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Abstrak - Fenomena situasi sosial orangtua karir, dianggap sebagai salah satu faktor penyebab buruknya relasi
antarpribadi orangtua dengan anak yang berdampak pada harmonisasi keluarga. Untuk itu, perlu dilakukan
kajian lebih dalam guna menemukan bentuk komunikasi yang tepat sehingga bisa digunakan orangtua karir
dalam mengelola harmonisasi keluarga. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi dan interaksi simbolik. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi
dokumentasi, dan pengamatan berperan serta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi keluarga
yang diterapkan adalah model komunikasi pluralistik berbasis media komunikasi yaitu media baru seperti
internet dan alat telekomunikasi (handphone). Dengan demikian, salah satu cara mengurangi kekhawatiran
orangtua karir adalah menerapkan komunikasi keluarga dengan pemanfaatan Informasi Komunikasi dan
Teknologi (ICT). Keluarga karir berbasis ICT adalah kunci keberhasilan mendidik anak di era modern yang
dikelilingi oleh teknologi canggih. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua (ayah dan ibu)
memilih menjadi orangtua karir didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, agar
kondisi anaknya lebih baik dibandingkan dengan kondisi orangtuanya di masa lampau. Hadirnya ICT, jelas
membantu dalam membangun relasi antarpribadi (RAP) orangtua karir dan anak remaja. Keduanya
memberikan rasa saling percaya dan keterbukaan. Selain itu, ditemukan pula bahwa adanya keseimbangan atau
saling berbagi antara orangtua karir dan anak remaja, ditandai oleh rasa saling mengisi, mengerti dan
menyayangi, sehingga memudahkan orangtua karir dan anak remaja dalam mengelola harmonisasi keluarga.
Kata kunci: Isi pesan, media komunikasi, relasi antarpribadi, harmonisasi keluarga

1. PENDAHULUAN
Fenomena situasi sosial orangtua karir (ayah
dan ibu bekerja) merupakan hal yang sudah lumrah,
terutama di kota-kotra besar seperti Bandung.
Kebanyakan ibu memilih peran “ganda” sebagai ibu
dan istri serta sebagai karyawan dalam sebuah
perusahaan. Tentu situasi sosial seperti ini tidaklah
sederhana seperti keluarga kebanyakan, tapi akan jauh
lebih kompleks terutama dalam hal pembagian waktu.
Kendala yang paling besar dirasakan oleh orangtua
karir dan anak yaitu pengelolaan waktu diantara
keduanya.
Orangtua memiliki peran sekaligus tanggung
jawab yang besar. Allah memberikan amanah berupa
keturunan dan kewajiban tersebut harus dijalankan
secara maksimal mulai dari mengasuh, membesarkan,
mendidik bahkan mencarikan jodoh untuk anakanaknya. Namun, sepanjang perkembangannya, anak
tetap membutuhkan bimbingan dan perhatian, terlebih
pada anak usia remaja yang memasuki masa peralihan
(transisi) dari anak-anak ke dewasa. Disamping itu,
anak remaja perlu proses pengakuan di dalam
lingkungan keluarga. Anak remaja ingin dilibatkan
dalam urusan keluarga. Karenanya orangtua perlu
terbuka dan mulai menganggap anak sudah bisa diajak
berbagi (sharing).

Sarwono (2007: 22-23) periode remaja, antara
lain ditandai bangkitnya akal (ratio) dan kesadaran
diri (self consciousness). Periode ini, merupakan
puncak perkembangan emosi, yang kecenderungannya
labil. Sebagai usia yang labil, anak remaja
memerlukan perhatian dan perlakuan ekstra. Jika
masih usia anak-anak,orangtua masih mudah
mengarahkannya. Anak masih relatif gampang diatur.
Namun, tidak bagi anak remja, mereka sudah berani
memberikan penolakan, karena anak mulai
menggunakan daya nalar. Seringkali yang diinginkan
orangtua belum tentu sama dengan keinginan anak
remaja. Anak menginginkan orangtua empati,
mencoba mengerti dan memahami keinginannya.
Hubungan yang didasari rasa empati, adalah
bagaimana orangtua mencoba untuk menempatkan diri
pada posisi anak. Demikian pula sebaliknya, anak
berusaha menyelami keinginan orangtuanya. DeVito
(1997) empati menurut Backrack adalah “kemampuan
seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami
orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pendang
orang lain itu. Caranya, merasakan sesuatu yang
dialami orang lain seperti melihat situasi dan kondisi
untuk melakukan evaluasi, menilai, menafsirkan dan
mengkritik. Mulyana (2003: 12) empati tidak terlepas
dari fungsi komunikasi yang berpengaruh besar dalam
keluarga. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi
sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi
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itu penting untuk memupuk hubungan dengan anggota
keluarga dan masyarakat secara luas, untuk mencapai
tujuan bersama. Tujuan komunikasi tentu saja dapat
tercapai apabila setiap orang atau pelaku komunikasi
dapat berempati terhadap kondisi masing-masing.
Selain empati, gaya komunikasi yang dipakai
oleh
orangtua
juga
mempengaruhi
gaya
berkomunikasi anak. Misalnya orangtua yang terbiasa
bertutur halus akan membentuk anak yang bertutur
halus pula; orangtua yang terbiasa berbicara terbatas
(bicara seperlunya, pendiam) akan menjadi contoh
bagi anak untuk bicara seperlunya; orang tua yang
terbiasa bertutur tegas maka anaknya pun terbiasa
bertutur tegas dan sebagainya. Apa yang terjadi jika
orangtua mengucapkan kata-kata mengandung makna
negatif atau menggunakan ancaman dalam
berkomunikasi dengan anak. Seperti ketika anak
melakukan kesalahan, orangtua berkata, “mengapa
kamu
melakukan
kesalahan?
Kamu
tidak
mendengarkan nasihat ayah!”.
Hopson dalam DeVito (1997:260) seorang ahli
psikologi klinis, menyebutkan bahwa “bahasa
penolakan semacam itu membuat anak
merasa
disudutkan. Anak merasa dihakimi sehingga anak
tertutup. Dengan demikian, keteladanan dari orangtua
sangat diperlukan dalam keluarga. Jika orangtua ingin
dihargai, diikuti, maka orangtua juga harus
memberikan contoh kepada anak-anaknya sehingga
anak mendapatkan sosok teladan langsung dari
orangtua mereka. Misalnya, apabila orangtua ingin
dihargai, maka tidak ada salahnya apabila orangtua
juga memberikan ruang untuk menghargai anak.
Komunikasi dengan menggunakan pesan
positif merupakan upaya dalam membangun
kepercayaan dan keterbukaan (DeVito, 2007: 260).
Demikian pula orangtua karir dan anak remaja.
Apapun persoalannya, melalui cara seperti ini tidak
mustahil apabila anak remaja juga akan lebih peduli
(care) dan terbuka, menceritakan atau membagi
permasalahan yang sedang dihadapi. Kepercayaan dan
keterbukaan adalah langkah tepat dalam mengelola
relasi antarpribadi orangtua karir dan anak remaja.
Disamping itu, rasa saling mengerti, mengisi dan
menyayangi sebagai kunci dalam mengelola
haromonisasi keluarga.
Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran
bagaimana melakukan komunikasi yang harmonis
orangtua karir dan anak remaja. Ditinjau dari aspek
pesan komunikasi, isi pesan, bentuk dan suasana dan
cara
penyampaian
pesan,
kepercayaan
dan
keterbukaan sebagai wujud relasi antarpribadi, dan
keseimbangan atau saling berbagi; saling mengerti,
mengisi dan menyayangi dalam mengelola
haromonisasi keluarga.
Dalam hal pekerjaan, istri boleh-boleh saja
membantu suami untuk mencukupi kebutuhan
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keluarga, bahkan ajaran agama Islam menegaskah
bahwa suami pun bertindak sebagai partner bagi
istrinya dalam hal urusan rumah tangga, bahu
membahu dengan istri, demikian pula istri. Kesibukan
di luar rumah tidak dapat dijadikan alasan
ketidakhadirannya dalam ritme rumah tangga. Ayah
(suami) harus pro-aktif ambil peran menjadi suami
dan ayah, teman curhat keluarga, tempat berlabuhnya
istri dan anak, pemenuhan akan cinta, kasih sayang,
perhatian, ilmu, serta secara bersama-sama menjadi
hamba-Nya yang baik.
Istri adalah partner bagi suami, menjadi istri
adalah posisi terhormat, namun kehormatan itu akan
tercoreng manakala istri tidak bisa menjaganya.
Hendaknya suami dan istri senantiasa takut pada Allah
swt, sehingga dekat atau jauhnya pasangan tidak
menjadikan peluang untuk mengkhianati satu sama
lain. Posisi sentral kepemimpinan ibu ada di dalam
keluarga. Suami dan anak menjadi lahan amal saleh.
Seorang ibu merupakan guru informal terdekat bagi
anak. Karenanya, ibu diharapkan memiiki komitmen
yang kuat, memiliki wawasan ilmu pengetahuan
secara global, serta siap menjadi teman yang baik
dalam keluarga.
Achmad (2007: 57) membina rumah tangga
dengan didasari oleh rasa kesadaran dan tanggung
jawab bersama adalah ciri-ciri keluarga sakinah,
mawaddah warahmah, keluarga yang bertabur rasa
kasih sayang untuk saling berbagi. Dalam konteks
penelitian ini adalah, upaya orangtua karir dan anak
remaja untuk saling memahami, mengerti tugas dan
tanggung jawab sehingga keseimbangan tetap berjalan
antara tugas pekerjaan di rumah dan di luar rumah.
Suami sebagai pemimpin “imamah” dan istri dan
anak sebagai “jamaah” (dipimpin) berkewajiban untuk
mengarahkan keluarganya sesuai tuntunan agama
Islam sehingga semua anggota keluarga dapat
mengembangkan prinsip-prinsip bermasyarakat yang
harmonis.
2. METODE PENELITIAN
Subjek penelitian adalah peneliti sebagai
informan kunci, orangtua karir dan anak remaja di
Komplek Margahayu Raya. Komplek ini berlokasi di
Jalan Seokarno Hatta, Kelurahan Sekejati Kecamatan
Buah Batu Bandung. Kriteria subjek yang diambil
yaitu orangtua (ayah&ibu) karir, berhasil dalam
mengelola keluarga, memiliki anak remaja akhir usia
16-24 tahun, pendidikan SMA-PT, pekerjaan swasta,
PNS dan karyawan. Sedangkan objek penelitian terdiri
dari pesan komunikasi, media komunikasi, relasi
antarpribadi dan harmonisasi keluarga.
Penelitian menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan fenomenologi dan interaksi
simbolik. Peneliti sebagai aktor utama sekaligus
partisipan
langsung
akan
mencoba
untuk
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mengkonstruksi makna (construction meaning)
terhadap motif masa lalu dan motif sekarang kenapa
informan memilih menjadi orangtua karir. Selain itu,
makna yang diperoleh dari lapangan akan ditarik
kesimpulan atau conclusion drawing sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti. Data terdiri dari data
primer, digali melalui wawancara dan pengamatan
atau observasi berperanserta. Data sekunder diperoleh
melalui studi dokumentasi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
3.1 Profil Informan
Informan penelitian berjumlah 9 orang yang
diambil dari 3 keluarga, masing-masing terdiri dari
orangtua (ayah dan ibu) karir dan anak remaja.
Dengan demikian informan ayah 3 orang, ibu 3 orang

dan anak remaja 3 orang. Para informan selalu berada
di Komplek Margahayu Raya Bandung.
Sejak prapenelitian berlangsung, para informan
tidak keberatan dengan kegiatan wawancara. Mereka
juga terbuka, tidak meminta peneliti untuk
merahasiakan nama atau identitas para informan, baik
orangtua karir maupun anak remaja. Walaupun
demikian, peneliti perlu menghormati dan melindungi
kerahasiaan informan. Selama pengamatan memang
tanpa sepengetahuan informan, namun sulit sekali
untuk mendokumentasikan kegiatan pengamatan
tersebut, karena tanpa rencana dan pemberitahuan.
Untuk pengamatan, lebih banyak dilakukan pada
prapenelitian, yang sebelumnya para informan tidak
mengetahui apabila akan digunakan untuk penelitian.
Berikut ini deskripsi orangtua karir dan anak remaja
yang menjadi informan pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Profil Singkat Informan
Informan

Usi

I1

51

Jenis
Kelamin
Laki-laki

I2

45

Perempuan

I3

20

I4

a

\

Pendidikan

Pekerjaan

S1-Ekonomi

Kepsek
Dokter

Perempuan

S1-Kedokteran
umum
S1-Psikologi

49

Laki-laki

S1-Akuntansi

Dosen

I5

43

Perempuan

AKTA IV

Guru

I6

16

Laki-laki

SMA

Siswa

I7

47

Laki-laki

S1-Ekonomi

Wiraswasta

I8

43

Perempuan

S1-Fisika

Guru

I9

17

Laki-laki

SMA

Siswa

Mahasiswi

Sumber: Wawancara Informan Desember 2009-Juni 2011

3.2 Isi Pesan Komunikasi
Pesan komunikasi berkaitan dengan pesan
verbal ditandai dengan penyampaian “pesan aku” (IMessage), menerapkan solusi menang-menang (winwin solution), pesan yang mengandung humor serta
penyampaian
pesan
yang
santai.
Suasana
penyampaian pesan tersebut dapat membantu
efektifnya komunikasi. Pesan verbal orangtua karir
dan anak remaja seringkali dipertegas oleh pesan
nonverbal meliputi pesan kinestetik yaitu gestural dan
ekspresi wajah. Pesan nonverbal tersebut berfungsi
me-repetisi yaitu mengulang kembali gagasan yang
sudah disajikan secara verbal.
Rakhmat (2001) ekspresi wajah adalah salah
satu dari beberapa bentuk pesan nonverbal. Eksperesi
wajah merupakan pesan kinestetik atau gerak tubuh.
Gerakan tubuh ini terdiri dari tiga komponen utama
yaitu pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural.
Adapun pesan ekspresi wajah yang dipelihatkan

informan pada penelitian ini yaitu pesan fasial, yakni
menggunakan air muka untuk menyampaikan makna
tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa
wajah dapat menyampaikan paling sedikit sepuluh
kelompok makna meliputi rasa kebahagiaan, rasa
terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan,
pengecaman dan ketakjuban.
Marlk L
Knapp
dalam Rakhmat
mengungkapkan lima fungsi pesan nonverbal.
Diantaranya repetisi, yaitu mengulang kembali
gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Salah
satunya disampaikan melalui eksperesi wajah.
Fungsi lain dari pesan nonverbal adalah
substitusi, artinya menggantikan lambang-lambang
verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata,
tetapi kita dapat menunjukkan persetujuan dengan
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cara mengangguk. “Bang nanti jadi ke ruko?”1 Si
Abang tidak menjawab dengan sepatah kata pun, tapi
ia menganggukkan kepalanya sebagai tanda
persetujuan atau mengatakan “iya”.

Gambar. 3.2 Jenis Pesan Komunikasi Orangtua Karir dan Anak
Remaja

3.3 Media Komunikasi Orangtua Karir dan Anak
Remaja
Komunikasi orangtua karir dan anak remaja
tidak hanya terjadi secara tatap muka, tapi juga
menggunakan media (Tabel 2. Lampiran). Para
informan pada saat diwawancarai mengaku, bahwa
mereka sering juga menggunakan media yaitu telepon
atau handphone. Dalam pelaksanaannya bisa saling
menelepon, sms-an atau facebook-an.
Telepon-an dengan anak, menurut informan I1.
Anak remaja sekarang hampir semua handphone-nya
punya fasilitas online. “Terlpon-an, sms-an dan
facebook-an” (I2). Mereka menggunakan telepon atau
handphone karena gampang dan murah. Alasan lain
mengapa mereka menggunakan telepon yaitu situasi
dan kondisi yang mendorong mereka menggunakan
media tersebut. Misalnya pada saat keduanya berada
di luar rumah, atau salah satunya tidak ada di tempat,
tentu saja telepon yang dijadikan sebagai alat
komunikasi.
Data yang diperoleh berdasarkan situasi sosial
tersebut dapat dibenarkan karena saat ini komunikasi
sangat terbantu dengan hadirnya teknologi atau yang
lebih
dikenal
dengan
istilah
Information
Communication
Teknologi
(ICT).
Melalui
pemanfaatan ICT komunikasi orangtua karir dan anak
remaja akan jauh lebih mudah. Orangtua tetap bisa
bekerja dan anakpun tetap merasakan perhatian dari
orangtua. Dengan demikian, kekhawatiran selama ini
yang dialami oleh sebagian orantua karir terhadap
perkembangan anak-anaknya semestinya tidak mesti
harus berlebihan. Dengan sadar menggunakan ICT
karakter anak-anak kita tetap bisa dibentuk dan
diarahkan sehingga kedepannya mereka dapat menjadi
generasi penerus yang memiliki ciri khas atau
berkarakter. Putra-putri bangsa seperti ini yang
diharapkan bisa mendukung pembangunan melalui
kreatifitas mereka masing-masing sehingga pada

akhirnya dapat menjadi sumber daya manusia yang
berdaya guna dan dapat bersaing dengan sumber daya
manusia di Indonesia dan antar negara.
Komunikasi keluarga atau family of
communication adalah pondasi pembentukan karakter
bangsa, karena melalui keluarga yang sehat akan
melahirkan generasi yang sehat pula. Oleh karena itu,
tentu sangat diharapkan orangtua karir khususnya dan
orangtua lain pada umumnya, untuk menyadari bahwa
kehadiran ICT harus benar-benar dimanfaatkan
sebagai saluran media komunikasi keluarga dalam hal
ini antara orantua dan anak secara maksimal. Dengan
demikian, dari hasil penelitian ini penulis
menyimpulkan bahwa salah satu cara mengurangi
kekhawatiran orangtua karir adalah dengan
pemanfaatan ICT. Keluarga karir berbasis ICT adalah
kunci keberhasilan mendidik anak di era modern yang
dikelilingi oleh teknologi canggih.
Pemanfaatan ICT seperti new media (internet)
dan juga teknologi telekomunikasi, sudah jelas
dirasakan daya gunanya, disamping memang memiliki
dampak
negatifnya.
Hal
ini
tidak
bisa
dikesampingkan, tapi sebagai pengguna media baru
sebagai bagian dari ICT, setiap individu harus cerdas
dan bijak menggunakannya.
3.4 Relasi Antarpribadi
Hubungan
personal
merupakan
jarak
komunikasi yang dilakukan orangtua karir dan anak
remaja.
Hubungan personal memperlihatkan
kedekatan antara keduanya. Keadaan ini selalu
terwujud bila relasi antarpribadi orangtua karir dan
anak remaja berjalan dengan dilandasi oleh rasa saling
percaya (trust) dan keterbukaan. Kedekatan orangtua
karir dan anak remaja seperti layaknya hubungan
pertemanan.
Liliweri (1997) Argyle dan Henderson,
mengemukakan bahwa hubungan persahabatan atau
petemanan mempunyai beberapa fungsi yaitu: (1)
membagi pengalaman agar dua pihak merasa samasama puas dan sukses, (2) menunjukkan dukungan
emosional, (3) sukarela membantu kalau diperlukan
pihak yang lain, (4) berusaha membuat pihak lain
menjadi senang dan (5) membantu sesama kalau dia
berhalangan untuk sesuatu urusan.
Lahirnya kepercayaan juga berdampak pada
bentuk aturan yang diterapkan di keluarga. Dimana
tidak ada peraturan secara tertulis dan mengikat,
hanya kebiasaan-kebiasaan baik yang sering ditiru dari
orangtua, sehingga menjadi sebuah nilai-nilai
kebaikan dalam keluarga.
3.5 Harmonisasi Keluarga
Dalam mengelola harmonisasi keluarga,
orangtua karir dan anak remaja membangun sebuah
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keseimbangan pada keluarga atau rasa berbagi peran
dan tanggung jawab. Orangtua dan anak remaja saling
mengisi, mengerti dan menyayangi. Hadirnya
kesimbangan atau saling bebagi merupakan ”syarat”
hubungan harmonis. Kerukunan hidup di dalam
keluarga merupakan cerminan keluarga harmonis.
Ciri-cirinya sesama anggota keluarga terdapat
hubungan yang nyata, teratur dan baik. Achmad
(2007: 55) dalam bukunya Rumah Tangga Sakinah,
menerangkan bahwa pemenuhan kebutuhan nafkah
keluarga berupa sandang, pangan, dan papan berada di
pundak Ayah. Berapa pun yang dihasilkan sang ayah,
menjadi kewajiban istri untuk mengeololanya.
Rasulullah bersabda kepada Hindun, istri Abi Sufyan:
“Terimalah dari uang suamimu secukupnya untuk
dirimu dan anak-anaku secara baik. Apabila
karena sesuatu hal suami membutuhkan bantuan
istri dalam pemenuhan nafkah, maka statusnya
istri ikut mensedekahkan hartanya dan jadi ladang
amal saleh istri sang istri.”
Suami berkewajiban memberi nafkah dan
pakaian kepada para ibu dengan baik (Q.S. 2 :
233). Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi
kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang
lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S. 4:
34).
Rumah Tangga sejatinya bukan hanya sekedar
mempertemukan sepasang anak manusia yang
berlainan jenis, tetapi juga mempertemukan dan
mempersatukan dua keluarga besar dalam satu ikatan
lahir batin yang kokoh, yang disebut mitsaqan
ghalizha yang sekaligus menumbuhkan hak dan
kewajiban yang spesifik antara suami dan isteri, antara
orang tua dan anak, dan seterusnya. Selain itu,
sejatinya antara anggota keluarga, suami, istri dan
anak-anak juga saling bahu-membahu, satau sama
lainnya saling mengisi dan membantu.
Achmad (2007: 57) membina rumah tangga
sama halnya dengan membina unit terkecil dari suatu
umat yang besar. Dari rumah tanggalah terbentuknya
“imamah” (pemimpin) dan “jamaah” (dipimpin) yang
akan mengembangkan prinsip-prinsip bermasyarakat
yang harmonis. Berikut ini pandangan fungsi keluarga
menurut agama Islam:
1. Tonggak Kehidupan
Rumah Tangga Sakinah dan Keluarga
Sejahtera tidak bisa berdiri sendiri. Ia merupakan
suatu kesatuan yang utuh dari suatu kehidupan yang
menyeluruh. Indikator keberhasilannya banyak
ditentukan sejauh mana kita mampu menegakkan dan
memancangkan tonggak kehidupan menurut tuntunan
agama. Sementara itu, tonggak kehidupan menurut
Islam ada tiga yakni Rumah, Masjid dan Ka’bah.

Ketiga tonggak itu sekaligus sebagai sentra kehidupan.
2. Sebagai Lembaga Pendidikan
Sejatinya rumah sebagai lembaga pendidikan
pertama dan utama, karena melalui pendidikan sejak
dini dari lingkungan keluarga tentu saja akan
memberikan pondasi yang kuat bagi anak-anak
sebagai generasi bangsa. Pembangunan bangsa dan
negara memerlukan banyak modal, peralatan yang
canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas.
Dari ketiga unsur itu, faktor manusia-lah yang utama.
Betapa pun besarnya anggaran pembangunan yang
tersedia, peralatan canggih yang dimiliki, jika manusia
yang melaksanakannya tidak memiliki waktak yang
takwa, kepribadian yang berakhlak mulia, kebebasan
yang bertanggung jawab, kejujuran dan keadilan;
maka pembangunan itu tidak akan berhasil dan malah
menimbulkan masalah baru.
Rumah tangga yang dibina atas dasar iman dan
takwa, suami-isteri seyogyanya memiliki prinsipprinsip kehidupan yang sama, acuan yang sama,
rujukan yang sama, tujuan hidup yang sama, bahkan
memiliki uswatun hasanah – idola rumah tangga yang
sama yakni Baitun Nubuwah – Rumah Tangga Nabi
Muhammad SAW, sebagai standard yang baku.
Perbedaan yang ada hanya menunjukkan fungsi dan
peran masing-masing dalam satu kerangka hidup
berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
(Achmad: 2007: 57).
Dengan menyadari pentingnya fungsi rumah
tangga seperti itu, maka suami-isteri harus sudah siap
dengan masalah-masalah yang akan mereka hadapi,
termasuk dalam pembagian peran dan tanggung jawab
sebagai kepala keluarga, atau bisa kita sebut sebagai
“owner” dan ibu sebagai kepala rumah tangga atau
“manager”. Sementara itu, anak-anak adalah
pembantu manager atau peran sebagai karyawan dari
seorang ibu. Adapun pada pelaksanaannya bahwa ibu
berperan “ganda” selain sebagai ibu rumah tangga
juga sebagai wanita karir, hal itu tidak akan menjadi
masalah, apabila ibu sebagai manager rumah tangga
bisa mengatur peran dan fungsi masing-masing
anggota keluarga.
Dalam pembagian tugas, pelaksanaannya bisa
saja ibu dibantu oleh anak-anaknya dan juga
mempekerjakan saudara atau orang lain. Namun
demikian, dalam ajaran agama Islam, menekankan
bahwa segala bentuk aktivitas seorang istri harus
mendapat izin terlebih dahulu dari suaminya. Selain
itu, ada syarat-syarat yang mesti dilakukan sebagai
kewajiban serorang istri yaitu mengelola dan
mengontrol semua keperluan rumah tangga, mulai dari
pendidikan anak, keuangan, makanan dan pakaian
anggota keluarga.

Proceedings SNIT 2012: Hal. B-87

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

Kedua orangtua dikatakan memiliki kelayakan
menjadi ayah dan ibu manakala mereka bersunggguhsungguh dalam mendidik anak mereka. Islam
menganggap pendidikan sebagai salah satu hak anak,
yang jika kedua orangtua melalaikannya berarti
mereka telah menzalimi anaknya dan kelak pada hari
kiamat mereka dimintai pertanggungjawabannya.
Saling memberikan perhatian dan kasih sayang
diwujudkan pada pekerjaan rumah yang dilakukan
secara
kerjasama,
bahu-membahu.
Orangtua
berpandandangan bahwa usia remaja adalah usia yang
cukup untuk diajak mandiri dan bertanggung jawab.
Masalah pekerjaan rumah tidak perlu diminta atau
diperintah karena anak sudah mengerti.
Perhatian adalah kunci dari sebuah hubungan,
dengan memberikan perhatian berarti kita sudah
memberikan kasih sayang kepada orang tersebut. 2.
Untuk itu, orangtua perlu memiliki komitmen dan
secara konsisten memberikan perhatian kepada anak
disamping kesibukannya sebagai orangtua karir.
Demikian pula anak remaja, dukungan terhadap karir
orangtua merupakan bentuk perhatian yang sangat
berharga dalam mengelola harmonisasi keluarga
pluralistik pada orangtua karir dan anak remaja.
Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan
dalam sebuah model hasil penelitian dan pembahasan
yang bisa menjelaskan secara keseluruhan dan
menjadi satu kesatuan pada fenomena relasi
antarpribadi orangtua karir dan anak remaja dalam
mengelola harmonisasi keluarga berikut ini.

Gambar 3.3 Hasil dan Pembahasan Penelitian
Orangtua Karir dan Anak Remaja

Komunikasi antarpribadi merupakan saluran
komunikasi orangtua karir dan anak remaja dalam
mengelola harmonisasi keluarga. Untuk mewujudkan
harmonisasi keluarga, dipengaruhi oleh unsur pesan
komunikasi, relasi antarpribadi dan keseimbangan
atau saling berbagi. Unsur pesan komunikasi meliputi
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bentuk pesan, isi pesan dan suasana penyampaian
pesan. Bentuk pesan yang tampak yaitu verbal dan
nonverbal. Sedangkan isi pesan
terdiri dari
pendidikan, pergaulan dan kebutuhan anak remaja.
Unsur relasi antarpribadi, ditandai dengan hadirnya
rasa saling percaya dan terbuka diwujudkan dalam
sikap saling menerima dan empati. Sedangkan unsur
keseimbangan atau saling berbagi tampak pada sikap
orangtua karir dan anak remaja yakni berupa sikap
saling mengerti, mengisi dan menyayangi. Unsurunsur dalam mengelola harmonisasi keluarga tersebut
merupakan syarat dari sebuah keluarga pluralistik,
yaitu tipe keluarga dari hasil tipikasi pada penelitian
ini. Berikut ini gambar tipe keluarga pluralistik
dengan bentuk komunikasi keluarga orientasi
konformitas.

Gambar 3.4 Model Komunikasi Keluarga Pluralistik
pada Orangtua Karir dan Anak Remaja
Pesan komunikasi, relasi antarpribadi dan
harmonisasi keluarga merupakan tiga syarat dari
keluarga pluralistik yang menjadi satu kesatuan. Pada
lingkaran pertama atau terbesar adalah pesan
komunikasi. Dari sekian banyak pesan komunikasi,
namun hanya cara penyampaian dan isi pesan positif
yang dapat membangun sebuah relasi antarpribadi
yang berada pada lingkaran ke dua. Relasi
antarpribadi yang baik ditandai dengan adanya rasa
saling percaya dan terbuka sehingga dapat membantu
orangtua karir dan anak remaja dalam mengelola
harmonisasi keluarga yang berada pada lapisan ke
tiga. Sedangkan lapisan yang ke empat atau terakhir
adalah hasil atau pembauran dari tiga unsur tersebut
sehingga terbentuk sebuah tipe keluarga pluralistik.
Tipe keluarga pluralistik yakni keluarga yang
menanamkan kepercayaan dan keterbukaan kepada
anggota keluarga. Pada interaksi keluarga pluralistik
tidak mempercayai struktur keluarga tradisional, tapi
lebih memilih memberikan kebebasan untuk
berpendapat dan bersikap. Anggota keluarga
mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada paksaan
atau tekanan dari anggota keluarga lainnya. Tingkat
kepercayaan dan keterbukaan tersebut mendorong
anak bersikap jujur dan dekat kepada orangtua
sehingga masalah pribadi anakpun menjadi isi pesan
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4. SIMPULAN DAN SARAN
4.1 Simpulan
1. Pesan komunikasi berkaitan dengan pesan verbal
ditandai dengan penyampaian “pesan aku” (IMessage), menerapkan solusi menang-menang
(win-win solution), pesan yang mengandung
humor serta penyampaian pesan yang santai.
Suasana penyampaian pesan tersebut dapat
membantu efektifnya komunikasi. Pesan verbal
orangtua karir dan anak remaja seringkali
dipertegas oleh pesan nonverbal meliputi pesan
kinestetik yaitu gestural dan ekspresi wajah. Pesan
nonverbal tersebut berfungsi me-repetisi yaitu
mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan
secara verbal.
2. Relasi antar pribadi dibangun dalam bingkai
kesadaran orangtua karir dan anak remaja akan
pentingnya sebuah komunikasi meskipun tidak
adanya kehadiran fisik. Tapi, melalui kehadiran
ICT sangat membantu hubungan personal diantara
keduanya.
3. Hubungan personal merupakan jarak komunikasi
yang dilakukan orangtua karir dan anak remaja.
Hubungan personal memperlihatkan kedekatan
antara keduanya. Keadaan ini selalu terwujud bila
relasi antarpribadi orangtua karir dan anak remaja
berjalan dengan dilandasi oleh rasa saling percaya
(trust), berbagi dan keterbukaan.
4. Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah,
warahman, atau mengelola harmonisasi keluaraga
dipengaruhi oleh pesan komunikasi dan relasi
antarpribadi. Pesan dan suasana komunikasi yang
dibangun secara positif dapat melahirkan
kepercayaan dan keterbukaan pada sebuah relasi
antarpribadi sehingga dapat memudahkan dalam
mengelola
harmonisasi
keluarga.
Pesan
komunikasi, relasi antarpribadi dan harmoniasi
keluarga, adalah tiga syarat dari tipe keluarga
pluralistik yang saling keterkaitan.

4.2 Saran-saran
1. Orangtua karir, khususnya di Jawa Barat, perlu
memiliki komitmen tinggi dan secara konsisten
mengaplikasikan nilai-nilai yang dianut dalam
agama masing-masing sebagai upaya membimbing
anak remaja. Keadaan ini dapat dilakukan bila
orangtua karir terus berupaya untuk memberikan
tauladan, mengelola waktu antara keluarga dan
pekerjaan secara proporsional, mejalankan
tanggung jawab sebagai orangtua dan karir sebagai
tuntutan pekerjaan. Orangtua karir dan anak
remaja juga harus melatih kredibilitas komunikasi
agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan

diterima sehingga membantu dalam mengelola
relasi antarpribadi.
2. Kedekatan orangtua karir dan anak remaja
memperlihatkan keadaan relasi antarpribadi
keduanya. Bila hubungan yang dibangun dengan
landasan kepercayaan dan keterbukaan maka
hubungan akan berjalan sesuai dengan peran yang
mereka inginkan. Untuk itu, orangtua karir perlu
meningkatkan sentuhan kasih sayang berupa
perhatian kepada anak remaja yang sedang
menyesuaikan diri dengan keadaannya.
3. Orangtua karir dan anak remaja bekerjasama
dalam mengelola harmonisasi keluarga. Dalam
istilah agama Islam yaitu keluarga sakinah,
mawaddah warahmah. Tentunya keadaan tersebut
harus dilandasi oleh ajaran agama yaitu alquran
dan alhadist sebagai pedoman hidup. Selain itu,
tidak terlepas pula sikap orangtua karir dan anak
remaja yang saling percaya, terbuka, mengerti,
mengisi dan menyayangi. Keduanya perlu melatih
kemampuan untuk saling berbagi, menerima
kondisi orangtua karir dan memahami keadaan
anak remaja. Empati dengan saling memberikan
dukungan yaitu bahu membahu menyelesaikan
pekerjaan rumah secara bersama.
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