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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada zaman sekarang ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh setiap anak 

untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Bahkan ada beberapa cara yang tidak 

harus diperoleh dari jalur formal di bangku sekolah. Salah satunya adalah 

menyalurkan bakat dan minat di dunia modelling. Pada saat ini dunia modelling 

bisa dikatakan sedang mengalami trend positif dengan perkembangan yang pesat 

di beberapa daerah di Indonesia, baik di kota besar maupun kota kecil. Di daerah 

Solo tercatat dari pengamatan di lapangan ada sekitar 5 sekolah modelling aktif. 

Bahkan beberapa ada yang sudah terkenal dalam dunia modelling di Jawa 

Tengah, antara lain RS Models, sekolah modelling PTPN Agency dan Rory 

Wardana Modelling School.  

 Kota Semarang juga memiliki sekolah modelling ternama dan diwakili 

oleh satu sekolah modelling yang cukup terkenal, yaitu Exist Modelling Semarang 

yang pada tahun 2006 berhasil menyandang penghargaan sebagai sekolah 

modelling terbaik se-Jawa Tengah (Suara Merdeka, 9 Agustus 2006). Tidak hanya 

di daerah Jawa Tengah saja namun di kota-kota besar lainnya di Indonesia juga 

memiliki sekolah-sekolah modelling sendiri dengan menawarkan beraneka ragam 

keunggulan-keunggulan. Kota Yogyakarta juga memiliki beberapa sekolah 

modelling yang sudah cukup terkenal, yaitu di antaranya Samurai Pro Modelling 

dan Danar Studio Modelling. Dari Danar Studio Modelling ditawarkan kelas 
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remaja dan anak yang masing-masing keduanya dibagi menjadi 3 tingkat yaitu 

tingkat dasar (2 bulan), tingkat terampil (2 bulan) dan tingkat alumni (1 bulan). 

Untuk memudahkan akses masyarakat yang tertarik dalam dunia modelling, 

Danar Studio Modelling membuka pendaftaran dan administrasi yang tergolong 

tidak mahal. Untuk biaya pendaftaran semua kelas sebesar Rp 25 ribu, sedangkan 

administrasi bulanan kelas remaja sebesar Rp 400 ribu per tingkat dan untuk kelas 

anak sebesar 350 ribu per tingkat.    

 Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, ibukota Jakarta juga 

memiliki sekolah modelling yang sangat terkenal dan bahkan sudah memiliki 

jaringan di luar Jakarta, yaitu John Casablancas Modelling and Carier Center yang 

merupakan bagian dari Elite Model Management di New York. Sekolah 

modelling ini membuka pendaftaran umum dan tidak mensyaratkan 

kesempurnaan bentuk fisik anggotanya namun lebih kepada penekanan pencarian 

jati diri. Selain itu Jakarta juga masih memiliki beberapa sekolah modelling, di 

antaranya yang bernama Look Model Jakarta, OQ Modelling Scholl, Henidar 

Amroe Modelling, dan Face Model. Kemudian dari Surabaya ada sebuah sekolah 

modelling ternama yaitu Hayomi Modelling School yang membuka program kelas 

dasar anak usia 6 - 12 tahun dan dikenai paket biaya pendidikan 3 bulan pertama 

sebesar Rp 1,4 juta. Sedangkan untuk kelas model basic remaja 13 - 25 tahun 

dikenai paket biaya pendidikan 3 bulan pertama Rp 1,6 juta. Selanjutnya, untuk 

kelas model lanjutan, baik anak maupun remaja ditarik Rp 150 ribu per bulan. 

Dengan berbagai macam keunggulan dan prestasinya maka sekolah-sekolah 
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modelling berusaha menarik minat masyarakat umum untuk lebih mengerti dunia 

modelling.  

 Ada beberapa anggapan yang berkembang bahwa dunia modelling yang 

digeluti dengan serius dan profesional bisa menjadi sebuah profesi yang 

menjanjikan, namun juga ada yang berpikiran bahwa dunia modelling hanya 

sebagai wadah pembentukan karakter seseorang. Seorang anak yang tergabung 

dalam sekolah modelling dituntut untuk memiliki rasa percaya diri yang lebih, 

tetapi dalam arti tidak over confidence atau rasa percaya diri yang terlalu tinggi. 

Hal ini erat kaitannya dengan dunia yang digelutinya. Profesi yang digeluti para 

model adalah sama seperti namanya yakni menjadi model-model bagi suatu 

produk. Jelas dari segi fisik, para model jauh lebih pantas untuk dipandang atau 

dilihat oleh khalayak ramai dibandingkan orang-orang biasa lainnya. Tidak jarang 

muncul sebuah asumsi yang mengatakan bahwa semakin menarik modelnya, 

maka makin tinggi tingkat ketertarikan masyarakat untuk membeli produk yang 

diiklankannya.  

 Usia yang tergolong dalam klasifikasi anak pada sekolah modelling adalah 

seorang anak laki-laki atau perempuan yang berusia antara 6 - 12 tahun. Setelah 

memasuki sekolah modelling, siswa sekolah modelling nantinya akan dilatih 

berbagai macam materi pelajaran sekolah modelling yang cukup variatif. Ada 

materi tentang make-up, nutrisi (pemenuhan gizi), perawatan kulit, kebugaran, 

dan fashion. Selain itu, ada juga materi tentang fotografi dan televisi. Para 

pengajar juga akan memberikan materi lanjutan mengenai orientasi dan 

komunikasi. Kedua materi ini diberikan agar calon model memahami dunia 
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keartisan. Mereka juga akan memahami pentingnya dukungan komunikasi 

termasuk publikasi (Kompas, 15 Juni 2003). Dengan materi yang sedemikian rupa 

nantinya para model yang tergabung dalam sekolah model atau agensi modelling 

akan dikirim untuk mengikuti kontes-kontes modelling ataupun menjadi model 

dari sebuah produk iklan sesuai dengan batasan-batasan usianya. 

 Menurut Elsyuf (Samarinda Pos, 3 Agustus 2006) jika membicarakan 

tentang model pasti kita akan tertuju pemikiran pada sekumpulan laki-laki dan 

perempuan yang mempesona. Berbekal penampilan fisik yang outstanding atau 

luar biasa, para model juga seringkali tampil dengan balutan busana yang terlihat 

serasi dan indah. Walaupun pakaian tersebut hanyalah helai-helai pakaian 

sederhana, namun apabila dikenakan oleh para model pasti tampak menjadi lebih 

indah atau memiliki nilai lebih. Wajah yang mengundang decak kagum dan 

fotonya yang tak segan-segan untuk diburu serta dikoleksi oleh para penggemar, 

model seakan menjadi salah satu tingkat untuk menjadi selebritis di mata orang-

orang awam. Dari persepsi diatas, jelas bahwa seorang anak yang memilih 

menggeluti dunia modelling harus siap dari segi fisik maupun mental karena 

cenderung menjadi pusat perhatian publik dengan segala konsekuensi, termasuk 

pujian maupun kritik. Dengan kepercayaan diri yang lemah mustahil seorang 

model mampu eksis bertahan di dunianya. Seorang anak yang bersekolah di dunia 

modelling dituntut untuk memiliki rasa percaya diri yang ekstra karena cenderung 

diarahkan menjadi pusat perhatian publik. Oleh karena itu kepercayaan diri harus 

ditanam sedini mungkin. 
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 Banyak kasus ditemukan bahwa usia anak yang masih termasuk masa 

kanak-kanak akhir atau dalam batasan usia 6 - 12 tahun akan menemui 

permasalahan yang berkaitan dengan sosialisasi dengan lingkungannya atau 

kehidupan berkelompok, karena perkembangan utama dalam masa ini memang 

dalam hal sosialisasi (Somantri, 2006). Anak mulai memasuki masyarakat di luar 

keluarganya. Masa-masa usia ini, anak cenderung akan menemui masalah yang 

berkaitan dengan kepercayaan dirinya karena anak mulai menuju pada tahap 

remaja. Pada saat bersosialisasi dengan teman di kelompoknya tidak jarang anak 

akan mendapat kesulitan-kesulitan yang bisa mengganggu perkembangannya. 

Kesulitan-kesulitan ini bisa berputar pada masalah pergaulan yang rentan dengan 

saling ejek antar teman atau perasaan malu dalam pergaulan yang selanjutnya 

dapat mempengaruhi perkembangan kepercayaan dirinya. Pada usia ini, anak yang 

tergabung dalam sekolah modelling seringkali masih memerlukan kehadiran 

orang tua. Banyak dijumpai orang tua yang setia menunggu serta memberi 

support atau dukungan kepada anak ketika seorang anak tersebut belajar 

modelling atau pada saat kontes modelling. Kehadiran orang tua di samping anak 

dirasa dapat membuat anak merasa nyaman. 

 Menumbuhkan rasa percaya diri tidaklah semudah membalikkan telapak 

tangan karena membutuhkan kiat-kiat tertentu. Rasa percaya diri seolah-olah 

menjadi barang yang mahal untuk didapatkan.  Kepercayaan diri bukanlah hal 

yang dibawa sejak lahir, namun sesuatu yang dipelajari dan dapat diperoleh 

melalui sebuah pengalaman hidup. Menurut Wimbardi dan Rostiyani (2003) 

setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan 
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kepercayaan dirinya. Namun, pada dasarnya ada aturan main untuk membangun 

kepercayaan diri bagi seorang anak sedini mungkin.  

 Melalui aturan-aturan inilah salah satunya adalah dengan melalui peran 

komunikasi yang dibangun oleh orang tua. Melalui komunikasi antara orang tua 

dan anak, maka diharapkan orang tua menghargai setiap sifat yang dimiliki oleh 

anak. Hal ini dimaksudkan agar dalam perkembangan kepercayaan dirinya, 

seorang anak tidak terganjal perasaaan malu. Menurut Wimbardi dan Rostiyani 

(2003) membangun komunikasi terhadap anak dengan rasa persahabatan akan 

memudahkan proses kepercayaan diri. Setiap komunikasi harus selalu disertai 

dengan dukungan-dukungan yang bersifat membangun. Peran komunikasi orang 

tua sangat vital dalam membantu  seorang anak agar dapat memiliki sikap percaya 

diri dalam menghadapi persoalan atau problem-problem yang dihadapi dalam 

kehidupannya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gordon (1999) 

diterangkan bahwa kualitas komunikasi yang dilakukan orang tua kepada seorang 

anak dapat berperan membawa seseorang tersebut ke arah kehidupan yang penuh 

percaya diri. Kualitas komunikasi yang terjaga dengan baik tidak hanya 

menunjukkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak melainkan juga dapat 

membantu seseorang menemukan kepercayaan dirinya. Menurut Wimbardi dan 

Rostiyani (2003) jika seorang anak dalam sehari-harinya tidak memiliki kualitas 

komunikasi yang baik dengan orang tuanya dalam arti selalu mendapat cemoohan, 

kritikan, cacian dan segala label negatif maka dapat mempengaruhi kondisi 

kejiwaan seorang anak. 
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 Meskipun banyak orang tua yang sudah mengerti seberapa penting arti 

kualitas komunikasi antara orang tua dengan anak, namun pada kenyataannya 

masih banyak orang tua yang tidak menyadari akan hal ini. Seringkali orang tua 

menganggap komunikasi bukanlah hal utama dalam membentuk kepercayaan diri. 

Banyak dijumpai orang tua yang cenderung pasif sehingga memiliki kualitas 

komunikasi yang buruk dengan anaknya. Komunikasi yang baik yang dilakukan 

orang tua sedini mungkin akan menjembatani seorang anak ketika pertama kali 

melangkah ke luar dunia keluarganya.  

  Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya yaitu apakah ada 

hubungan antara kualitas komunikasi orang tua-anak dengan kepercayaan diri 

pada siswa sekolah modelling?. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Hubungan antara Kualitas Komunikasi Orang Tua-Anak 

dengan Kepercayaan Diri pada Siswa Sekolah Modelling”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hubungan kualitas komunikasi orang tua-anak dengan 

kepercayaan diri pada siswa sekolah modelling. 

2. Mengetahui kualitas komunikasi orang tua-anak. 

3. Mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa sekolah modelling. 

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas komunikasi orang tua-anak 

terhadap kepercayaan diri pada siswa sekolah modelling. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Siswa sekolah modelling dalam membentuk kepercayaan diri. 

2. Orang tua agar lebih memahami arti pentingnya kualitas komunikasi 

antara orang tua kepada anak. 

3. Ilmuwan psikolog khususnya dalam psikologi pendidikan untuk 

memberikan tambahan informasi dan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


