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BAB I 

Pendahuluan 

 

I.1 Latar Belakang 

 

 Setiap manusia memiliki cara berkomunikasi yang unik antara masing-

masing individu. Semua dengan caranya mereka yang khas sesuai dengan 

personality yang mereka miliki. Setiap interaksi yang dilakukan masing-masing 

individu juga akan dipengaruhi oleh kondisi psikologi yang sedang mereka alami, 

seakan itu merupakan rekam jejak dari pengalaman yang sudah dialaminya. 

Masing-masing memiliki caranya sendiri untuk berinteraksi satu sama lain untuk 

menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan dengan beragam cara; baik 

verbal maupun non-verbal. Sering kali kondisi psikologis yang dialami oleh setiap 

individu inilah yang dapat menjadikan hambatan dalam tersampaikannya pesan, 

dan hal ini sering kali terjadi dalam hubungan antara orang tua dan anak dalam 

lingkup broken-home. 

 Urusan kawin cerai sekarang bukan lagi sebuah hal yang tabu terjadi di 

Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta. Segala alasan dikeluarkan dari 

tidak ditemukannya lagi kecocokan di dalam hubungan rumah tangga, hingga 

kekerasan di dalam rumah tangga yang sudah kelewatan batas. Kegiatan kawin-

cerai yang telah menjadi lazim ini kemudian tidak diikuti dengan kelaziman 

hubungan baik antara orang tua dan anak yang ‘terjebak’ dalam keadaan ini.  
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Sering kali hubungan antara orang tua dan anak yang berada dalam keadaan 

seperti ini mendadak tidak lagi harmonis. Mereka menjadi saling menyalahkan, 

dan sering kali menjadikan sang anak merasa tertekan dengan keadaan yang 

sedang mereka alami.  

 Interaksi antara kedua belah pihak yang seharusnya memudahkan orang 

tua untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada anak seperti 

terputus ditengah jalan. Jembatan yang tadinya menghubungkan kedua interaksi 

ini menjadi terputus karena interaksi yang terjadi tidak lagi dua arah melainkan 

satu arah, dan itu pun terkadang sulit dipahami oleh kedua belah pihak. Orang tua 

sering menemukan anak mereka tidak dapat mengerti apa yang mereka inginkan, 

di lain sisi anak menemukan orang tua tidak dapat mengerti apa yang terjadi pada 

diri mereka dan apa yang mereka rasakan. Kejadian ini merupakan sebuah hal 

yang sering sekali terjadi dalam hubungan interaksi orang tua dan anak dalam 

lingkup broken home. Karena seringnya terjadi kesalahpahaman antara kedua 

individu menghasilkan pola hubungan yang tidak efektif di dalam hubungan 

tersebut.  

 Dalam keadaan keluarga yang broken home, sebenarnya bukan hanya 

komunikasi yang memburuk, tapi banyak juga keadaan lain yang mengakibatnya 

hilangnya keseimbangan dalam hubungan komunikasi di dalam keluarga. Ketika 

keseimbangan hubungan dalam keluarga hilang, maka beberapa individu yang ada 

di dalam satu keluarga itu akan mengurangi ketertarikan diri mereka satu sama 

lain yang dapat berdampak pada pengabaian afektif dalam keluarga. Hal ini 

menjadi sangat menarik untuk diteliti, terutama dalam apabila keluarga memiliki 
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anak yang berada dalam usia remaja. Hal ini dikarenakan dalam usia remaja 

merupakan masa para remaja untuk mencari identitas diri mereka. Dalam masa 

remaja, individu akan terjadi pergolakan internal untuk menemukan identitas diri 

dan tentang eksistensi hidup mereka sendiri. Keadaan broken home keluarga akan 

menjadi sebuah faktor negatif dalam penemuan identitas yang seharusnya mereka 

capai. Remaja kemudian akan mengalami kebingungan identitas yang membuat 

mereka mudah marah dan tidak mau mengerti apa yang berusaha disampaikan 

oleh orang tua dan sebaliknya. Dari keadaan broken home ini pun kemudian 

interaksi antara orang tua dan anak perlahan-lahan akan luntur seiring dengan 

berkembangnya jarak dan intensitas interaksi antara orang tua dan anak, dimana 

yang terus menerus berkembang adalah rasa keterpisahan dari realitas. Rasa 

keterpisahan dari realitas ini menjadikan anak malas untuk mencoba berinteraksi 

dengan orang tua, dimana hubungan verbal hampir tidak pernah terjadi, dan 

hubungan non-verbal negatif yang lebih sering terjadi.  

 Broken home sendiri datang dari banyak faktor, akan tetapi hampir jelas 

bahwa peran psikologis memiliki peranan penting dalam realita ini. Peranan 

psikologis ini juga mengakibatkan hilangnya hubungan verbal antara anak dan 

orang tua dan meningkatkan hubungan non-verbal negatif antara orang tua dan 

anak. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat mengungkapkan fenomena broken 

home dengan baik agar dapat menjadi bahan analisis yang berguna untuk 

kedepannya.  
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I.2 Identifikasi Masalah 
  

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada kondisi dimana banyak orang 

tua dan anak yang berada dalam lingkup broken home memiliki kecenderungan 

untuk memiliki hubungan yang kurang harmonis, baik itu verbal maupun non-

verbal. Hal ini dikarenakan anak biasanya memiliki pandangan yang negatif 

terhadap orang tua yang dianggap menjadi alasan utama penyebab kehancuran 

hubungan keluarga. Sesuai dengan asumsi yang diberikan oleh Erich Fromm, The 

Art Of Loving, 1956 tentang broken home, dimana perasaan benci dari anak ke 

orang tua akan perlahan muncul karena anak merasa kesepian dan merasa terpisah 

dari keharmonisan keluarga yang dulu pernah mereka rasakan. Kekecewaan 

terhadap orang tua kemudian muncul tergantung dari intensitas rasa kesepian dan 

seringnya interaksi yang sering mereka lakukan satu sama lain.  

Dari fakta yang sering terjadi di atas itulah, peneliti kemudian 

mengembangkan asumsi pertanyaan bagaimana interaksi antara orang tua dan 

anak broken home sebenarnya lebih sering terjadi?  

  

I.3 Research Question 
 

1. Bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anak untuk 

menyampaikan pesan atau keinginan lewat komunikasi sehari-hari?  

2. Bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anak broken home 

menjadi rusak dan akhirnya menjadikan seringnya pesan dari masing-
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masing individu tidak dapat diterima dengan baik? 

 

I.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk menemukan kelaziman interaksi antara orang tua dan anak dalam 

lingkup broken home. 

2. Untuk menemukan hambatan yang sering terjadi antara orang tua dan anak 

broken home yang dapat menyelesaikan masalah komunikasi antara 

keduanya.  

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

 

• Secara Teoritik : Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap 

dapat menemukan kesalahan apa yang terjadi dalam interaksi antara 

orang tua dan anak dalam lingkup broken home. 

• Secara Praktis : Diharapkan agar para orang tua dan anak yang 

berada di dalam lingkup broken home dapat menyelesaikan masalah 

komunikasi yang dimiliki dan mulai menjalin hubungan yang lebih 

baik.  

	   	  




