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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia berinteraksi dengan individu 

lainnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan manusia adalah mahkluk sosial yang 

selalu membutuhkan orang lain disekelilingnya. Sejak manusia tersebut bangun 

tidur hingga tidur pada malam hari, setiap orang melakukan interaksi satu sama 

lain. Saat berkomunikasi dengan individu lainnya, maka individu tersebut 

mendapatkan suatu pandangan dan juga informasi mengenai dirinya yang 

diberikan dengan lawan bicaranya tersebut. Seperti yang dikatakan oleh (West 

dan Turner, 2008), manusia akan membentuk dan dibentuk oleh society melalui 

interaksi.  

Kepribadian seorang individu terjadi sepanjang hidupnya selama ia 

bernapas. Komunikasi merupakan hal yang sangat berperan penting dalam 

kehidupan seseorang terlebih untuk pertumbuhan pribadi orang itu sendiri. 

Melalui komunikasi seorang individu tentu saja dapat menemukan siapa 

dirinya, mengembangkan konsep yang ada dalam diri (konsep diri), dan juga 

penetapan hubungan dengan lingkungan disekitarnya. Hubungan yang 

diciptakan seorang individu di lingkungan sekitar menentukan kualitas hidup 

orang tersebut. Adapun konsep diri seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh 

keluarga, dan orang-orang yang berada disekitarnya, termasuk teman akrab.  
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Pada masa remaja, dimana seseorang dilihat proses dalam 

pertumbuhannya, baik itu dalam pembentukan konsep dirinya. Menurut Depkes 

RI (2009) mengkategorikan batasan umur remaja sebagai berikut: remaja awal 

(12 tahun- 15 tahun) dan remaja akhir (18 tahun – 21 tahun) yang dimana subjek 

penelitian ini yaitu mahasiwa angkatan 2014, yang masuk dalam kategori 

remaja akhir yaitu sekitar umur 18 hingga 21 tahun. Remaja dalam rentan usia 

tersebut sedang mengalami pencarian identitas diri, dan pembentukan konsep 

diri seiring bertambahnya usia. 

Deddy Mulyana (2008) menyatakan, konsep diri yang paling dini 

umumnya dipengaruhi oleh keluarga, dan orang-orang terdekat lainnya, 

termasuk teman akrabnya. Komunikasi yang terjalin dimulai pertama kali di 

dalam keluarga, dan konsep diri seseorang terbentuk dari sana pula. Seorang 

individu melihat perspektif orang lain tentang dirinya dapat dibentuk dari 

komunikasi yang dilakukannya di keseharian. Seperti yang diketahui bahwa 

keluarga yang utuh yaitu keluarga yang terdiri dari: ayah, ibu, dan anak. 

Sebaliknya keluarga yang tidak utuh yaitu keluarga yang mengalami perceraian, 

kematian atau tidak ada adanya kehadiran dari kedua orang tuanya. Dari 

keluarga yang utuh dan tidak utuh mempunyai perbedaan akan pengaruh pada 

perkembangan anak. Keluarga yang utuh tidak hanya sekedar utuh dalam arti 

berkumpulnya ayah dan ibu, akan tetapi utuh dalam arti tidak hanya dalam fisik 

namun psikis juga. Keluarga utuh yang dimaksud disini ialah terpenuhnyai 

kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga satu sama lain sebagaimana mestiya. 
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Keluarga broken home biasanya digunakan untuk menggambarkan 

keluarga yang terpecah dikarenakan orang tua yang tidak lagi perduli dengan 

keadaan atau kondisi keluarganya. Keadaan yang dimana kedua orang tua 

tersebut sudah tidak memikirkan tentang buah hati dari perkawinannya. Akan 

tetapi broken home juga bisa diartikn dengan keluarga yang kurang harmonis, 

kurang rukun, dan tidak berjalan layaknya keluarga sebagai mana mestinya. Tak 

sedikit keluarga yang tidak harmonis ini dapat mengakibatkan pertengkaran 

serta berakhir dengan perceraian dan pasti sangat berdampak pada anak-

anaknya terkhususnya saat anak tersebut menginjak usia remaja. Seperti 

contohnya para artis yang bercerai dan menyebabkan anaknya merasakan 

dampak dari perceraian tersebut, seperti Anang-KD, Jamal Mirdad-Lydia 

Kandou, Marshanda-Ben, Ahmad Dhani-Maia, Rifky Balwel-Risty Tagor, dan 

masih banyak lainnya. Banyak perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun 

semakin meningkat jumlahnya. Seperti data yang di dapatkan peneliti dari 

Badan Pusat Statistik yang tertera seperti berikut : 
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Diagram 1.1 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Masa remaja dilihat sebagai suatu masa dimana seseorang dalam proses 

pertumbuhan. Dilihat dari segi psikologi menurut (Ahmadi, 2007:221), remaja 

adalah dimana individu mengalami masa transisi dari masa awal remaja (10th-

12th) dan berakhir pada (18th-22th). Saat seorang remaja berusia  seperti yang 

disebutkan sebelumnya mengalami pencarian identitas diri, dan tentunya pada 

masa transisi tersebut membutuhkan dampingan dan kasih sayang orang tua. 

Pembentukan konsep diri remaja yang bersal dari keluarga yang utuh dan 

broken home tentunya berbeda. Konsep diri seorang individu terbagi atas dua, 

yaitu negatif dan positif. Saat seseorang merasa dirinya diterima oleh 

lingkungan disekitarnya akan mengarah pada konsep diri positif dan begitu pula 

sebaliknya, seseorang yang merasa dirinya tidak diterima akan mengarah pada 

konsep diri yang cenderung negatif. Adapun faktor dari pembentukan konsep 
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diri seorang remaja adalah orang tua, teman dekat, masyarakat dan belajar 

(Baldwin dan Holmes dalam Jurnal Chitia, 2008). 

Faktor pembentukan konsep diri seorang remaja terbentuk melalui 

proses ia belajar sejak kecil hingga dewasa. Mulai dari pola asuh orang tua, 

lingkungan, pengalaman sangat memberikan dampak yang sangat penting 

terhadap pembentukan konsep diri remaja. Konsep diri mempunya sifat yang 

dinamis, dalam arti tidak luput dari perubahan yang dapat terjadi seiring 

berjalannya waktu dan apa saja yang orang tersebut lewati di kehidupannya. 

Pembentukan konsep diri remaja broken home melalui komunikasi antar 

pribadi menjadi menarik untuk diteliti. Bagaimana konsep diri remaja broken 

home terbentuk, ditinjau dari komunikasi interpersonal yang ia lakukan dengan 

teman akrabnya yang sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, perempuan-

perempuan). Pentingnya hal tersebut diteliti melalui komunikasi interpersonal, 

dikarenakan komunikasi adalah hal utama juga penting dan dari komunikasi 

konsep diri seorang terbentuk. Dari segi komunikasi interpersonal 

perkembangan masusia berproses dan terbentuk, itulah yang menurut peneliti 

menjadi penting diteliti dan diketahui agar dapat berkontibusi dalam 

pengembangan keilmuan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana komunikasi 
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antarpribadi remaja broken home dengan teman akrabnya dalam pembentukan 

konsep diri pada mahasiswa jurusan ilmu komunikasi angkatan 2014 di 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini yakni untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena 

komunikasi antarpribadi remaja broken home dengan teman akrabnya terkait 

dengan pembentukan konsep diri mahasiswa jurusan ilmu komunkasi angkatan 

2014 di Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

pengembangan keilmuan komunikasi khususnya dalam konteks konsep diri 

dan keterbukaan diri remaja dari keluarga broken home. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai masukan kepada mahasiswa ilmu komunikasi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 


