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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan suatu hal penting dalam lingkungan keluarga. 

Seorang anak akan memperoleh latihan dasar mengembangkan sikap sosial 

dengan baik dan kebiasaan berprilaku yang nantinya bisa diterapkan ke dalam 

lingkungan sosial yang lebih luas melalui kegiatan komunikasi dan interaksi 

dengan anggota keluarg. Sebuah keluarga akan berfungsi dengan optimal apabila 

di dalamnya terdapat pola komunikasi yang terbuka, ada sikap saling terbuka, ada 

sikap saling menerima, mendukung rasa aman dan nyaman serta memiliki 

kehidupan spiritual yang terjaga (Kriswanto dalam Gunawan  2013: 227). 

Sering dijumpai dalam kehidupan sehari- hari anak dengan karakter yang 

berbeda-beda. Ada yang pemalu, pendiam, keras bahkan cenderung kasar dan 

melawan kepada orang tua. Perkembangan karakter dan emosi anak sangatlah 

dipengaruhi oleh pola interaksi dan pola komunikasi dalam keluarga. Setiap orang 

tua tentunya memiliki cara atau pola masing-masing dalam berkomunikasi dengan 

anak. Sebab ada sejumlah norma yang ingin diwariskan orang tua kepada anak, 

seperti norma sosial, etika, estetika, dan moral. Komunikasi yang diharapkan 

adalah komunikasi yang efektif, karena komunikasi yang efektif dapat 

menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, serta hubungan yang  

makin baik dari tindakan (dalam Djamarah 2004 : 16). 
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Pola diartikan sebagai bentuk atau struktur yang tetap. Sedangkan  

komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang atau 

lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 

Dengan demikian, Pola komunikasi dapat diartikan sebagai pola hubungan antara 

dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang 

tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004:1). 

Fase remaja  merupakan segmen perkembangan anak yang sangat penting. 

Pada masa ini anak memiliki sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua ke 

arah kemandirian (independence). Minat serta keingintahuan terhadap sesuatu 

yang sangat besar, perenungan diri dan perhatian terhadap nilai – nilai estetika dan 

isu- isu moral. Rasa ingin tahu yang besar pada masa ini seringkali berakhir 

dengan terjadinya penyimpangan. Itulah kenapa para ahli psikologi setuju bahwa 

masa remaja menjadi masa yang paling krusial, sebab rentan terlibat masalah dan 

penyimpangan – penyimpangan sosial. Tidak hanya bagi remaja yang berada 

dalam lingkungan keluarga yang bermasalah, bahkan remaja yang berada dalam 

lingkungan keluarga harmonis juga sering melakukan penyimpangan. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

Bidang Informasi Publik Pemerintah Kota Malang tahun 2013 memaparkan 

bahwa tren pornografi terjadi pada masa remaja. Sebanyak 80% anak usia 15 – 17 

tahun mengakses pornografi secara eksplisit. Usia 11 tahun merupakan rata – rata 

usia termuda yang mengakses pornografi, serta 90% akses pornografi dilakukan 

saat mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama. Selanjutnya untuk tren 

pacaran, usia pacaran pertama kali adalah 12 – 15 tahun yang 77% adalah remaja 
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putra dan 72% remaja putri. Adapun perilaku dalam pacaran, 92% pegangan 

tangan, 82% ciuman, 63% rabaan puting, dan 17% berhubungan seksual 

(Susilorini, dkk  2013 : 26 – 29). 

Salah satu aspek psikis yang penting untuk dipupuk pada masa remaja 

terlebih untuk mereka yang berada dalam kondisi keluarga bermasalah adalah 

kepercayaan diri. Rasa percaya diri yang dimiliki akan membuat mereka tidak 

melulu menyalahkan keadaan atas permasalahan yang dialami. Rasa percaya diri 

pulalah yang akan mendorong seseorang untuk senantiasa optimis dan positif 

dalam melihat kehidupan. Sukses tidaknya seseorang dalam berinteraksi secara 

sosial terhadap lingkungannya tergantung bagaimana cara mereka 

mengembangkan rasa percaya dirinya. Seseorang bisa sukses dalam pergaulan 

dengan orang lain, mudah memperoleh teman, sukses dalam pekerjaan dapat 

menghargai dan sebagainya adalah karena rasa percaya diri yang dimiliki. Remaja 

yang memiliki rasa percaya diri, akan bertindak mandiri, dengan membuat pilihan 

dan mengambil keputusan sendiri seperti menjalin relasi dengan segera dengan 

penuh keyakinan yang memiliki persepsi yang positif, sehingga merasa bangga 

atas prestasinya, mendekati tantangan baru yang penuh antuasias, dan mau 

melibatkan diri dengan lingkungan yang lebih luas, menunjukkan sederetan 

perasaan emosi yang luas dengan mengungkapkan kasih secara spontan serta 

mampu mempengaruhi orang lain (Meitasari dalam wahyuni 2004:2).  

 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Malang merupakan salah satu 

lapas yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan yang berdiri di atas lahan seluas 13.780 m2 dan luas bangunan 
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4.107 m2 dengan kapasitas daya tampung 164 orang. Lapas perempuan kelas IIA 

Malang merupakan lapas pusat khusus perempuan untuk wilayah Jawa Timur. 

Karena itulah penghuni lapas berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti 

Surabaya, Pasuruan, Pronolinggo, dan lain sebagainya. Saat ini Lapas Perempuan 

kelas IIA Malang menampung  lebih dari kapasitas. Pada selasa 06 Juni 2017 

terdapat 474 warga binaan lapas dengan 405 narapidana, 62 tahanan serta 7 bayi 

yang ditempatkan di blok – blok sesuai dengan kasus tindak pidana yang 

dilakukan. Berdasarkan observasi singkat yang dilakukan peneliti pada selasa 06 

Juni 2017 di lapas perempuan kelas IIA Malang, bentuk bangunan lapas ini 

terkesan seperti bangunan biasa yang tidak menampakkan bahwa itu adalah 

hunian orang – orang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan 

untuk persentase tindak pidana kejahatan yang ada di Lapas Perempuan kelas IIA 

Malang, 75% adalah mereka yang terlibat dalam kasus tindak pidana Narkotika, 

sedangkan 25% sisanya adalah tindak pidana pembunuhan, pencurian, korupsi 

dan penipuan. Untuk kunjungan keluarga dan kerabat, Lapas wanita Kelas IIA 

Malang membuka jadwal kunjungan setiap hari dengan durasi waktu 30 menit 

apabila baik narapidana dan keluarga berkelakuan baik selama kunjungan. 

Sedangkan untuk keluarga dari narapidana yang berasal dari luar kota dan jarang 

melakukan kunjungan diberi durasi waktu selama 45 menit. Sehingga menjadi 

pekerjaan yang tidak mudah kemudian bagi wanita yang berstatus narapidana 

untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya. Selain persoalan 

jarak, untuk melakukan komunikasi tidaklah semudah dulu, sebab adanya durasi 

waktu kunjungan yang berlaku. Selain itu, wanita yang berstatus narapidana 
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memiliki kondisi emosional khusus, yakni perasaan bersalah dan menyesal telah 

melakukan kesalahan dan meninggalkan anaknya. 

Remaja yang berada dalam kondisi di mana salah seorang panutan (ibu) 

berstatus narapidana tentunya membawa dampak psikologis tersendiri. Secara 

tidak langsung, ia akan dituntut untuk menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri 

mengingat ia harus tinggal di tempat yang berbeda dengan orang tua untuk waktu 

yang relatif lama. Kepercayaan diri itulah yang dibentuk melalui komunikasi yang 

intens dengan ibu. Hawari (dalam Nora & Erlina 2011:55) mengungkapkan 

bahwa komunikasi antara ibu dan anak adalah komunikasi yang melibatkan unsur 

– unsur penerimaan, kehangatan, dan kasih sayang sehingga membentuk saling 

pengertian antara ibu dan anak. Bagaimana cara anak mengatasi masalah, dapat 

menerima kekurangan dirinya, bagaimana anak dapat memanfaatkan waktu 

dengan baik, dan bersemangat dalam menjalani hidup penting dipahami anak 

dengan cara berkomunikasi secara lancar, nyaman, dan akrab dengan ibu (Fuad 

dalam Nora & Erlina 2011:55). 

Atas dasar itulah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pola komunikasi yang dilakukan narapidana wanita dalam membangun rasa 

percaya diri pada anak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bentuk pola komunikasi apa yang 

digunakan oleh narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 

IIA Malang dalam membangun  rasa percaya diri pada anak ? 
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk memetakan pola komunikasi narapidana wanita di lapas perempuan kelas 

IIA Malang dalam membangun rasa percaya diri pada anak. 

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diungkapkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

D.1 Manfaat  Teoritis:

Dapat digunakan untuk menambah wacana komunikasi interpersonal  yang terjadi 

dalam lingkungan keluarga khususnya terkait pola komunikasi yang dilakukan 

seorang narapidana wanita dalam membangun rasa percaya diri pada anak. 

D.2 Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberi masukan kepada narapidana wanita 

tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak remajanya guna menumbuhkan 

rasa percaya diri sang anak. 


