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MOTTO   

                         

                             

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran pokok dalam karangan ilmiah. Untuk 

memperjelas dan mempersatukan persepsi dalam memahami topik bahasan skripsi 

maka diperlukan penegasan judul dengan memberikan makna atau istilah yang 

terkandung dalam kalimat dalam judul. 

Seecara lengkap skripsi ini berjudul : “KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL KELUARGA MULISM DALAM MENGANTISIPASI 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI KELURAHAN 

SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG” 

Komunikasi interpersonal menurut D. Lawrence Kincaid (dalam Hafied 

Changara) adalah : ”suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya 

saling pengertian yang mendalam. 1 

 Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi interpersonal (dikutif oleh 

Onang Uchjana Effendy) sebagai ”proses pengiriman pesan-pesan antara dua 

orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan 

umpan balik seketika”.2 

                                                        
1Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,  

hlm. 19.  
2Onang Uchjana Effendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1993, hlm. 60.    
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 Berdasarkan kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan komunikasi 

interpersonal adalah : komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana 

komunikasi tersebut terjadi secara langsung atau tatap muka sehingga dapat 

melihat efek dan umpan balik seketika.  

Secara khusus komunikasi interpersonal yang diteliti dalam skripsi ini 

dibatasi pada lingkup keluarga antara ayah dengan anak remaja atau ibu dengan 

anak remajanya. 

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan 

anak.3 Keluarga dalam pendapat lain dapat  diartikan  sebagai ibu, bapak dan 

anak. 4 

Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, isteri 

dan anak-anak. Keluarga merupakan community primer artinya suatu kelompok 

dimana hubungan antara para anggotanya sangat erat dan kekal.5 

Keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada 

pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan Al-Qur’an 

dan As-Sunnah.6  

Keluarga yang penulis maksud terbatas pada ibu sebagai komunikator dan 

anak remaja sebagai komunikan, dalam kelurga Ibu lebih dominan dalam 

membangun komunikasi dengan anak remaja, setiap permasalahan yang terjadi 

                                                        
3Fuaduddin Tm., Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama 

Jender, Jakarta, 1999, hlm 5.  
4Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern 

English Press, Jakarta, 1991, hlm 205.  
5Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, tt, 

hlm. 19   
6Abdurrahman an-Nahlawi, terj. Heri Nur Ali, Pendidikan Keluarga Islam Di Rumah 

Sekolah Dan Masyarakat, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 139 



 15

anak biasanya lebih cenderung terbuka terhadap Ibu. Selain itu ibu memiliki 

waktu luang dibandingkan dengan bapak dalam pengawasan dan pendidikan anak 

remaja. Dengan demikian komunikasi interpersonal ini merupakan gambaran dari 

proses komunikasi dalam keluarga terutama antara ibu dengan remaja. 

Istilah mengantisipasi mengandung arti sebagai mencegah, merintangi.7 

Penyalahgunaan narkoba adalah penyakit endemik dalam masyarakat 

modern. Ini merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang hingga 

sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, 

baik dari sudut terapi, prevensi maupun rehabilitasi. 8  

Maksudnya adalah usaha atau tindakan pencegahan yang dilakukan oleh 

orang tua (komunikator) kepada anaknya (komunikan) agar kejadian yang belum 

dialami anak, bahkan yang sudah dialamipun dapat dicegah sehingga anak tidak 

terjerumus ke hal-hal yang sifatnya negative. Dalam hal ini yang dimaksud adalah 

penyalahgunaan Narkoba. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan judul di atas, maksud judul skripsi ini 

adalah suatu penelitian yang membahas proses komunikasi dengan media tatap 

muka antara Ibu dengan anak remaja yang berusia remaja dalam mengantisipasi 

penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh remaja di lingkungan Kelurahan 

Sukabumi Kota Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

                                                        
7Peter Salim dan Yenny Salim, Op.Cit., hlm 15.  
8Badan Narkotika Nasional (BNN), Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Bagi Pemuda, 2004, hlm 15.  
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1. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang efektif jika 

dibandingkan dengan jenis komunikasi yang lainnya. Komunikasi di 

lingkungan keluarga diyakini oleh para ahli sebagai komunikasi yang 

paling erat dan kekal, karenanya dapat dimanfa’atkan sebagai jalan dialog 

untuk mengantisipasi kenakalan remaja . 

2. Dengan melihat fenomena di lapangan, yaitu di lingkungan Kelurahan 

Sukabumi anak-anak remaja sering melanggar norma-norma yang ada. 

Karena sifatnya yang beranjak dewasa orang tua mengalami kesulitan 

dalam melakukan dialog dengan anak remajanya. Karenanya penulis 

mengangkat masalah ini dalam penelitian skripsi untuk mengetahui apa 

sebenarnya hambatan komunikasi interpersonal yang terjadi dalam 

keluarga khususnya di Kelurahan Sukabumi. 

3. Lokasi penelitian mudah dijangkau, dan data-data yang diperlukan cukup 

tersedia, baik itu data dokumentasi atau data kepustakaan maupun data di 

lapangan sehingga yang tidak menyulitkan bagi penulis untuk melakukan 

penelitian tersebut. 

C. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi dalam kehidupan keluarga merupakan suatu keharusan bagi 

manusia dimuka bumi ini. Manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha 

membuka serta menjalin hubungan atau komunikasi dengan sesamanya. Selain 

itu, ada sejumlah kebutuhan didalam diri manusia yang hanya dapat dipuaskan 

lewat komunikasi dengan sesamanya. Karena itu penting bagi kita untuk 

melakukan suatu komunikasi baik secara pribadi maupun secara kelompok. 
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Komunikasi antar pribadi (Interpersonal Comunication) pada umumnya 

berlangsung tatap muka (Face to Face). Oleh karena itu komunikator dan 

komunikan saling bertatap muka, maka terjadilah kontak pribadi (Personal 

Contact).  

Pentingnya komunikasi antar pribadi ialah karena prosesnya 

memungkinkan berlangsungnya secara dialogis komunikasi yang berlangsung 

secara dialogis selalu lebih baik daripada secara monologis. Komunikasi 

interpersonal dalam lingkungan keluarga merupakan satu bentuk penanaman 

ajaran Islam dalam bentuk dialogis, justeru dari proses komunikasi jenis inilah 

akan terjadi interaksi yang seimbang antara orang tua dengan anak remajanya 

dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. 

Tugas dan kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya demikian 

sulitnya, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan 

nilai-nilai pembaharuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam mudah dicerna dan 

diterima remaja tanpa mengetahui dampak negatifnya. 

Pembinaan akhlak remaja, sebenarnya dimulai sejak anak lahir, dengan 

perlakuan orang tua yang sesuai dengan ketentuan akhlak, dan dilanjutkan dengan 

membiasakan anak melakukan sopan santun yang sesuai dengan agama, serta 

mendidiknya agar meninggalkan sesuatu yang tercela dan terlarang dalam agama. 

Hadits Rasulullah SAW menerangkan : 

قَاَل النَِّىبُ َصلَّىاُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : َما ِمْن َمْوُلٍد يـُْوَلُد  َعْن َاِىب ُهَريْـرََة َرِضَىاُهللا َعْنُه قَاَل :

  َعَلىاْلِفْطرَِة فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه اَْويـَُنصِّرَانِِه اَْوُميَجَِّسانِِه (رواه املبخارى)
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Artinya : Dari Abu Huraira r. a., katanya : Nabi bersabda : Setiap anak dilahirkan 
menurut fitrahnya (ciptaan asli), maka kedua orang tuanya yang menyebabkan 
anak itu beragama Yahudi atau Nasrani.9   
 

Berdasarkan hadits di atas sangatlah jelas bahwa keluarga merupakan 

tempat pendidikan akhlak yang paling mendasar yang diterima oleh anak. Dengan 

demikian bagi keluarga khususnya ibu, hendaklah pembinaan terhadap anak 

dilakukan dengan berbagai cara yang saling pengaruh mempengaruhi, salah 

satunya yakni dengan komunikasi yang langsung, bertatap muka sehungga efek 

dan reaksi dari hasil komunikasi tersebut dapat dilihat seketika.  

Pembinaan remaja sebenarnya dimulai sejak anak lahir, dengan perlakuan 

orang tua yang sesuai dengan ketentuan akhlak, dan dilanjutkan dengan 

membiasakan anak melakukan sopan santun yang sesuai dengan agama, serta 

mendidiknya agar meninggalkan sesuatu yang tercela dan terlarang dalam agama. 

Keluarga merupakan tempat yang paling awal mendasar yang diterima oleh anak. 

Dengan demikian bagi keluarga khususnya orang tua, hendaklah pembinaan 

terhadap anak dilakukan dengan berbagai cara yang saling pengaruh 

mempengaruhi, salah satunya yakni dengan komunikasi yang langsung, bertatap 

muka sehungga efek dan reaksi dari hasil komunikasi tersebut dapat dilihat 

seketika. Agar komunikasi dapat berjalan secara efektif dan sebaliknya, sehingga 

hambatan atau kendala yang menjadi problem keluarga yakni pada saat 

Komunikasi interpersonal itu berlangsung dengan diantipasi. Keluarga yang baik 

menurut pandangan Islam biasanya disebut dengan istilah keluarga Sakinah. Ciri 

utama keluarga ini adalah adanya cinta kasih yang permanen antara suami, isteri 

                                                        
9Imam Abi Abdilah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughiroh ibn 

Bardajabatul  Bukhari Al-Ja’ifi, Shohih Bukhari Juz III, Dar Al-Fikr, Beirut, 1410 H, hal 124.   
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dan anak. Selain itu, keluarga Sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip 

kesetaraan, saling membantu dan melengakapi antara satu dengan yang lainnya.  

Kondisi objektif penelitian berdasarkan wawancara, ditemukan di 

Kelurahan Sukabumi banyak anak-anak remaja yang melakukan pelanggaran 

norma-norma yang ada, yakni : beraktivitas pada malam hari hingga larut malam, 

melawan orang tua, berpakaian tidak pantas, minum-minuman keras bahkan yang 

paling menonbjol adalah kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. 

Banyak kasus-kasus kenakalan remaja disebabkan orang tua tidak memperhatikan 

pergaulan sehari-hari anaknya.10 

Melihat fenomena ini orang tua melakukan Komunikasi interpersonal 

kepada anaknya, namun mengalami kendala-kendala yang tidak diharapkan. 

Padahal dalam suatu keluarga harus selalu berkomunikasi dengan anggota 

keluarganya, dimana dengan adanya Komunikasi interpersonal dalam keluarga, 

maka segala permasalahan akan dapat teratasi.  

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana proses Komunikasi Interpersonal Keluarga Muslim dalam 

mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan 

Sukabumi Kota Bandar Lampung ? 

2. Apa Faktor penghambat proses Komunikasi Interpersonal Keluarga 

Muslim dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di 

Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung ? 

                                                        
10H. Rasmani Kepala Lingkungan III Kelurahan Sukabumi Kota Kota Bandar Lampung, 

Wawancara, tanggal 6 Maret 2016.  
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui proses Komunikasi Interpersonal Keluarga Muslim 

dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan 

Sukabumi Kota Bandar Lampung  

2. Untuk mengetahui faktor penghambat proses Komunikasi Interpersonal 

Keluarga Muslim dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada 

remaja di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung  

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dalam 

kancah kehidupan yang sebenarnya”.11  

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah komunikasi 

interpersonal di lingkungan keluarga yaitu antara ibu dengan anak remajanya di 

Lingkungan III Kelurahan Sukabumi Bandarlampung. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

“suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya dengan mengambil 

data dalam bentuk angka-angka.”12 

2. Populasi dan sampel 

                                                        
11Kartni Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 

Cetakan ke VIII, hlm 32 
12Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm  60. 
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a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.13  

 Populasi dalam Penelitian ini adalah keseluruhan ibu dengan anak 

remajanya. Pertimbangannya komunikasi interpersonal dalam keluarga 

menunjukkan proses komunikasi antara ibu dengan anak remaja. Dengan 

demikian populasinya adalah keluarga di Lingkungan III Kelurahan Sukabumi 

terdiri dari 3 Rt yang memiliki anak remaja usia antara 13 sampai 21 tahun.  

Perinciannya sebagai berikut : 

1) RT 1 = 76 KK.   
Jumlah anak remaja laki-laki 14 orang dan perempuan 31 orang.  

2) RT 2 = 87 KK.   
Jumlah anak remaja laki-laki 17 orang dan perempuan 41 orang.  

3) RT 3 = 82 KK.   
Jumlah anak remaja laki-laki 21 orang dan perempuan 34 orang. 14 

  
 Keseluruhan populasi dalam penelitian ini 245 KK (diwakili oleh ibu) 

dengan remaja putra 52 orang dan remaja putri 106 orang.  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.15  

Penentuan sampel ditentukan dengan teknik random dengan pertimbangan 

kondisi populasi penelitian ini bersifat homogen. Pengertian homogen disini 

dilihat dari segi karakteristik populasi yang tidak mempunyai tingkatan (strata) 

atau kehususan yang sifatnya menonjol antara satu populasi dengan populasi yang 

lain.  

                                                        
13Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, 

Jakarta, 1996, hlm 102     
14Data Dokumentasi, Kelurahan Sukabumi tahun 2015.  
15 Sutrisno Hadi, Statistik Jilid II, YP, Fak, Sosiologi, UGM, hlm. 225  
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Untuk menentukan besarnya sampel dari populasi yang homogen dengan 

jumlah yang besar menurut Surasimi Arikunto menggunakan prosentase. “untuk 

sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.16 

Berdasarkan pendapat di atas, maka perincian sampelnya sebagai berikut : 

Ibu (mewakili keluarga) 245 X 10% = 24,5 = 25 orang  

Remaja putra   52 X 10% = 5,2 =  6 orang 

Remaja putri   106 X 10% = 10,6 = 11 orang 

keseluruhan sampel dalam penelitian ini 42 orang. 

Guna melengkapi data penelitian penulis mengambil informan dari 

Kelurahan Sukabumi, tokoh agama dan tokoh masyarakat masing-masing 1 orang. 

3. Metode Pengumpulan Data  

a. Metode Interviu 

Interviu adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinga masing-masing.17 

Dalam pelaksanaannya jenis interviu yang digunakan adalah interviu 

bebas terpimpin, yaitu : “penginterviu membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan 

(frame work of question) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-

                                                        
16Ibid., hlm 120.  
17Sutrisno Hadi, Methodelogi Reseach Jilid II, Yayasan Penerbit Faklutas Psikologi 

UGM, Yogyakarta, 1986, hlm 192    
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pertanyaan itu diajukan (timming) dan irama interviu diserahkan sepenuhnya 

kepada penginterviu.18 

Metode ini merupakan metode pokok, yang ditujukkan kepada sampel ibu 

dan anak remaja serta informan. Data diambil adalah tentang kondisi komunikasi 

interpersonal, kondisi pendidikan anak remaja, kondisi interaksi sosial, kondisi 

kelompok bermain dan kondisi pekerjaan orang tua. Data yang diambil dari 

informan terutama data mengenai kondisi remaja di Lingkungan III Kelurahan 

Sukabumi.  

b. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

atas penomena-penomena yang diselidiki”19  

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipatif, yaitu 

dimana observer/penulis tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para 

subjek yang diobservasi.20 

Metode ini dijadikan metode pelengkap untuk mengetahui kondisi 

keluarga dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam melakukan komunikasi dalam 

lingkungan keluarga pada dusun III di Kelurahan Sukabumi Kota Bandarlampung. 

c. Metode Dokumentasi 

  Metode dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

                                                        
18Ibid., hlm 207.  
19Ibid., hlm 136 
20Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni Bandung, hlm 149. 
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pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan”.21 

 Metode dokumentasi ini juga penulis jadikan sebagai metode pelengkap. 

Sedangkan data yang hendak penulis peroleh dengan menggunakan metode ini 

adalah data yang berkenaan dengan data monografis, geografis dan demografis, 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

4. Analisis Data  

 Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil interviu, angket dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman 

penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.22 

Dalam menganalisis data yang telah penulis peroleh dalam penelitian ini, 

penulis mengguanakan analisis non statistik karena data yang diperoleh 

merupakan data diskriptif, hal ini sesuai dengan pendapat Sumardi Suryabrata, 

yaitu: 

Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan 
digunakannya, apakah analisis statistik ataukah analisis non statistik. 
Pemilihan ini tergantung pada data yang terkumpul, analisis statistik 
dengan data kwantitatif atau data yang dikualifikasikannya yaitu data 
dalam bentuk bilangan, sedangkan analisis non statistik sesuai dengan data 
deskriptif."23 
 

Setelah data diperoleh, baik hasil penelitian kepustakaan maupun hasil 

penelitian lapangan, maka data itu diolah kemudian dianalisis sehinga 

menghasilkan kesimpulan akhir. Untuk menganalisis data menggunakan metode 

                                                        
21Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada, University Press, 

Jakarta, 1988, hlm 133. 
22 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta,1990, 

hlm.79. 
23 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 32. 
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deskriptif atau metodik analitik yaitu penyelidikan yang menutur dan menganalisa 

serta mengklasifikasikan beberapa pendapat para ahli, sedangkan teknis 

pelaksanaannya menggunakan metodologi analisa kualitatif, yakni sebab-sebab 

yang terkumpul berwujud kasus, jadi tidak diuraikan dalam bentuk angka-angka. 

Dari data terkumpul, di jelaskan dalam bentuk uraian-uaraian pokok dan dirangkai 

dengan teori-teori yang ada sekaligus sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan 

dalam permasalahan di atas, hingga memperoleh sautu kesimpulan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Komunikasi Interpersonal 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Menurut Hafied Cangara komunikasi interpersonal adalah suatu proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka.24 

Phil Astrid S. Susanto merumuskan pengertian komunikasi interpersonal 

sebagai berikut: 

Hubungan yang langsung, keuntungan dari padanya ialah bahwa reaksi 
atau arus balik dapat siperoleh segera. Dengan arus balik dimaksud reaksi 
sebagaimana diberikan oleh komunikan: reaksi dapat berupa positif maupun 
negatif dan dapat diberikan atau dikirimkan kepada komunikator secara langsung 
maupun tidak langsung; arus balik demikian akhirnya akan dapat pula 
mempengaruhi komunikator lagi, sehingga ia akan menyesuaikan diri dengan 
situasi dari komunikasi dengan harapan bahwa dengan penyesuaian ini akan ada 
arus balik yang lebih positif.25 

 
Definisi ini dapat dimengerti bahwa: komunikasi interpersonal itu terjadi 

secara langsung, dengan memiliki kelebihan bahwa reaksi atau arus balik dapat 

diperoleh dengan cepat dari komunikan ke komunikator sehingga diantara 

keduanya dapat menyesuaikan diri dengan situasi dari komunikasi tersebut. 

Joseph A. Devito mendefinisikan tentang komunikasi interpersonal yang 

dikutip oleh Onang Uchjana E. dalam bukunya Ilmu, teori dan filsafat 

komunikasi, menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah: “Proses 

                                                        
24Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 

hlM. 32.  
25Phil Astrid S. Susanto, Komunikasi dalam Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 

89.  
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pengiriman pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-

orang, dengan beberapa efek dan umpan balik seketika”.26 

Berdasarkan definisi di atas, dapat dimengerti bahwa komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau 

sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. 

Dari seluruh definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal adalah: komunikasi yang terjadi 

antara dua orang atau lebih dimana komunikasi tersebut terjadi secara langsung 

atau tatap muka maupun melalui medium langsung, seperti telepon dan 

sebagainya. 

Keunggulan komunikasi jenis ini bahwa umpan balik seketika, dimana 

komunikator suatu saat bisa berganti menjadi komunikan begitu juga sebaliknya, 

yakni dengan efek seketika. 

Pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara 

komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi ini dianggap paling efektif 

dalam hal mengubah sikap, pemdapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya 

yang dialogis berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung. Komunikator 

mengetahui tanggapan komunikasi ketika itu juga, pada saat komunikasi 

berlangsung.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tentang komunikasi interpersonal 

yaitu komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih yang arus baliknya 

bersifat langsung berdasarkan data psikologis, dimana komunikator mengetahui 

                                                        
26Onang Uchjana Effendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1993,  hlm. 60. 



 28

tanggapan komunikan pada saat komunikasi berlangsung dan hasilnya merupakan 

kesepakatan mereka yaitu komunikator dan komunikan. Bila dalam keluarga yaitu 

orang tua (komunikator) dengan anak (komunikan). 

Komunikasi interpersonal pada dasarnya sangat penting dalam rangka 

menjalin hubungan dalam proses kehidupan. Terutama komunikasi antara orang 

tua dengan anaknya yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, yang 

berlandaskan cinta kasih, dengan komunikasi interpersonal ini dapat memperoleh 

beberapa manfaat diantaranya: 

a. Pembukaan diri merupakan dasar bagi hubungan yang sehat antara dua 
orang. 

b. Semakin kita terbuka pada orang lain, semakin orang tersebut menyukai 
diri kita. Akibatnya ia akan semakin membuka diri kita. 

c. Orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung 
memiliki sifat-sifat sebagai berikut: kompeten, terbuka, ektroper, fleksibel, 
adaptif, dan inteligen, yakni cirri-ciri sebagai orang yang masak dan 
bahagia. 

d. Membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang 
memungkinkan komunikasi intim baik dengan diri kita sendiri maupun 
dengan orang lain. 

e. Membuka diri berarti bersipat relistis, maka pembuka diri kita haruslah 
jujur, tulus dan autentik.27 
 
Dengan melihat beberapa manfaat komunikasi interpersonal, sangat 

memberikan sumbangsih yang sangat besar apabila komunikasi tersebut dapat 

dilakukan dalam keluarga, sehingga dapat terciptanya hubungan yang harmonis 

antara orang tua dan anaknya, sehingga terjadinya saling menghargai, saling 

mengisi, saling percaya, saling terbuka dan lain-lain. 

Dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa unsur-unsur 

komunikasi yang sama pada umumnya, hanya saja ia bersifat antarpribadi. Unsur-

                                                        
27A. Supratiknya, Komunikasi Antarpribad. Tinjauan Psikologis, Kanisius, Yogyakarta, 

1995, hlm. 15-16.  
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unsur komunikasi tersebut adalah sebagai berikut: “Komunikator (sumber), 

message (pesan), komunikasi (penerima), media, efek. 

Sumber    : Sumber sering juga pengirim, komunikator, atau dalam  
                  bahasa Inggrisnya disebut Source, Sinder/Encoder. 
Pesan       : Sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. 
                  (komunikate) dalam bahasa Inggrisnya pesan terjemahkan dengan kata 
                  message, content atau information. 
Media      : Alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada   
                  penerima. 
Penerima : Pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. 
Efek         : Perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan sikap dan   
                  tindakan seseorang sebagai akibat penerima pesan.28 
 

Pada dasarnya dari unsur-unsur di atas terdapat unsur-unsur yang dominan 

dimana bila unsur-unsur tersebut tidak ada, maka tidak akan pernah terjadi suatu 

proses komunikasi. Aristoteles, ahli Filsafat Yunani Kuno dalam bukunya 

Retorica, menyebutkan bahwa: “Suatu proses komunikasi memerlukan tiga unsur 

yang sangat mendukung, yakni siapa yang berbicara (komunikator), apa yang 

dibicarakan (pesan), dan siapa yang mendengarkan (komunikan).”29 

Ketiga unsur inilah yang memiliki peran utama dalam melakukan 

komunikasi yang kemudian diikuti oleh unsur-unsur lainnya. 

2. Fungsi dan Tujuan Komunikasi Interpersonal  

Johnson (dalam A. Supratiknya) menunjukkan beberapa peranan yang 

disumbangkan oleh komunikasi interpersonal dalam rangka menciptakan 

kebahagiaan hidup manusia : 

 

a. Komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan sosial. 
b. Identitas atau jati diri terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang 

lain. 
                                                        

28Hafied Cangara, Op.Cit., hlm. 24-26.  
29Ibid., hlm. 22.  
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c. Dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran 
kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita, 
kita perlu membandingkan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang 
realitas yang sama. 

d. Kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas 
komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain, lebih-lebih orang-orang 
yang merupakan tokoh-tokoh yang signifikan (significant figurs) dalam 
hidup kita.30 

 
Melihat kutipan di atas, bahwa peranan komunikasi interpersonal sangat 

signifikan, khususnya dalam lingkungan keluarga, karena dengan komunikasi 

tersebut sangat membantu seorang anak dalam proses perkembangan intelektual, 

proses mencari jati diri, proses memahami realitas sekelilingnya, dan juga 

kesehatan mental. 

Komunikasi interpersonal secara psikologis akan memberikan pengaruh 

sebagai berikut: 

a. Pengungkapan diri seorang. 
b. Kepercayaan yang lebih tinggi diantara individu yang tererlibat. 
c. Kebersamaan (mutuality) y melibatkan pasangan yang berkomunikasi. 
d. Kesaling tergantungan kedua mitra belajar mengenai cara dan bagaimana 

mereka dapat bergantung satu kepada lainnya untuk memperoleh dukungan 
sumber daya dan pengertian. 

e. Komitmen sebagai sesuatu perluasan yang menyebabkan dua orang 
memandang hubungannya berlangsung tanpa batas. 

f. Perhatian (caring) yang berhubungan dengan kepedulian satu dengan yang 
lainnya.31 
 

Komunikasi interpersonal secara psikologis sangat berfungsi bagi 
perkembangan jiwa dan mental manusia, sebagaimana manusia sebagai 
makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam menunjang 
perkembangan hidupnya dari segala aspek, seperti disebutkan pada kutipan di 
atas. 

Ada 6 (enam) tuuan komunikasi interpersonal yang dianggap penting: 

a. Mengenal diri sendiri dan orang lain. 
b. Mengenal dunia luar. 
c. Menciptakan dan memelihara hubungan. 

                                                        
30Ibid., hlm 10. 
31Ibid., hlm. 13.  
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d. Mengubah sikap dan perilaku. 
e. Bermain dan mencari hiburan. 
f. Membantu orang lain.32 

 

Dari keenam tujuan komunikasi interpersonal, sangat jelas bahwa komunikasi 
interpersonal secara umum bertjuan bagaimana mewujudkan hubungan yang 
harmonis dalam rangka mnciptakan tatanan ideal. 

3. Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal  

Menurut Barnlund (kemudian dikutip Alo Liliweri) ciri khas komunikasi 

interpersonal yang membedakan dengan komunikasi massa dan komunikasi 

kelompok yaitu: 

a. Terjadi secara spontan. 
b. Tidak mempunyai struktur yang teratur. 
c. Terjadi secara kebetulan. 
d. Tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. 
e. Dilakukan dengan orang-orang yang identitas keanggotaannya 

kadang-kadang kurang jelas. 
f. Bisa terjadi sambil lalu.33 

 
Ciri-ciri komunikasi interpersonal nampak lebih jelas menurut pendapat 

Evert M. Rogers (dalam Alo Liliweri): 

a. Arus pesan cenderung dua arah. 
b. Konteks komunikasi adalah tatap muka. 
c. Tingkat umpan balik yang tinggi. 
d. Kemampuan menguasai tingkat selektivitas sangat tinggi. 
e. Kecepatan untuk menjangkau sasaran yang lebih besar sangat lamban. 
f. Efek yang terjadi antara lain perubahan hidup.34 
 
Melihat ciri-ciri di atas sangat jelas dengan komunikasi yang cenderung 

dua arah dan berlangsung tatap muka, maka sang komunikator dapat melihat 

umpan balik seketika oleh sang komunikan, juga sangat memungkinkan terjadinya 

                                                        
32H.A.W. Widjaja, Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), Bumi Aksara, 

Jakarta, 1997, hlm. 18. 
33Alo Liliweri, Komunikasi Antarpribadi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 

13.  
34Ibid.,   
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perubahan sikap secara cepat. Hubungannya dengan penelitian ini, komunikasi 

interpersonal adalah mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain melalui teknik 

persuasi. 

4. Teknik Persuasi dalam Komunikasi Interpersonal  

Persuasi dalam istilah komunikasi interpersonal merupakan suatu teknik 

mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan/menggunakan data dan fakta 

psichologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi. Di sini 

nampak perlunya pengetahuan komunikator tentang lingkup referensiu dan luas 

pengalaman dari komunikannya, agar dapat diadakannnya bidang pertemuan 

(melalui lambing), sehingga tercapailah overlepping in interest (persamaan pesan) 

pada pihak komunikan dan komunikator. 

Salah satu bentuk persuasi adalah penggunaan pengetahuan bahwa 

manusia dalam berhadapan dengan setiap pendapat baru ataupun saran baru, 

selalu akan memperhitungkan apa untung ruginya jika saran itu ditolak ataupun 

diterima.35 

Persuasi dengan penggunaan ancaman mengenal dua macam pendekatan, 

yaitu : 

a. Daya tarik positif, yaitu dengan penggunaan incentivibes dan reward 
(threat apples) 

b. Daya tarik negatif, yaitu dengan memberikan ancaman sehingga 
komunikan akan berusaha menghindarkan hal-hal yang tidak 
menyenangkan baginya.36 

 
Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan obyek 

sebagai hal yang hendak diperoleh ataupun hendak dihindari oleh komunikan. 

                                                        
35Phil. Astrid S. Susanto, Op.Cit., hlm. 18.  
36Ibid., hlm. 19.  
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Yang perlu mendapat perhatian bahwa manusia dilandasi oelh emosi, maka 

persuasi biasanya mengadakan pendekatan dengan daya tarik terhadap emosi. 

Karena itulah dikatakan bahwa sebagai daya tarik pertama, pendekatan terhadap 

penggunaan emosi komunikan ternyata adalah yang paling efektif. 

Teknik persuasi dalam pelaksanaanya perlu mempertimbangkan suasana 

komunikasi. Sebab banyak orang melukiskan suasana sekedar tempat secara fisik 

yang memberikan suatu makna tertentu. Jika dipahami secara subtantif maka 

suasana tidaklah sesederhana itu dipahami. Secara khas suasana adalah 

“lingkungan di mana proses komunikasi itu bergerak”.37 

Seseorang akan dianggap tidak wajar jita tertawa pada saat orang di 

sekelilingnya bersedih. Atau orang tua tidak tepat jika melakukan komunikasi di 

saat anak remaja sedang dalam masalah.  

Setting atau suasana membantu untuk menerangkan apa dan bagaimana variasi 

unsur komunikasi interpersonal mengambil suatu posisi dalam proses komunikasi. 

Menurut Anita Taylor, (dalam Jalaluddin Rakhmat): 

            Komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur 
tetapi hubungan interpersonal barangkali yang paling penting, lebih lanjut 
dikatakan: banyak penyebab dari rintangan komunikasi berakibat kecil 
saja bila ada hubungan baik diantara komunikasi, sebaliknya pesan yang 
paling tegas dan paling cermat tidak dapat menghindari kegagalan, jika 
terjadi hubungan yang jelek”.38 
 
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal 

yang efektif meliputi banyak unsur dalam yang paling menentukan adalah 

hubungan interpersonal. 

                                                        
37Alo Liliweri, Op.Cit., hlm. 160.  
38Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet.XII, 

1998, hlm 119.  
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“Makin baik hubungan interpersonal, makin terbuka orang untuk 

mengungkapkan dirinya, makin sermat persepsinya tentang orang lain dan 

persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung diantara 

komunikan.39 

Pendapat di atas mengungkapkan betapa pentingnya hubungan baik agar 

proses komunikasi interpersonal berjalan lancar, dalam konsep penelitian ini 

hubungan baik dimaksud adalah hubungan yang harmonis antara ibu dengan anak 

dalam keluarga. 

Hubungan interpersonal tidaklah bersifat statistik tetapi selalu berubah-

ubah, untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan 

memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan 

(Equilibrum), ada empat faktor yang amat penting dalam memelihara 

keseimbangan ini adalah: “Keakraban, kontrol dan respons yang tepat terdiri dari 

konfirmasi dan diskonfirmasi”.40 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa untuk mempertahankan hubungan 

interpersonal yang baik, perlu melakukan tiga langkah, yaitu: keakraban 

merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, hubungan interpersonal 

akan terpelihara apabila kedua belah pihak sepakat tentang tingkat keakraban 

yang diperlukan. Kesepakatan tentang siapa yang akan mengontrol siapa, dan 

bilamana. Jika dua orang mempunyai pendapat yang berbeda sebelum mengambil 

keputusan, siapakah yang harus berbicara, lebih banyak siapa yang menentukan, 

                                                        
39Ibid., hlm. 121.  
40Ibid., hlm. 121.  
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siapakah yang dominan. Respons yang tepat, artinya ketetapan respons, respons A 

harus diikuti oleh respons B yang sesuai.  

Komunikasi interpersonal dalam prosesnya membutuhkan persamaan 

Frame of reference dan Field of experience (kerangka rujukan dan bidang 

pengalaman). “komunikasi akan berhasil jika pesan yang disampaikan kepada 

komunikan sejajar dengan bidang pengalaman dan kerangka rujukan 

pemikirannya”.41 

Dengan demikian proses komunikasi interpersonal perlu memperhatikan 

kerangka rujukan dan bidang pengalaman masing-masing, artinya orang tua perlu 

memahami latar belakang kehidupan anak dan latar belakang pendidikannya, 

begitu juga sebaliknya dengan anak. 

5. Proses Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga Muslim 

Komunikasi interpersonal pada hakekatnya adalah proses penyampaian 

pesan dari komunikator kepada komunikan. Sebagai suatu proses, komunikasi 

interpersonal merupakan rangakaian tindakan, kejadian dan kegiatan yang terjadi 

secara terus menerus, dengan kata lain, komunikasi interpersonal bukanlah suatu 

hal yang statis tetapi sesuatu yang dinamis, maksudnya “segala sesuatu yang 

tercakup dalam komunikasi interpersonal selalu dalam keadaan berubah baik 

perilaku, pesan maupun lingkungannya.42 

Proses komunikasi interpersonal terjadi ketika komunikasi dilakukan oleh 

komunikator dan komunikan dimana komunikator (ibu) mengirim pesan kepada 

                                                        
41Marfuah, Pengantar Ilmu Komunikasi, Penerbit Gunung Pesagi, Bandarlampung, Cet. I, 

1997, hlm. 12. 
42A.W. Widjaya, Op.Cit., hlm 125. 
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komunikan (anak), maka komunikan akan menerima pesan tersebut yang 

kemudian memberikan tanggapan dari isi pesan komunikator tadi, bila tanggapan 

tersebut diberikan secara langsung (overty) maka pada gilirannya ia berganti 

menjadi komunikator, sedangkan komunikator pertama akan berganti menjadi 

komunikan. 

Dengan adanya komunikasi interpersonal dalam suatu keluarga, maka 

diharapkan kenakalan anak dapat diantisipasi, selain itu juga dengan adanya 

komunikasi interpersonal maka akan tercipta hubungan yang harmonis 

berdasarkan kasih sayang diantara anggota keluarga. Saling berkomunikasi antara 

anggota keluarga sangat penting dan mendasar dalam kehidupan keluarga. 

Membangun komunikasi antara anggota keluarga sebenarnya sangat sederhana 

dan mudah, namun kenyataannya sering terjadi ketidakharmonisan anatar ibu 

dengan anak. 

Walaupun membangun komunikasi antara ibu dengan anak itu 

kedengarannya sederhana dan mudah dan memang seharusnya demikian, namun 

tidak jarang menemukan kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang 

membuat komunikasi itu tidak berjalan dengan baik atau tidak harmonis.43 

Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan baik antar keluarga. Sabda 

Rasulullah SAW bahwa : 

 َواْلیَْوِم اْآلَِخِر َعْن اَبِْي ھَُرْیَرةَ َرِضَ�ا� َُعْنھُ اَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قاََل َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِ هللاِ 
ِب هللاِ َواْلیَْوِم ْاآلَِخِر فَْلیُِصْل َرِحَمةُ.َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن ِب هللاِ ِواْلیَْوِم اْآلَِخِر فَْلَیقُْل فَْلیُْكِرُم َضْیفَةُ. َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن 

  َخْیَرةُ اَْولَِیْصُمتُ 

                                                        
43M. Rusli Amin, Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman (Panduan Menuju Hidup 

Bahagia) Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2003, hlm 144-145 



 37

Artinya :  Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari akhir, maka mulyakanlah tamunya, peliharalah hubugan 
sanak keluarga serta berkatalah yang baik atau diamlah.(HR Bukhari).44 
 

Menurut Ramayulis “disamping itu orang tua berkewajiban pula 

memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan pisik dan material maupun 

kebutuhan mental dan spiritual.45 

Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan anak-

anaknya. Oleh sebab itu sewajarnya anak-anak harus menjalin hubungan kasih 

sayang dengan orang tuanya serta berbakti kepadanya. Allah Swt memerintahkan 

agar anak-anaknya selalu berbakti kepada orang tuanya.46  

Firman Allah SWT : 

بِاْلَوالَِدْیِن إِْحَساناً   َوْعبُُد هللاَ َوَالتُْشِرُكْوابِِھ َشْیأً وَّ
Artinya : Hendaklah kamu menyambah Allah dan jangan perserikatkan dengan 
orang lain, dan kepada orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik.” (Q.S Annisa: 
26) 47 
 

Semua pihak seharusnya merasa bertanggung jawab penuh terhadap anak-

anaknya agar bisa memiliki ahlak yang baik. Hubungan baik dengan anak tak 

dapat dicapai dengan cara lain kecuali harus dapat berperan sebagai teman yaitu 

kasih sayang, menyukai, memahami, menjadi pendengar yang baik, dan 

sebagainya. Orang tua harus memahami sang anak, bahwa anak sangat 

memerlukan seseorang yang bersedia mendengarkan, menerima segala bentuk 

perasaan . maka disinilah orang tua harus dapat berperan membina hubungan 

                                                        
44Imam Abi Abdilah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughiroh ibn 

Bardajabatul  Bukhari Al-Ja’ifi, Shohih Bukhari Juz IV, Dar Al-Fikr, Beirut, 1410 H, hlm 17.  
45Ramayulis, dkk, Op.Cit., hlm. 71. 
46Ibid, hlm. 72 
47Muhammad Mahmud Hijazy, Tafsir Wadhi, Jilid III, Jami’al Huquqy Mahfudhah 

Lidharajil Athoba’ah Asyri’rah, Beirut, 1993, hlm  65.  
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komunikasi yang baik dengan anak semaksimal mungkin. Bila menginginkan 

kerukunan atau kebahagiaan antar anggota keluarga.  

Orang tua harus mengetahui hal-hal yang di butuhkan oleh anak antara lain 

: Kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, kebebasan, rasa 

sukses, dan kebutuhan akan mengenal. 48 

Anak membutuhkan akan rasa kasih sayang tidak hanya berpaku pada 

kebutuhan rohani tetapi juga kebutuhan jasmani. Setiap orang tua harus mampu 

bersikap adil tanpa pilih kasih dalam memberikan pengertian dan kasih sayang 

terhadap anak-anaknya. Dan sepatutnya orang tua mengetahui dalam memberikan 

perhatian dan kasih sayang janganlah berlebih-lebihan yang nantinya akan 

berbahaya yang menimbulkan kemanjaan dan berakibat tidak stabilnya 

pertumbuhan jiwa anak.  

Unsur-unsur pokok rasa aman itu adalah kasih sayang, ketentraman dan 

penerimaan. Faktor anak yang merasa sungguh-sungguh dicintai oleh orang 

tuanya dan keluarganya pada umumnya akan merasa bahagia dan aman. Seorang 

anak akan merasa diterima oleh orang tuanya bila ia merasa bahwa kepentingan 

hidupnya diperhatikan, serta merasa bahwa ada hubungan yang erat antara ia dan 

keluarganya. 

Anak akan merasa bahwa ia mempunyai tempat dalam keluarga, setiap 

keinginannya selalu mau diperhatikan dan didengar oleh ayah ibunya agar tidak 

mengacuhkan apa yang dikatakannya. Orang tua sering kali lupa bahwa anak 

harus didengarkan kata-katanya dan harus diperhatikan pendapat dan 

                                                        
48 Zakiah Daradjat, Pembinaan Remaja, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 76-97 
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kemauannya. Selain itu orang tua harus bersikap terbuka dan menerima gagasan 

yang diungkapkan oleh sang anak. Sekalipun orang tidak setuju denga gagasan 

yang bersifat kreatif. 

Orang tua menganggap jika sang anak diberi terlalu banyak kebebasan 

tentu ia akan menjadi orang yang tidak baik nantinya, karena anak biasanya 

cenderung pada melakukan hal-hal yang menjerumuskan ke arah negatif. 

Kebebasan bukanlah kebebasan yang tidak mengenal batas-batas kewajaran. 

Misalnya anak dalam pergaulan yang tidak benar. 

Kebutuhan dan usaha sang anak untuk mengenali lingkungannya termasuk 

faktor yang penting untuk menumbuhkan kesanggupan padanya. Dan sang anak 

harus dilibatkan pada kegiatan didalam rumah, misalnya diajak ikut membuat 

suatu keputusan, ikut memecahkan masalah, ikut untuk memilih apa yang 

dianggap baik.  

6. Hambatan-Hambatan dalam proses Komunikasi Interpersonal  

Setiap proses komunikasi tentulah memerlukan faktor-faktor pendukung 

komunikasi sehingga dapat berjalan efefktif, akan tetapi ada juga beberapa faktor 

penghambat komunikasi yang menyebabkan komunikasi interpersonal tersebut 

tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas 

hal-hal yang menjadi faktor penghambat pada saat komunikasi berlangsung, 

dengan alasan karena hal tersebut sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Adapun faktor-faktor penghambat komunikasi tidak dapat berjalan dengan 

baik antara lain adalah: 

a. Kurangnya perencanaan dalam komunikasi. 
b. Perbedaan persepsi. 
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c. Perbedaan harapan. 
d. Kondisi fisik atau mental yang kurang baik. 
e. Pesan yang tidak jelas. 
f. Prasangka yang buruk. 
g. Transmisi yang kurang baik atau evaluasi yang frematur. 
h. Penilaian atau evaluasi yang frematur. 
i. Tidak adanya kepercayaan. 
j. Ada ancaman. 
k. Perbedaan status, pengetahuan bahasa. 
l. Distorsi.49 

 
Adapun faktor-faktor yang menghambat komunikasi, yakni menurut 

Hafied Cangara adalah : 

a. Gangguan Teknis : Gangguan ini terjadi jika salah satu alat 
yang digunakan dalam berkomunikasi 
mengalami gangguan, sehingga informasi 
yang ditransmisi melalui saluran 
mengalami kerusakan. 

b. Gangguan Sematik : Gangguan komunikasi yang disebabkan 
karena kesalahan pada bahasa yang 
digunakan. 

c. Rintangan Psikologis : Gangguan ini disebabkan oleh persoalan 
dalam diri pribadi/individu. 

d. Rintangan Fisik : Rintangan yang disebabkan karena jarak 
fisik diantara peserta komunikasi. 

e. Rintangan Status : Rintangan yang disebabkan oleh jarak 
sosial diantara peserta komunikasi. 

f. Rintangan Kerangka berpikir : Rintangan yang disebabkan karena 
adanya perbedaan persepsi antara 
komunikasi dengan khalayak terhadap 
pesan yang digunakan dalam komunikasi. 

g. Rintangan Budaya : Rintangan yang terjadi karena disebabkan 
adanya perbedaan norma kebiasaan dan 
nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak 
yang digunakan dalam komunikasi.50 

 
Terjadinya suatu hambatan dalam komunikasi menurut Phil Astrid S. 

Susanto adalah : 

a. Perbedaan dalam status, pengalaman dan tugas. 
                                                        

49A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal. 
100.  

50Hafied Cangara, Op.Cit., hlm. 145-148.  
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b. Prasangka-prasangka. 
c. Kepentingan pribadi yang bertentangan dengan pihak lain. 
d. Tantangan terhadap perubahan. 
e. Keinginan untuk membantah dan menolak daripada mengerti. 
f. Menjauhi apa yang dianjurkan dan tidak mencari jawaban. 
g. Perbedaan dalam bahasa.51 

 
Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor 

pendukung dan penghambat komunikasi interpersonal adalah: Perbedaan dalam 

status, pengalaman dan tugas. Hambatan ini dapat ditemukan dalam hubungannya 

antara posisi orang tua dengan anaknya. Jika perbedaan ini dapat diatasi oleh 

orang tua dan anaknya dengan cara menempatkan dirinya sesuai dengan 

kedudukan orang tua dan anak maka ini menjadi faktor pendukung. Hambatan 

yang berasal dari prasangka-prasangka, hambatan ini akan menjadi faktor 

pendukung bilamana kedua belah pihak menjauhi prasangka negatif. Hambatan 

terjadinya perhimpitan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan pihak lain. 

Hambatan dari tantangan terhadap perubahan, hambatan dari keinginan untuk 

membantah dan menolak daripada mengerti, hambatan dari menjauhi apa yang 

dianjurkan dan tidak mencari jawaban dan hambatan dalam hal perbedaan dalam 

bahasa. Kesemuanya jika terjadi sebaliknya maka menjadi faktor pendukung 

komunikasi interpersonal. 

Berdasarkan beberapa faktor penghambat di atas sebagaimana 

dikemukakan para ahli, intinya dapat dikatakan bahwa jika disebut sebagai faktor 

penghambat maka kebalikannya sebagai faktor pendukung komunikasi 

interpersonal. Bilamana didalam komunikasi ini terdapat perbedaan-perbedaan 

baik itu persepsi, status, budaya, bahasa, dan sebagainya menyebabkan 

                                                        
51Phil Astrid S. Susanti, Op.Cit., hlm. 90.  
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komunikasi tersebut menjadi rusak dan tidak dapat berlangsung secara efektif 

sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator dan komunikan (orang tua dan 

anak). 

 
B. Keluarga Muslim 

1. Pengertian Keluarga Muslim 

Keluarga dalam arti luas menurut Brown meliputi semua pihak yang 

meliputi hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit, keluarga 

meliputi orangtua dengan anak-anaknya,52 hal ini merupakan sebuah hubungan 

yang bersifat permanen, dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan peranan 

masing-masing. Menurut Husain Muzahir keluarga merupakan salah satu lembaga 

yang luar biasa dapat membentuk dan membangun manusia adalah lembaga, di 

dalam lembaga keluarga, seorang wanita dan laki-laki dapat memperoleh 

keutamaan-keutamaan insani, serta menghilangkan banyak sifat yang buruk dari 

dirinya, lembaga rumah tangga adalah tidak ubahnya seperti medan peperangan, 

lembaga pembentuk manusia.53 

Keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada 

pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan Al-Qur’an 

dan As-Sunnah.54 Menurut Aziz Mushaffa keluarga Muslim merupakan inti dari 

                                                        
52A.Subino Hadisubroto, MA, dkk, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, PT 

Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 20 
53Ahamad Subandi, Syurga Rumah Tangga, Titian Cahaya, Cianjur Jawa Barat, 2001, 

hlm. 90 
54Abdurrahman an-Nahlawi, terj. Heri Nur Ali, Pendidikan Keluarga Islam Di Rumah 

Sekolah Dan Masyarakat, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 139 
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masyarakat dan memiliki pengaruh besar terhadap anak sebagai kader-kader umat 

yang berkwalitas Imtak (iman dan takwa) yang mantap.55 

Berbagai macam aktivitas dapat dilakukan dalam sebuah lembaga keluarga 

sehingga jika keluarga tersebut mampu menjalankan secara profesional ada 

semacam struktur yang terbentuk dalam keluarga, masing mempunyai peranan 

yang berbeda-beda namun satu sama lain saling mengukuhkan dan menjaga, 

supaya terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. 

 

 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Keluarga Muslim terhadap Remaja 

Konsep pokok yang melandasi pemikiran orang tua memiliki kewajiban 

dalam membimbing remaja adalah keterkaitannya sebagai pendidik utama 

(primair) dalam keluarga, artinya orang tua mempunyai kewajiban secara khusus 

dalam membantu membimbing remaja dalam memahamai dan mengamalkan 

ajaran Islam. 

Konsep ini didukung oleh pernyataan Ramayulis, dkk bahwa "pada 

keluargalah terletaknya kewajiban pertama, untuk mendidik seseorang menjadi 

sehat, beradab, tahu sopan santun, serta mempunyai sifat-sifat yang baik menjadi 

anggota masyarakat yang cukup dan berguna.56  

Pendidikan keluarga merupakan pondasi utama bagi bagi anak, yang 

selanjutnya pendidikan ini akan terus dilanjutkan dalam lingkungan pendidikan 

                                                        
55Aziz Mushaffa, Untaian Mutiara Buat Keluarga, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2001, 

hlm. 46  
56Ramayulis dkk, Pendidikan Islam dan Rumah Tangga, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta, 

1997, hlm 12.  
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yang berbeda yakni pendidikan di sekolah dan pendidikan di lingkungan tempat 

remaja tersebut tinggal.  

          Fungsi keluarga sebagai kelompok sosial termasuk pembentukan 
norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya frame of 
reference, sense of belongingness, dan lain-lainnya. Di dalam 
keluargamya, yang interaksi sosialnya berdasarkan simpati, ia pertama-
tama belajar memperhatikan orang lain, belajar bekerja sama, Bantu-
membantu, dengan kata lainj ia pertama-tama belajar memegang peranan 
sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-
kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain.57 
 
Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku 

penerus keturunan saja. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber 

pendidikan utama, karena segala kecerdasan dan intelektuil manusia diperoleh 

pertama-tama dari orang tua dan keluarganya sendiri.58 

Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak sebab secara fitrah 

anak dalam keadaan suci dan siap menerima apapun pola pendidikan yang 

diberikan orang tuanya terutama melalui tauladan bagi anak yang masih kecil. 

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: 

هللا َُعْنھُ اَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قاََل َمْن َكاَن یُْؤِمُن ِب هللاِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر  َعْن اَبِْي ھَُرْیَرةَ َرِضى
اَن یُْؤِمُن ِب هللاِ ِواْلیَْوِم اْآلَِخِر فَْلَیقُْل فَْلیُْكِرُم َضْیفَةُ. َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن ِب هللاِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر فَْلیُِصْل َرِحَمةُ.َوَمْن كَ 

  َخْیَرةُ اَْولَِیْصُمتُ 
 
Artinya :  Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari akhir, maka mulyakanlah tamunya, peliharalah hubugan 
sanak keluarga serta berkatalah yang baik atau diamlah.(HR Bukhari).59 
 

Semua pihak seharusnya merasa bertanggung jawab penuh terhadap anak-

anaknya agar bisa memiliki akhlak yang baik. Hubungan baik dengan anak tak 

dapat dicapai dengan cara lain kecuali harus dapat berperan sebagai orang tua 

                                                        
57W.A. Gerungan Dipl, Psikologi Sosial, PT. Eresco, Bandung, 1991, hlm. 180-181.  
58Singgih D. Gunarsa, Psikologi untuk Keluarga, Gunung Mulya, Jakarta, 2000, hlm. 1.  
59Imam Abi Abdilah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughiroh ibn Bukhari 

Al-Ja’ifi, Shohih Bukhari Juz IV, Dar Al-Fikr, Beirut, 1410 H, hlm 17.  
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yang penuh kasih sayang, menyukai, memahami, menjadi pendengar yang baik, 

dan sebagainya.  

Peranan keluarga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab orang dalam 

keluarga dijelaskan oleh Ramayulis dkk, bahwa setidaknya ada lima fungsi 

keluarga, dilihat dari segi pendidikan yaitu diantaranya : 

a. Keluarga dibentuk untuk reproduksi, memberikan keturunan, ini 
merupakan tugas suci agama yang di bebankan kepada manusia, 
transmisi pertama melalui fisik. 

b. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan ia bertanggung jawab, 
dalam bentuk pemeliharaan yang harus diselenggarakan demi 
kesejahteraan keluarga, anak-anak perlu pakaian yang harus 
baik,bersih, permainan yang sehat, makanan yang bergizi, rekreasi dan 
sarana hidup materil lainnya. 

c. Lebih jauh keluarga berjalan mengharuskan ia menyelenggarakan 
sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan 
bimbingan kejiwaan. 

d. Freferensi adalah fungsi selanjutnya, karena hidup adalah just a matter 
of choice’ maka orang tua harus mampu memberikan freferensi adalah 
tindak lanjut dari sosialisasi. Orang memberikan freferensi jalan mana 
yang harus di tempuh dalam kehidupan anak. 

e. Pewarisan nilai kemanusiaan, yang minimal dikemudian hari dapat 
menciptakan manusia yang cinta damai, anak soleh yang mendo’akan 
kepada orang tuanya secara teratur, yang mengembangkan 
kesejahteraan sosial dan ekonomi umat manusia yang mampu menjaga 
dan melaksanakan hak azasi kemanusiaan yang adil dan beradab dan 
yang mampu menjaga kualitas dan moralitas lingkungan hidup.60 

 
Fungsi-fungsi keluarga dalam kehidupan masyarakat antara lain : 

  Fungsi religius (aqidah, akhlak, dan ibadah) fungsi edukatif 
(pengasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan), fungsi ekonomi 
(perdagangan, pertanian, dan sebagainya), fungsi sosialisasi (pemahaman dan 
penelitian terhadap perkembangan baru), fungsi rekreatif (kesegaran dan 
kepuasan), fungsi protektif (kestabilan, keamanan, dan ketentraman, kasih 
sayang) serta fungsi biologis. Fungsi sosial ekonomi dan rekreatif akan 
tumbuh sendiri bila fungsi keagamaan dan fungsi mendidik dilaksanakan.61 

 

                                                        
60Ramayulis, dkk, Op.Cit., hlm 5 
61Kamrani Buseri, Pendidikan Keluarga dalam Lingkungan Islam, Bina Usaha, 

Yogyakarta, 1990, hlm 34-35 
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Orang tua mempunyai fungsi penting dalam mendidik dan membina 

bangsa, sebab dalam keluarga yang rukun dan sehat akan lahir anak-anak yang 

selalu rukun dan sehat pula, baik jasmaninya maupun rohaninya. Dan dari anak-

anak dan anggota keluarganya yang sehat akan terjadilah suatu bangsa yang sehat, 

kuat dan perkasa.62 

Penjelasan-penjelasan sebagaimana dimaksudkan di atas memiliki nilai 

urgensi yang mendasar tanggungjawab orang tua dalam membimbing anak-

anaknya untuk mencapai kebahagiaan hidup termasuk dalam tahap usia 

pendidikan, bimbingan orang tua terutama diarahkan untuk mencapai keberhasilan 

dalam belajar. 

Landasan pertama kewjiban membimbing remaja adalah firman Allah 

SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6: 

               

Artinya : Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari  

siksa api neraka”.63 

Melindungi diri dan keluarga berarti mereka harus menjaga kehidupan 

keluarga dengan dasar ilmu pengetahuan dan nilai agama serta pengamalannya. 

Sehingga memberi keharmonisan hidup dan selalu tercipta keluarga yang agamis. 

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua bukanlah suatu hal yang mudah, 

akan tetapi memiliki tanggung jawab yang cukup berat, dimulai dari anak masih 

dalam kandungan sampai anak lahir, orang tua mencurahkan perhatian dan 

tenaganya untuk mendidik, memelihara demi kesejahteraan anak agar kelak 
                                                        

62Ibid., hlm 68. 
63Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV. Toha Putra, Semarang, 1996, 

hlm. 269.  
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mereka tidak menjadi anak yang lemah dan bodoh di masa yang akan datang. 

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 9: 

                             

      

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di 
belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.64 
 

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan orang tua harus berusaha untuk 

meninggalkan keturunan yang kuat dalam memahami ajaran Islam, terutama 

dalam memberikan pendidikan bagi remaja. Berdasarkan keterangan tersebut 

jelaslah bahwa bimbingan orang tua sifatnya wajib termasuk diantaranya dalam 

rangka menanamkan kewajiban shalat pada remaja. 

Menurut Jamaluddin Mahfuzh "sesuai kaidah", bangunan itu tergantung 

pondasinya kalau pondasinya baik, baik pula bangunannya, berna, jika disebutkan 

bahwa pembinaan seseorang yang baik akan menjadi pondasi yang baik bagi 

pembinaan umat, kebangkitan, dan kemampuan pertahanannya".65 

 Pendapat di atas menggambarkan bahwa, seorang remaja akan kuat dan 

mandiri jika dia dididik sejak dini untuk senantiasa menjadi manusia yang kuat 

dan mandiri oleh orang tuanya dalam keluarga. Bagaimana keadaan tahun-tahun 

pertama dalam kehidupan seorang manusia itu memiliki pengaruh yang besar bagi 

upaya pembinaan pilar kepribadiannya dan bagi pembentukan sikapnya di 

kemudian hari.  

                                                        
64Ibid.., hlm. 116.  
65Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, Pustaka Alkautsar, Jakarta, 

2001, hlm. xii 
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Menurut Jamaluddin Mahfuzh bahwa :  

"Rumah tangga yang dipenuhi rasa kasih sayang dan rasa saling pengertian 
yang didasarkan atas kepercayaan, menghormati, menghargai, serta cinta, yang 
menjaga keseimbangan yang bijaksana antara kebebasan dan pembatasan, adalah 
rumah yang berhasil menampilkan sosok – sosok yang matang. Sebaliknya rumah 
yang menanamkan kebencian, kedengkian, ketakutan dan dendam pada jiwa anak-
anak, adalah rumah yang menampilkan sosok-sosok yang menyimpang, yang 
kontrofesial, yang lemah, dan bermasalah. Seorang anak yang tumbuh di sebuah 
lingkungan yang diwarnai dengan permusuhan, sewaktu dewasa, ia tidak 
merasakan kejujuran, dimanapun ia berada dan kemanapun ia pergi seseorang 
yang pada kecilnya tidak pernah menikmati rasa aman dan belai kasih sayang, ia 
akan enggan menerima cinta dari siapapun yang ingin memberikan kepadanya, 
begitu juga ia akan merasa sulit memberikan rasa aman dan sentuhan cinta kasih 
kepada anaknya".66 
 

Bagaimana remaja menjadi pribadi yang berbeda-beda itu sangat 

tergantung bagaimana orang tua mendidiknya sejak dini, lingkungan seperti apa 

yang oleh orang tua bentuk dan ciptakan untuk mendidik remaja.  

Bertolak dari prinsip-prinsip di atas maka setiap orang tua mempunyai 

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan pendidikan bagi 

remaja terutama agar remaja melaksanakan shalat wajib lima waktu. 

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Tugas dan Tanggung 
Jawab Keluarga Muslim 

 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya keluarga 

dalam membina anak remaja di lingkungan keluarga antara lain : 

a. Faktor yang bersumber dari remaja 

Faktor yang mempengaruhi dalam mendidik akhlaq bagi remaja pada 

keluarga yang bersumber dari remaja adalah : 

Minat, minat merupakan aspek penting dalam mempelajari sesuatu, 

terutama pada ajaran Islam, sebab “minat dapat berupa pendorong ke arah 

                                                        
66 Ibid, hlm. 37. 



 49

keberhasilan seseorang. Seseorang yang menaruh minat pada sesuatu bidang akan 

mudah mempelajari bidang itu.67 Perhatian, perhatian anak ikut menentukan 

keberhasilan dalam mendidik akhlaq pada lingkungan keluarga. Dengan demikian 

perhatian anak merupakan aspek penting dalam pelaksanaan mendidik akhlaq 

anak di lingkungan keluarga. 

b. Faktor yang bersumber dari orang tua 

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mendidik remaja 

di lingkungan keluarga, terutama yang bersumber dari orang tua, antara lain :   

Faktor Pengetahuan Orang tua. Pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua 

sangatlah membantu dalam mendidik anak-anaknya terutama pada ajaran Islam, 

sehingga terbentuklah kesejahteraan dalam keluarga. Keluarga yang didalamnya 

dihiasi dengan ajaran agama akan mendapatkan rahmat dari Allah dan terhindar 

dari kejahatan. Jelaslah bahwa pengetahuan agama dan pengetahuan tata cara 

mendidik anak yang dimiliki orang tua memberikan pengaruh pada anak-anaknya, 

karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak.  

Dengan demikian pengetahuan orang tua di samping sebagai bekal bagi 

dirinya dalam menjalankan syari’at agama, juga sebagai bekal dalam rangka 

mendidik anak-anaknya, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Asy-

Syu’araa ayat 214 yang berbunyi : 

                                                        
67Singgih D. Gunarsa, Psikologi Agama Anak dan Remaja, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 

1983, hlm 129-131.  
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اَْالْقَربَْیَن   َواَْنِذْرَعِشْیَرتَكَ   

Artinya : dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. (QS : 26 : 214).68 

Ayat ini mengandung makna bahwa keselamatan keluarga harus lebih 

dahulu diutamakan dari keselamatan masyarakat meskipun keselamatan 

masyarakat pada hakekatnya bertumpu pada keselamatan keluarga. 

Untuk hal ini hendaknya orang tua membekali dirinya akan iman dan 

takwa serta berbagai ilmu pengetahuan, “khususnya pengetahuan agama yang 

harus dikuasai adalah meliputi bidang ibadah dan bidang munakahat.”69 

Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Muhammad Ali Quthb yang 

mengatakan “apabila kedua orang tua memiliki pengetahuan yang baik mengenai 

agama Islam, baik tingkah laku, akidah, serta amal perbuatannya mereka akan 

dapat memenuhi kewajiban pendidikan terhadap anak-anaknya secara 

sempurna.”70 

Berdasarkan pendapat di atas jelaslah pengetahuan agama yang dimiliki 

orang tua sangat dominan dan memainkan peranan yang sangat penting dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya terutama 

pendidikan remaja agar terhindari dari Narkoba. 

                                                        
68Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV Mahkota, Surabaya, Edisi 

Revisi, 1996, hlm 716.  
69E. Mustofa, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Kota 

Kembang, Yogyakarta, 1987, hlm 63.   
70Muhammad Ali Qutub, Auladina Fi Dlaut Tarbiyah Islamiyah, terjemahan Bahrun Abu 

Bakar Ihsan, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam, Diponegoro, Bandung, 1993, hlm. 87 
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Faktor Ketauladanan orang tua. “sejauh manakah seseorang berhubungan 

dengan lingkungannya, sejak itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh 

pendidikan kepadanya.” 71 

Hal ini berarti belum tentu mempunyai nilai positif bagi perkembangan 

anak. Lebih lanjut Ny. Singgih D. Gunarsa berpendapat “sikap, pandangan dan 

pendapat orang tua atau anggota keluarga lainnya menjadi model oleh si anak, dan 

kemudian sebagai tingkah laku anak itu sendiri.”72 

Maka dalam segala hal orang tua harus selalu bertindak sebagai pelindung 

anak-anaknya, karena orang tua adalah contoh pertama. Melalui orang tua anak 

menjadi mengerti arti kehidupan. Kurangnya ketauladanan orang tua sangat 

mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupannya. Hal ini karena “ mendidik 

anak dengan contoh perilaku langsung itu lebih baik dari pada hanya dengan 

nasehat. Jika orang tua melakukan hal-hal yang baik, maka anaknya pun menjadi 

manusia sholeh.”73 

Orang tua harus selalu mendorong dan menolong anak-anaknya dalam 

melakukan hal-hal yang baik dengan cara memberikan tauladan yang baik melalui 

ucapan dan perbuatan. Ucapan, tindakan, dan cara bergaul sesama orang dewasa 

serta perilaku orang tua terhadap anak-anaknya akan merupakan bagian 

pembinaan jiwa agama pada anak, karena pantulannya akan tampak pada sikap 

perbuatan anak itu sendiri. 

                                                        
71Dirjen Bimbaga Islam, Ilmu Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi 

Agama IAIN, Jakarta, 1983, hlm 61. 
72Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga, BPK, Gunung Mulia, Jakarta, 1990, 

hlm 6. 
73A. Muhjab Mahali, Op.Cit., hlm 138.  
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Perlu diketahui dan diperhatikan hendaknya antara kata dan perbuatan 

orang tua harus sesuai karena anak akan meniru apa yang diperbuat oleh orang 

tuanya.  Allah SWT membenci setiap manusia yang hanya pandai bicara tanpa 

berbuat. Perhatikan surat Ash-Shaff ayat 2-3 : 

                            

       

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang 
tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan 
apa-apa yang tiada kamu kerjakan.(Ash-Shaaf : 2-3)74 
 
 Dengan demikian faktor ketauldanan orang tua berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan bagi anak remaja. 

C. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja 

1. Pengertian Remaja dan Permasalahannya 

Remaja adalah suatu masa pada manusia yang paling banyak mengalami 

perubahan, sehingga membawanya pindah dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa. Perubahan tersebut meliputi jasmani, rohani, pikiran dan sosial. Dari 

sudut jasmani meliputi perubahan seksual atau fungsi seks dan biasanya terjadi 

pada umur 13-20 tahun.75  

Penyalahgunaan narkoba adalah penyakit endemik dalam masyarakat 

modern. Ini merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang hingga 

sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, 

baik dari sudut terapi, prevensi maupun rehabilitasi.  

                                                        
74Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm 653.  
75Zakiah Daradjat, Remaja Harapan Tantangan, Ruhama, Jakarta, 1993, hlm 35-36.  
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Secara umum mereka yang menyalahgunakan narkoba dapat digolongkan 

menjadi tiga golongan besar, yakni : 

a. Ketergantungan primer yang ditandai dengan adanya kecemasan dan 
depresi. Pada umumnya ketergantungan ini terdapat pada orang dengan 
kepribadian yang tidak stabil. 

b. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah 
satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya. Pada umumnya 
kepribadian ini terjadi pada orang yang mempunyai kepribadian psikopatik 
(anti sosial), kriminal dan pemakai narkoba untuk kesenangan semata. 

c. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena 
dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok 
sebaya (peergroup pressure) 76 

 
Narkoba sudah bukan lagi barang langka. Ia mudah didapat di mana-mana 

apalagi didukung oleh tempat-tempat maksiat yang kini semakin marak dan 

menjamur, seperti diskotik, bar, kafe dan tempat-tempat judi. Narkoba banyak 

ditemui pada remaja tidak hanya di kota, namun di desa dan di sekolah-sekolah 

bahkan di perguruan tinggi. Seperti sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang steril 

dari narkoba. Para remaja sangat rentan terhadap imbas narkoba. Krisis ekonomi 

memicu banyak remaja mengalami stres berat, bahkan mereka yang sudah mapan 

dalam bekerja sekalipun. Hal ini menyebabkan mereka mencari tempat pelarian 

dari masalah kehidupan dengan memakai narkoba.  

2. Jenis-Ienis Narkoba 

Dari sekian banyak jenis narkoba, ada beberapa jenis yang cukup terkenal 

dan sangat berbahaya, yakni : 

a. Ganja 

Ganja sering juga disebut dengan istilah Cannabis. Ganja ini mengandung 

zat kimia (Delta-g-Tetra Hidrocannabinol) yang dapat mempengaruhi perasaan, 
                                                        

76Dadang Hawari, Al Qur an ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa, Dana Bhakti 
Prima, Yogyakarta, 2004, hlm, 132 
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penglihatan dan pendengaran. Ganja dikenal pula dengan sebutan Marijuana, 

Gele, Cimeng, Bang, Grass dan Rumput. Ganja dijual dalam benuk daun-daun 

yang dikeringkan kemudian disayat-sayat dalam ranjang dan dicampur tembakau 

untuk rokok.  

b. Heroin atau Putauw 

Heroin atau diasetilmorfin adalah apioida semi sintetis berupa serbuk putih 

yang terasa pahit  Heroin dihisap dengan indra pencium (inhaled, disedot melalui 

hidung) adalah bentuk bubuk atau diijeksikan dalam bentuk cairan dengan jarum 

hespodermik, dekat di bawah kulit  

c. Kokain 

Kokaine berasal dari daun Coca. Pohonnya bernama Erythoroxylon, dijual 

mentah dalam bentuk zat seperti perekat yang sangat busuk baunya, atau berupa 

Kristal dan Kristalin Putih. Si pemakai akan mencampurnya dengan Air, Alkohol, 

Minyak Zaitun dan Cairan Petrolatum (Hidrocarbon dan Minyak Tanah). 77 

d. Ekstasi (Ectasy) 

Ekstasi termasuk zat psikotropika dan diproduksi secara ilegal di dalam 

laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul Ekstasi adalah zat atau 

bahan tidak termasuk narkotika atau alkohol, melainkan zat yang dapat 

mengakibatkan adiksi (kecanduan atau ketagihan dan ketergantungan). Zat adiktif 

yang terkandung dalam ekstasi adalah Amphctamine (MDMA), suatu zat yang 

tergolong stimulasia (perangsang)  

e. Sabu-Sabu 

                                                        
77Edi Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras, CV Prima Widya, 

Bandung, 2004, hlm. 34.   
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Sabu-sabu dikenal dengan istilah ice (Merhampetamine). Sabu-sabu 

berbentuk kristal dan tidak berbau serta tidak berwarna, memiliki dampak yang 

sangat kuat pada syaraf. Sabu-sabu selain dikenal dengan istilah ice juga dikenal 

dengan sebutan kristal, ubas dan mecin 78 

3. Ciri Umum dan Karakteristik Remaja Korban Penyalahgunaan Narkoba 

Ciri penyalahgunaan narkoba ialah mempunyai penyesuaian diri yang 

buruk selama satu bulan terakhir. Penyalahgunaan ini akan berakibat pada 

ketergantungan pada narkoba, baik bersifat fisiologis, psikologis maupun 

spiritual. Hal ini dapat berlangsung sampai tua. 79 

Ada beberapa ciri umum yang mudah dilihat pada remaja yang sudah 

terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, antara lain : 

a. Adanya perubahan tingkah laku yang tiba-tiba terhadap kegiatan sekolah, 
keluarga dan teman-teman. Misalnya bertingkah kasar, tidak sopan, mudah 
curiga dan penuh rahasia terhadap orang lain. 

b. Suka marah yang tidak terkendali dengan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas 
dan agak sensitif. 

c. Pembangkangan terhadap disiplin yang tiba-tiba, baik di rumah maupun di 
sekolah. 

d. Mencuri uang di rumah, sekolah atau toko untuk membeli narkoba. 
e. Mencuri barang berharga yang ada di rumah untuk dijual guna pembelian 

narkoba. 
f. Suka mengasingkan diri atau bersembunyi di tempat-tempat yang janggal. 
g. Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.  
h. Berat badan turun drastis karena nafsu makan yang tidak menentu.80  
 

Sementara Dadang Hawari lebih jelas dalam memberikan ciri remaja yang 

sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu gerak lamban, lemah, lesu, 

                                                        
78Badan Narkotika Nasional (BNN), Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Bagi Pemuda, 2004, hlm 15.  
79Agoes Dariyo, Psikologi perkembangan Remaja, Ruhama, Jakarta, 2004, hlm 31.  
80Karsono, Op.Cit., hlm. 41-42  
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kurang energik, mudah tegang dan gelisah, cemas, khawatir dan takut, 

memandang diri rendah, mudah tersinggung dan tidak ada rasa kepercayaan diri.81  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
81Dadang Hawari, Op.Cit., hlm 57-58.  
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BAB III 
 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
 

A. Gambaran Kelurahan Sukabumi 

1. Sejarah singkat 

Sukabumi ialah nama kelurahan yang terdari kata suka bermakna perasaan 

senang, bumi berarti planet ketiga dari matahari tempat hidup manusia dunia dan 

jagat, artinya perasaan senang dapat hidup di dunia. Kelurahan Sukabumi terletak 

15 Km dari Ibu Kota Propinsi Lampung atau 0,5 Km dari Kantor Camat 

Sukabumi dengan luas wilayah 271 Ha. Secara geografis kelurahan Sukabumi 

terletak 100 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 300C. 82 

Kelurahan Sukahumi sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1912 sudah 

menjadi desa, karena pemerintah Belanda akan membangun rel atau jalur kereta 

api di Lampung, penduduk di sekitarnya diperintahkan untuk pindah Penduduk 

kelurahan Sukabumi awalnya berasal dan jalan Hanoman, kampung Penengahan 

dan ada juga dari Jagabaya. 83 

Pada permulaannya desa Sukarame I dan desa Sukabumi merupakan satu 

pemerintahan berkedudukan di Sukabumi yang waktu itu di pimpin oleh seorang 

kepala kampung pertama, yaitu Mindar R. Tinggi. Karena satu dan lain hal, pada 

masa pemerintahan Belanda pusat pemerintahan dialihkan ke desa Sukarame, 

sedangkan desa Sukahumi sebagai daerah susukannya. Mengingat pusat 

pemerintahan semula berada di desa Sukabumi, maka berdasarkan keputusan 

                                                        
82Monografi Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
83Monografi Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
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Residen Lampung No. 35/D/1959, tanggal 19 Maret 1959 desa Sukabumi menjadi 

pemerintahan tersendiri yang di pimpin oleh seorang kepala desa Sukabumi, 

saudara Hasanuddin KR. 84 

Berikut daftar nama-nama mantan Kepala Desa/Lurah85 dan yang sedang 

menjabat Lurah Sukabumi: 

a. Mindar  R. Tinggi   

b. Hasanuddin. KR  (1959-1988)  

c. Camat Sukarame  (1988-1989) 

d. Amin BA   (1989-1991) 

e. M. Syahrial. M,BA  (1 Jan 1991- Okt 1998) 

f. Achmad Jufril  (1998 – 2000) 

g. Sidarman   (2000 – 31 Juli 2006) 

h. H. Amin Zubir  (1 Agst 2006 – Okt 2007) 

i. Wakijo Sutanto (Okt 2007 – Jun 2008) 

j. Sekcam (pjs)   (Jun 2008 – 6 Agst 2008) 

k. Drs. A. Labawan (7 Agst 2008 - 2009) 

l. Mursyid Ariyanto (2009 – 2010) 

m. Darwani, BBa  (2009 sampai dengan sekarang).  

2. Kondisi Gegrafis  

Secara administratif kelurahan Sukabumi terletak di Kecamatan Sukabumi 

Kota Bandar Lampung. Luas wilayah 71 H dengan perincian luas jalan 2 H, 

pemukiman 78,4 H, Perumahan real estate 3,2 H, Kuburan 1,2 H, sarana ibadah 

                                                        
84Monografi Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
85Monografi Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
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1,5 H, sekolah 1,2 H, pertokoan 1,3 H, Perkantoran 1,3 H, tanah kosong 4,1 H dan 

peruntukan lainnya 2,3 H. 86 

Batas-batas wilayah Kelurahan Sukabumi  sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukarame.   

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Campang Raya. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sabah Balau. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukabumi Indah. 

Kondisi geografis Kelurahan Sukabumi  adalah sebagai berikut :  

Keadaan permukaan tanah dikelurahan Sukabumi  mempunyai ketinggian 

diatas  permukaan laut 75 m dan banyaknya curah hujan rata-rata pertahun 2000-

3000 mm dengan jenis tanahnya berwarna merah kehitaman.  

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) sebagai berikut : 

a. Jarak Pemerintahan Kelurahan Sukabumi dengan Pemerintah 

kecamatan 0,5 km  dengan jarak tempuh 10 menit 

b. Jarak ke Pemerintahan Kota Bandar Lampung 1,5 Km,jarak tempuh 15 

menit 

c. Jarak dengan Pemerintah Propinsi Lampung 4 km, dengan jarak 

tempuh 30 menit 

3. Kondisi Penduduk Kelurahan Sukabumi   
 

Jumlah penduduk Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, berjumlah 

1718 KK atau 7401 jiwa, dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 3193 jiwa dan 
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perempuan berjumlah 4356 jiwa.87 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 

1 berikut : 

Tebel 1 

Distribusi Penduduk Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
Berdasarkan Kelompok umur 

 

No Golongan umur Jumlah 
(jiwa) 

1 0 – 4   tahun 1211 
2 5 – 6  tahun 732 
3 7 – 13 tahun 1161 
4 14 – 16 tahun 1213 
5 17 – 24 tahun 687 
6 25 – 54 tahun 2280 
7 54 tahun ke atas 2946 

Jumlah 10230 
 

                  Sumber : Monografi Kelurahan Sukabumi  Tahun 2016 
 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk 

tebanyak pada usia 54 tahun ke atas sebanyak 2946 jiwa. Usia tersebut dianggap 

sebnagai usia yang kurang produktif untuk menghasilkan ekonomi sehingga 

berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kelurahan Sukabumi. 

Bahwa masyarakat dikelurahan Sukabumi, khususnya warga yang berasal 

dari masyarakat kurang mampu, yang umumnya selama ini kurang begitu 

memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya yang dikarenakan 

ekonomi, kini telah dapat mengecap bangku sekolah, minimal tamat SLTA, hal ini 

sangat dibantu dengan adanya program Pemerintah Wajib belajar 9 tahun, dan 

adanya keringanan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu. Jumlah penduduk 
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Kelurahan Sukabumi berdasarkan tingkat pendidikan umum dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 2 

 Distribusi Penduduk Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
Berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum 

No Pendidikan Jumlah 
(jiwa) 

1 Buta Huruf 15 
2 Belum Sekolah 1943 
3 TK 225 
4 SD/Sederajat 1995 
5 SMP/Sederajat 3057 
6 SMA/Sederajat 2237 
7 Sarmud 332 
8 Sarjana (S1) 426 

Jumlah 10230 
 

  Sumber : Monografi Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat 

di Kelurahan Sukabumi kurang mendukung terlaksananya program 

pengembangan wilayah perkotaan yang dalam tahap perintisan awal setelah 

masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung apalagi kondisi pendidikan di 

Kelurahan Sukabumi lulusan pendidikan perguruan tinggi mencapai 5,75% dari 

seluruh penduduk Kelurahan Sukabumi. 

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat Islam Kelurahan Sukabumi   

Kondisi kehidupan beragama di Kelurahan Sukabumi dapat dilihat dari 

indikator bangunan fisik keagamaan. Rincian bangunan peribadatan Umat Islam 

di Kelurahan Sukabumi dijelaskan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 3 

Distribusi Bangunan Keagamaan dan Pendidikan Umat Islam  

Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
 

B. N
o Bangunan Umat Islam  

Jumlah 
(buah) 

1 Madrasah MMA 1 
2 Masjid 9 
3 Mushalla 6 
4 Majlis Ta’lim  6 
5 TPA 12 

Jumlah 34 

 
 

Sumber : Monografi Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
 
 

 Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa di Kelurahan Sukabumi memiliki 

bangunan peribadatan dan pendidikan agama. Untuk memajukan kegiatan 

keagamaan di Kelurahan Sukabumi sudah berjalan pengajian-pengajian rutin ibu-

ibu setiap hari Jum’at mulai pukul 14.00 Wib dan pengajian rutin bapak-bapak 

setiap malam Jum’at pelaksanaannya ba’da Isya’. Kegiatan keagamaan remaja 

dilakukan melalui kegiatan rutin RISMA satu bulan sekali minggu ke tiga.88 

Masyarakat Kelurahan Sukabumi mayoritas menganut agama Islam, seperti yang 

terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4 

Distribusi Penduduk Kelurahan Sukabumi  Tahun 2016 
Berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah 
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(jiwa) 
1 Islam 9207 
2 Kristen 409 
3 Katholik 307 
4 Hindu 102 
5 Budha 205 

Jumlah 10230 
 

         Sumber : Monografi Kelurahan Sukabumi tahun 2010 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan 

Sukabumi  Kecamatan Sukabumi mayoritas beragama Islam (90%). Jumlah 

penduduk menjadi modal dasar bagi pengembangan ekonomi rakyat. Dilain pihak 

pengamalan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi juga menjaidi lebih mudah, 

tinggal bagaimana pelaksanaannya mampu atau tidak menjadikan nilai-nilai Islam 

menjadi landasan pengembangan ekonomi masyarakat. 

5. Kondisi Perekonomian  

Kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan Sukabumi dapat dilihat 

berdasarkan mata pencaharian masyarakat selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

 

 

Tabel 5 

Distribusi Penduduk Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
Berdasarkan Mata Pencaharian 

 

No Pekerjaaan Jumlah 
(jiwa) 

1 PNS 1258 
2 TNI/POLRI 76 
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3 Tani 420 
4 Buruh 1415 
5 Pensiunan PNS/ABRI 125 
6 Pertukangan 675 
7 Perdagangan 1985 
8 Lain-lain 4276 

Jumlah 11908 
 

             Sumber : Monografi Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat 

Kelurahan Sukabumi memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian 

besar memiliki mata pencaharian di bidang buruh atau bekerja pada sektor swasta 

yang memiliki penghasilan di bawah standar. Kondisi ini tentu saja menimbulkan 

permasalahan serius pada sisi ekonomi terutama dalam kaitannya dengan upaya 

penanggulangan masyarakat miskin perkotaan. 

 Potensi ekonomi yang dapat dijadikan peluang usaha untuk meningkatkan 

derajat hidup masyarakat di Kelurahan Sukabumi sebenarnya masih dianggap 

potensial dimana terdapat 43 sektor potensi ekonomi masyarakat sebagaimana 

tergambar dalam tabel  berikut ini: 

 

 

Tabel 6 

Jenis usaha potensi ekonomi masyarakat  
Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 

 

No Jenis Usaha 
Jumlah 
(jiwa) 

1 Warung kelontongan 46 
2 Warung makanan 20 
3 Dagang makanan 56 
4 Dagang hasil bumi 23 
5 Dagang asongan/gerobak 7 
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6 Usaha produktif 3 
7 Jasa-jasa 43 

Jumlah 198 
 

Sumber : Dokumentasi TPPK Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 

 
 Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya potensi 

ekonomi cukup besar hanya saja dalam beberapa hal mengalami hambatan-

hambatan yang diakibatkan oleh lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan 

modal usaha. Dalam hal ini pihak kelurahan sudah berupaya melakukan berbagai 

terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan termasuk melalui program-

program perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka 

menengah yang diharapkan dapat lebih memacu perekonomian di kelurahan 

Sukabumi. 

 
B. Kondisi Kehidupan Keluarga Muslim dan Remaja di Kelurahan Sukabumi  
 

Lingkungan III Kelurahan Sukabumi yang terdiri dari 3 RT, jumlah 

penduduknya mencapai 245 KK atau 2100 jiwa. Dari jumlah tersebut laki-laki 

1012 jiwa dan perempuan 1088 jiwa. Penduduk yang berusia remaja (antara 13 

sampai 21 tahun) laki-laki 834 jiwa dan perempuan 758 jiwa.89 

Perincian penduduk lingkungan III Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 

menurut penganut agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME diperoleh data 

sebagai berikut : agama Islam 75,1% dari jumlah tersebut laki-laki 782 jiwa dan 

perempuan 795 jiwa, agama Kristen 12,42% dari jumlah tersebut laki-laki 112 

                                                        
89Dokumentasi Kelurahan Sukabumi, Tahun 2016, dicatat tanggal 5 September 2016 
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jiwa dan perempuan 149 jiwa, bergama Katolik 12,48% dari jumlah tersebut laki-

laki 118 jiwa dan perempuan 144 jiwa. 90 

Bidang sosial keluarga di Lingkungan III Kelurahan Sukabumi tidak jauh 

berbeda dengan kehidupan keluarga di tempat-tempat lain, kegiatan sosial yang 

sering diikuti ibu-ibu adalah perkumpulan arisan. Dalam kegiatan sosial yang 

sifatnya gotong-royong membersihkan tempat-tempat umum dan keagamaan. 

Mereka beranggapan bahwa setiap orang yang bergama, kebersihan itu sangat 

dianjurkan dalam agama dan merupakan sebagian dari iman.  

Setiap hari jum’at warga bergotong royong membersihkan dasilitas umum 

yang dipimpin oleh kepala dusun dan ketua RT masing-masing. Selian menjaga 

kebersihan lingkungan dengan cara gotong royong, anak remaja lingkungan III 

sering saling membantu antar tetangga, seperti pada acara hajatan, pindahan 

rumah dan lain-lain.91 

Aktivitas sehari-hari anak-anak remaja di lingkungan III Kelurahan 

Sukabumi selepas pulang sekolah pada umumnya remaja putra menghabiskan 

waktu dengan bermain bersama teman-temannya, sebagian kecil membantu 

pekerjaan orang tuanya di rumah.  Remaja putri umunya membantu pekerjaan 

orang tua dan menghabiskan waktu dengan belajar dan ada sebagian kecil yang 

menghabiskan waktu dengan bermain.92 Kondisi interaksi sosial remaja dengan 

kelompoknya diketahui remaja putra yang lebih inters dengan kelompoknya, 

sedangkan remaja putri lebih  memilih sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya. Kegiatan kelompok sosial keagamaan remaja di lingkungan 
                                                        

90Dokumentasi Kelurahan Sukabumi, Tahun 2016, dicatat tanggal 5 September 2016 
91Data Observasi, tanggal 8-12 September 2016 
92Hanif, Purwanto dan Nurlela, Wawancara, tanggal 5 September 2016  
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III Kelurahan Sukabumi diketahui mereka jarang mengikuti kegiatan sosial 

keagamaan. Alasan yang dikemukakan umumnya mereka merasa ikut dalam 

kegiatan sosial keagamaan banyak menyita waktu untuk bermain. Dilain pihak 

kegiatan keagamaan yang diadakan di Kelurahan Sukabumi khususnya 

lingkungan III kurang menarik perhatian anak remaja untuk mengikutinya. 93 

 Kondisi Pekerjaan Orang Tua Anak Remaja di Lingkungan III Sukabumi 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 7 

Perincian Pekerjaan Orang Tua Anak Remaja Berdasarkan Sampel Penelitian 
Lingkungan III Kelurahan Sukabumi Tahun 2016 

  

No Nama Anak Remaja L/P Pekerjaan Orang Tua 
Ayah Ibu 

1 Hanif L Dagang Dagang 
2 Purwanto L Bengkel Ibu Rumah Tangga 
3 Nurlela P Dagang Dagang 4 Yanuarito L 
5 Mayasari P PNS PNS 
6 Nuramilah P Dagang Dagang 
7 Siti Saodah P Guru  Dagang 8 Sadeli L 
9 Taswen P Buruh Ibu Rumah Tangga 
10 Jamilah P Sopir Ibu Rumah Tangga 11 Yusuf Majid P 
12 Hermawati P Guru Honorer Guru Honorer 
13 Cecep L Buruh Ibu Rumah Tangga 
14 Rohatun P Sopir Ibu Rumah Tangga 15 Khoriyah P 
16 Umi Ainiyah P Bangunan Dagang 
17 Safri L Tani Tani 18 Halimah P 
19 Sarfian L Dagang Dagang 
20 M. Ilyas Yusuf L Penjahit Warung 21 Junengsih P 

                                                        
93Nuramilah, Siti Saodah, Sadeli dan Taswen dan Nurlela, Wawancara, tanggal 7 

September 2016  
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22 Fatma P 
23 Marjuk L Berdagang Ibu Rumah Tangga 
24 Komariyah P Tani Tani 
25 Sahyun L Dagang Ibu Rumah Tangga 
26 Khomsatun L   

 
Sumber Tabel : Dokumentasi Kelurahan Sukabumi Tahun 2016, data pelengkap 

Bapak Sibli  Ketua RT 001/3, Wawancara tanggal 17 Maret 2016 
 

Kondisi Pendidikan Formal remaja berdasarkan data wawancara diketahui 

sebagian besar menempuh pendidikan di Sekolah Umum, yang menempuh 

pendidikan di Sekolah agama tingkat Tsanawiyah hanya satu orang remaja putri. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa remaja di Kelurahan Sukabumi untuk 

pendidikan formal lebih memilih Sekolah umum dari pada sekolah agama. 94  

Kehidupan beragama, remaja di Kelurahan Sukabumi dilihat berdasarkan 

aktifitasnya belajar mengaji, mengikuti kegiatan pengajian rutin dan aktif dalam 

kegiatan keagamaan yang diselenggarakan bersama-sama masyarakat. Data di 

lapangan menunjukan Tingkat aktivitas mengikuti kegiatan pengajian rutin remaja 

sangat baik begitu juga dengan kegiatan pengajian yang diselenggarakan bersama-

sama dengan masyarakat. 95 

Menurut tokoh agama Kelurahan Sukabumi aktivitas anak remaja dalam 

mengikuti berbagai kegiatan pengajian dirasakan masih kurang mendukung 

terlaksananya syiar Islam khususnya di lingkungan III Kelurahan Sukabumi, 

kegiatan pengajian rutin yang seyogyanya merupakan media belajar agama bagi 

anak remaja kurang mendapat respons yang positif. Begitu juga dengan kegiatan 

                                                        
94Hanif, Purwanto dan Nurlela, Wawancara, tanggal 5 September 2016  
95Hanif, Purwanto dan Nurlela, Wawancara, tanggal 5 September 2016  
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pengajian yang dilaksanakan oleh pengurus masjid, anak remaja enggan untuk 

mengikutinya.96 

C. Proses Komunikasi Interpersonal Keluarga Muslim dan Hambatannya di 
Lingkungan III Kelurahan Sukabumi 

 
Mengungkap secara detail bentuk-bentuk kenakalan remaja di lingkungan 

III Kelurahan Sukabumi, terasa sulit. Hal ini diakui oleh Bapak R. Sugiarto 

disebabkan makin banyaknya anak remaja yang mengikuti perilaku-perilaku 

negatif, seperti yang dilihatnya ditelevisi. Banyak jenis-jenis kenakalan anak, 

seperti berkata kasar dengan orang tua, masuk rumah tanpa salam, pakaian yang 

tidak pantas. Belum lagi perilaku-perilaku negatif yang terjadi tanpa 

sepengetahuan orang tuanya seperti Narkoba. 

Bentuk kenakalan remaja, yang paling umum adalah pergaulan remaja 

dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali menimbulkan keributan-

keributan, kelompok ini biasanya melakukan aktivitas begadang tengah malam, 

kebut-kebutan dijalan sampai terjadi keributan-keributan yang sulit dikendalikan, 

sampai terjerumus kedalam Narkoba. Dalam situasi yang paling parah jika terjadi 

keributan antar kelompok pemuda biasanya terus menjalar sampai-sampai terjadi 

tawuran antar lingkungan. Kondisi ini cukup memperihatinkan mengingat 

lingkungan III Kelurahan Sukabumi letak geografisnya  berdekatan dan pusat 

Kota Bandarlampung.97 

Berdasarkan laporan pemerintah Kelurahan Sukabumi selama tahun 2015-

2016 per bulan Agustus, kasus-kasus kenakalan remaja dapat dijelaskan sebagai 
                                                        

96Abdul Hanan, Tokoh Agama Kelurahan Sukabumi, Wawancara, tanggal 15 September 
2016 

97R. Sugiharto, Ketua RT 001/03 Kelurahan Sukabumi, Wawancara, tanggal 17 
September 2016.   
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berikut : penganiayaan ringan 12 kasus berakhir damai. Pencurian dengan 

kekerasan 2 kasus (dalam proses kepolisian), pencurian biasa 4 kasus berakhir 

damai. Perjudian togel 14 kasus (dalam proses kepolisian), tawuran antar remaja 4 

kasus berakhir damai dan 4 kasusnya lagi dalam proses kepolisian dan kasus 

Narkoba 7 kasus (dalam proses kepolisian). 

Secara umum dapat diketahui bahwa komunikasi interpersonal keluarga 

terjadinya secara spontan, dilakukan bilamana orang tua menganggap perlu untuk 

berkimunikasi. Sebagai mana diungkapkan oleh Siti Murtaja “waktu untuk 

berkomunikasi dengan anak tidak tentu, kadang-kadang kalau lagi mau saja, tapi 

kalau anak mengalami masalah biasanya anak langsung diajak bicara, di luar 

keadaan tersebut komunikasi dengan anak jarang dilakukan.98 

Ibu Tanjung lebih memilih berkomunikasi dengan anak remajanya selepas 

waktu Isya alasannya waktu tersebut adalah waktu santai dengan keluarga, 

disamping itu anak remaja juga berkumpul dengan keluarga termasuk anak putri.  

99 

Ketika berkomunikasi dengan anak remajanya Ibu Emon lebih banyak 

memberi nasehat tentang persoalan pergaulan remaja, apalagi jika kebetulan anak 

putrinya mengalami masalah di sekolah. Komunikasi biasanya dilakukan mulai 

selepas Isya’ sampai larut malam. 100 

                                                        
98Siti Murtijah ibu dari Hanif, Wawancara, tanggal 13 September 2016 
99Tanjung ibu dari Nurlela dan Yanuarito, Wawancara, tanggal 13 September 2016 
100Emon ibu dari Umi Aniyah, Wawancara, tanggal 14 September 2016 
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Ibu Rahmawati, lebih memilih melakukan komunikasi selepas waktu isya’ 

alasannya anak biasanya belum pergi. Pesan yang disampaikannya sama masalah 

kenakalan remaja dan masalah-masalah sekolah. 101 

Pada saat berlangsungnya komunikasi umpan balik yang diperoleh sangat 

terbatas, artinya anak lebih banyak memilih untuk diam dan tidak mau menjawab 

apalagi jika ia benar-benar bermasalah.102  

Ibu berkomunikasi dengan anak jika mereka menghadapi masalah, dalam 

kondisi ini anak menganggap bahwa ibu sedang mengungkapkan kesalahan-

kesalahan anak. Jika anak memberikan argumentasi atas pertanyaan ibu, anak 

dianggap melawan (kalimat yang diucapkan ibu “anak suka membantah”).103 

Walaupun demikian, tidak semua anak yang beranggapan bahwa ibu 

ketika berkomunikasi dengan anak jika ada masalah, dari 14 sampel remaja putri 3 

diantaranya justeru merasa bahwa ibu selain membicarakan masalah kenakalan 

anak, juga membicarakan masalah masa depan, sekolah, pergaulan hidup dan hal-

hal lainnya yang memang sifatnya sangat mendidik.104 

Rohatun, Nuramilah dan Mayasari mengatakan ibu melakukan komunikasi 

sebelumnya mendengar persoalan yang dihadapi anak dari orang lain, seperti 

teman-temannya atau tetangganya bahkan adik-adiknya. 105 

                                                        
101Rahmawati ibu dari Sahyun, Wawancara, tanggal 14 September 2016 
102Ida ibu dari Safri dan Halimah, Wawancara, tanggal 16 September 2016  
103Siti Saodah, Wawancara, tanggal 16 September 2016  
104Komariyah, Umi Ainiyah dan Hermawati, Remaja Putri, Lingkungan III Kelurahan 

Sukabumi , Wawancara, tanggal 17 September 2016  
105Rohatun, Nuramilah dan Mayasari, Remaja Putri, Lingkungan III Kelurahan Sukabumi 

, Wawancara, tanggal 18 September 2016  
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Terkait dengan munculnya hambatan dalam komunikasi interpersonal 

dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, dapat dijelaskan melalui 

perolehan data sebagai berikut: 

a. Hambatan pada sumber (ibu) 

 Data yang menunjukkan hal ini adalah hasil wawancara dengan remaja 

mereka umumnya mengatakan bahwa ibu dianggapnya tidak memiliki daya tarik 

untuk didengarkan pembicaraannya, hal ini disebabkan pendidikan ibu tamatan 

SD dan ibu adalah orang-orang dulu yang dianggapnya tidak memiliki gaya hidup 

zaman sekarang.106 

b. Hambatan pesan 

Hambatan pada pesan datanya terungkap dari wawancara dengan remaja 

menurut mereka  pesan yang disampaikan ibu berkisar masalah remaja dan 

kenakalan-kenakalannya, sehingga pesan yang disampaikan ibu diaggapnya bukan 

nasehat melainkan pembicaraan menghakimi kesalahan remaja selain itu remaja 

menganggap pesan yang disampaikan ibu tidak pernah menyentuh persoalan masa 

depan remaja. 107 

c. Hambatan media 

Hambatan pada media lebih disebabkan oleh penggunaan media 

tradisional dalam melakukan komunikasi, maksudnya ibu hanya menggunakan 

saluran lisan belum menyentuh pada penggunaan media elektronik misalkan 

telepon. Hal ini diuangkapkan oleh M. Ilyas yang menyatakan bahwa ibunya tidak 

                                                        
106Komariyah, Umi Ainiyah dan Hermawati, Remaja Putri Lingkungan III Kelurahan 

Sukabumi, Wawancara, tanggal 19 September 2016  
107Nuramilah, Siti Saodah dan Taswen, Remaja Putri Lingkungan III Kelurahan 

Sukabumi, Wawancara, tanggal 19 September 2016  
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pernah berkomunikasi menanyakan kabarnya ketika ia tidak pulang, padahal 

temannya memiliki telepon. 108 

d. Hambatan penerimaan 

 Hambatan ini datanya diperoleh berdasarkan wawancara dengan ibu di 

Kelurahan Sukabumi, menurutnya remaja selalu berprasangka buruk dengan apa 

yang disampaikan ibu, nasehat-nasehat yang diberikan kepada remaja 

dianggapnya membuat pusing dan kadang ibu disebut cerewet, padahal niat ibu 

sekedar menasehati untuk kebaikan remaja.109 

e. Hambatan efek 

 Hambatan ini terlihat dari tanggapan verbal dan nonverbal remaja ketika 

komunikasi berlangsung. Remaja terlihat acuh tak acuh dengan pembicaraan yang 

berlangsung, kadang-kadang mereka seperti sengaja tidak mendengarkan 

pembicaraan. Jarang sekali remaja mau bertanya atau menanggapi terhadap pesan 

yang disampaikan oleh ibu. 110 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

108M. Ilyas Remaja Putra Lingkungan III Kelurahan Sukabumi, Wawancara, tanggal 19 
September 2016  

109Ida, ibu dari Safri dan Halimah, Wawancara, tanggal 16 September 2016 
110Rohana, ibu dari Siti Saodah dan Sadeli, Wawancara, tanggal 16 September 2016 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Proses Komunikasi Interpersonal Keluarga Muslim dalam mengantisipasi 
penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar 
Lampung 

 
Komunikasi Interpersonal keluarga di lingkungan III Kelurahan Sukabumi 

yang dimaksud adalah gambaran umum keadaan proses komunikasi yang 

berlangsung dalam keluarga,  artinya dalam proses komunikasi ini masing-masing 

pihak yakni ibu dan anak remajanya memiliki karakteristik tersendiri ketika 

melakukan komunikasi.  Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa 

secara umum dapat diketahui bahwa komunikasi Interpersonal keluarga terjadinya 

secara spontan, dilakukan bilamana orang tua menganggap perlu untuk 

berkomunikasi. Waktu terjadinya komunikasi interpersonal biasanya jika anak 

remaja mengalami masalah atau orang tua menganggap perlu untuk berbicara 

kepada anaknya. Diluar keadaan tersebut komunikasi jarang dilakukan.   

Menurut Barnlund (di kutip Alo Liliweri) ciri khas komunikasi 

interpersonal yang membedakan dengan komunikasi massa dan komunikasi 

kelompok salah satunya adalah “terjadi secara spontan”.   

Dibandingkan dengan data di atas, nampaknya bahwa proses komunikasi 

yang dilakukan antara orang tua dengan anak remaja termasuk dalam kategori 

komunikasi interpersonal.  Komunikasi yang dilakukan orang tua  manakala anak 

mengalami masalah, artinya dalam konteks ini proses komunikasi yang dilakukan 
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tidak memiliki struktur yang jelas dan ini juga termasuk dalam ciri-ciri 

komunikasi interpersonal.  

Data dilapangan juga terungkap walaupun terjadi secara spontan, namun 

kecendrungan orang tua untuk berkomunikasi dengan anak remajanya dilakukan 

malam hari (ba’da Isya’). Adapun pesan komunikasi yang sering disampaikan 

orang tua adalah masalah-masalah kenakalan remaja.  

Melihat dari ciri-cici di atas sangat jelas dengan komunikasi yang 

cenderung dua arah dan berlangsung tatap muka, maka sang komunikator dapat 

melihat umpan balik seketika oleh sang komunikan, juga sangat memungkinkan 

terjadinya perubahan sikap secara cepat. Hubungannya dengan penelitian ini, 

nampak bahwa komunikasi interpersonal pada dasarnya adalah mempengaruhi 

sikap dan pendapat orang lain melalui teknik komunikasi persuasi. 

Dilihat dari umpan balik bersifat pasif artinya anak remaja lebih banyak 

diam daripada berbicara (bertukar pendapat dengan orang tua) data di Bab III 

halaman 61. Berdasarkan teori bahwa idealnya komunikasi interpersonal adalah 

umpan baliknya seketika dalam istilah Joseph A. Devito “Proses pengiriman 

pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan 

beberapa efek dan umpan balik seketika”.  

Dengan demikian proses komunikasi interpersonal yang dilakukan 

keluarga di lingkungan III Kelurahan Sukabumi tidak menghasilkan umpan balik 

yang diharapkan. Apalagi jika dikaitkan dengan proses komunikasi interpersonal 

adalah dalam rangka antisipasi terhadap kenakalan remaja, umpan balik sangat 

dibutuhkan sebagai landasan awal penggunaan teknik persuasi, yang oleh para 
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ahli disebut sebagai teknik untuk mempengaruhi cara berfikir komunikan. 

“Persuasi dalam istilah komunikasi interpersonal merupakan suatu teknik 

mempengaruhi manusia dengan memanfa’atkan/menggunakan data dan fakta 

psichologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi.”.  

Persuasi tidak akan muncul manakala umpan balik dari proses komunikasi 

interpersonal tidak ada. Pada akhirnya perusasi akan nampak dari semakin 

banyaknya umpan balik yang lahir dari penyampaian pesan komunikasi 

interpersonal. 

Hal-hal khusus dari proses komunikasi interpersonal ini, dapat ditemukan 

dari kasus proses komunikasi interpersonal pada Bab II halaman 62. Dari 14 

sampel remaja putri 3 diantaranya justeru merasa bahwa ibu selain membicarakan 

masalah kenakalan remaja, juga berkomunikasi untuk membahas masalah masa 

depan, sekolah, pergaulan hidup dan hal-hal lainnya yang memang sifatnya sangat 

mendidik 

Dalam kondisi ini ternyata bahwa tidak semua ibu di lingkungan III 

Kelurahan Sukabumi dalam berkomunikasi dengan anak remaja jika ada masalah. 

Data di atas menunjukkan bahwa walaupun jumlahnya sedikit cukup memberikan 

gambaran yang jelas bahwa ketiga remaja tersebut memiliki tingkat hubungan 

Interpersonal yang cukup baik. 

Hubungan interpersonal yang harmonis, sangat dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan komunikasi, hal ini berdasarkan tinjauan teori Bab II bahwa 

“komunikasi Interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur tetapi hubungan 

interpersonal barangkali yang paling penting, lebih lanjut dikatakan : banyak 
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penyebab dari rintangan komunikasi berakibat kecil saja bila ada hubungan baik 

diantara komunikasi, sebaliknya pesan yang paling tegas dan paling cermat tidak 

dapat menghindari kegagalan, jika terjadi hubungan yang jelek”.  

Komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur dan yang 

paling menentukan adalah hubungan Interpersonal dengan kesimpulan dari teori 

tersebut, berarti dengan adanya hubungan yang harmonis dan penuh perhatian dari 

orang tua sangat membantu dalam meningkatkan kualitas komunikasi 

interpersonal.   

Dari proses Komunikasi interpersonal keluarga di Lingkungan III 

Keluarga Kelurahan Sukabumi sebenarnya komunikasi yang dilakukan masih 

berupa tradisi dalam keluarga, artinya belum menyentuh pada aspek komunikasi 

insani yang menempatkan persamaan-persamaan dalam hal tertentu dalam 

berkomunikasi.  

 Proses komunikasi interpersonal terjadi ketika komunikasi dilakukan oleh 

komunikator dan komunikan dimana komunikator (orang tua) mengirim pesan 

kepada komunikan (anak remaja), maka komunikan akan menerima pesan 

tersebut yang kemudian memberikan tanggapan dari isi pesan komunikator tadi, 

bila tanggapan tersebut diberikan secara langsung (overty) maka pada gilirannya 

ia berganti menjadi komunikator, sedangkan komunikator pertama akan berganti 

menjadi komunikan. 

 Komunikasi interpersonal pada dasarnya sangat penting untuk dilakukan 

dalam suatu kehidupan, terutama lagi dalam sebuah keluarga, dimana komunikasi 

ini berlangsung secara tatap muka yakni antara orang tua dengan anaknya, 

khususnya anak yang sedang mengalami masa peralihan, dimana dalam usia 
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tersebut anak-anak mudah sekali untuk menerima hal-hal baru yang sifatnya 

negatif seperti mencuri, mabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya. 

 Dengan adanya komunikasi interpersonal dalam suatu keluarga, maka 

diharapkan kenakalan anak dapat diantasipasi. Selain itu juga dengan adanya 

komunikasi interpersonal maka akan tercipta hubungan yang harmonis 

berdasarkan kasih sayang diantara anggota keluarga.  

Jika komunikasi yang dilakukan oleh ibu maka anakpun akan memiliki 

kondisi komunikasi interpersonal sebagaimana digambarkan di atas, artinya dalam 

hal ini ibu juga memiliki satu pandangan bahwa dunia remaja untuk saat ini 

memang jauh berbeda dengan pengalaman masa lalunya. Tradisi mendominasi 

pembicaraan dalam tinjauan ilmu komunikasi kurang tepat. 

Dengan demikian perlu adanya hubungan komunikasi yang bersifat 

terbuka baik orang tua maupun anak remaja itu sendiri. Agar dengan 

berkumunikasi, orang tua dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan oleh anak dengan mendengar dan mengamati, maka orang tua dapat 

mengenal lebih dekat lagi apa yang terjadi pada diri anakanya. 

 

 

 

B. Faktor Penghambat Komunikasi Interpersonal Keluarga Muslim dalam 
mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan 
Sukabumi Kota Bandar Lampung 

 
 Komunikasi Interpersonal dalam istilah Phil. Astrid.S. Susanto merupakan 

hubungan yang langsung, keuntungan dari padanya ialah bahwa reaksi atau arus 
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balik dapat diperoleh segera. Dengan arus balik dimaksud reaksi sebagai mana 

diberikan oleh komunikan : reaksi dapat berupa positif maupun negatif dan dapat 

diberikan atau  dikirimkan kepada komunikator secara langsung maupun tidak 

langsung; arus balik demikian akhirnya akan dapat pula mempengaruhi 

komunikator lagi, sehingga akan menyesuaikan diri dengan situasi dari 

komunikasi dengan harapan bahwa dengan penyesuian ini akan ada arus balik 

yang lebih positif. Analisa tentang hambatan komunikasi interpersonal dalam 

keluarga di lingkungan III Kelurahan Sukabumi, terutama merujuk pada teori 

yang dikemukakan oleh Phil. Astrid. S. Susanto.  

 Teori dari Phil Astrid. S. Susanto dipergunakan untuk mengetahui secara 

mendetail kondisi interpersonal ibu dengan anak remaja sebab yang diteliti adalah 

pada saat komunikasi itu berlangsung. Hambatan-hambatan komunikasi 

interpersonal dapat diketahui dengan jalan membandingkan kondisi komunikasi 

interpersonal ibu dan anak remaja.  Walaupun demikian teori-teori  hambatan 

komunikasi interpersonal yang dipergunakan juga mengambil teori dari ahli 

komunikasi yang lain. 

 Untuk jelasnya proses komunikasi interpersonal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil kuesioner yang menunjukkan kondisi interpersonal ibu sebagai 

berikut :  

1. Orang tua ketika berkomunikasi cenderung mempertahankan statusnya 

sebagai orang tua agar anak tetap patuh atas nasehatnya.  

2. Orang tua terutama Ibu selalu memperlihatkan statusnya sebagai orang tua 

dengan harapan anak menjadi segan dan tetap hormat kepadanya.  
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3. Saat-saat tertentu ibu lebih menonjolkan statusnya ketika anak remaja 

mulai melakukan bantahan-bantahan terhadap nasehatnya  

4. Komunikasi yang dilakukan oleh ibu tidak lebih didasarkan atas 

pengalamannya terdahulu, bahwa anak harus diberi nasehat ketika mulai 

menampakkan gejala kenakalan remaja, harapannya agar anak menjadi 

jera setidaknya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.  

5. Komunikasi yang dilakukan ibu terdorong oleh motivasi bahwa ketika 

anak remajanya terlibat masalah kenakalan remaja ia akan malu dengan 

tetangga.  

6. Orang tua umumnya memiliki prasangka negatif bahwa di lingkungan 

pergaulan yang anak mudanya banyak terlibat kenakalan remaja anaknya 

pasti terlibat.  

7. Komunikasi yang dilakukan ibu didasarkan oleh kepentingannya dengan 

tugas mendidik anak sebagai orang tua yang bertanggungjawab.  

8. Sikap orang tua cendrung menentang perubahan zaman, hal ini dibuktikan 

dengan pendapatnya bahwa kenakalan remaja tidak ada hubungannya 

dengan perubahan zaman.  

9. Sebagai orang tua ibu merasa memiliki hak dan kelebihan dalam 

berkomunikasi sehingga kemauannya selalu mendominasi pembicaraan 

anak remaja.   

 

Kondisi komunikasi interpersonal keluarga muslim dan anak remaja 

berdasarkan data di Bab III sebagai berikut : 
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1. Anak remaja senderung mempertahankan statusnya sebagai anak yang 

harus diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang ibunya.  

2. Menurut anak remaja semestinya ibu tidak perlu mempertahankan 

statusnya sebagai orang tua dengan alasan agar anaknya tetap 

menghormati orang tua.  

3. Menurut anak remaja semestinya ibu tidak perlu mempertahankan 

statusnya sebagai orang tua dengan alasan agar anaknya tidak membantah 

nasehatnya.  

4. Kenakalan remaja bahkan dalam hal pergaulan dengan Narkoba dan 

minuman keras menurut mereka merupakan pengalaman yang perlu 

diketahui, sehingga menggangap hal yang biasa. 

5. Jika ibu mau mengajaknya berkomunikasi, itu hal yang wajar sebab 

merupakan bagian dari tugas seorang ibu.  

6. Prasangka yang timbul dari anak remaja setiap ibunya mengajaknya 

berkomunikasi adalah ibu merasa malu dengan tetangga jika punya anak 

terlibat kenakalan remaja.  

7. Menurut anak remaja ibunya sudah tentu memiliki kepentingan untuk 

menjaga harga diri dan martabat keluarga.  

8. Kenakalan remaja dianggap bukan persoalan sebab merupakan gaya hidup 

anak muda zaman sekarang.  

9. Anak remaja umumnya akan membantah jika apa yang dikatakan ibu tidak 

sesuai dengan pendapatnya.  
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  Berdasarkan perbandingan ke dua kondisi interpersonal ini, dapat 

dikemukakan hambatan komunikasi interpersonal keluarga dalam mencegah 

kenakalan remaja di Kelurahan Sukabumi sebagai berikut : 

1. Perbedaan pandangan terhadap status, tugas dan pengalaman dalam keluarga 

 Perbedaan ini nampak dari sikap ibu ketika komunikasi berlangsung yang 

senderung mempertahankan statusnya sebagai orang tua yang dalam struktur 

keluarga merupakan pendidik utama. Akibatnya dalam setiap pesan yang 

disampaikan selalu disertai dengan statusnya tujuannya adalah agar anak tetap 

hormat, patuh dan tidak membantah. Sebaliknya, anak remaja menganggap bahwa 

status dalam komunikasi tidak perlu ada, sebab remaja adalah masa hidup menuju 

kemandirian, justru remaja menginginkan agar ibu memandang anak remaja 

sebagai sosok anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang tulus, 

kenakalan remaja merupakan pengalaman masa remaja yang indah, namun di satu 

sisi jika seorang ibu mengajaknya berkomunikasi merupakan hal yang wajar 

sebab merupakan bagian dari tugasnya sebagai orang tua. Hambatan seperti ini 

dalam teori hambatan komunikasi interpersonal dikenal dengan istilah “hambatan 

status diantara peserta komunikasi”. Maksudnya status antara ibu dengan anak 

remajanya. 

Ibu dalam hal ini sebagai pendidik utama dalam keluarga menganggap 

bahwa sudah menjadi bagian dari tugasnya untuk selalu memperhatikan 

perkembangan kehidupan anak remajanya. Maka agar anak remaja mau 

mendengar dan menuruti apa nasehatnya mereka cnderung mempertahankan 

statusnya sebagai orang tua yang dalam terminologi Islam merupakan kewajiban 
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anak untuk menghormati orang tuanya. Akibatnya ibu akan selalu mendominasi 

pembicaraan anak dan selalu menganggap bahwa apa yang disampaikannya dalah 

benar dan semuanya demi masa depan anaknya. Disamping itu dalam 

berkomunikasi ibu-ibu di Kelurahan Sukabumi termotivasi oleh perasaan malu, 

jika anaknya sampai terlibat kenakalan remaja. 

Seorang Ibu setidaknya walaupun memiliki status sebagai orang yang 

harus dihormati anak namun harus diakui pula bahwa remaja adalah masa 

peralihan dari masa kanak-kanak masa yang matang dan mandiri. Remaja pada 

tahap perkembangan psikologis berada pada kegoncanga-kegoncangan akibat 

proses trasisi antara periode kanak-kanak ke periode dewasa, pada masa remaja 

inilah sangat membutuhkan bimbingan dan penyuluhan yang dapat menerangkan 

kegoncangan-kegoncangan batinnya. Mereka sangat terpengaruh oleh faktor 

faktor lain baik itu positif maupun negatif. 

Berdasarkan perbedaan kondisi komunikasi interpersonal ibu dengan anak 

remaja, nampaknya perlu terutama bagi ibu memiliki pengetahuan tentang lingkup 

referensi dan luas bidang pengalaman dari anak remajanya, sehingga tercapailah 

persamaan pesan dalam komunikasi. Artinya ibu sebagai komunikator perlu 

memperhatikan referensi dan lingkup pengalaman anak remajanya agar apa yang 

disampaikan kepada ank remaja dapat dipahami dan diterima dengan baik.   

 Dalam tinjauan teori bab terungkap perlunya komunikasi interpersonal 

dilakukan dengan pemahaman yang sama terhadap bidang pengetahuan dan 

bidang pengalaman antara komunikator dan komunikan “Komunikasi akan 
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berhasil jika pesan yang disampaikan kepada komunikan sejajar dengan bidang 

pengalaman dan kerangka rujukan pemikirannya”.. 

 Komunikasi interpersonal dalam mengantisipasi kenakalan remaja 

sebenarnya merupakan bentuk komunikasi persuasi. Yang dalam istilah 

komunikasi interpersonal merupakan suatu teknik mempengaruhi manusia dengan 

memanfa’atkan atau menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis 

dari komunikan yang hendak di pengaruhi. Disini nampak perlunya pengetahuan 

komunikator tentang lingkup referensiu dan luas pengalaman dari komunikannya, 

agar dapat diadakannya bidang pertemuan (melalui lambang), sehingga 

tercapailah overlepping in interest (persamaan pesan) pada pihak komunikan dan 

komunikator.  

 Salah satu bentuk persuasi adalah penggunaan pengetahuan bahwa 

manusia dalam berhadapan dengan setiap usul/idea baru ataupun saran baru, 

selalu akan memperhitungkan apa untung ruginya jika saran itu ditolak ataupun 

diterima. Persuasi dengan penggunaan ancaman mengenal dua macam 

pendekatan, yaitu : daya tarik positif ; yaitu dengan penggunaan incentivibes dan 

reward (threat apples), daya tarik negatif, yaitu dengan memberikan ancaman 

sehingga komunikan akan berusaha menghindarkan hal-hal yang tidak 

menyenangkan baginya.   

 Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan obyek 

sebagai hal yang hendak diperoleh ataupun hendak dihindari oleh komunikan, 

yang perlu mendapat perhatian bahwa manusia dilandasi oleh emosi, maka 

persuasi biasanya mengadakan pendekatan dengan daya tarik terhadap emosi. 
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Karena itulah dikatakan bahwa sebagai daya tarik pertama, pendekatan terhadap 

penggunaan emosi komunikan ternyata adalah yang paling efektif.  

 Teknik persuasi juga dalam pelaksanaanya perlu mempertimbangkan 

suasana komunikasi.  Sebab banyak orang melukiskan susana sekedar tempat 

secara fisik yang memberikan suatu makna tertentu. Jika dipahami secara 

subtantif maka suasana tidaklah sesederhana itu dipahami. Secara khas suasana 

adalah “lingkungan di mana proses komunikasi itu bergerak”. Dengan demikian 

nyatalah bahwa lingkungan remaja merupakan lingkungan khas yang memiliki 

karakteristik sendiri, karenanya dalam proses komunikasi interpersonal 

pemahaman seorang komunikasi terhadap kondisi lingkungan mutlak diperlukan. 

 Dengan demikian, dengan adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa 

komunikasi yang dilakukan antara ibu dengan anak remajanya mengalami 

hambatan yang lebih disebabkan adanya perbedaan dalam status, tugas dan bidang 

pengalaman, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman ibu terhadap lingkup 

referensi dan bidang pengalaman anak remajanya.   

2. Saling berprasangka negatif dalam proses komunikasi interpersonal  

 Prasangka negatif muncul dari ibu ketika berkomunikasi dengan anak 

remajanya, hal ini berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan III 

Kelurahan Sukabumi, ibu akhirnya memiliki prasangka negatif terhadap anaknya 

bahwa memang terlibat dalam persoalan kenakalan remaja. Remaja juga memiliki 

prasangka bahwa apa yang dilakukan oleh ibunya bukan karena dasar kasih 

sayang namun lebih disebabkan ibunya malu dengan tetangga jika anaknya 

terlibat kenakalan remaja. 
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 Menanggapi adanya saling prasangka dalam tinjauan komunikasi 

interpersonal merupakan salah satu faktor penghambat yang dikenal dengan istilah 

“hambatan yang disebabkan oleh prasangka yang buruk”. atau hambatan Budaya 

dalam istilah Hafied Changara. Budaya yang dimaksud adalah salah satunya 

sistem nilai yang dianut dalam keluarga. Dalam kondisi seperti ini termasuk 

hambatan psikologis yaitu latarbelakang pendidikan yang berbeda antara ibu dan 

anak remajanya. Ibu berpendidikan SD dan anak remaja berpendidikan SMA, 

akibatnya sering timbul kesulitan dimana anak menganggap tidak layak jika 

lulusan SD menasehati anak sekolah SMA. 

 Komunikasi interpersonal pada dasarnya sangat penting dalam kehidupan 

terutama komunikasi antara orang tua dengan anaknya yang berlangsung dalam 

lingkungan kelurga, yang berlandaskan cinta kasih. Teori Bab II halaman 39 

menyebutkan : “dengan komuniksi interpersonal ini dapat memperoleh beberapa 

manfaat yang diantaranya : Pembukaan diri merupakan dasar bagi hubungan yang 

sehat antara dua orang, semakin kita terbuka pada orang lain, semakin orang  

tersebut  menyukai  diri kita.Akibatnya ia akan semakin membuka diri kepada 

kita, orang yang  rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut : kompeten, terbuka, ektroper, fleksibel, 

adaptif, dan inteligen, yakni ciri-ciri sebagai orang yang masak dan bahagia, 

membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang memungkinkan 

komunikasi intim baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain, 

membuka diri berrti bersipat relistis, maka pembuka diri kita haruslah jujur, tulus 

dan autentik. 
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 Dari beberapa manfaat komunikasi interpersonal, memberikan sumbangsih 

yang sangat besar apabila komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam keluarga, 

sehingga dapat terciptanya hubungan yang harmonis antara otang tua dan 

anaknya, sehingga terjadinya saling menghargai, saling mengisi, saling percaya, 

saling terbuka dan lain-lain. Manfa’at dari komunikasi interpersonal ini dengan 

sendirinya akan berkurang bahkan hilang sama sekali jika sudah terjadi 

prasangka-prasangka dalam proses komunikasi interpersonal. 

 Hubungan yang harmonis akan membawa dampak positif jika antara ibu 

dengan anak remaja masing-masing memahami posisinya dalam keluarga. Adalah 

pendapat Ana Tylor “sebaik apapun pesan, akan rusak jika hubungan 

interpersonal rusak”.  Artinya walaupun niat seorang ibu dalam melakukan 

komunikasi dengan anak remaja baik dan pesan yang disampaikan juga membawa 

manfa’at bagi anak, tidak akan membawa efek sebagai yang diharapkan jika 

hubungan anatara keduanya rusak yang diakibatkan adanya prasangka buruk.  

 Adanya prasangka ini dalam tinjauan teori peneguhan hubungan 

interpersonal sebagai akibat dari sifat hubungan interpersonal yang dinamis, 

artinya hubungan ini kadang harmonis dan kadang kurang harmonis. Hubungan 

Interpersonal tidaklah bersifat statistis tetapi selalu berubah-ubah, untuk 

memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan memerlukan 

tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada empat 

faktor yang amat penting dalam memelihara keseimbangan ini adalah : 

“Keakraban, kontrol dan respons yang tepat terdiri dari konfirmasi dan 

diskonfirmasi”. 
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3. Perbedaan kepentingan antara ibu dengan anak remaja dalam proses 

komunikasi  

 Ketika berkomunikasi dengan anak remaja motivasi yang ada dalam diri 

orang tua di Kelurahan Sukabumi adalah karena kewajibannya sebagai orang tua 

dan malu dengan tetangga jika anaknya bermasalah.  Hambatan ini dikenal juga 

dengan istilah “rintangan psikologis” yaitu hambatan komunikasi interpersonal 

yang disebabkan oleh persoalan yang terjadi dalam diri pribadi.  

 Kondisi ini akan menyebabkan terputusnya pesan komunikasi 

interpersonal, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi remaja, memasuki usia 

remaja ia mulai berusaha untuk menemukan jati dirinya dengan beragam jalan, 

yang terkadang justru menjerumuskan mereka dalam perbuatan kenakalan remaja. 

Kenakalan amoral merupakan kenakalan tingkah laku yang diperbuat oleh remaja 

khususnya dengan menyimpang dari tatanan mutlak mulia atau dengan kata lain 

Akhlak mahmudah, sedangkan kenakalan kehidupan sosial seperti pesta pora, 

mengendarai kendaraan kebut kebutan, begadang sampai larut malam dan 

sebagainya. 

  Jika dalam proses komunikasi interpersonal selalu terjadi perbedaan-

perbedaan, maka upaya untuk mengantisipasi kenakalan remaja akan mengalami 

hambatan. Terlebih jika dikaitkan dengan kondisi objektif pendidikan remaja di 

Kelurahan Sukabumi yang lebih banyak berasal dari pendidikan umum, 

sedangkan orang tua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, maka antisipasi 

kenakalan remaja membutuhkan keseriusan dari orang tua. Padahal dalam 
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keluarga dapat dikatakan sebagi inti dari pembentukan pribadi anak, karena 

disanalah anak mengenal dan mengadaptasikan dirinya yang kemudian disusul 

dengan mengenal lingkungan luar. 

4. Anggapan yang berbeda dalam memandang perubahan zaman 

 Sikap ibu cenderung menentang perubahan zaman terutama jika dikaitkan 

dengan asumsi umum dari remaja bahwa kenakalan remaja merupakan produk 

perubahan zaman.  Hambatan semacam ini dikenal dengan istilah hambatan 

kerangka fikir yaitu “rintangan yang disebabkan karena adanya perbedaan 

persepsi antara komunikasi dengan khalayak terhadap pesan yang digunakan 

dalam komunikasi.”  

 Pandangan tentang perubahan zaman dalam konteks komunikasi 

interpersonal merupakan hal yang penting, hubungannya dengan perilaku 

komunikasi baik komunikator maupun komunikan. Pandangan tentang perubahan 

zaman menyangkut persoalan kehidupan yang lebih nyata dan interst dimana 

orang-orang yang terlibat merupakan dua kemungkinan menerima atau menolak 

gejala ini. Dalam konteks komunikasi interpersonal ada hubungannya dengan 

pencapaian kebahagiaan hidup manusia. 

5. Dominasi pesan dalam komunikasi interpersonal  

 Komunikasi yang dilakukan ternyata terjadi dominasi penyampaian pesan 

oleh ibu sebalinya anak remaja akan menolak dan membantah pembicaraan ibu 

jika dianggapnya tidak sesuai dengan pendapatnya.  



 90

 Artinya dalam kasus ini setiap berkomunikasi akan terjadi lempar pesan 

yang tidak jelas. Dalam istilah ini pesan komunikasi interpersonal mengalami 

gangguan etropi (kesesatan pesan) menurut istilah Alio Liliweri. 

 Dalam istilah Hafied Changara, kondisi komunikasi seperti ini mengalami 

hambatan teknis yaitu “ Gangguan ini terjadi jika salah satu alat yang  digunakan 

dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang di transmisi 

melalui saluran mengalami kerusakan, yang dimaksud saluran transmisi ini adalah 

saluran pesan dengan asumsi bahwa pesan melalui saluran tertentu dalam otak 

manusia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

C. Kesimpulan 
 
 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses Komunikasi Interpersonal Keluarga Muslim dalam mengantisipasi 

penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar 

Lampung terjadi secara spontan, dilakukan bilamana ibu menganggap perlu 

untuk berkomunikasi. Waktu terjadinya komunikasi interpersonal biasanya 

jika anak mengalami masalah atau ibu menganggap perlu untuk berbicara 

kepada anaknya. Diluar keadaan tersebut komunikasi jarang dilakukan. Waktu 

melakukan proses komunikasi interpersonal umunya malam hari (ba’da Isya). 

Adapun pesan komunikasi yang paling banyak disampaikan ibu kepada 

anaknya adalah masalah-masalah kenakalan anak terutama yang berkaitan 

dengan Narkoba yang terjadi baik di sekolah maupun di rumah dan 

lingkungan pergaulan di masyarakat. Umpan balik bersipat pasif, anak lebih 

banyak mendengarkan pesan ibu dari pada memberikan umpan balik. 

2. Hambatan Komunikasi Interpersonal Keluraga Muslim disebabkan oleh 

hambatan status diantara peserta komunikasi yaitu sikap ibu ketika mau 

mendengar dan menuruti apa nasehatnya. Hal ini bertolak bekalang dengan 

sikap anak yang menganggap bahwa status dalam komunikasi tidak ada. 
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Hambatan yang disebabkan oleh prasangka buruk baik dari ibu maupun dari 

anak keduanya memiliki parsangka negatif ketika pesan komunikasi seputar 

persoalan anak dan pergaulan sehari-hari. Hambatan psikologis ditemukan 

dari motivasi ibu melakukan komunikasi disebabkan malu dengan tetangga 

jika anak terlibat kenakalan anak, motivasi ibu tidak didasari dengan kasih 

saying sebagai orang tua. Hambatan pada kerangka fikir terutama disebabkan 

perbedaan pandangan antara ibu dan anak menyangkut persoalan perubahan 

zaman dan status  pendidikan anak yang lebih tinggi dari ibu. Hambatan 

tehnis terjadi dengan dominasi pembicaraan oleh ibu dan anak selalu menolak 

dengan bantahan setiap pesan yang disampaikan ibu yang dianggapnya tidak 

sesuai dengan pendapatnya.  

 
D. Saran-Saran 

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis mengajukan saran-

saran terutama di tujukkan kepada ibu dan anak di lingkungan III Kelurahan 

Sukabumi, saran-saran tersebut adalah :  

1. Untuk mengatasi hambatan status dalam komunikasi interpersonal, ibu harus 

memiliki kepercayaan kepada anak bahwa anak akan selalu patuh pada 

nasehatnya selama komunikasi yang dilakukan dengan niat ikhlas dan atas 

dasar kasih saying, sebaliknya anak perlu memperlihatkan akhlak yang luhur 

dengan tetap menghormati status ibu dalam sebuah keluarga.  

2. Untuk mengatasi hambatan prasangka buruk, ibu dan anak harus berupaya 

untuk menghilangkan prasangka yang berlebihan dan menyadari bahwa 

prasangka buruk adalah dosa. 
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3. Untuk mengatasi hambatan psikologis, ibu harus memiliki motivasi ibadah 

dalam menasehati anak, bukan disebabkan oleh rasa malu dengan tetangga.  

4. Untuk mengatasi hambatan kerangka fikir, ibu dan anak harus sama-sama 

mengerti bahwa persoalan perubahan zaman bukan untuk diperdebatkan tetapi 

untuk diantisipasi agar tidak berdampak negatif   

5. Untuk mengatasi hambatan teknis, hendaknya diupayakan umpan balik yang 

positif, caranya buatlah suasana komunikasi interpersonal tenang, santai dan 

menggembirakan. 
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