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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aspek paling sentral dalam menjalin hubungan antar 

manusia. Baik komunikasi intrapersonal maupun komunikasi interpersonal, 

keduanya dibutuhkan oleh manusia. Komunikasi yang akan lebih jauh dibahas 

dalam penelitian ini adalah komunikasi antarpribadi (interpersonal 

communication). Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung 

di antara dua atau lebih orang yang memiliki hubungan yang mantap dan jelas. 

Artinya, setiap individu yang terlibat di dalamnya membutuhkan komunikasi 

interpersonal yang baik antara komunikator dan komunikannya untuk membina 

suatu hubungan yang harmonis. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan 

Deddy Mulyana tentang komunikasi interpersonal yaitu proses komunikasi yang 

berlangsung secara tatap muka, sehingga memungkinkan pesertanya dapat 

menangkap reaksi yang ditimbulkan baik secara verbal atau non verbal (Mulyana, 

2005:73). 

“Manusia Indonesia yang berkualitas hanya akan lahir dari remaja yang 

berkualitas, remaja yang berkualitas hanya akan tumbuh dari anak yang 

berkualitas” (TOR dalam Mudjijiono, et al., 1995).Komunikasi interpersonal 

terjadi dalam komunikasi keluarga. Komunikasi sangat penting untuk membina 

sebuah hubungan dalam keluarga, sebab tanpa adanya komunikasi, hubungan 

yang akrab tidak dapat terjalin. Keluarga memiliki peran yang sangat penting 
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dalam upaya mengembangkan atau membentuk pribadi dan karakter anak. Dalam 

keluarga, seorang anak belajar bersosialisasi, mamahami menghayati, dan 

merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam kebudayaan. Hal 

tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka acuan di setiap tindakannya dalam 

menjalani kehidupan. 

Keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang dibentuk oleh bagian-

bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Komunikasi melalui interaksi 

yang dilakukan dalam sebuah keluarga berbeda satu sama lain, terutama 

komunikasi interpersonal yang dilakukan orang tua khusunya Ibu dalam 

mengasuh anaknya. Dengan komunikasi yang baik, nilai-nilai yang baik dapat 

dibentuk. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menunjukkan bahwa 

ada penerimaan orangtua kepada anaknya (Kuntaraf, 1999:205). 

Keluarga tentunya akan memainkan peranan yang penting dalam memenuhi 

kebutuhan moral dan norma-norma. Pendidikan nilai-nilai moral harus 

ditanamkan kepada anak sedini mungkin agar nantinya dapat membentuk 

kepribadian atau karakter anak sesuai yang diharapkan. 

Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi 

juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, 

respek dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang sangat 

dicintainya. Bagi orang tua terutama Ibu, yang memainkan peranan penting dalam 

perkembangan sikap-sikap positif terhadap penanaman nilai-nilai kehidupan. 

Hubungan ibu dan anak yang positif adalah dasar untuk meningkatkan anak agar 

menjadi lebih baik. 
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Seorang Ibu memiliki kesempatan dan potensi yang lebih besar untuk 

berperan secara langsung sebagai peletak dasar pada anak, yakni peletak dasar 

atau landasan pembentukan kepribadian atau karakternya. Sebab Ibulah yang 

paling dekat dengan anak sejak awal pertumbuhannya, sesuai dengan tugas 

pokoknya. Sedangkan ayah kemungkinan besar lebih banyak di luar rumah karena 

menjalankan tugasnya mencari nafkah keluarga. Dan walaupun dalam perkawinan 

suami istri mempunyai tanggung jawab yang sama, tetapi kenyataan menunjukkan 

bahwa tugas terbesar dalam mendidik anak dipikul oleh sang Ibu. Ibulah yang 

pertama menjaga anak agar memperoleh perhatian dan sekaligus mengajar 

anaknya bahwa ia tidak dapat berbuat sewenang-wenang. Ibu yag harus mendidik 

si anak menempatkan diri secara wajar dalam hubungan keluarga (Sobur, 

1986:38). 

Mendidik anak adalah tugas yang sangat mulia, seorang Ibu memegang 

peranan penting dalam mendidik anak di lingkungan rumah tangga, sebab Ibulah 

yang setiap hari di rumah. Seorang Ibu adalah guru pertama dan paling penting 

bagi anak-anak. Menurut Munandar (1985:46), bahwa seorang Ibu cukup 

mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengamati dan mengenal anaknya 

sebagai individu, tidak hanya sebagai anggota kelompok. Ibulah yang paling 

mengetahui minat anak, mengetahui bahwa anak perlu dorongan dan pujian. Dan 

cara yang paling baik untuk merangsang mentalnya adalah dengan memberi 

dorongan, pujian dan kasih sayang. Ini akan menambah rasa harga diri anak, 

kepercayaan pada diri sendiri. Anak-anak yang mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan potensi-potensinya secara optimal akan tumbuh menjadi anak-
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anak bahagia, produktif dan kreatif, sehingga mereka akan lebih mampu 

menghadapi macam-macam masalah dan tantangan hidup. 

Itulah sebabnya seorang Ibu sangat perlu membimbing anaknya untuk 

mengendalikan tingkah laku melalui pendidikan karakter anak di dalam keluarga. 

Dasar pembentukan karakter anak sebaiknya diterapkan pada usia sekolah dasar, 

karena mengingat usia sekolah dasar merupakan sebuah fondasi dalam 

pembentukan kepribadian anak dan terbukti sangat menentukan kemampuan anak 

dalam mengembangkan potensinya. 

Masa usia sekolah dasar merupakan masa emas dalam penanaman karakter 

yang kuat sebagai bekal masa depan. Oleh karena itu, dalam membentuk karakter 

anak, perlu komponen-komponen yang mendukung berlangsungnya pembentukan 

karakter agar terjadi keseimbangan dan keselarasan dalam pembentukan karakter 

anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan 

orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% 

berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir 

dasawarsa kedua. 

Proses pembentukan karakter itu menunjukkan keterkaitan yang erat antara 

fikiran, perasaan, sikap, dan tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan 

sangat kuat dan sulit dihilangkan. Dari wilayah akal terbentuk cara berfikir dan 

dari wilayah fisik terbentuk cara berperilaku. Cara berfikir menjadi visi, cara 

merasa menjadi mental, dan cara berprilaku menjadi karakter. Apabila hal ini 

menjadi pengulangan yang terus-menerus menjadi kebiasaan,  maka karakter itu 
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akan muncul dan terbentuk. Karena karakter adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang tanpa melalui proses pemikiran. 

Dari sini sudah sepatutnya pembentukan karakter dimulai dari dalam 

keluarga, yang merupakan lingkungan pertama dalam proses menanamkan 

pendidikan. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika ia 

tumbuh pada lingkungan yang berkarakter pula. Membentuk karakter anak 

merupakan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup.Pola dan kualitas 

membimbing keluarga yang disiplin di lingkungan keluarga sangat ditentukan 

oleh kualitas dan kesiapan orang tua untuk melaksanakan tugas-tugasnya, 

khususnya melalui peran edukatif (sosialisasi). Menurut pendapat Husain Haikal 

(2012) dalam bukunya yang berjudul “Wanita Dalam Pembinaan Karakter 

Bangsa”, menjelaskan bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat 

kompleks dalam sebuah keluarga, perempuan paling berperan dalam membentuk 

karakter dan mental generasi muda, yang dalam hal ini berarti anaknya. Selain itu, 

Kuntaraf juga menyatakan bahwa sebelum seorang anak tiba ke tangan pendidik 

atau guru di sekolahnya, peran dan fungsi orangtua khususnya Ibu sangat 

berpengaruh besar dalam upaya mengarahkan perkembangan anak, mengingat Ibu 

sebagai orang yang melahirkan buah hatinya pasti lebih memahami pribadi 

anaknya jika dibandingkan dengan orang lain (Kuntaraf, 1999:199).  

Sebuah penelitian di Amerika menemukan fakta bahwa 90% kasus 

pemecatan disebabkan oleh perilaku buruk seperti tidak bertanggung jawab dan 

hubungan interpersonal yang buruk. Seiring dengan perkembangan zaman, 

pendidikan moral atau tingkah laku dalam lingkungan terdekat yaitu keluarga 
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terutama Ibu mulai luntur, sehingga menimbulkan pembentukan karakter yang 

negatif. Arus globalisasi menyerang di segala aspek kehidupan bermasyarakat, 

tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat pedesaan. 

Dengan demikian kesadaran orangtua terutama Ibu akan kedudukannya 

dalam keluarga, keterbukaan dan kemampuannya mendidik anak-anaknya, inilah 

yang akhirnya menentukan corak kepribadian dalam segala hal. Seperti yang 

dikatakan Everett M. Rogers, bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. 

Dari uraian di atas dan adanya fenomena bahwa proses komunikasi 

interpersonal dalam keluarga khususnya Ibu sangat diperlukan dalam 

pembentukan karakter anak, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji 

lebih dalam mengenai “Proses Komunikasi Interpersonal Seorang Ibu dalam 

Pembentukan Karakter Anak (Studi pada Wanita Karir dan Ibu Rumah 

Tangga di Perumahan Landungsari Asri Malang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Proses Komunikasi Interpersonal Seorang Ibu dalam 

Pembentukan Karakter Anak studi pada Wanita Karir dan Ibu Rumah 

Tangga di Perumahan Landungsari Asri Malang? 
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2. Bagaimana Perbandingan antara Wanita Karir dengan Ibu Rumah 

Tangga dalam Mengimplementasikan Komunikasi Interpersonal dengan 

anak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses komunikasi interpersonal seorang Ibu dalam 

pembentukan karakter anak studi pada wanita karir dan Ibu rumah tangga 

di Perumahan Landungsari Asri Malang? 

2. Untuk mengetahui perbandingan antara wanita karir dengan Ibu rumah 

tangga dalam mengimplementasikan komunikasi interpersonal dengan 

anak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

penulis mengenai proses komunikasi interpersonal seorang Ibu dalam 

pembentukan karakter anak. 

2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saluran 

akademis dalam bidang studi komunikasi khususnya mengenai proses 

komunikasi interpersonal seorang Ibu dalam pembentukan karakter anak. 
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3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi pihak lain atau masyarakat luas yang ingin mengadakan penelitian 

pada pembahasan lebih lanjut tentang proses komunikasi interpersonal 

seorang Ibu dalam pembentukan karakter anak studi pada wanita karir 

dan Ibu rumah tangga di Perumahan Landungsari Asri Malang. 

 

 

 


