4 kali dalam seminggu. Sedangkan durasi

yang digunakan untuk berkomunikasi merujuk pada lamanya
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waktu yang digunakan pada saat melakukan aktivitas

komunikasi,misalnya sekali komunikasi dapat berbicara 1-2 jam

b. Perhatian Yang Diberikan Saat Komunikasi

Perhatian yang diberikan saat berkomunikasi diartikan sebagai

fokus yang dicurahkan oleh partisipan komunikasi pada saat

berkomunikasi.

c. Keteraturan Dalam Berkomunikasi

Keteraturan dalam berkomunikasi menunjukan kesamaan

sejumlah aktivitas komunikasi yang dilakukan secara rutin dan

teratur.

d. Isi Komunikasi

Isi komunikasi yaitu topik atau pokok pembicaraan saat

berkomunikasi itu komunikasi mencakup 2 hal sebagai berikut

1. Tingkat keluasaan pesan saat berkomunikasi dan jumlah

orang yang diajak berkomunikasi.

Tingkatan keluasaan pesan saat berkomunikasi mempunyai

arti ragam topik maupun pesan yang dibicarakan pada saat

melakukan aktivitas komunikasi.

2. Tingkat kedalaman pesan saaat berkomunikasi.

Tingkat kedalaman pesan saat berkomunikasi merujuk pada

pertukaran pesan secara lebih detail yang ditandai dengan

kejujuran ,keterbukaan dan sikap percaya antar partisipan saat

berkomunikasi.
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Selain beberapa aspek-aspek diatas, ada beberapa faktor yang

menentukan jelas atau tidaknya informasi yang dikomunikasikan,

dalam putri (2016:13) antara lain:

1. Konsisten yaitu informasi yang dapat dipercaya yang relatif lebih

jelas dibandingkan informasi yang selalu berubah.

2. Keterbukaan yaitu untuk dialog, membicarakan “isi” informasi,

mempunyai arti yang sangat penting dalam mengarahkan perilaku

komunikasi sesuai yang dikehendaki.

3. Ketegasan yaitu suatu ketegasan yang terbuka dengan contoh

perilaku yang konsisten akan memperjelas nilai-nilai, sikap, dan

harapan-harapan orang tua yang dikenakan pada anaknya.

Ketegasan tidak selalu bersifat otoriter tetapi ketegasan yang

dilakukan orang tua kepada anak akan memberikan jaminan

bahwa orang tua benar-benar mengharapkan anak berperilaku

yang diharapkan orang tua.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi dalam

Keluarga

Beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga

sebagai berikut:

a. Citra diri dan Citra Orang Lain

Setiap individu memiliki gambaran tertentu tentang diri sendiri,

dari gambaran yang individu bangun itu sendiri akan

menentukan bagaimana ia berbicara dan penalarannya terhadap

segala sesuatu yang terjadi disekitarnya.



21

Tidak hanya citra diri, citra orang lain juga mempengaruhi cara

kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Jadi citra diri dan

citra orang lain saling berkaitan satu sama lain.

b. Suasana Psikologis

Suasana psikologis disini berkaitan dengan keadaan emosi

seorang individu, komunikasi akan sulit terjadi jika seseorang

dalam keadaan sedih, binggung, marah, merasa kecewa, merasa

iri hati, diliputi prasangka dan suasana psikologis lainnya.

c. Lingkungan Fisik

Komunikasi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, dengan

cara yang berbeda-beda. Komunikasi yang terjadi dalam

keluarga misalnya saja antara orang tua dengan anak akan jauh

berbeda dengan komunikasi yang terjadi di sekolah antara anak

dengan teman sebayanya, begitu juga komunikasi yang terjadi

dalam masyarakat juga berbeda-beda karena setiap masyarakat

memiliki norma sendiri yang harus ditaati, maka komunikasi

yang terjadi harus berdasarkan norma yang telah ditetapkan

tersebut

d. Kepemimpinan

Kondisi dan suasana kehidupan keluarga salah satunya

dipengaruhi oleh kepemimpinan yang ada dalam keluarga

tersebut. Hendaknya seorang pemimpin keluarga dapat

memberikan arahan yang baik kepada anggota keluarganya
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sehingga akan tercipta suasana kehidupan keluarga yang

harmonis.

e. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu sarana dalam berkomunikasi

untuk mengungkapkan pikiran dan isi hati. Namun adakalanya

bahasa yang digunakan tidak mampu mewakili apa yang

dibicarakan secara tepat.

f. Perbedaan Usia

Dalam komunikasi seorang hendakanya juga memperhatikan

dengan siapa ia berbicara. Pemikiran orang tua tidak bisa

dipaksakan begitu saja kepada anaknya, hendaknya orang tua

mampu memahami pemikiran anak terlebih dahulu dan tidak

memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya karena

dikhawatirkan anak belum cukup mampu untuk melakukan.

7. Aneka Komunikasi dalam Keluarga

Dalam hidup berkeluarga tentunya kita memerlukan komunikasi

sebagai alat pengungkapan ekspresi diri dan penyampaian pesan atau

masalah yang sedang dihadapi dalam keluarga. Ada beberapa aneka

komunikasi dalam keluarga menurut Djamarah (2014:115-122) yaitu:

a. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara

individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat

perhubungan. Bahasa itu sendiri menurut Larry L. Barker

memiliki tiga fungsi yaitu penamaan (Labeling), interaksi dan
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transmisi informasi. Efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi

bergantung dari ketepatan penggunaan kata-kata atau kalimat

dalam mengungkapkan sesuatu. Kegiatan komunikasi verbal

menempati frekuensi terbanyak dalam keluarga. Setiap hari orang

tua selalu ingin berbincang-bincang kepada anaknya. Perintah,

suruhan,larangan dan sebagainya merupakan alat pendidikan yang

sering digunakan orang tua atau anak dalam kegiatan komunikasi

keluarga.

b. Komunikasi Nonverbal

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tidak hanya dalam

bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk nonverbal. Komunikasi

nonverbal sering dipakai oleh orang tua dalam menyampaikan

suatu pesan kepada anak. Sering tanpa berkata sepatah kata pun,

orang tua menggerakkan hati anak untuk melakukan sesuatu.

Tanpa harus didahului oleh kata-kata sebagai pendukungnya,

tepuk tangan, pelukan, usapan tangan, duduk dan berdiri tegak

mampu mengekspresikan gagasan, keinginan atau maksud.

c. Komunikasi Individual

Komunikasi individual atau komunikasi interpersonal adalah

komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. Komunikasi

langsung yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi

antarpribadi, antara suami dan istri, anatara ayah dan anak, antara

ibu dan anak dan antara anak dan anak.
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d. Komunikasi Kelompok

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat penting untuk

dibina dalam keluarga. Keakraban hubungan itu dapat dilihat dari

frekuensi pertemuan antara orang tua dan anak dalam suatu waktu

dan kesempatan. Masalah waktu dan kesempatan menjadi faktor

penentu berhasil atau tidaknya suatu pertemuan, sebenarnya

pertemuan anggota keluarga untuk duduk bersama dalam suatu

waktu dan kesempatan sangat penting sebagai simbol keakraban

keluarga.

8. Fungsi keluarga

Keluarga pada hakikatnya adalah unit kecil dalam masyarakat yang

terdiri dari suami-istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan

anaknya, atau ibu dan anaknya. Hidup berkeluarga sebagai sepasang

suami istri tidak bisa sembarang. Dalam peraturan pemerintah RI No

21 tahun 1994 tentang penyelengaraan pembagunan keluarga sejahtera

pasal 1 ayat 2, bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang

dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi

kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada

tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi,selaras dan

seimbang antar anggota adan antar keluarga dengan masyarakat dan

lingkungan.

Untuk menciptkan keluarga yang sejahtera itu tidak mudah, kaya

miskin bukan menjadi ukuran keluarga yang berkualitas. Dalam
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rangka membangun keluarga yang berkualitas tidak terlepas dari

usaha anggota keluarga untuk menggembangkan  terwujudnya

kualitas keluarga dengan bercirikan kemandirian keluarga dan

ketahanan keluarga. Sedangkan penyelengaraan pengembangan

keluarga yang berkualitas ditunjukan agar keluarga dapat memenuhi

kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi

keluarga secara optimal. Menurut Djamarah (2004:19-21) fungsi

keluarga itu berkaitan langsung dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Keagamaan

Keluarga adalah ladang terbaik dalam penyampaian nilai-nilai

agama. Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam

mentradisikan ritual keagamaan sehingga nilai-nilai agama dapat

ditanamkan kedalam jiwa anak.

2. Budaya

Keluarga dalam konteks sosial budaya tidak bisa dipisahkan dari

tradisi budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Anak pasti hidup dalam masyarakat dan bergaul dengan budaya

yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini orang tua memiliki

tanggung jawab dalam mendidik agar anak pandai dalam

masyarakatnya.

3. Cinta kasih

Cinta kasih adalah tali jiwa antara orang tua dan anak. Cinta kasih

memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami istri,
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orang tua dengan anak, anak dengan anak serta hubungan

kekerabatan antar generasi.

4. Melindungi

Adanya rasa kasih sayang yang telah ada menimbulkan rasa aman

dalam kebersamaan sehingga menimbulkan rasa saling melindungi

anatar anggota keluarga

5. Reproduksi

Anak adalah penghibur orang tua baik dalam keadaan suka maupun

duka, sehingga memiliki keturunaan menimbulkan kebahagian

dalam keluarga

6. Sosialisasi dan pendidikan

Mendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Apapun usaha yang

dilakukan orang tua dalam mendidik anak, yang penting anak

menjadi orang  cerdas dan bisa menyesuaikan diri dengan alam

lingkungan masa depan.

7. Ekonomi dan Pembinaan lingkunan

Seorang anak yang pandai menyesuaikan diri dengan alam

lingkungannya, berarti dia pandai menempatkan diri secara serasi,

selaras, seimbang sesui dengan daya dukung alam dan lingkungan

yang berubah secara dinamis.

Peran keluarga sangatlah penting oleh karena itu ada berbagai

landasan teori keluarga yang ditinjau dari teori sosiologi keluarga

adalah sebagai berikut:
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1. Teori Strukural Fungsional

Menurut Ritzer (2009:21) “teori ini masyarakat adalah suatu

sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan

dan menyatu dalam kesimbangan”. Keluarga sebagai lingkungan

pertama seorang anak mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga

dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari

kehidupan anak adalah didalam keluarga. Sehingga keluarga

merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan

multifungsional mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi,

pendidikan, keagamaan, perlindungan dan rekreasi terhadap

anggota-anggotanya. Dalam teori strukural fungsional keluarga

terdiri dari anggota-anggota yang saling berhubungan satu sama

lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainya. Bahwa

umumnya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dimana

anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi, membutuhkan,

semua mengembangkan hubungan intensif antar anggota keluarga.

Strukural dalam keluarga dapat dijadikan institusi keluarga

sebagai sistem kesatuan dengan elemen-elemen utama yang saling

terkait:

a. Status sosial: pencari nafkah , ibu rumah tangga, anak sekolah

dan lain-lain

b. Fungsi dan peran sosial: perangkat tingkah laku yang

diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang

menduduki status sosial tertentu (peran instrumental/mencari
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nafkah, peran emosional ekspresif/ pemberian cinta, kasih

sayang)

c. Norma sosial: peraturan yang menggambarkan bagaimana

sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu.

2. Teori konflik

Tidak dapat dipungkiri dalam suatu lembaga keluarga tidak

selamanya dalam keadaan yang statis atau dalam kondisi yang

seimbang, namun juga dapat mengalami goncangan didalamnya.

Menurut teori ini masyarakat senantiasa dalam proses perubahan

yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara

unsusr-unsurnya begitu pula dalam keluarga dapat terjadi diantara

anggota-anggotanya. Menurut Berghe dalam Ritzer (2009:29)

mengemukakan empat fungsi dari konflik sebagai berikut:

a. Sebagai alat memelihara solidaritas

b. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain

c. Mengaktifkan peranan individual yang semula terisolasi

d. Fungsi komunikasi, sebelum konflik kelompok tertentu tidak

mengakui posisi lawan tetapi dengan adanya konflik posisi dan

batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan

kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena

itu dapat menggambil keputusan lebih baik untuk bertindak

dengan lebih tepat.
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3. Teori Interaksionis Simbolik

Menurut Herbert Blumer dalam Ritzer (2009:52) mengukapkan

bahwa istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat

khas dari interaksi antar manusia. Kekhasanya adalah manusia

saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya,

tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap

tindakan orang lain, melainkan didasarkan pada makna yang

diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Jadi dalam

interaksionisme simbolik bahwa dalam proses interaksi individu

dimulai dari suatu proses stimulus secara otomatis dan langsung

menimbulkan respon oleh aktor. Tetapi antara stimulus dan respon

atau tanggapan diantarai oleh proses interprestasi. Proses

interpretasi adalah proses berpikir yang merupakan kemampuan

yang khas yang dimiliki manusia.

Secara sederhana dapat digambarkan dalam suatu proses interaksi

keluarga yang dimulai dengan adanya stimulus kemudian respon

atau tanggapan yang dikenal oleh masyarakat sebagai simbol

komunikasi. Menurut Ritzer (2009:55) mengemukakan simbol

komunikasi merupakan proses dua arah dimana kedua pihak saling

memberikan makna atau arti terhadap simbol-simbol itu, dengan

simbol komunikasi anggota keluarga saling memahami dan

mengerti tindakan anggota keluarganya. Misalnya seorang datang

ke rumah kemudian memberikan salam, orang dalam rumah

menjawab salam tersebut dan mempersilahkannya masuk. Ada
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simbol bahasa yang digunakan yang menandakan ada orang yang

bertamu ke rumah tersebut.

9. Peranan Anggota Keluarga terhadap Pendidikan Anak-anak

Keluarga adalah institusi yang terbentuk karena adanya perkawinan

antar sepasang suami-istri untuk menjalani kehidupan besama, sekata,

seiring dan sejalan dalam membina maligai rumah tangga untuk

mencapai keluarga sakinah. Dalam keluarga terdiri dari ayah ,ibu  dan

juga yang menjadi tanggung jawab orang tua. Menurut Purwanto

(2006:82-83) ibu dan ayah, nenek dan pembantu rumah tangga

memiliki peran dalam pendidikan anak-anaknya sebagai berikut:

1. Peran Ibu

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang

terpenting terhadap anak-anaknya, sejak anak lahir ibulah yang

selalu disampingnya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya

merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama

sekali . maka dari itu seorang ibu hendaknya orang yang bijaksana

dan pandai mendidik anak-anaknya, karena baik buruknya

pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap

perkembangan dan watak anaknya dikemudian hari.

Berdasarkan fungsi serta tanggung jawab sebagai anggota

keluarga, dapat disimpulkan bahwa peranan ibu dalam pendidikan

anak-anaknya dalam Purwanto (2006:82) adalah sebagai berikut:
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a. Sumber dan pemberi rasa kasih sayang,
b. Pengasuh dan pemelihara,
c. Tempat mencurahkan isi hari,
d. Pengatur kehidupan dalam rumah tangga,
e. Pembimbing hubungan pribadi,
f. Pendidikan dalam segi-segi emosional.

2. Peran Ayah

Seorang ayah pun memegang peranan yang penting pula. Anak

memandang ayah sebagai suatu orang yang tinggi gengsinya.

Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaannya sehari-hari sungguh

besar pengaruhnya kepada anak-anaknya ,lebih-lebih anak yang

telah agak besar. Karena kesibukan berkerja mencari nafkah , si

ayah tidak ada waktu untuk bergaul mendekati anak-anaknya.

Lebih celaka lagi ayah yang sengaja tidak mau berurusan dengan

pendidikan anak-anaknya dan segala kekurangan dan kesalahan

dalam pendidikan anak dibebankan kepada istrinya.

tanpa mendiskriminasikan tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu

didalam keluarga , ditinjau dari fungsinya dan tugasnya sebagai

ayah dapat dikemukakan peran ayah dalam pendidikan anak-

anaknya yang lebih dominan dalam Purwanto (2006:83) adalah

sebagai berikut:

a. Sumber kekuasaan didalam keluarga,
b. Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar,
c. Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga,
d. Pelindung terhadap ancaman dari luar,
e. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan
f. Pendidik dalam segi-segi rasional.
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3. Peranan Nenek

selain ibu dan juga ayah, banyak pula anak-anak menerima

pendidikan dari neneknya baik itu dari nenek laki-laki maupun

nenek perempuan.

Umumnya nenek merupakan sumber kasih sayang yang

mencurahkan kasih sayangnya yang berlebih-lebihan terhadap

cucunya dikarenakan mereka tidak mengharapkan sesuatu dari

cucunya tersebut sehingga mereka memanjakan cucu-cucunya.

Didalam keluarga yang tinggal serumah dengan neneknya ,sering

kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara orang tua dan

nenek mengenai cara mendidik anak-anaknya. Perbedaan

pandangan yang bertentangan dengan pandangan nenek yang

sudah lebih banyak “ makan garam” dari pada anaknya. Dalam

pendidikan anak-anaknya sering kali akan lebih baik jika keluarga

itu tinggal terpisah dari nenek. Kunjungan nenek yang sewaktu-

waktu dalam bermalam sekali-kali di rumah orang tua telah cukup

menyenangkan hati anaknya.

10. Pengertian Sikap

Sikap masalah yang penting dan menarik  dari segi masalah sikap

dikaitkan dengan perilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan

sehari-hari, sikap pada seorang akan memberikan warna atau corak

pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan. Begitu

pentingnya masalah sikap beberapa ahli banyak mendefinisikan sikap

yaitu menurut Allport dalam Sarwono dan Meinarno (2009:81) “ sikap
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merupakan kesiapan mental yaitu suatu proses yang berlangsung

dalam diri seseorang, bersama dengan pengalaman individual masing-

masing, mengarahkan dan menentukan respons terhadap berbagai

objek dan situasi”.

Sedangkan menurut Chaplin dalam Asrori dan Ali (2015:141) lebih

lanjut mendefinisikan sikap sebagai “predisposisi atau kecenderungan

yang relatif stabil dan berlangsung terus menerus untuk bertingkah

laku atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap orang lain, objek,

lembaga atau persoalan tertentu”. Lain hal dengan Zimbardo dan

Ebbesen dalam Ahmadi (1999:163) “ sikap adalah suatu predisposisi

(keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide, atau objek

yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif dan behavior”.

Selain itu Thurstone dalam Walgito (2003: 126) memandang sikap

sebagai berikut:

suatu tingkatan afkesi baik yang bersifat positif maupun negatif
dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang
positif yaitu senamg sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang
tidak menyenangkan. Dengan demikian objek dapat
menimbulkan berbagai-bagai macam sikap, dan dapat
menimbulkan berbagai-bagai macam tingkatan afeksi pada
seseorang.

Sedangkan Gerungan dalam Walgito (2003:127) memberikan

pengertian sikap sebagai berikut:

Pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap
terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan
atau sikap perasaan tetapi sikap mana disertai oleh
kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek
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tadi. Jadi attitude itu lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap dan
kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal.

Dari bermacam-macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli

dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap merupakan suatu proses yang

berlansung dalam diri manusia yang didapat bersama pengalaman

yang didalamnya terdapat kecenderungan mudah terpengaruh terhadap

seseorang atau ide  yang menentukan atau menghasilkan respon

terhadap suatu objek.

11. Ciri-ciri Sikap

Dapat dikatakan sikap merupakan faktor internal (faktor yang terdapat

dalam diri manusia), tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap.

Adapun ciri-ciri sikap menurut Ahmadi (1999:178-179) sebagai

berikut:

a. Sikap itu dipelajari (Learnability)
Sikap merupakan hasil belajar. Ini perlu dibedakan dari motif-
motif psikologi lainnya. Misalnya haus, lapar dalah motif
psikologi yang tidak dipelajari sedangkan kita memilih makanan
Jawa adalah bentuk dari sikap.

b. Memiliki Kestabilan (stability)
Sikap bermula dari dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat tetap
dan stabil melalui pengalaman, misalnya perasaan suka dan tidak
suka terhdapa warna tertentu.

c. Personal Societal Significance
Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan
juga antara orang dan barang atau situasi

d. Berisi kognisi dan afeksi
Komponen kognisi dari pada sikap adalah berisi informasi yang
faktual, misalnya: objek itu dirasa menyenangkan atau tidak
menyenangkan.

e. Approach-Avoidance Directionalty
bila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap sesuatu
objek, maka akan mendekati dan membantunya ,sebaliknya bila
seseorang memiliki sikap yang unfavorable mereka akan
menghindarinya.
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Sedangkan menurut Walgito (2003:131-132) mengemukakan ciri-ciri

sikap sebagai berikut:

a. Sikap tidak dibawa sejak lahir.
Manusia pada waktu dilahirkan belum membawa sikap-sikap
tertentu terhadap suatu objek. Karena sikap tidak dibawa sejak
individu dilahirkan, ini berarti bahwa sikap itu terbentuk dalam
perkembangan individu yang bersangkutan. Oleh karena sikap itu
terbentuk atau dibentuk, maka sikap itu dapat diubah.

b. Sikap selalu berhubungan dengan objek sikap.
Sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan
objek-objek tertentu, yaitu melalui proses persepsi terhadap objek
tersebut. Hubungan yang positif atau negatif antara individu
dengan objek tertentu, akan menimbulkan sikap tertentu pula dari
individu terhadap objek tersebut.

c. Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi dapat juga tertuju
pada sekumpulan objek-objek.
Bila seseorang mempunyai sikap yang negatif pada seseorang,
orang tersebut akan mempunyai kecenderungan untuk
menunjukan sikap yang negatif pula pada kelompok dimana
seseorang tersebut tergabung didalamnya.

d. Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar.
Sikap akan lama bertahan pada diri seseorang apabila telah
terbentuk dan telah menjadi nilai dalam kehidupan seseorang.
Sikap ini akan sulit berubah, dan kalaupun dapat berubah
memerlukan waktu yang relatif lama. Tetapi sebaliknya bila sikap
itu belum begitu mendalam ada dalam diri seseorang, maka sikap
tersebut secara relatif tidak bertahan lama, dan sikap tersebut akan
mudah berubah.

e. Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi.
Sikap terhadap suatu objek tertentu akan selalu diikuti oleh
perasaan tertentu yang dapat bersifat positif tetapi juga dapat
bersifat negatif terhadap objek tersebut. Selain itu sikap, sikap
mempunyai daya dorong bagi individu untuk berperilaku secara
tertentu terhadap objek yang dihadapinya.

Jadi sikap itu tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus dipelajari selama

perkembangan hidupnya. Sikap itu tidak semata-mata berdiri sendiri,

melainkan selalu berhubungan dengan objek dan pada umumnya sikap

tidak berkenaan dengan satu objek saja melainkan juga dapat
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berkenaan dengan deretan-deretan objek-objek serupa. Serta sikap

pada umumnya mempunyai segi-segi motivasi dan emosi.

12. Determinan Sikap dan Determinisme Sikap

Bila dilihat mengenai apa yang menjadi determinan sikap ternyara

cukup banyak. Namun ada beberapa yang dianggap penting menurut

Walgito (2003:130) yaitu:

a. Faktor fisiologis
Faktor fisiologis seseorang akan ikut menentukan bagaimana sikap
seseorang, berkaitan dengan ini ialah faktor umur dan kesehatan

b. Faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap
Bagaimana sikap seseorang terhadap objek sikap akan dipengaruhi
oleh pengalaman langsung orang yang bersangkutan dengan objek
sikap tersebut. Misalnya seseorang yang mengalami perang akan
memiliki sikap yang berbeda dengan seseorang yang tidak pernah
mengalaminya

c. Faktor kerangka acuan
Kerangka acuan merupakan faktor penting dalam sikap seseorang
karena kerangka acuan akan berperan terhadap objek sikap. Bila
kerangka acuan tidak sesuai dengan objek sikap, maka orang akan
mempunyai sikap yang negatif terhadap objek sikap tersebut,
misalnya masalah hubungan seksual sebelum menikah.

d. Faktor komunikasi sosial
Komunikasi sosial yang berwujud informasi dari seseorang kepada
orang lain dapat menyebabkan perubahan sikap yang ada pada diri
orang yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang menjadi determinan sikap perlu mendapatkan

perhatian. Diantara faktor-faktor tersebut kiranya komunikasi sosial

menduduki peran yang lebih penting biladibandingkan dengan faktor

yang lainnya.

Selain itu ada pula Stephen R. Covey dalam Asrori dan Ali (2015:142)

menyatakan ada tiga teori determinisme yang secara luas baik sendiri-

sendiri maupun kombinasi untuk menjelaskan sikap manusia yaitu:
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a. Determinisme genetis
Berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap kakek
neneknya moyangnya, sikap ini diturunkan melalui DNA

b. Determinisme psikis
Berpandangan bahwa sikap individu merupakan hasil dari
perilaku, pola asuh atau pendidikan orang tua yang diberikan
kepada anaknya.

c. Determinisme lingkungan
Berpandangan bahwa perkembangan sikap seseorang sangat
dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu tinggal dan
bagaimana lingkungan memperlakukan individu tersebut

13. Komponen Sikap

Sikap merupakan salah satu aspek yang akan membentuk pola

berpikir tertentu pada setiap individu. Pola pikir ini akan

mempengaruhi sikap kegiatan yang akan dilakukan dalam kehidupan

sehari-hari. Di dalam sikap terdapat komponen pokok pembentuk

struktur sikap Menurut Walgito (2003:127) sikap terdiri dari 3

komponen pokok, yaitu :

a. Keyakinan (Aspek Kognitif)
Komponen yang berisikan apa yang diyakini dan apa yang
dipikirkan orang mengenai suatu objek sikap. Apa yang dipikirkan
dan diyakini tersebut belum tentu benar. Aspek keyakinan yang
positif akan menumbuhkan sikap positif, sedangkan aspek negatif
akan menumbuhkan sikap negatif terhadap objek sikap.

b. Perasaan (Aspek Afektif)
Perasaan senang atau tidak senang adalah komponen yang penting
dalam pembentukan sikap. Menurut para ahli mengatakan, bahwa
sikap itu semata-mata refleksi dari perasaan senang atau perasaan
tidak senang terhadap objek sikap.

c. Perilaku (Aspek Konatif)
Bila orang menyenangi suatu objek, maka ada kecenderungan
orang akan mendekati objek tersebut dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa sikap mempunyai

tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan

komponen konatif. Komponen afektif merupakan komponen yang
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berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal

yang berubungan dengan orang mempersepsi terhadap objek sikap

Komponen afektif adalah komponen yang menunjukan arah sikap

yaitu positif dan negatis Sedangkan komponen konatif merupakan

komponen yang menunjukan intensitas sikap yaitu menunjukan besar

kecilnya kecenderungan bertindak terhadap objek sikap.

14. Fungsi Sikap

Sikap bukan dibawa sejak lahir tapi ada karena adanya pengalaman

dari diri individu sehingga menghaslkan sikap yang berbeda satu sama

lainnya dan jika dilakukan terus menurus dapat menjadi perilaku atau

tingkah laku individu itu sendiri. Tenyata sikap sangat diperlukan dan

mempunyai fungsi dalam kehidupan kita, menurut Katz dalam

Walgito (2003:128), terdapat empat fungsi sikap, antara lain:

1. Fungsi Instrumental, atau fungsi peyesuaian, atau fungsi manfaat
Fungsi ini adalah berkaitan dengan sarana-tujuan. Sikap
merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang memandang
sampai sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana
atau sebagai alat dalam rangka pencapaian tujuan.

2. Fungsi Pertahanan Ego
Merupakan sikap yang diambil seseorang demi untuk
mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh
seseorang pada waktu orang yang besangkutan terancam keadaan
dirinya atau egonya.

3. Fungsi Ekspresi Nilai
Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu
untuk mengekspresikan  nilai yang ada dalam dirinya. Dengan
mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan
dapat menunjukan keadaaan dirinya.

4. Fungsi Pengetahuan.
Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan
pengalaman-pengalamannya, untuk memperoleh pengetahuan.
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Sedangkan menurut Baron,Byrne dan Branscombe dalam Meinarno

dan Sarwono (2009:86) mengemukakan ada lima fungsi sikap yaitu:

1. Fungsi Pengetahuan
Sikap membantu kita menginterpretasikan stimulus baru dan
menampilkan respon yang sesuai. Contoh anak diajarkan waspada
sehingga anak tidak mudah percaya dengan orang yang tidak
dikenal

2. Fungsi Identitas
Sikap terhadap kebangsaan Indonesia (nasionalis) yang kita nilai
tinggi mengekspresikan nilai dan keyakinan serta
mengkomunikasikan siapa kita. Contohnya dengan memakai batik
dalam acara kenegaraan

3. Fungsi Harga diri
Sikap yang kita miliki mampu menjaga atau meningkatkan harga
diri. Misalnya sikap patuh terhadap aturan-aturan protokoler pada
acara-acara resmi bertujuan agar kita tidak berperilaku
menyimpang untuk menjaga harga diri didepan publik.

4. Fungsi Pertahanan diri (ego defensif)
Sikap berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif tentang diri
kita, contoh memakai barang bermerek agar tidak dinilai rendah
oleh kawan-kawan.

5. Fungsi Motivasi Kesan
Sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan
penilaian atau kesan yang positif tentang diri kita. Misalnya
memakai jilbab di daerah Aceh agar diterima dan dihormati
masyarakat disana.

15. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sikap

Sikap timbul karena ada stimulus, terbentuknya suatu sikap itu banyak

dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebudayaan. Dalam hal ini

keluarga mempunyai peran yang besar dalam membentuk sikap anak-

anaknya sebab keluarga kelompok primer bagi anak merupakan

pengaruh yang paling dominan. Sikap seseorang tidak selamanya tetap

dapat dipengaruh oleh beberapa hal, Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi perubahan sikap menurut berbagai literatur, antara

lain:
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A. Faktor Internal: yaitu cara individu dalam menanggapi dunia

luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan

diterima atau ditolak.

1. Faktor-Faktor Genetik dan Fisiologik, faktor ini berperan

penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi

fisiologik. Misalnya waktu masih muda, individu mempunyai

sikap negatif terhadap obat-obatan, tetapi ia menjadi biasa

setelah menderita sakit sehingga secara rutin harus

mengkonsumsi obat-obatan tertentu.

2. Pengalaman Pribadi, pengalaman personal yang langsung

dialami memberikan pengaruh yang lebih kuat dari pada

pengalaman yang tidak langsung. Sikap mudah terbentuk jika

melibatkan faktor emosional yang ada di dalam diri individu

itu sendiri.  Menurut Oskamp dalam Azwar (2010: 48) “Dua

aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam

perubahan sikap”. Pertama adalah peristiwa yang memberikan

kesan kuat pada individu (salient incident), yaitu peristiwa

traumatik yang merubah secara drastis kehidupan individu,

misalnya kehilangan anggota tubuh karena kecelakaan. Kedua

yaitu munculnya objek secara berulang-ulang (repeated

exposure). Misalnya, iklan kaset musik. Semakin sering

sebuah musik diputar di berbagai media akan semakin besar

kemungkinan orang akan memilih untuk membelinya.
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3. Kebudayaan, pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan

tempat individu tersebut dibesarkan. Contoh: sikap orang kota

dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan.

4. Faktor Emosional, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh emosi

yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dan dapat

bersifat sementara ataupun menetap (persisten/tahan lama).

Contoh: prasangka (sikap tidak toleran, tidak fair).

B. Faktor Eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu

yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

1. Pengaruh orang tua, orang tua sangat besar pengaruhnya

terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan

dijadikan role model bagi anak-anaknya. Misalnya, orang tua

pemusik, akan cenderung melahirkan anak-anak yang juga

senang musik.

2. Kelompok sebaya atau kelompok masyarakat, ada

kecenderungan bahwa seorang individu berusaha untuk sama

dengan teman sekelompoknya. Misalnya, seorang anak nakal

yang bersekolah dan berteman dengan anak-anak santri

kemungkinan akan berubah menjadi tidak nakal lagi.

3. Media massa, dalam penyampaian pesan, media massa

membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mempengaruhi

opini kita. Jika pesan sugestif yang disampaikan cukup kuat,

maka akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal
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hingga membentuk sikap tertentu. Misalnya, media massa

banyak digunakan oleh partai politi untuk mempengaruhi

masyarakat dalam pemilihan umum.

4. Institusi/Lembaga Pendidikan dan Agama, institusi berfungsi

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri

individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar, yang

menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut

berperan dalam menentukan sikap seseorang.

16. Sikap Sosial

Menurut Ahmad (2002:166) “sikap sosial dinyatakan tidak seseorang

saja tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya, objeknya

adalah objek sosial (objek banyak orang dalam kelompok) dan

dinyatakan berulang-ulang”. Jadi yang menandai adanya sikap sosial

adalah subjek (orang-orang dalam kelompok), objek (objek

sekelompok, objek sosial) dan dinyatakan berulang-ulang. Memiliki

sikap sosial saat ini sangatlah penting, khususnya bagi seorang siswa

dimana sikap sosial menjadi acuan siswa untuk menjadi pribadi yang

lebih baik lagi kedepannya. Ada 13 sikap sosial siswa meliputi yaitu:

a. Jujur
Adalah sifat yang menyatakan apa adanya tidak mengarang dan
tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya

b. Disiplin
Diartikan kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada
pengawasan dan pengadilan juga sebagai latihan yang bertujuan
mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.

c. Tanggung jawab
adalah kesadaran untuk melakukan kesediaan untuk melakukan
dan kemampuan untuk melakukan sesuatu.
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d. Peduli
Adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi
oleh sesamanya orang lain dimana seseorang terdorong untuk
melakukan sesuatu untuk mengatasinya

e. Santun
Budi pekerti yang baik tingkah lakunya, halus bahasanya, tenang,
sabar dan berbelas kasih

f. Ramah lingkungan
Sikap peduli terhadap lingkungan sekitar dan mau merawar
lingkungan agar tetap terasa nyaman, tenang dan bersih

g. Kerja sama
Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk
mencapai tujuan bersama

h. Toleransi
Bentuk sikap yang muncul secara tidak sadar dan tanpa
direncanakan yang berupa memaklumi keadaan orang lain
sehingga terhindar dari perselisihan

i. Cintai damai
Sikap yang menginginkan ketentraman dan kedamaian dalam
hidup, tidak menginginkan kerusuhan.

j. Responsif
Kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-
sungguh, kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal
yang dihadapinya

k. Pro aktif
sikap yang lebh aktif dalam bertindak maupun berfikir

l. Kreatif
Sifat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau
menghasilkan sesuatu yang baru

m. Inovatif
Sifat yang selalu bisa memperkenalkan sesuatu yang baru kepada
halayak ramai dan dapat diterima di masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Permendikbud No 24 Tahun 2016 yang

mengatur tentang Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap

menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan

peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait

dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri,

demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai

perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang
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Maha Esa. Sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi

kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. Kompetensi

sikap sosial mengacu pada KI-2: Menghargai dan menghayati perilaku

jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong),

santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya

B. Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Ditingkat lokal penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian yang

Univesitas Lampung yang berjudul “ Pengaruh Intensitas Komunikasi

Orang tua Kepada Anak Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Adipura

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”.

Metode penelitian yang digunakani adalah metode penelitian

kuantitatif. Populasi dalam penelitian sekaligus dijadikan sampel yaitu

36 remaja sebagai responden. Analisis data menggunakan Chi

Kuadrat. Hasil penelitian menunjukan bahwa kurangnya intensitas

komunikasi orang tua kepada anak mempengaruhi anak dalam

menentukan perilaku yang akan dialkukannya artinya terdapat

pengaruh intensitas komunikasi orang tua kepada anak terhadap

kenakalan remaja..
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2. Tingkat Nasional

Ditingkat nasional penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian

yang dilakukan oleh Patrix Brando Rimporok. Adapun judul

penelitiannya adalah “Intensitas Komunikasi Dalam Keluarga Untuk

Meminimalisir Kenakalan Remaja di Desa Maumbi Kecamatan

Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”.

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan salah satu pola yang

dapat menjadi kenakalan remaja yakni pola komunikasi dalam

keluarga itu sendiri. Populasi dalam penelitian ini semua keluarga yang

memiliki anak berumur 13-18 tahun di Desa Maumbi Kecamatan

Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan sampel penelitiannya

sebanyak 20 kepala keluarga Data dikumpulkan dengan metode

kuesioner dengan teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan pendekatan deskriptif maka hasil penelitian menunjukan

bahwa ternyata intensitas komunikasi di dalam keluarga dapat menjadi

faktor yang meminimalisir terjadinya kenakalan remaja di Desa

Maumbi.

3. Tingkat Internasional

Dalam artikel yang ditulis oleh Elizabeth H. Brady staf center for

intergrouf education di University of Chicago dengan judul Social

Learning Begins at Home. didalamnya dia menjelaskan tentang

hubungan antara latar belakang keluarga dan perilaku sosial anak

disekolah serta pengaruh keluarga dalam menentukan perilaku soaial
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anak sering diabaikan oleh sekolah dalam merencanakan pendidikan

sosial.

C. Kerangka Pikir

Keluarga dan pendidkan tidak bisa dipisahkan karena pendidikan di

lingkungan keluarga terjadi sejak anak lahir, bahkan setelah anak dewasa

pun orang tua masih berhak memberikan nasehat kepada anaknya. Tetapi

saat ini banyak orang tua yang lupa dan menyerahkan tanggung jawab

mendidik anaknya hanya kepada sekolah atau guru padahal sekolah atau

guru hanya sebatas membantu orang tua dalam mendidik anak dalam

lingkungan sekolah. Orang tua banyak disibukan dengan pekerjaan mereka

dan waktu kerja orang tua yang menyita banyak waktu sehingga intensitas

komunikasi orang tua dengan anak pun berkurang yang dimana anak bisa

berbagi informasi dan masalah mereka pada orang tua jadi berkurang atau

bahkan tidak ada. Sedangkan saat ini di era globalisasi yang sangat maju,

perkembangan teknologi dan informasi yang sangat mudah didapat banyak

menyebabkan pengaruh negatif kepada anak-anak, yang dimana anak-anak

masih butuh perhatian dan pengawasan mudah terpengaruh oleh

lingkungan sekitar mereka. Sehingga  gambaran kerangka pikir dapat

dilihat sebagai berikut:
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : Adanya pengaruh intensitas komunikasi orang tua dan anak terhadap

sikap sosial siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Terbanggi Besar

Ho : Tidak adanya pengaruh intensitas komunikasi orang tua dan anak

terhadap sikap sosial siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Terbanggi

Besar

Variabel (X)

Intensitas komunikasi orang
tua dan anak

Indikatornya:

1. Frekuensi dan durasi
berkomunikasi

2. Perhatian saat
berkomunikasi dan
keterbukaan

3. Keteraturan dalam
berkomunikasi

4. Isi dan ketegasan dalam
berkomunikasi

Variabel (Y)

Sikap sosial siswa

Indikator:

1. Jujur
2. Disiplin
3. Santun
4. Cinta damai
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif

korelasional dengan pendekatan kuantitatif . Dimana penelitian ini

bertujuan memaparkan atau menggambarkan pengaruh intensitas

komunikasi orang tua dan anak terhadap tingkat sikap sosial siswa. Sejalan

dengan pendapat Triyono (2013:32) “penelitian deskriptif adalah

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang karakter

suatu variabel, kelompok atau peristiwa sosial yang terjadi di

masyarakat.”.

Dan karena dalam pengolahan datanya penelitian ini lebih banyak

menggunakan data-data berupa angka-angka dan statistik, sehingga

penggunaan metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif

Dipandang tepat untuk digunakan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah komponen yang sangat penting dalam suatu penelitian

tanpa adanya populasi tidak adanya sumber data yang dapat diteliti.

Populasi haruslah ditentukan agar tujuan yang diinginkan peneliti

tercapai. Menurut Margono (2010:118) “ populasi adalah seluruh data
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yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu

yang kita tentukan”. Sejalan dengan pendapat Arikunto (2006:130) “

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.

Berdasarkan dari pendapat diatas maka yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Terbanggi Besar,

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Terbanggi
Besar Tahun Ajaran 2016/2017

No Kelas Jumlah siswa
1 VIII A 31
2 VIII B 32
3 VIII C 30
4 VIII D 29
5 VIII E 27
6 VIII F 29
7 VIIIG 26
8 VIII H 24
Jumlah 228

Sumber: data dari Waka Kesiswaan SMP Negeri 4 Terbanggi Besar

2. Sampel

Berdasarkan data polulasi yang ada diatas, teknik yang digunakan

peneliti adalah teknik sampel secara acak atau random berdasarkan

proporsi masing-masing kelas. Menurut Arikunto (2006:134) “ apabila

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi , jika subjeknya

besar,dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.
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Berdasarkan pendapat diatas, karena populasi peneliti lebih dari 100.

Maka peneliti mengambil sempel sebanyak 15% dari 228 siswa kelas

VIII di SMP Negeri 4 Terbanggi Besar tahun ajaran 2016/2017,

dengan rincian sebagai berikut:

R= x jumlah siswa

R= x 228

R=
.

R=34,2 dibulatkan =34

C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual , Definisi Operasional,

Rencana Pengukuran Variabel

1. Variabel penelitian

Variabel yang digunakan peneliti adalah:

a. Variabel bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Intensitas komunikasi

orang tua dan anak.

b. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat adalah sikap sosial siswa

2. Definisi Koseptual

untuk lebih jelas memahami suatu permaslahan dalam penelitian ini,

maka penulis mendefinisikan secara konseptual sebagai berikut:

a. Intensitas komunikasi orang tua dan anak adalah tingkatan

keteraturan seseorang untuk berkomunikasi, dalam hal ini baik

orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tuanya yang
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dimana orang tua dan anak saling berbicara atau berkirim pesan

untuk menyampaikan informasi atau perekembangan satu sama

lain.

b. Sikap sosial siswa adalah kesadaran individu untuk bertingkah laku

yang berasal dari pengalaman yang dialami sesuai dengan nilai-

nilai yang ada di lingkungan sosial

3. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Intensitas komunikasi orang tua dan anak adalah komunikasi orang

tua dan anak dimana ditandai dengan adanya ketebukaan, kejujuran

dan saling percaya serta keteraturan antara orang tua dan anak.

b. Sikap sosial siswa adalah respon siswa yang menghasilkan perilaku

sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diharapkan masyarakat seperti

jujur, disipin santun, toleransi dan lain-lain

4. Rencana Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah:

1. Intensitas Komunikasi Orang Tua dan anak diukur dengan

indikator:

a. Frekuensi dan durasi berkomunikasi

b. Perhatian saat berkomunikasi dan keterbukaan

c. Keteraturan dalam berkomunikasi

d. Isi dan ketegasan dalam berkomunikasi
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2. Sikap sosial siswa diukur dengan indikator:

a. Jujur

b. Disiplin

c. Santun

d. Cintai damai

D. Teknik Pengumpulan Data

untuk melengkapi penelitian ini maka digunakan beberapa teknik

pengumpulan data. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang lengkap

yang valid yang nantinya dapat menunjang keberhasilan penelitian ini:

1. Tenik Pokok

a. Angket

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data, peneliti

menggunakan angket yang merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakuakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan

tertulis yang diajukan kepada responden dengan maksud menjaring

data dan informasi secara langsung dari responden yang

bersangkutan mengenai intensitas komunikasi orang tua dan anak

terhadap sikap sosial siswa siswa kelas VIII di SMP Negeri 4

Terbanggi Besar

penelitian ini menggunakan angket yang tersifat tetutup, sehingga

responden menjawab pertanyaan dari tiga alternatif jawaban yaitu :

(a). (b), (c) yang setiap jawaban diberi nilai bervariasi. Variasi nilai

dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut:
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1. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai

tiga (3)

2. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi

nilai dua (2)

3. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi

nilai satu (1)

2 Teknik Penunjang

a. Dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulakan data melalui

bahan-bahan tertulis mengenai informasi-informasi dan data-data

lain yang relevan dengan penelitian seperti buku tentang teori,

dalil, hukum dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan

informasi yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap guru dan siswa SMP Negeri 4

Terbanggi Besar.

E. Validitas dan Uji Realibitas

1. Uji Validitas

Validitas untuk menentukan validitas item soal peneliti didapatkan

melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan

indikator-indikator variabel yang diselesaikan dengan maksud dan isi-

isi butir soal yang dilakukan melaui koreksi angket dan konsultasi

dengan dosen pembimbing
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2. Uji Reliabilitas

Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas apabila tes tersebut menunjukan

hasil yang tetap dan mantap. Untuk membuktikan kemantapan dalam

pengumpulan data dilakukan uji reliabilitas yang ditempuh dengan:

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden

2. Hasil uji coba dikelompokan dalam item ganjil dan genap

3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product

Moment (Suharsimi Arikunto 2012:87) yaitu:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan:

= koefisien Korelasi variabel X dan Y

Σ = jumlah hasil dari x dan y setelah dikaliΣx = jumlah skor xΣ = jumlah skor yΣx =jumlah kuadrat dari skor xΣy = jumlah kuadrat skor y

N  = jumlah sampel

4. Mengetahui reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman-

Brown(Suharsimi Arikunto, 2006:180) agar diketahui koefisien

seluruh item yaitu

r = ( )
Keterangan:
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rxy   :  Koefisien reliabilitas seluruh tes

rgg   :  Koefisien korelasi item ganjil genap

Kriteria relibilitas (Suharisimi Arikunto, 2006:78) sebagai berikut:

0.90-1,00 =reliabilitas tinggi

0,50-0,89 = reliabilitas sedang

0,00-0,49 = relibilitas rendah

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu

dengan mengidentifikasikan data, menyelesaikan dan selanjutnya

dilakukan klasifikasi data kemudian menyusun data. Adapun tekniknya

sebagai berikut:

1. Menentukan klasifikasi skor menggunakan rumus interval, (Sutrisno

Hadi, 2008:12) yaitu:

K

NRNT
I




Keterangan :

I : Interval

NT : Nilai  tertinggi

NR : Nilai terendah

K : Kategori

2. Kemudian untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus

sebagai berikut:
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%100
N

F
P

Keterangan:

P = Besarnya presentase

F = Jumlah skor yang di peroleh item

N = Jumlah responden

3 Menguji ada hubungan atau tidaknya variabel, maka terlebih dahulu

mencari banyaknya gejala yang diharapkan terjadi dengan menggunakan

rumus Chi Kuadrat (Sudjana 2005: 279) sebagai berikut:

= (n n )n= Frekuensi yang diharapkan

Jumlah baris ke-i

Jumlah kolom ke-j

4 Memasukkan data dari hasil frekuensi yang diharapkan ke dalam rumus

Chi Kuadrat (Sudjana, 2005: 280) yaitu:

  


B

i

K

d Eij

EijOij
X

1: 1:

2
2

2X = Chi Kuadrat




B

jI

= Jumlah baris




K

Ij

= Jumlah kolom

ij0
= Frekuensi pengamatan

ijE
= Frekuensi yang diharapkan
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Kriteria uji hipotesis= adalah Ho ditolak jika 2 hitung < tabel dengan

signifikansi 5 % (Sudjana, 2005 : 280). Untuk menguji hipotesis yang

kedua digunakan tabel kontrol Chi Kuadrat, dengan kriteria uji : Ha

diterima jika 2 hitung ≥ 2 tabel pada taraf signifikansi 5% N: 25.

5 Menguji keeratan maka digunakan rumus kontigensi (Sudjana, 2005:

282) sebagai berikut :

nX

x
C 

2

2

C= Koefisien Kontigensi

2X = Chi Kuadrat

N= Jumlah Sampel

6 Koefisien kontigensi (C) diperoleh dapat dipakai untuk derajat asosiasi

antara faktor-faktor diatas maka harga C dibandingkan koefisien

maksimum yang biasa terjadi maka harga maksimum ini (Sudjana, 2005:

282) dapat dihitung dengan rumus:

m

m
Cmaks

1


maksC = Koefisien kontigen maksimum

m = Harga maksimum antara baris dan kolom

1 = Bilangan konstan

7Menguji tingkat keeratan  atau korelasi antar variable dengan melakukan

perbandingan antara nilai C dan C maksimum dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:
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ЄKAT =
Cmaks

C

C= Koefisien Kontigensi

maksC = Koefisien kontigen maksimum
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara intensitas

komunikasi orang tua dan anak terhadap sikap sosial siswa kelas VIII di SMP

Negeri 4 Terbanggi Besar. Pengaruh tersebut memiliki hubungan yang erat

yang dimana sikap sosial anak dapat tergantung dari intensitas komunikasi

orang tua dan anaknya. Intensitas komunikasi orang tua dan anak sebagian

besar terdapat dalam kategori tidak intensif , rata-rata intensifnya komunikasi

terjadi 1-3 dalam seminggu. peyebabnya sedikitnya waktu orang tua untuk

anak dan tidak adanya pendekatan orang tua kepada anak maupun sebaliknya

Sedangkan sikap sosial siswa sebagian besar pula masuk kedalam kategori

kurang bersikap sosial atau netral dalam sikap sosialnya anak masih dapat

berubah-ubah karena anak masih mudah untuk dipengaruhi orang lain. Tidak

intensif dalam komunikasi antar orang tua dan anak menyebabkan sikap

sosial siswa kurang, jadi semakin intensitas komunikasi orang tua dan anak

maka semakin baik pula sikap sosial siswa.



121

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan ,maka disarankan sebagai berikut:

1. Kepada orang tua diharapkan memiliki sikap bersahabatan,keterbukaan

dan peduli kepada anak sehingga anak tidak takut untuk menceritakan

masalah yang dihadapinya tua.

2. Bagi anak atau siswa, adab bersopan santun lebih dioptimalkan sehingga

dapat lebih menghargai orang tua dan terjadi hubungan timbal balik antar

orang tua dan anak, hendaknya anak jangan hanya menghabiskan waktu

diluar rumah tetapi coba untuk meluangkan waktu dirumah dengan

bercerita keseharianya kepada orang tua.

3. Bagi guru atau pihak sekolah,diharapkan dapat berkerjasama dengan

orang tua atau keluarga mengenai prilaku dan sikap siswa disekolah

dengan cara orangtua dipanggil datang untuk mendiskusikan masalah

anak disekolah dan guru juga dapat datang kerumah orang tua murid

untuk mengkomunikasikan lebih lanjut tentang perkembangan perilaku

siswa di sekolah.
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