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1.1     Lata r Belakan g 

Kom unikasi menjadi kebutuhan yan  g sangat fundamental bagi kehidupan 

sosial manusia.         Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain 

untuk bertahan hidup. Hal tersebut berhubungan dengan terciptanya antar manusia 

apabila manusia melakukan suatu komunikasi. Proses komunikasi merupakan 

pondasi dasar dari segala yang berhubungan dengan sosial (dalam arti 

kebersamaan aktivitas) yang memiliki fungsi organisme yang hidup. Proses 

kebersamaan tersebut adalah sesuatu yang bersifat mendasar untuk: individu 

berkembang; terbentuk dan kelangsungan hidup kelompok - kelompok manusia; 

serta untuk terjadinya antar hubungan interaksi dan komunikasi di antara sesama 

kelompok manusia tersebut (Sendjaya, 2007: 4.4 ).  

Komunikasi diartikan sebagai suatu proses dimana individu dalam 

berhubungan dengan golongan, organisasi, maupun kelompok masyarakat 

membuat dan menggunakan informasi sebagai keterkaitan antara satu sama lain 

dan lingkungan (Ruben  dan  Stewart, 2006:19). Komunikasi dapat berfungsi 

sebagai kelangsungan hidup dari individu yang mencakup: keamanan fisik, 

meningkatkan kesadaran pribadi, mewujudkan diri sendiri kepada orang lain 

untuk menggapai ambisi pribadi, serta sebagai keberlangsungan hidup di tengah 

masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial sehingga keberadaan 

individu tersebut diakui di suatu masyarakat (Mulyana, 2002). 
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Setiap orang pada dasarnya mempunyai cara atau pola komunikasi yang 

berbeda. Pola komunikasi ini melalui lambang tertentu menjadi sebuah sistem 

dalam penyampaian sebuah pesan yang mengandung isi dan memerlukan timbal 

balik dalam mengubah perilaku individu lainnya. Pola     ko  munikasi tersebut dapat 

dipahami sebagai pola relasi atau hubungan di antara minimal dua orang bahkan 

lebih untuk mengirim serta menerima pesan secara tepat sehingga pesan yang 

disampaikan tersebut diterima dengan jelas (Djamarah, 2004). Komunikasi 

dikaitkan pada perilaku atau tindakan individu ketika mengirim serta menerima isi 

pesan yang mengalami gangguan (noise) pada situasi tertentu, mampu 

mempengaruhi pada konteks tertentu memiliki kesempatan dalam melakukan 

umpan balik (DeVito, 2011:24).  

Komunikasi    keluarga merupakasi komunikasi yang timbul dan terjadi pada 

keluarga, bagaimana personel keluarga saling berinteraksi dengan personel 

keluarga lainnya, serta sebagai                media untuk menyusun dan mengoptimalkan nilai   -

nilai yang diperlukan dalam pedoman hidup. Hal tersebut dilakukan supaya anak 

mampu menjalani kehidupannya saat berada pada lingkungan   masyarakat    yang 

lebih luas. Pola  komunikasi yang harmonis nantinya akan mempengaruhi 

perkembangan seorang anak. Perkembangan pada usia remaja muncul dengan 

bermacam-macam perubahan baik fisik maupun psikis sehingga memungkinkan 

masalah tertentu timbul ketika tidak diikuti dengan daya pemahaman hingga 

pengarahan diri yang tepat. 

Penerapan sebuah pola komunikasi dapat mempengaruhi orang lain yang 

terlibat dalam komunikasi. Begitupun pola komunikasi yang digunakan oleh para 

remaja. Remaja berada pada masa tumbuh kembang yang dinamis yaitu 
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kehidupan seseorang yang berada pada usia 11 sampai 20 tahun (Santrock, 2003). 

Masa ini berada pada masa peralihan yang dari masa anak  - anak menuju masa   

dewasa dengan berbagai perkembangan yang pesat seperti perkembangan sosial 

fisik, emosional, mental yang terjadi dalam dekade   kedua masa kehidupan 

(Pardede, 2008). Ketika berada di masa ini pula remaja sangat ingin mengetahui 

jati dirinya dan mampu berubah menuju pribadi yang mandiri dengan melepaskan 

diri dari ketergantungan dengan orang tuanya, (Gunarsa,  2006). Pemantapan 

identitas diri ini tidak senantiasa berjalan lancar, melainkan sering bergejolak. 

Oleh sebab itu, banyak pakar menyebut masa remaja dengan masa - masa storm 

and stress (Irwanto, 2002).  

Pola komunikasi pada remaja yang bersifat Authotarian akan cenderung 

menampilkan perilaku yang mudah tersinggung, penakut, dan pemurung, 

sehingga menjadikan remaja mudah merasa stres dan mudah terpengaruh dengan 

lingkungannya. Pola komunikasi remaja yang Permassive akan cenderung 

menunjukkan sikap yang agresif dan ingin mendominasi, sehingga remaja kerap 

kehilangan arah dalam hidupnya. Sementara pola komunikasi remaja yang 

Authoritative akan cenderung menunjukkan sikap yang bersahabat, mampu 

mengendalikan diri, mempunyai rasa percaya diri, dan mempunyai arah hidup 

yang jelas.  

Fakta yang kerap kita jumpai di lapangan menjelaskan bagaimana pola 

komunikasi remaja yang dapat mencuri perhatian khalayak ramai. Kasus yang 

terjadi akhi-akhir ini dimana kawanan remaja yang membunuh sopir angkot 

lantaran ingin merampas kendarannya. Kasus lain yang dipelopori oleh remaja 

terkait dengan pemukulan seorang Guru yang berujung pada kematian yang 
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banyak menyita perhatian masyarakat. Kasus-kasus seperti ini adalah contoh 

perilaku remaja yang agresif dan ingin mendominasi. Akibatnya, mereka 

kehilangan arah dalam bertindak, sehingga dapat melakukan hal-hal yang 

seharusnya dapat dihindari. Di sisi lain, banyak juga remaja yang menjadi korban 

diantaranya kasus remaja yang hamil diperkosa oleh Ayah kandung dan 

pamannya. Kasus ini menjelaskan bagaimana seorang anak yang cenderung 

penakut dan tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat, 

sehingga anak menjadi korban dari kekejaman lingkungan disekitarnya.  

Lingkungan memiliki peranan penting dalam mengembangkan 

kepribadian anak, terutama pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga 

merupakan awal kehidupan bagi setiap individu. Keluarga adalah lembaga sosial 

yang paling pertama dan mendasar dan sebagai langkah awal dalam melakukan 

pranata sosial lainnya yang berkembang. Keluarga menjadi sebuah kebutuhan 

manusia yang secara umum serta menjadi pusat utama di kehidupan seorang 

individu (Narwoko & Suyanto, 2004: 227). Sochib (2007: 19-21) menjelaskan 

keluarga yang memberikan dampak positif dalam kehidupan anggota keluarga 

dapat ditandai dengan hubungan (relasi) yang harmonis antara ayah dengan ibu, 

ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab 

serta bisa dipercaya. Anggota keluarga masing-masing harus saling menghormati, 

menghargai bahkan saling memberi tanpa perlu diminta lagi.  

Orang tua adalah pemain utama dalam peran ini. Orang tua menjadi 

contoh yang paling mendasar dalam keluarga. Orang tua adalah sama seperti 

koordinator keluarga harus bertindak proaktif. Perlunya pendisiplinan ketika anak 

menentang otoritas karena adanya aturan yang berlaku dan harapan-harapan di 
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dalam keluarga. Tanpa disadari, anak akan merasa aman. Melalui contoh dan 

dorongan orangtua yaitu seperti mendengarkan angota keluarga satu sama lain 

saat berbicar bersama. Setiap masalah akan dihadapi dan diselesaikan bersama-

sama.  

Orang tua adalah sosok penting dan sosok yang paling berpengaruh dalam 

kehidupan seorang remaja. Hubungan serta tugas orang tua sangat bermakna dan 

berpegaruh bagi perkembangan diri remaja (Dirgagunarsa & Sutantoputri, 2004). 

Hubungan positif yang terjadi antara orang tua dengan anak remajanya akan 

memunculkan ikatan relasi yang kuat. Hetherington (2003) menjelaskan bahwa 

keterikatan merupakan hubungan dalam mengembangkan interaksi positif antara 

orang tua dan remaja. Relasi remaja dengan orang tua dapat tercermin dengan 

komunikasi yang baik dan identifikasi yang kuat.  

Lebih lanjut, Effendy (2005: 45-49) menjelaskan bahwa pola komunikasi 

seharusnya menjadi perhatian penuh oleh orang tua dengan anaknya. Adanya 

gangguan mekanik adalah gangguan yang berhubungan dengan saluran 

komunikasi atau kegaduhan fisik, sematik yang berkaitan dengan pesan 

komunikasi yang maknanya rusak termasuk pemakaian bahasa. Kepentingan 

bahwa individu akan berhati-hati untuk menanggapi dan merespon pesan. 

Motivasi terpendam bisa membuat individu tergerak melakukan tindakan yang 

sangat baik sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Prasangka adalah 

rintangan atau hambatan yang serius di suatu proses komunikasi sebab seseorang 

yang memiliki prasangka apapun sudah memunculkan sikap ketidakpercayaan 

terhadap komunikator yang ingin melancarkan hubungan komunikasi. 
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Selain faktor keluarga, lingkungan sosial mempunyai peran penting dalam 

pembentukan pola komunikasi pada remaja. Lingkungan sosial adalah interaksi 

antara masyarakat dengan lingkungan disekitarnya. Lingkungan sosial menjadi 

salah satu aspek penting dalam membentuk individu atau komunitas untuk mampu 

melaksanakan sesuatu tindakan serta perubahan - perubahan pada perilaku dan 

sikap pada diri individu. Lingkungan sosial mencakup berbagai macam orang-

orang, baik secara individual maupun kelompok yang ada di lingkungan 

sekitarnya (Soekanto, 2006 : 432).     Lingkungan sosial bukanlah fungsi yang bisa 

berdiri sendiri, melainkan akan terus saling berhubungan dan menghasilkan 

perilaku manusia.  

Lingkungan sosial yang memegang peranan penting bagi remaja 

diantaranya adalah lingkungan sekolah. Sukmadinata (2009: 164), menjelaskan 

bahwa lingkungan sekolah memegang perananan penting bagi perkembangan para 

siswanya. Para siswa akan mampu melewati tugas perkembangannya dengan 

diberikan peran atau tanggung jawab. Maka dari itu, sudah seharusnya sekolah 

melakukan upaya dalam menciptakan iklim yang kondusif dengan memfasilitasi 

siswa remaja supaya mampu mencapai tugas perkembangannya dengan baik 

(Abidin, 2009).  

Penerimaan oleh lingkungan sosial bagi remaja menjadi kebutuhan yang 

penting sebagai makhluk sosial. Supaya kebutuhan sosial tersebut terpenuhi harus 

menjalin relasi yang harmonis dan kerjasama orang lain serta penyesuaian diri 

terhadap norma-norma kelompok. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Setianingsih dkk (2006) bahwa remaja memiliki tuntutan kemampuan sehingga 
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mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan sehingga keterlibatannya 

selalu relevan dalam setiap kegiatan masyarakat.  

Dalam masyarakat, remaja banyak menghabiskan waktu dengan dengan 

teman sebayanya. Menurut Gunarsa (2006) dalam kehidupan remaja lebih banyak 

berinteraksi dengan teman-temannya yang sebaya. Terkadang pola pikir dan pola 

perilaku mereka berdasarkan atas kelompok-kelompok sepergaulan, tidak 

dipungkiri orang tua menjadi nomr dua setalah teman-temannya dan ada sebagian 

dari remaja beranggapan bahwa teman adalah dirinya. Dalam hal ini, dapat 

dikatakan bahwa selain sekolah, lingkungan sosial yang mempunyai peran penting 

bagi remaja adalah teman sebaya.  

Pergaulan remaja dapat membuat menjadi baik dan dapat membuat remaja 

kejalan yang salah, tidak jarang dari mereka yang terjerumus dalam pergaulan 

yang buruk. Mereka masuk dalam pergaulan dimana kebanyakan teman-temannya 

bayak yang nakal. Menurut Hurlock, (2004: 197) bahwa semakin remaja 

berinteraksi dengan lingkungan, makin banyak persoalan yang kompleks yang 

berhubungan dengan aspirasi-aspirasinya dalam membela kepentingannya yang 

sering semata-mata berdasarkan pandangan terhadap dirinya yang bersumber dari 

norma kelompok teman-temannya (peer group). 

Tahap perkembangan remaja masih berada dalam tingkat sekolah 

menengah, salah satunya adalah remaja yang berada di SMPN 24 Malang. SMPN 

24 Malang termasuk SMPN yang terbilang berada di pinggiran kota Malang. 

Tepatnya di Jalan Laksda Adi Sucipto Gang Makam sekitar ± 5 km dari 

kecamatan Blimbing, dan ± 7 km dari pusat kota serta berbatasan langsung 
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dengan kecamatan Pakis. Lokasi yang cukup jauh dari kota menjadikan SMPN 24 

lebih banyak diminati oleh siswa-siswi yang berasal dari daerah sekitar. 

Berdasarkan adanya perbedaan pola komunikasi pada remaja di SMPN 24. 

Hal tersebut dapat terlihat dari pola komunikasi siswa yang dilakukan selama 

proses pembelajaran maupun saat di luar proses pembelajaran. Banyak siswa yang 

terlihat begitu antusias memberikan tanggapan selama proses pembelajaran, 

sehingga muncul proses timbal balik antara guru dan siswa. Di sisi lain, banyak 

juga yang terkesan acuh selama proses pembelajaran, sehingga materi 

pembelajatran yang disampaikan oleh guru tidak dapat tersampaikan dengan baik 

oleh siswa. Keadaan lain juga menunjukkan banyak siswa yang terbiasa 

mengatakan apapun yang diinginkannya tanpa memperhatikan apakah siswa lain 

yang diajak berbicara mengerti apa yang dimaksudkan. Hal ini tentunya 

menjelaskan adanya kesenjangan pola komunikasi antar satu siswa dengan siwa 

lain.  

Berbagai hambatan  yang dapat mempengaruhi komunikasi tidak berjalan 

dengan baik. Pola komunikasi antara informan anak dengan informan orang tua 

maupun sebaliknya berdampak terhadap hubungan antara informan anak dengan 

informan orang tua menjadi erat atau renggang. Jika hambatan-hambatan pola 

komunikasi orang tua dengan anak tidak dilakukan dengan baik maka hubungan 

orang tua dan anak menjadi tidak erat atau renggang. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji lebih 

lanjut bagaimana peran lingkungan khususnya lingkungan keluarga dan 

lingkungan sosial dalam membentuk pola komunikasi yang dilakukan oleh para 

remaja. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema 
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penelitian yaitu Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Pembentukan 

Pola Komunikasi Remaja (Studi Pada Remaja di SMPN 24 Malang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana peran keluarga dalam pembentukan pola komunikasi remaja 

pada siswa SMPN 24 Malang? 

2. Bagaimana peran lingkungan social dalam pembentukan pola komunikasi 

remaja pada siswa SMPN 24 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah  

1. Untuk menegtahui peran keluarga dalam pembentukan pola komunikasi 

remaja pada siswa SMPN 24 Malang. 

2. Untuk mengetahui peran lingkungan social dalam pembentukan pola 

komunikasi remaja pada siswa SMPN 24 Malang. 

 

1.4 Manfaat Penenetian 

1.4.1 Akademis 

Diharapkan dapat menambah kajian kelimuan terkait pola komunikasi 

khususnya pada remaja dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya 

pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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1.4.2 Praktis  

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan orang tua untuk lebih berperan 

aktif dalam mendidik remaja agar mempunyai pola perilaku komunikasi yang 

lebih positif, mengingat komunikasi sebagai alat untuk menguhubungan satu 

orang dengan orang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


