
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja adalah masa peralihan yang tidak lagi termasuk golongan 

kanak-kanak, tetapi tidak pula termasuk golongan orang dewasa atau 

golongan tua. Jadi masa remaja itu berada di antara masa kanak- kanak 

dari masa dewasa, karena remaja disini masih belum mampu untuk 

menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya. Bahwa pada masa itu, 

remaja sering mengalami berbagai masalah dalam menjalankan tugas-

tugas perkembangannya (Monks, 1987. h. 259) 

Kemajuan teknologi dan tuntutan bekerja pada sebagian besar 

orang dewasa membuat momen kebersamaan dengan anak semakin 

langka. Meskipun secara fisik mereka bertemu namun mereka belum 

tentu mereka saling berkomunikasi. Didalam masa remaja, seseorang 

dituntut untuk tidak lagi mengalami perasaan ketergantungan. Disisi lain 

banyak, remaja yang mengalami perasaan bergantung dan menjadi 

mengalami ketegangan emosional, sehingga dalam hal ini salah satu 

persoalan yang ada pada diri remaja disebabkan karena adanya kesulitan 

dalam mengontrol emosi. 

Manusia berhubungan dengan sesamanya karena mereka saling 

membutuhkan dan dengan komunikasi, manusia dapat berkembang dan 

dapat melangsungkan kehidupan bermasyarakat (Walgito, 1994 h. 14).  
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Menurut Cangara (2011. h. 37) tidak ada data otentik yang 

menerangkan kapan manusia mampu berkomunikasi dengan manusia 

lainnya. Hanya saja diperkirakan bahwa kemampuan manusia untuk 

berkomunikasi dengan orang lain secara lisan adalah suatu peristiwa 

yang berlangsung secara mendadak. 

Masa remaja merupakan masa di mana manusia mengalami transisi 

fisik dan psikologis. Ketika orang tua mengatakan “tidak/jangan”, 

remaja malah berusaha ingin melanggar dan memberontak.  

Santrock (2003. h. 184) menyatakan bahwa harapan remaja dan 

orang tua biasanya bertentangan dengan karakteristik remaja pad amasa 

pubertas. Mayoritas orang tua melihat anak-anak mereka berubah dari 

patuh menjadi seseorang yang tidak patuh, melawan, dan membangkang 

orang tua. Pada masa remaja mengalami beberapa konflik yang 

berhubungan dengan dunia luar maupun masalah dengan dirinya sendiri.  

Hasil riset yang dilakukan Ade yang bekerjasama dengan Ipsos 

Public Affairs dalam acara Oreo Fun Carnival, sebanyak 592 responden 

dari Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung di wawancarai mengenai 

momen kebersamaan dalam keluarga. Sebanyak 47% orang tua di 

Indonesia menyatakan bahwa waktu bersantai bersama anak-anak 

merupakan kemewahan tersendiri. Responden sebanyak 28% yang 

merasa tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang bersama anak 

setiap hari. Saat berkumpul dengan anaknya, sekitar 28% partisipan 

mengakui mereka tidak berinteraksi langsung, malah melakukan 

aktivitas masing-masing, bahkan empat dari sepuluh orang tua di 

Indonesia merasa anak-anak lebih tertarik berinteraksi dengan teknologi 



 

 

 

 

dibanding bermain atau makan bersama keluarga. Padatnya kegiatan 

orang tua dan anak di luar jam rumah juga menimbulkan stres. Ayah dan 

ibu biasanya berangkat kerja saat anak belum bangun atau sudah 

berangkat sekolah. Saat orangtua pulang, anak-anak sudah tidur. 

Sebagian besar responden (65%) mendambakan kebebasan seperti saat 

mereka masih kecil. Mereka (56%) juga ingin merasakan sifat kanak-

kanak seperti senang ada waktu untuk bermain, dapat tertawa lepas, dan 

lain-lain agar dapat lebih dekat dengan sang buah hati (detikfood, 24 

Maret 2012) 

Komunikasi interpersonal berfungsi sebagai jembatan yang dapat 

menghubungkan seseorang dengan orang lain. Pada proses interaksi 

sosial, komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena 

selalu digunakan dalam kehidupan sehari–hari, bahkan menurut 

Rakhmat (2007. h.190) manusia menggunakan 70% waktu bangunnya 

untuk berkomunikasi karena dengan berkomunikasi seseorang dapat 

menyampaikan informasi, ide ataupun pemikiran, pengetahuan, konsep 

dan lain–lain kepada orang lain secara timbal balik, baik sebagai 

penyampai maupun sebagai penerima komunikasi (Walgito, 1994). 

Menurut Devito (1995, p. 24) yang berisi : 

 

“Communicology an introduction to the study of communication” 

mengatakan : “Interpersonal communication as thesending of 

message by one person, and the recievening of message by another 

person, of small group of persons with some effect and some 

immediate feed-back”. 

 

Pada umunya remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar, hal itu 

mendorong remaja untuk berpetualang, menjelajah sesuatu, mencoba 



 

 

 

 

sesuatu yang belum di alaminya. Mereka sering berkhayal, dan gelisah, 

serta berani menentang jika dirinya merasa disepelekan.  Dampak 

negatif dari komunikasi interpersonal rendah secara psikis dan sosial 

adalah jika komunikasi interpersonal rendah akan membuat seseorang 

tidak yakin dan kurang percaya diri, kurang teman dan pergaulan. 

Terdapat beberapa macam dampak komunikasi interpersonal yang tidak 

efektif yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial seseorang. 

Proses komunikasi yang efektif pada umumnya akan menghasilkan 

kualitas hubungan sosial yang baik pula. Namun sayangnya, kadang-

kadang proses komunikasi tersebut bisa berjalan dengan kurang efektif. 

Oleh karenanya, ada dampak-dampak tertentu yang bisa ditimbulkan 

akibat proses komunikasi yang kurang bagus tersebut. 

Peneliti melakukan wawancara dengan tiga siswa SMP kelas 9 di 

Semarang. Subjek pertama umur 15 tahun  mengakui tidak dekat dengan 

orangtuanya karena orangtua sangat sibuk dengan pekerjaannya bahkan 

sering keluar kota hanya untuk mengurusi pekerjaan. Subjek kedua 

umur 15 tahun mengakui tidak dekat dengan orangtuanya karena 

orangtua tidak kooperatif kepada anaknya. Apabila ada sesuatu masalah 

dan orangtua mengetahuinya, maka anak akan dimarahi dan dipukul. 

Hal ini membuat subjek kedua enggan dan merasa takut melakukan 

komunikasi yang intens dengan orangtua. Subjek ketiga umur 15 tahun 

tidak dekat dengan orangtuanya karena orangtuanya sering 

memarahinya. Mereka sering bertemu tetapi sama sekali tidak pernah 

komunikasi yang intens. Subjek ketiga ini takut kepada orangtuanya. 



 

 

 

 

Orangtuanya lebih mendominasi dan semua keputusan berada di tangan 

orangtuanya. 

Kemampuan komunikasi ini tentunya dapat dilihat dari beberapa 

bentuk yaitu mendengar responsif, mempertahankan perhatian dalam 

pembicaraan dan memberikan umpan balik terhadap lawan bicara. 

Menurut Elksnin dan Elkisni (Hertinjung, 2008. h. 156) ketrampilan 

komunikasi merupakan salah satu ciri-ciri ketrampilan sosial. Keluarga 

merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat. Orang tua sering kali 

melakukan gaya pengasuhan kepada anak mereka, yang dilakukannya 

menjadi suatu kebiasaan sehari-hari dalam pengasuhan. Menurut 

Santrock (2007. h. 185-186) gaya pengasuhan orang tua ada empat 

macam yaitu pengasuhan authoritarion (otoriter), autoritatif, permisif 

tidak peduli, dan permisif memanjakan. Seperti yang kita ketahui bahwa 

hubungan interpersonal berhubungan dengan hubungan antara seseorang 

dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan Miller (dalam Santrock, 2007, 

h. 257). Menurut Baumrind (dalam Santrock, 2007, h. 257) pola asuh 

otoriter biasanya orang tua membatasi dan menghukum yang menuntut 

anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati 

pekerjaan dan usaha orang tua. 

      Peneliti tertarik meneliti komunikasi interpersonal remaja dengan 

pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter hanya melakukan komunikasi satu 

arah (monolog) dalam komunikasi dengan anak-anaknya. Penelitian ini 

dilakukan kepada remaja awal. Sedangkan pada masa pubertasnya, 

remaja mengalami berbagai permasalahan yang sangat membutuhkan 

dukungan orang tua untuk memberikan arah yang baik. Hal tersebut 



 

 

 

 

sebagai pencegahan awal supaya remaja tidak terjerumus dalam 

pergaulan yang salah. Komunikasi interpersonal merupakan cara yang 

tepat agar remaja tidak merasa digurui oleh orangtuanya, karena pada 

komunikasi ini terlibat kedekatan secara fisik dan adanya perasaan yang 

menimbulkan empati. 

      Komunikasi satu arah yang dilakukan oleh orang tua otoriter 

tentunya sangat bertentangan dengan harapan remaja akan kebutuhan 

berkomunikasi interpersonal dengan orang tuanya. Berdasarkan 

penjabaran yang ada diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian, 

untuk mengetahui hubungan Pola Asuh Otoriter Orang tua dengan 

Komunikasi Interpersonal Remaja. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris  

hubungan antara  Pola Asuh Otoriter Orang tua dengan Komunikasi 

Interpersonal Remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis 

dan memperluas cakrawala secara ilmiah pada psikologi, 

khususnya Psikologi di bidang Psikologi sosial dan Psikologi 

perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 



 

 

 

 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memulai 

usaha guna meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan 

remaja dalam kaitannya dengan pola asuh otoriter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


