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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi 

seseorang dalam hidup bermasyarakat dan sebagai prasyarat kehidupan. Pada 

dasarnya manusia telah melakukan tindakan komunikasi sejak ia lahir ke dunia, 

seperti seorang bayi yang menangis atau merengek ketika merasa haus atau lapar 

secara tidak langsung ia telah menyampaikan pesan melalui tangisan atau 

rengekannya tersebut. Kleinjan dalam cangara (1998) mengatakan bahwa, 

komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya 

bernafas, sepanjang manusia ingin hidup maka ia perlu berkomunikasi. Selain itu, 

Schramm dalam Suwito (1989) menyatakan bahwa, komunikasi dan masyarakat 

adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebab 

tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa 

masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. 

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia 

lainnya. Menurut Shadily (1993), manusia memiliki keinginan untuk 

berkomunikasi dengan manusia lainnya karena adanya dua kebutuhan, yakni 

kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Manusia selalu melakukan proses komunikasi dengan lawan bicaranya 

baik di lingkungan masyarakat, tempat bekerja, sekolah, keluarga, maupun 

organisasi menurut Liliweri (2008). Menurut Liliweri (1997) diantara lingkungan 
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yang ada lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

kehidupan seseorang dikarenakan intensitas dan frekuensinya yang cenderung 

tetap dan rutin. Menurut Ihsan (2001) keluarga merupakan lingkungan sosial 

pertama dan wadah pendidikan bagi seorang anak. Pendidikan tidak dapat lepas 

dari proses pentransferan atau pertukaran informasi dari belum tahu menjadi tahu, 

yang sebelumnya belum paham menjadi paham, dan lain-lain. Pertukaran 

informasi ini yang biasa disebut dengan istilah komunikasi. Oleh karena itu, 

pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari keluarga karena keluarga merupakan 

tempat pertama kali anak belajar menyatakan diri sebagai mahkluk sosial dalam 

berinteraksi dengan kelompoknya.  

Komunikasi dalam keluarga merupakan bentuk komunikasi yang paling 

ideal karena terdapat hirarki antara orang tua dan anak yang tidak menyebabkan 

formalitas komunikasi di antara mereka. Komunikasi interpersonal atau 

komunikasi antara dua orang maupun lebih adalah komunikasi yang sederhana 

dan bertujuan untuk mentransfer informasi atau mengetahui informasi sehingga 

diketahui timbal baliknya secara langsung. Setiap keluarga sangat menginginkan 

adanya komunikasi interpersonal yang baik. Komunikasi yang tidak ada batasan 

formal antara anak dan orang tua maupun sebaliknya sehingga suatu masalah 

dapat terselesaikan dengan baik dan terdapat keterbukaan antara orang tua dengan 

anak (remaja). 

Akan tetapi, kondisi yang sering dijumpai adalah tidak semua keluarga 

memiliki komunikasi yang ideal. Hal tersebut terbukti bahwa sebagian besar 

orangtua cenderung suka melarang dan tidak mau terbuka saat anak ingin 

memberikan pendapatnya atau bahkan ada pula orangtua yang cenderung 
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membiarkan anak melakukan apa yang mereka suka. Apabila anak terlalu dipaksa 

atau dibiarkan maka suatu saat nanti ia akan melakukan kesalahan dalam 

menentukan cara dalam penyelesaian masalah mereka. Selain itu, remaja yang 

mempunyai permasalahan dan merasa takut untuk meminta saran dari orang tua 

yang dikarenakan kesalahan persepsi yang ditangkap oleh anak tentang orang tua 

mereka sehingga menyebabkan mereka meminta saran atau pendapat dari teman 

sebaya atau teman yang lebih tua beberapa tahun diatasnya yang belum cukup 

pengalaman atau bahkan tidak pernah mendapatkan pengalaman atau 

permasalahan yang sama sehingga dapat menyesatkan dalam pemberian saran 

atau masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Pada saat ini sering dijumpai masalah remaja, seperti hubungan atau 

ikatan kekeluargaan yang kurang harmonis, orang tua yang sibuk dengan urusan 

mereka, kekurangan gizi, ketidaksiapan orangtua, perubahan biopsikososial, 

industrialisasi serta kurangnya sarana bagi remaja untuk melakukan aktivitas. 

Soedjatmiko (2009) menuturkan sebenarnya hanya sebagian kecil remaja yang 

memiliki masalah, tapi remaja-remaja ini bisa mempengaruhi remaja lain yang 

memiliki niat dan tekad yang kurang kuat. Hal ini disebabkan pada masa remaja, 

tekanan dan dorongan dari teman sebaya (peer group) akan lebih kuat 

dibandingkan dengan pengaruh orangtua atau sekolah. Oleh karena itu, 

dibutuhkan komunikasi dan dialog yang terbuka antara orangtua dan anak 

sehingga dapat meminimalisir masalah remaja sekaligus melakukan komunikasi 

yang ideal antara orang tua dan anak.  

 Kemampuan orang tua dalam berkomunikasi dengan remaja ini 

dipengaruhi oleh berbagai macam pola asuh orang tua. Menurut Hurlock (1979),  
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Pola asuh orang tua dibagi menjadi tiga jenis yakni Otoriter, Permisif, dan 

Demokratis. Pola asuh otoriter (parent oriented) memiliki ciri-ciri menekankan 

segala aturan orang tua harus ditaati oleh anak, seorang anak harus menurut dan 

tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Pada pola 

asuh ini anak diperlakukan seolah-olah seperti robot, sehingga ia kurang inisiatif, 

merasa takut, tidak percaya diri, mudah cemas, rendah diri,  disisi lain anak bisa 

memberontak, nakal atau melarikan diri dari kenyataan, misalnya dengan 

menggunakan narkoba (alchohol or drug abuse). Pola asuh permisif, sifat pola 

asuh ini children centered yakni segala aturan dan ketetapan keluarga ditangan 

anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua, orang tua menuruti 

segala kemauan anak. Anak cenderung bertindak semena-mena tanpa pengawasan 

orang tua, ia bebas melakukan apa saja yang diinginkan, anak kurang disiplin 

dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Akan tetapi, bila anak dapat 

menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab, maka anak akan 

menjadi seorang yang mandiri, kreatif, inisiatif dan mampu mewujudkan 

aktualisasinya. Pola asuh demokratis, kedudukan antara orang tua dan anak 

sejajar. Suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah 

pihak, anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab artinya seorang anak dapat 

melakukan segala sesuatu tetapi harus dibawah sepengetahuan orang tua dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara moral oleh anak kepada orang tua. 

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dibuat rumusan masalah : “Apakah ada hubungan antara persepsi pola asuh 

demokratis orang tua dengan kumunikasi interpersonal remaja?”. Berdasarkan 

pernyataan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 
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“Hubungan Antara Persepsi Pola Asuh Demokratis Orangtua Dengan Komunikasi 

Interpersonal Remaja”. 

B. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan 

diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi pola asuh demokratis orangtua 

dengan komunikasi interpersonal remaja  

2. Untuk mengetahui tingkat persepsi pola asuh demokratis orangtua. 

3. Untuk mengetahui tingkat komunikasi interpersonal remaja. 

4. Untuk mengetahui peran persepsi pola asuh demokratis terhadap komunikasi 

interpersonal remaja. 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi kepala sekolah SMA Negeri 7 Surakarta dapat menjadikan sebagai 

bahan informasi tentang hubungan antara persepsi pola asuh demokratis 

orang tua dengan komunikasi interpersonal remaja, sehingga diharapkan 

dapat memberikan kebijakan yang tepat dalam penanganan siswa yang 

bermasalah di sekolah. 

2. Bagi guru BK SMA Negeri 7 Surakarta dapat menjadikan sebagai bahan 

informasi tentang hubungan antara persepsi pola asuh demokratis orangtua 

dengan komunikasi interpersonal remaja, sehingga diharapkan mereka dapat 

memberikan bimbingan serta arahan yang tepat dalam penanganan siswa 

yang bermasalah di sekolah. 
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3. Bagi guru SMA Negeri 7 Surakarta dapat menjadikan sebagai bahan 

informasi tentang hubungan antara persepsi pola asuh demokratis orangtua 

dengan komunikasi interpersonal remaja, sehingga diharapkan mereka dapat 

memberikan bimbingan serta arahan yang tepat kepada anak didiknya agar 

tidak tersesat dalam masalah yang mereka buat. 

4. Bagi murid SMA Negeri 7 Surakarta dapat menjadikan sebagai bahan 

informasi tentang hubungan antara persepsi pola asuh demokratis orangtua 

dengan komunikasi interpersonal remaja, sehingga diharapkan mereka dapat 

memahami fungsi dan tugas mereka sebagai remaja sehingga mampu 

mengembangkan komunikasi interpersonal yang dimilikinya dan mengetahui 

cara penyelesaian masalah mereka dengan bantuan orangtua. 

5. Bagi orangtua murid SMA Negeri 7 Surakarta dapat menjadikan sebagai 

bahan informasi tentang hubungan antara persepsi pola asuh demokratis 

orang tua dengan komunikasi interpersonal remaja, sehingga diharapkan pada 

orangtua dapat bersikap tepat dalam memberikan pola asuh dan masukan 

kepada anak-anak mereka tentang masalah remaja yang dialami. 

6. Bagi Peneliti lain diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

referensi untuk penelitian sejenis. 

 


