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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia pada hakikatnya semua ingin memenuhi 

kebutuhannya seperti kebutuhan kesehatan, kekuasaan, pendidikan, kedudukan 

dan peranan baik dalam segi biologis lahiriah maupun batiniah.Kebutuhan 

manusia itu tidak lepas dari tindakan komunikasi. Berdasarkan hubungan 

komunikasi tersebut manusia dapat diterima atau ditolak sesuai dengan sikap 

perilakunya. Komunikasi menyebabkan berbagai konsekuensi hubungan sosial 

masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan, 

sehingga terjadi interaksi di masyarakat. 

Masyarakat terbentuk dari kumpulan unit terkecil yaitu keluarga. Sebagai 

komunitas masyarakat, keluarga memiliki arti penting dan strategis dalam 

pembangunan komunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kehidupan 

keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas dasar sistem interaksi yang 

kondusif sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik. 

Menurut Narwoko dan Suyanto,( 2004:14), keluarga terdiri dari dua, yaitu 

keluarga inti/Keluarga Batih (Nuclear family). Keluarga Batih adalah kelompok 

orang yang terdiri dari ayah,ibu,dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri 

dan membentuk keluarga tersendiri.Keluarga ini bisa juga disebut keluarga 

conjugal(conjugal family),yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri 

bersama anak-anaknya. Keluarga Luas (Extended family) Keluarga luas 

merupakan jenis keluarga dengan jumlah personil dan juga luas cakupan paling 
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besar. Keluarga luas terdiri dari personil keluarga konjugal yang telah dilengkapi 

dengan keberadaan kerabat yang lebih kompleks seperti paman, bibi, sepupu, dan 

berbagai personel keluarga lainnya.  

 Peran keluarga sangat penting sebagai wahana untuk mentransfer nilai-

nilai dan sebagai agen transformasi kebudayaan. Keluarga dapat membuat seorang 

anak melakukan interaksi sosial berdasarkan simpati, belajar memperhatikan 

keinginan-keinginan orang lain, belajar berkerja sama, bantu membantu, atau 

dengan kata lain seorang anak pertama kali belajar memegang peranan sebagai 

makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu 

dalam pergaulan dengan orang lain. 

 Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang didalamnya 

terdapat fungsi-fungsi penting seperti fungsi pendidikan atau sosialisasi, fungsi 

proteksi, fungsi afeksi dan sebagainya. Dan fungsi-fungsi keluarga tersebut hanya 

akan mencapai hasil yang semestinya apabila terjadi interaksi sosial di dalamnya. 

Interaksi sosial ini akan banyak mempengaruhi perkembangan individu-individu 

yan menjadi anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. 

Fungsi dari keluarga itu sendiri menurut Paul B Horton (1996: 274) yaitu: 

fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan 

status, dan fungsi ekonomi. Adanya fungsi-fungsi tersebut menjadikan keluarga 

merasakan kenyamanan dari masing-masing anggota keluarga. Keluarga 

merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan 

didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Oleh karena itu 
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keluarga merupakan suatu peranan penting dalam perkembangan anak, keluarga 

yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak. 

Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, 

atau gap communication dapat mengembangkan masalah-masalah kesehatan 

mental (mental illness) bagi anak. Selain itupun orang tua harus menciptakan 

suatu kehidupan yang harmonis di dalam keluarga. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara memberikan waktu luang kepada anak, berkumpul bersama misalnya 

menonton bersama-sama atau berrekreasi bersama-sama di taman kota. Orang tua 

sebaiknya harus selalu menanyakan kondisi anak nya setiap saat seperti 

menanyakan kondisi disekolah nya seperti apa atau menanyakan keadaan hati 

anak nya setiap hari. Jika anak memiliki masalah maka sebagai orang tua harus 

dengan senang hati dan mendengarkan secara seksama masalah yang sedang di 

hadapi anaknya. 

Komunikasi dalam keluarga memiliki pengaruh perkembangan anak, yang 

berlangsung secara timbal balik, bisa dari orang tua ke anak atau dari anak ke 

orang tua, atau dari anak ke anak. Awal terjadinya komunikasi karena adanya 

sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Siapa yang berkepentingan untuk 

menyampaikan suatu pesan berpeluang untuk memulai komunikasi. Komunikasi 

yang dibangun dalam keluarga bisa mempengaruhi keharmonisan dan keeratan 

sebuah keluarga. Intensitas komunikasi yang baik diharapkan akan tercipta 

hubungan yang baik pula. Kegiatan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik 

jika komunikasi yang tercipta dilembari dengan cinta dan kasih sayang dengan 



	 4	

memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dan dididik, dan 

bukan sebagai objek semata. 

Dalam hal ini, satu yang perlu di ingat oleh para orang tua, bahwa masalah 

komunikasi adalah masalah kebiasaan, artinya komunikasi harus di pelihara terus 

sejak anak-anak masih dalam kandungan ibunya sampai mereka dewasa. Biasa 

orang tua menjadi lengah akan komunikasi dengan anaknya, justru pada saat 

anak-anak itu meningkat dewasa, karena pada saat itu perhatian orang tua banyak 

terbagi oleh kesibukan pekerjaannya di luar rumah maupun kegiatan-kegiatan 

sosial lainya dan ada pula orang tua yang mempercayakan sepenuhnya karena 

meraka akan dewasa sendirinya. Proses menurunnya komunikasi dengan anak 

tidak di sadari oleh orang tua, namun sangat dirasakan oleh anak, komunikasi 

orang tua  mesti di bangun dan mencoba untuk tidak melupakan komunikasi aktif 

pada anak-anaknya. 

Pada hakekatnya dengan adanya komunikasi terbuka tentu anak merasa 

dirinya dihargai, dicintai, diperhatikan oleh orang tua dan sebagai orang tua, 

mereka akan tahu bagaimana cara memahami, mengenali, dan membina prilaku 

anak dengan sebaik-baiknya sehingga mereka akan menjadi generasi yang dapat 

menentukan maju dan mundurnya akhlak suatu bangsa serta akan timbul adanya 

sikap saling pengertian antara keduanya,tentu saja menerima dan mengakrabi 

sekaligus mengayomi mereka dengan komunikasi yaitu mengarahkan 

perkembangan prilaku anak menjadi positif tentunya sesuai dengan ajaran nilai-

nilai agama, baik sekolah maupun di rumah.  
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Namun dalam hal ini, orang tua banyak mengalami kesulitan dalam 

memahami prilaku anak-anaknya yang sering kali tidak logis dan tidak sesuai 

dengan akal sehatnya, maka untuk memahami anak, membina kehidupan jasmani, 

kecerdasaan, perkembangan sosial dan emosionalnya, orang tua ditutut untuk 

memiliki pengetehuan tetang prilaku mereka, dengan memandang anak sebagai 

dengan mahluk sosial dengan segala sesuatu yang mereka lakukan hanya 

bertujuan untuk mendapatkan tempat di kelompok-kelompok yang penting dalam 

kehidupan mereka yaitu keluarga aslinya. Karena disinilah dasar prilaku anak 

terbentuk. Dan faktanya menujukan bahwa kesibukan atau banyaknya masalah 

yang di hadapi orang tua, sehingga perhatiaan terhadap anak berkurang dan 

menyebabkan intensitas komunikasi orang tua dan anak menjadi terlambat 

sehingga anak cenderung menyimpang.  

Menurut Paul B Horton (1996: 219) penyimpangan memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut.  

1.) Penyimpangan harus dapat didefinisikan, artinya penilaian menyimpang 
tidaknya suatu perilaku harus berdasar kriteria tertentu dan diketahui 
penyebabnya.  

2.) Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak.  
3.) Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, artinya perbedaannya 

ditentukan oleh frekuensi dan kadar penyimpangan.  
4.) Penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal, artinya budaya 

ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok 
masyarakat. Antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi 
kesenjangan.  

5.) Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Norma 
penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi 
keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara 
terbuka.  

6.) Penyimpangan sosial bersifat adaptif, artinya perilaku menyimpang 
merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan 
perubahan sosial. 

Beberapa perilaku menyimpang menurut Sutherland (dalam buku Narwoko 
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& Bagong, 2004: 112)  yaitu:  

1.) Prilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari. 
Ini berarti bahwa penyimpangan bukan diwariskan atau diturunkan, bukan 
juga dari hasil intelegensi yang rentah atau karena kerusakan otak, 

2.) Perilaku menyimpang dipelajari seseorang dalam interaksinya dengan orang 
lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens,  

3.) Bagian utama dari belajar tentang prilaku menyimpang terjadi didalam 
kelompok-kelompok personal yang intim atau akrab. Sedangkan media 
massa, seperti TV, majalah atau koran, hanya memainkan peran skunder 
dalam mempelajari penyimpangan,  

4.) Hal-hal yang dipelajari di dalam proses terbentuknya prilaku menyimpang 
adalah: teknis-teknis penyimpangan, yang kadang-kadang sangat rumit, 
tetapi kadang-kadang juga sangat sederhana, 

5.) Petunjuk-petunjuk tentang motif dan dorongan untuk berprilaku 
menyimpang itu dipelajari dari definisi-definisi tentang norma-norma yang 
baik atau tidak baik,  

6.) Seseorang menjadi menyimpang karena ia menganggap lebih 
menguntungkan untuk melanggar norma dari pada tidak. Sutherland (dalam 
buku Narwoko & Bagong, 2004: 112-114). 

Menurut Bagong Narwoko, (2007: 94-96) Beberapa hal yang 

mempengaruhi timbulnya kenakalan siswa  antara lain: 

1. Pengaruh teman sebaya. Di kalangan siswa, memiliki banyak kawan 
merupakan satu bentuk prestasi tersendiri. Makin banyak kawan, makin tinggi 
nilai mereka di mata teman-temannya. siswa lebih banyak bergaul dan 
menghabiskan waktu dengan teman sebayanya.  
2. Faktor keluarga. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya 
kenakalan siswa. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian 
orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, 
kurangnya kasih sayang orang tua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan 
siswa. Pengawasan orang tua yang tidak memadai terhadap keberadaan anaknya 
dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor 
keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan siswa. 
3. Media Massa. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
waktu singkat, informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu 
pengetahuan dan lain sebagainya dengan mudah diterima. Oleh karena itu media 
massa seperti surat kabar, TV, film, majalah mempunyai peranan penting dalam 
proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru terhadap siswa. Contohnya: 
seperti tayangan adegan kekerasan,dan lain-lain. 

Angka kenakalan siswa masih cukup tinggi Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) kenakalan siswa di Palembang cukup tinggi dan terus meningkat di setiap 

tahunya, berikut ini adalah gambaran umum data kenakan siswa yang di dapat 



	 7	

dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Palembang, adapun data tersebut ialah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

 Data Kenakalan Siswa Di Kota Palembang 

No Jenis Kenakalan  2015 2016 2017 

1 Perilaku merokok 843 kasus 940 kasus 1067 kasus 

2 Narkotika 573 kasus 534 kasus 599 kasus 

3 Gangguan belajar 248 kasus 113 kasus 349 kasus 

4 Perkelahian 254 kasus 321 kasus 432 kasus 

5 Kecelakaan lalu lintas 234 kasus 213 kasus 296 kasus 

6 Seks pra nikah 277 kasus 319 kasus 125 kasus 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2017 

Berdasarkan pada data di atas kenakalan siswa di kota palembang, bisa di 

lihat bahwa kasus cenderung meningkat  dari tahun ketahun  seperti perilaku 

merokok yang terus meningkat, narkotika meningkat, memang di tahun 2016 

kasus narkotikan menurun,tetapi di tahun 2017 kembali  meningkat lagi, terus 

juga gangguan belajar yang sempat menurut di tahun 2016  tapi kenapa di tahun 

2017  kembali naik lagi, begitu juga dengan kasus kecelakaan lalu lintas dan seks 

pra nikah.  

Agar penelitian ini dapat di pekecil fokus nya maka peneliti akan 

memaparkan data mengenai kenakalan siswa di SMK YP Gajah Mada 

Palembang. Adapun data tersebut ialah sebagai berikut : 
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1. Adanya kasus kenakalan/pelanggaran hukum dan peraturan tata tertib sekolah 

yang cukup berat yang di lakukan oleh siswa SMK YP Gajah Mada 

Palembang berupa tawuran pelajar. 

2. Adanya beberapa kasus pelanggaran tata tertib sekolah yang di dapat dari 

pihak sekolah, berupa merokok, membolos sekolah, berkelahi dan lain-lain, 

yang di lakukan oleh siswa SMK YP Gajah Mada Palembang. 

Alasan-alasan tersebutlah yang membuat peneliti memilih topik yang 

diangkat dan dibahas, untuk melihat lebih rinci, jelas, dan teratur, masing-masing 

alasan akan dijabarkan dengan bentuk tabel seperti dibawah ini: 

Tabel 1.2 

Data Kasus Tawuran Pelajar yang di Lakukan SMK YP Gajah Mada 
Palembang 

Jenis 
kenakalan 

Tahun  Tempat 
kejadian  

Jumlah 
seluruh 
siswa 
yang di 
amankan 

Sekolah yang 
terlibat tawuran 

 

Jumlah 
siswa dari 
SMK YP 
Gajah 
Mada 
Palembang  

Persentase 
jumlah 
siswa 
SMK YP 
Gajah 
Mada 
Palembang  

Tawuran 
pelajar 

2015 Plaza 
BKB 
Palembang 

37 siswa Ø SMK PGRI 
II,  

Ø SMK II, 
Ø  SMK 

Gajah 
Mada,  

Ø SMK 
Taman 
Siswa,  

Ø SMK 
Tridarma 
dan  

Ø SMK 
Pembina 

15 siswa 40,5% 

Tawuran 
pelajar 

2016 Plaza 
BKB 
Palembang 

26 siswa Ø SMK YP 
Gajah Mada 
dan 

Ø SMK 
Bistek 
Sukabangun 

22 siswa 84,6% 

Sumber: Sriwijaya Pos,Edisi  Selasa, 18 Agustus 2015 dan Sketsanew.com Edisi Kamis 18 
Agustus 2016  
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Dari data tabel 4 di atas dapat di lihat  dari 6 smk yang terlibat tawuran, 

sebanyak  15 siswa atau 40,5% yang tawuran berasal dari SMK YP Gajah Mada 

Palembang. dan juga dari kasus yang kedua , dari 2 smk yang terlibat tawuran 

sebanyak 22 siswa atau 84,6% yang tawuran berasal dari SMK YP Gajah Mada 

Palembang. Terlihat dari data di atas bahwa rata-rata yang terlibat dalam tawuran 

pelajar tersebut yang dominan/kebanyakan siswa yang berasal di SMK YP Gajah 

Mada Palembang, hal itu dapat di lihat dari jumlah danpersentasi keterlibatan 

mereka dalam tawura yang terjadi. 

Tabel 1.3 

Data Kenakalan dan Pelanggran Tata Tertib yang di Lakukan oleh Siswa 
SMK YP Gajah Mada Palembang 

Tahun Jenis kenakalan Jumlah kasus 

 Prilaku merokok 36 kasus 

2017 Bolos sekolah 100 kasus 

 Berkelahi 12 kasus 

 Mencoret-coret dinding dan 
meja/merusak fasilitas sekolah 

27 kasus 

Sumber: Guru BP SMK YP Gajah Mada Palembang (2017) 

Dari data di atas  dapat kita lihat beberapa kenakalan siswa masih sering 

dan cukup banyak kasus kenakalan yang di lakukan oleh siswa SMK YP Gajah 

Mada Palembang, baik itu merokok, membolos sekolah dan lain-lain. 

Berdasarkan data di atas dapat di lihat masih tingginya tingkat kenakalan siswa 

yang terjadi di SMK YP Gajah Madah Palembang. 
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka peneliti tertarik meneliti 

penelitian ini, karena  masih tingginya tingkat kenakalan siswa di SMK YP Gajah 

Mada Palembang dan peran orang tua itu sendiri sangat penting dalam 

membangun mental, perilaku, sosialsikologis dan intelektual si siswa ini.  

Berdasarkan data hasil pengamatan awal (observasi awal) di atas makan peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul pengaruh Intensitas  

Komunikasi Dalam Keluarga Terhadap Kenakaln Siswa di SMK YP Gajah Mada 

Palembang. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dirumuskanlan 

permasalahan di penelitian ini,yakni: 

1. Apakah ada pengaruh Intensitas komunikasi dalam Keluarga terhadap   

Kenakalan Siswa di SMK YP Gajah Mada Palembang ? 

2. Seberapa besar pengaruh Intensitas komunikasi dalam Keluarga terhadap 

Kenakalan Siswa di SMK YP Gajah Mada Palembang ? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang 

terjadi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Intensitas komunikasi dalam 

Keluarga terhadap Kenakalan Siswa di SMK YP Gajah Mada Palembang 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Intensitas komunikasi dalam 

Keluarga terhadap Kenakalan Siswa di SMK YP Gajah Mada Palembang 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1  Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya mengenai Pengaruh 

Intensitas Komunikasi Dalam Keluarga Terhadap Kenakalan Siswa di SMK YP 

Gajah Mada Palembang. 

1.3.2  Manfaat Praktis 

Diharapakan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

Pengaruh Intensitas Komunikasi Dalam Keluarga Terhadap Kenakalan Siswa di 

Kota Palembang, serta bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa 

jurusan ilmu komunikasi Fisip Unsri. 
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