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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perceraiaan adalah berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri dalam 

suatu keluarga. Perceraian tentunya bukan suatu hal yang diinginkan oleh banyak 

pihak dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kasus perceraian adalah 

kasus yang paling banyak terjadi di kalangan suami istri dalam sebuah keluarga. 

Hal ini juga menunjukan jika semakin banyaknya jumlah anak broken home  yang 

diakibatkan karena kasus perceraian dari orang tua mereka.  

Dalam sumber data dari “Badan Pusat Statistik” Indonesia angka perceraian 

indonesia dari setiap tahunnya selalu meningkat. Jumlah terakhir angka perceraian 

di Indonesia sendiri ialah 347.256 di tahun 2015 dan di prediksi akan slalu 

meningkat.  Data tersebut membuktikan bahwa jumlah kasus perceraian di 

Indonesia semakin tinggi dan selalu meningkat di setiap tahunnya. Data dari bagian 

penelitian dan pengembangan (litbang) kemenag (2016) yang telah melakukan 

studi empiris mengenai fenomena ini ialah, setidaknya ada 4 alasan umum atau 

faktor utama perceraian di Indonesia. Salah satu faktor terbesar pemicu terjadinya 

perceraian adalah perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, serta faktor ekonomi 

yang menyebabkan ketidak harmonisan lagi dalam keluarga sehingga terjadinya 

perceraian tersebut. 

Perceraian yang terjadi di sebuah keluarga  tentunya akan mempengaruhi 

proses komunikasi serta  hubungan yang terjalin di dalam keluarga tersebut. 

Hubungan yang terjalin tidak baik antara orang tua menyebabkan ketidak 

harmonisan sehingga mengganggu proses komunikasi yang ada di dalam keluarga 

tersebut. Tidak hanya berperngaruh pada komunikasi antar orang tua namun dapat 

berdampak juga pada hubungan atau komunikasi dari anak itu sendiri. Keadaan 

keluarga seperti itu  adalah salah satu dari suatu keadaan keluarga broken home.  
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Komunkasi dalam keluarga broken home sangatlah penting namun kadang 

dalam keluarga broken home, komunikasi tersebut tidak dapat berjalan dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Amalia (2017) dimana dalam 

keluarga broken home komunikasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik di 

karenakan kesibukan ego masing-masing anggota keluarga, ataupun karena terlalu 

besarnya dampak yang diakibatkan oleh konflik dalam rumah tangga, sehingga hal 

tersebut mengganggu intensitas dan frekuensi komunikasi. Pada akhirnya yang 

terjadi adalah terciptanya jarak antara anak dan orang tua sehingga dalam keluarga 

tersebut  tidak dapat merasakan keharmonisan dan kenyamana dalam sebuah 

keluarga. 

Figur kedua orang tua yang hilang dikarenakan permasalahan rumah tangga 

yang menyebabkan perceraian ini tentu berdampak kepada anak-anak. Hal ini 

dikarenakan anak-anak yang menghadapi perceraian dari kedua orang tua mereka 

tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. 

Menurut dua sumber yaitu orang terdekat dari peneliti, dampak perceraian dari 

kedua orang tua yang ia rasakan adalah rasa tidak percaya diri dan trauma akan 

perpisahan yang terjadi dari orang tuanya. Ia mengatakan ketika orang tuanya 

bercerai ia cukup depresi dikarenakan ke tidak siapan serta ke tidak nyamanan 

ketika harus berkomunikasi kepada orang tuanya karena hubungan orang tuanya 

yang tidak harmonis.  

Ketika sang ayah ingin menyampaikan suatu informasi kepada sang ibu, sang 

ayah menjadikannya (anak) sebagai perantara dan begitu juga sebaliknya. Sehingga 

ia cukup mengalami keterpurukan yang cukup lama pasca perceraian dari orang 

tuanya. Salah satu sumber juga mengatakan terkadang ayah dan ibu yang sudah 

bercerai masih saling berkomunikasi walaupun tidak seharmonis dahulu.  Hal ini 

juga menjadi salah satu hal yang mendorong peneliti untuk meneliti secara dalam 

terhadap narasumber yang lain ketika mengalami keadaan keluarga yang sama 

seperti sumber di atas. 

Komunikasi interpersonal antara anak dengan orang tua maupun istri dengan 

suami adalah jenis komunikasi yang dianggap paling efektif dalam upaya 
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mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena sifatnya dialogism 

berupa percakapan1.  Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan lebih fokus 

kepada bagaimana pola komunikasi dalam keluarga broken home yang terdiri dari 

ayah, ibu, dan dan anak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

 

1. Bagaimana Pola Komunikasi Interpersonal antara orang tua kandung dengan 

anak dalam Keluarga Broken Home? 

2. Bagaimana Pola Komunikasi Interpersonal anak dengan anak dalam Keluarga 

Broken home. 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

1. Untuk mengetahui Pola Komunikasi Interpersonal antara orang tua kandung 

dengan anak dalam Keluarga Broken Home. 

2. Untuk mengetahui Pola Komunikasi Interpersonal anak dengan anak dalam 

Keluarga Broken Home 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat teoritis 

    Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi baru bagi 

mahasiswa/i  Ilmu komunikasi maupun jurusan lain ataupun masyarakat luas akan 

komunikasi interpersonal yang terjalin di dalam keluaraga Broken Home. Selain 

diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang konteks-konteks komunikasi 

khususnya komunikasi interpersonal dan psikologi komunikasi, penelitian ini juga 

                                                           
1 Muslimin, Komunikasi Pembangunan, 2010, (Malang:Jurusan Ilmu komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Kampus III), hal 36 
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diharapkan mampu memberikan wawasan tentang psikologi seseorang ketika 

mengalami suatu keadaan yang tidak di inginkan serta pengetahuan tentang 

perpaduan anatara kajian ilmu komunikasi dengan psikologi.  

 

b) Manfaat Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang komunkasi 

interpersonal dalam keluarga broken home kepada masyarakat luas, sehingga dapat 

mengenali fungsi, dampak serta pentingnya dari komunikasi interpersonal tersebut 

dalam sebuah keluarga maupun aktifitas sehari-hari.  

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan data yang akurat tentang 

bagaimana sebuah keluarga yang tidak harmonis atau broken home dapat menjalin 

komunikasi pasca berpisah sehingga masyarakat khususnya orang tua dalam 

memahami pentingnya komunikasi secara interpersonal terhadap orang terdekat 

seperti anak atau keluarga lainnya. 

 


