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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan sebagai lembaga pertama yang berhubungan dengan seorang 

anak, dimana tempat pertama dalam kehidupan seorang anak tumbuh dan 

mengenal dunia sekitarnya dan sebagai tempat belajar untuk menyatakan diri 

sebagai mahluk sosial. Dengan kata lain keluarga merupakan suatu community 

primer dalam kehidupan masyarakaat, artinya suatu kelompok dimana terdapat 

hubungan komunikasi diantara para anggotanya (Suleeman, 1999: 76). 

 

Sebagai salah satu comunity primer dalam sebuah keluarga terutama antara 

orangtua dengan anak sebagai ikatannya, peran orang tua harus menjalin 

hubungan komunikasi yang baik. Hubungan komunikasi yang baik antara 

orangtua dengan anak dapat terjadi jika memenuhi beberapa kriteria, diantaranya 

menurut Walgito (2004: 194), adalah waktu yang cukup, sikap terbuka dari 

orangtua, serta kemampuan orangtua untuk berperan sebagai penyampai pesan 

(komunikator) yang baik, dimana orangtua memiliki kemampuan berempati, akan 

dapat menumbuhkan kematangan emosi pada anak, serta memiliki tingkat 

sosialisasi yang cukup baik dan bisa memiliki kecendrungan menjadi pemimpin 

ditengah lingkungannya.  

Salah satu jaminan bagi tumbuh kembang seorang anak agar sehat fisik dan 

mental dalam menghadapi era globalisasi menurut Hawari (1999: 208), bahwa 

sarana/persaratan utama bagi tumbuh kembang seorang anak adalah; waktu 

bersama dalam keluarga, komunikasi yang baik sesama anggota keluarga, saling 
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harga-menghargai sesama anggota keluarga, sehingga masing-masing anggota 

keluarga terikat satu dengan yang lainnya.  

 

Begitu juga sebaliknya, bahwa proses tumbuh kembang anak akan terganggu 

dikarenakan faktor komunikasi dalam keluarga yang tidak baik maka anak 

mempunyai resiko lebih besar untuk tumbuh kembang menjadi anak dengan 

kepribadian antisosial, yang ditandai dengan: Sering membolos, terlibat 

kenakalan anak remaja (ditangkap atau diadili pengadilan anak karena tingkah 

lakunya), dikeluarkan dari sekolah atau diskors karena berkelakuan tidak baik. 

Sering lari dari rumah (minggat), bisa berbohong. Prestasi disekolah merosot 

bahkan bisa tidak naik kelas. Seringkali melawan otoritas yang lebih tinggi seperti 

melawan orang tua, melawan aturan-aturan dirumah, disekolah, serta dipergaulan 

sosial (Hawari, 1999: 209). 

 

Dalam penelitian tentang keluarga, komunikasi antara orangtua dengan anak 

memiliki bentuk komunikasi yang terbuka dan tertutup. Dalam sistem terbuka, 

komunikasi orangtua dengan anaknya memiliki bentuk komunikasi yang baik 

serta hangat dan mendorong pertumbuhan terhadap anak, sedangkan dalam sistem 

tertutup komunikasi orangtua dengan anaknya memiliki bentuk komunikasi yang 

kurang baik komunikasinya tidak membangun dan kurang mendorong 

pertumbuhan bagi anak (Kesuma, 2008: 2). 

Menurut Widjaja (2000: 90-92), sistem komunikasi yang sifatnya terbuka antara 

lain yaitu: bersedia mendengarkan pendapat, tidak menganggap pendapatnya 

paling benar, selalu ingin membahas suatu persoalan dengan sesamanya sehingga 

timbul saling pengertian, tidak mendominasi situasi saat komunikasi berlangsung, 
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serta bersedia mengadakan komunikasi timbal balik. Sedangkan sistem 

komunikasi yang sifatnya tertutup antara lain yaitu: tidak bersedia mendengarkan 

pendapat orang lain, tidak mengadakan komunikasi timbal-balik, komunikasi 

bersifat autokratif (kehendak seseorang bersifat mutlak), komunikasi bersifat 

instruktif (komunikasi yang sifatnya perintah/segala bentuk perintah berasal dari 

seseorang), serta mendominasi situasi dan menganggap keputusannya paling 

benar.  

 

Keluarga merupakan contoh sebuah sistem, antara orangtua dan anak adalah objek 

dari sebuah sistem, interaksinya merupakan wujud nyata dari kerja sistem itu 

sendiri yang menghasilkan pola-pola, sedangkan proses adalah bentuk 

komunikasinya. Antara orangtua dengan anak didalam suatu keluarga 

komunikasinya merupakan komunikasi antarpribadi yang sifat komunikasinya 

pun secara langsung face to face communication. Prinsip komunikasi antar pribadi 

tersebut hakekatnya merupakan suatu proses pengiriman stimulus-respon. Dimana 

respon (efek) merupakan reaksi terhadap stimuli (pesan) itu sendiri (Effendy, 

2004: 252). Proses stimulus-respon dapat di lihat sebagaimana yang dikemukakan 

Gordon (2009: 35), bahwa jika orangtua berbicara secara destruktif  (kasar, 

merusak dan menyakiti) atau tidak terapeutis (tidak menenangkan), maka 

pembicaraan jenis ini cenderung membuat anak merasa dinilai atau bersalah, 

membatasi pengungkapan perasaan-perasaan yang sebenarnya, membangkitkan 

perasaan tidak berharga atau harga diri yang rendah, serta menghambat 

pertumbuhan dengan membuat anak semakin defensif (melindungi diri sendiri) 

dengan perilakunya. 
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Sementara disisi lain, bahwa anak yang didapati melakukan suatu pelanggaran 

atau anak yang bermasalah, cendrungan melakukan tindakan yang melanggari 

aturan, merugikan diri sendiri dan orang lain, merupakan suatu sikap perbuatan 

yang kurang baik, seperti para orangtua serta para pendidik disekolah 

menganggap mereka anak nakal, dalam hal ini dikenal dengan istilah delinkuen. 

Didalam kamus dan Ensiklopedi bebas istilah Juvenile Delinquency telah lama 

menjadi acuan para ilmuwan yang ahli dalam bidang ini. Beberapa ilmuwan 

dalam konsep dan pengartian Juvenile Delinquency selalu mereka-reka dalam 

sudut etimologis, “Juvenile Delinquency” berarti kejahatan anak, akan tetapi 

pengartian ini menimbulkan konotasi cenderung keperbuatan yang pada akhirnya 

melakukan pelanggaran yang memang dia tahu bahwa suatu perbuatan yang ia 

lakukan bisa mendapat sangsi atas pelanggarannya (Sudarsono, 1995: 1-2). 

 

Istilah delinkuen dalam penelitian ini merujuk pada anak yang melakukan 

pelanggaran, khususnya pelanggaran disekolah. Hasil survei pra-riset pada tanggal 

7-10 Februari 2011 di SMP yang berada di kota Bandar Lampung diperoleh data, 

bahwa SMP di kota Bandar Lampung memiliki program home visit (kunjungan 

rumah), kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya tanggung jawab pihak 

sekolah dalam membina peserta didik yang berkaitan dengan potensi sekaligus 

masalah yang dihadapi peserta didik. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan 

penelitian di SMP Negeri 13 Bandar Lampung, alasan penulis menetapkan 

penelitian di SMP Negeri 13 Bandar Lampung, penulis mendapatkan izin untuk 

mengikuti program home visit (kunjungan rumah). Dimana kegiatan home visit 

(kunjungan rumah) merupakan suatu program kegiatan untuk memperoleh data 
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pemahaman lingkungan keluarga, kondisi rumah tangga peserta didik, serta 

hubungan antara orangtua dan anak dalam keluarga.  

 

Penelitian mengenai komunikasi orangtua dan anak dalam keluarga peserta didik 

disekolah yaitu Siswa/Anak yang melanggari peraturan disekolah, khususnya anak 

yang melanggari peraturan di SMP Negeri 13 Bandar Lampung, ini dilandasi pada 

konsep komunikasi antarpribadi. Konsep KAP tersebut menjelaskan bagaimana 

proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara 

sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek umpan balik seketika 

(Effendy, 2004: 78).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah penerapan pola komunikasi dalam keluarga antara orangtua 

dengan anak, khususnya anak yang melakukan  pelanggaran di SMP 

Negeri 13 Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah bentuk pola komunikasi dalam keluarga antara orangtua 

dengan anak, khususnya anak yang melakukan pelanggaran di SMP Negri 

13 Bandar Lampung?  

 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalu penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui penerapan pola komunikasi dalam keluarga antara 

orangtua dan anak, khususnya anak yang melakukan pelanggaran di SMP 

Negri 13 Bandar lampung.  
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2. Untuk mengetahui bentuk pola komunikasi dalam keluarga antara 

orangtua dengan anak, khususnya anak yang melakukan pelanggaran di 

SMP Negeri 13 Bandar lampung. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu komunikasi, yang berkaitan dengan komunikasi 

khususnya komunikasi orangtua dengan anak. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak 

keluarga ataupun pihak sekolah, yang berkaitan dengan komunikasi 

orangtua dengan anak baik di dalam lingkungan keluarga dan di 

lingkungan sekolah.  

 

 

 

 

 


