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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Interaksi sosial merupakan suatu proses sosial yang melibatkan dua atau lebih 

individu atau kelompok. Interaksi sosial melibatkan tindakan saling merespon 

perilaku seorang individu terhadap individu lain atau suatu kelompok dengan 

kelompok lain yang kemudian saling mempengaruhi satu sama lain ( Rahman, 

34:2011). 

Di dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial bisa dikatakan sebagai kunci 

untuk bisa saling berkomunikasi antar individu di dalam kelompok masyarakat 

tersebut. Interaksi yang baik akan menimbulkan lingkungan yang baik juga, dan 

sebaliknya jika interaksi tidak terjalin dengan semestinya, maka lingkungan pun akan 

menjadi tidak baik. 

Dalam proses mempertimbangkan perilaku seorang individu di dalam 

masyarakat terhadap individu lain, saling berharap (mutual expectation) muncul di 

antara pihak-pihak yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Tiap-tiap individu 

mencoba melaksanakan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Pola saling 

berharap ini lama kelamaan akan menjadi norma yang diterima oleh individu-
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individu yang terlibat untuk menentukan keadaan interaksi mereka (Rahman, 

35:2012). 

Selain interaksi di dalam masyarakat, interaksi di dalam keluarga yang bias 

dikatakan kelompok kecil dari masyarakat adalah salah satu bentuk komunikasi antar 

kelompok keluarga yang merupakan wujud penting terjadinya sikap saling merespon. 

Keluarga merupakan basis utama di dalam berbagai rangkaian proses interaksi sosial. 

Karena keluarga merupakan sebagai komponen dan struktur terkecil dari lingkungan 

masyarakat dan merupakan tempat bagi individu mengenal dunia lain diluar dirinya.  

Di samping itu juga di dalam keluarga merupakan tempat kita lebih sering 

berinteraksi khususnya untuk seorang anak yang merupakan tempat pertama kalinya 

berinteraksi. Karena didalam keluarga anak yang dirinya sebagai manusia, 

mendapatkan pendidikan pertamanya, dan juga peran orang tua yang harus sebaik 

mungkin dalam mendidik anak, khususnya dalam mengajarkan pola interaksi yang 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pada tahapan-tahapan pertama apa yang 

diberikan oleh keluarga merupakan potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan 

untuk berkembang pada anak. 

Peranan keluarga disini yang dimaksud disini adalah tidak hanya kebutuhan 

materi seorang anak. Namun juga kebutuhan psikologis dan sosiologis anak, agar 

ketika anak mulai mengenal lingkungan masyarakatnya dia sudah siap untuk 

berinteraksi dengan individu lainnya di dalam masyarakat tersebut. 

Karena usia anak semakin lama akan semakin bertambah, seiring dengan 

bertambahnya usia anak, maka pola interaksi anak pun akan ikut berkembang sesuai 
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dengan berkembangnya pemikiran anak. Anak sudah dapat melakukan komunikasi 

dengan orang tuanya, meskipun masih dalam bentuk-bentuk yang sederhana dan juga 

bersifat simbolik. Akan dirasakan sebagai suatu interaksi sosial. Sehingga dengan 

jawaban-jawaban tersebut anak akan menentukan sikap yang dianggap sesuai oleh 

orang tuanya. 

Dalam hal ini maka kedua orang tua harus memiliki sikap dan juga norma 

yang baik, karena setiap perbuatan yang akan dilakukan oleh orang tua, maka anak 

akan menirunya. Orang tua harus bisa berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, 

karena jika perbuatan tersebut tidaklah baik dan dilihat oleh anak, maka anak akan 

meniru perbuatan yang demikian tersebut. 

Jika interaksi internal kedua orang tua tidaklah baik, maka proses interaksi 

internal baik oleh ayah maupun ibu ke anak pun akan terganggu. Di dalam sebuah 

keluarga  tentunya akan terdapat yang namanya perbedaan pendapat antara suami dan 

istri. Jika ada yang namanya “miss communication” antara suami dan istri, suami 

sebagai kepala keluarga harus bisa mengantisipasi hal ini dan memberikan jalan 

keluar yang terbaik. 

Dalam hal ini suami harus menahan egonya dan berlaku adil kepada istrinya 

apabila terjadi interaksi yang tidak inginkan. Agar setiap permasalahan bias 

diselesaikan dengan baik. Tapi dari dulu sampai era dewasa ini, masih terdapat 

keluarga  yang bercerai diakibatkan dari interaksi internal yang tidak sesuai dengan 

norma antara suami dan istri. Suami tidak bisa mengambil suatu keputusan yang adil 

untuk istrinya, sehingga akan berujung kepada perceraian. 
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Perceraian di keluarga  merupakan sebuah kasus yang setiap tahun terjadi. 

Angka perceraian di Jawa Barat merupakan angka tertinggi se-Indonesia, Kota 

Indramayu menduduki posisi pertama dengan jumlah kasus sebanyak 9.444 disusul 

Kabupaten Tasik 9.087 kasus, Cimahi 8.976 kasus, dan nomor 4 Kota/kabupaten 

Cirebon dengan jumlah 7.991 kasus (Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 

2015).  

Angka perceraian di Jawa Barat meningkat 6% di tahun 2015 dan berbanding 

60:40 dengan yang menikah. Yang menjadi penyebab perceraian nomor satu di Jawa 

Barat adalah pernikahan usia dini, yang kedua adalah masalah internal keluarga 

berupa perekonomian, orang ketiga, dan ketidak adilan seorang suami. Perceraian 

memang tidaklah berdosa tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. 

Dikarenakan proses interaksi internal yang salah dan tidak saling memahami 

satu sama lain maka dari itu akan menimbulkan konflik dan berujung kepada 

perceraian. Dalam hal ini tentunya anak akan menjadi korban dari perceraian tersebut. 

Anak yang seharusnya mendapatkan pelajaran berupa bagaimana berinteraksi dengan 

individu lain, pembelajaran masalah moral, akhlak, dan yang lainnya. Justru harus 

menerima pil pahit akibat dari kedua orang tuanya. 

Anak akan terpengaruh jika kedua orang tuanya bercerai, psikologisnya akan 

terganggu dan dia akan menjadi frustasi yang berakibat kepada salah pergaulan. Baik 

itu berupa narkoba atau pun seks bebas. Apabila tidak adanya keharmonisan sebuah 

keluarga seperti adanya perceraian, broken home  dan salah pendidikan maka akan 

berpengaruh pada anak yang dapat menimbulkan kenakalan remaja (Asfriyati, 2003). 
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 Interaksi anak pun akan terganggu dengan dunia luar, dikarenakan interaksi 

internal anak dengan kedua orang tua bermasalah karena adanya perceraian yang 

dialami oleh kedua orang tuanya. 

Perceraian di Jawa Barat sendiri hampir rata-rata digugat oleh istri kepada 

suami. Berarti suami disini memberikan proses interaksi internal yang tidak wajar 

kepada istrinya dan suami juga bisa dikatakan berlaku tidak adil atau tidak bisa 

menghidupi anak dan istrinya (masalah ekonomi). Maka dengan demikian tentulah 

sang istri akan menggugat cerai suami. 

Interaksi internal yang tidak baik antara suami dan istri akan menimbulkan 

sebuah konflik. Biasanya hal ini disebabkan oleh kedua orang tua yang saling keras 

kepala, dalam arti lain ada konflik sosial yang terjadi di dalam keluarga tersebut. 

Lebih tepatnya konflik peran antara suami dan istri di dalam sebuah keluarga internal 

(Puspitawati, 2013:10). 

Tentunya setelah proses perceraian terjadi maka pasti yang namanya interaksi 

kemungkinan tidak akan terputus, karena ada anak yang menjadi sebuah penghubung 

interaksi di dalam keluarga internal yang telah bercerai. Setelah bercerai  masih ada 

yang diperkarakan seperti hak asuh anak,. Walaupun interaksi yang terjadi akan 

berbeda antara sebelum dan sesudah bercerai. 

Seperti yang terjadi di Komplek Kejaksan kecamatan kejaksan Cirebon 

jumlah perceraian terbilang cukup tinggi dan setiap tahun selalu meningkat. Hal ini 

disebabkan karena beberapa faktor yang membuat interaksi didalam keluarga menjadi 

berubah dan menyebabkan terjadinya perceraian. 
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Tabel 1.1 

Jumlah nikah, talak, cerai dan rujuk menurut Kelurahan di Kecamatan 

Kejaksan, 2015 

Kelurahan Nikah Talak Cerai Rujuk 

Kejaksan 98 4 9 0 

Kebonbaru 78 6 8 0 

Sukapura 117 2 3 0 

Kesenden 155 7 12 0 

Kecamatan Kejaksan 448 19 36 0 

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan tahun 2015 

Dalam tabel diatas terlihat bahwa jumlah perceraian di Kecamatan Kejaksan 

tahun 2015 cukup banyak ketimbang kecamatan lain, yaitu sebanyak 13 pasang 

suami-istri yang bercerai. Permasalahan dari perceraian tersebut antara lain adalah 

faktor ekonomi dan juga orang ketiga yang paling dominan. Hal ini menandakan 

bahwa interaksi ke-13 pasang tersebut memiliki tingkat yang tidak baik. Interaksi 

antara keluarga suami dan istripun seharusnya tidak putus dan tetap terjalin dengan 

baik. Dengan adanya masalah ini dan juga beberapa pemamaparan diatas peneliti 

ingin meneliti lebih jauh tentang interaksi internal keluarga setelah bercerai. 

Penelitian ini penulis angkat dengan judul “Pola Interaksi Keluarga Broken Home 

(studi kasus di Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon)” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan dan juga 

interaksi pertamanya. Maka sangatlah penting bagi keluarga untuk mengajarkan 

kepada anak dalam berinteraksi yang sesuai dengan norma-norma yang ada di 

lingkungan sekitarnya. Akan tetapi jika keluarga inti mengalami perceraian maka 

interaksi internal anak dengan orang tuanya akan mengalami gangguan, apa lagi jika 

berinteraksi sesudah bercerai. Interaksi dengan keluarga besar pun tentunya akan 

terganggu juga, baik antara mertua dan menantu dan juga sebaliknya. Bedasarkan 

hasil dari observasi awal yang dilakukan peneliti ada beberapa masalah terikat 

interaksi internal di dalam sebuah keluarga yang bercerai di Kecamatan. Kejaksan 

Kota Cirebon, yaitu : 

1. Tingkat perceraian di Cirebon khususnya Kecamatan Kejaksan setiap tahun 

terus merangkak naik. 

2. Interaksi antara suami dan istri sebelum dan sesudah perceraian. 

3. Interaksi antara suami-istri dengan anak setelah perceraian terjadi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagi berikut. 

1. Apa faktor penyebab perceraian di dalam keluarga broken home ? 

2. Bagaimana interaksi suami dan istri  di dalam keluarga broken home? 

3. Bagaimana interaksi anak dengan kedua orang tua setelah bercerai? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di dalam keluarga 

broken home. 

2. Untuk mengetahui interaksi suami dan istri di dalam keluarga broken home. 

3.  Untuk mengetahui interaksi anak dengan kedua orang tua setelah bercerai. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya. Adapun kegunaan lain adalah 

sebagai berikut. 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai pengembangan ilmu Sosiologi dan prakteknya di lapangan 

bedasarkan teori-teori yang ada di dalam ilmu sosiologi. Selain itu hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu sosial dalam bidang interaksi di 

dalam kelompok keluarga yang akan terus berkembang dari zaman ke zaman. Selain 

itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembahasan yang komprehensif 

secara umum. 

b. Kegunaan Praktis 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana interaksi internal di dalam sebuah 

keluarga, kemudian untuk mengetahui bagaimana pola interaksi internal keluarga 

broken home, baik antara suami dan istri ataupun orang tua kepada anak. Serta 
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mengetahui bagaimana perceraian bisa terjadi dan memberikan solusinya untuk 

keluarga-kelurga yang lain. Seiring dengan berkembangnya zaman maka dari itu 

interaksi di dalam keluarga pun akan ikut berkembang disisi lain kita hidup di zaman 

sosial media 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Agar penelitian tentang interaksi keluarga internal dalam keluarga yang 

bercerai ini dapat dipahami dan dianalisis dengan baik, maka diperlukan adanya 

kerangka pemikiran yang akan menjadi konsep dalam menganalisis penelitian 

tersebut. Dalam penelitian ini yang pertama akan dibahas adalah interaksi serta 

macam-macam interaksi. Menurut Bonner (dalam Ari H. Gunawan, 2010:31) 

Interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga kelakuan 

individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu 

yang lain, dan sebaliknya. 

Interaksi sosial pun memiliki bentuk-bentuknya. Dewi Wulansari (2009:39-

40) berpendapat bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial adalah : 

a. Kerjasama; suatu kegiatan dalam proses sosial dalam usaha untuk mencapai 

tujuan bersama dengan cara saling membantu dan tolong menolong dengan 

komunikasi yang efektif. 

b. Pertikaian; bentuk interaksi sosial dimana ada usah-usaha salah satu pihak 

untuk menjatuhkan pihak lain yang dianggap sebagai saingannya. Ini terjadi 

karena perbedaan pendapat yang dapat mengangkat masalah ekonomi, politik, 

dan juga budaya. 
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c. Persaingan; suatu kegiatan yang berupa perjuangan sosial untuk mencapai 

tujuan dengan bersaing namun berlangsung secara damai, setidak-tidaknya 

tidak saling menjatuhkan. 

d. Akomodasi; suatu keadaan dimana suatu pertikaian atau konflik yang terjadi 

mendapatkan penyelesaian, sehingga terjalin kerjasama yang baik kembali.  

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang dipaparkan diatas diharapkan dapat 

membantu sebuah keluarga dalam berinteraksi antar satu sama lain, sehingga jika ada 

sebuah permasalahan internal keluarga tersebut bisa diselesaikan dengan baik serta 

untuk menghindari terjadinya perceraian yang akan mengganggu pola interaksi anak.   

Interaksi internal keluarga  dalam keluarga yang bercerai yang terjadi di Kec. 

Kejaksan. Kota Cirebon akan menjadi faktor pembahasan penelitian ini bedasarkan 

dari informasi yang diperoleh dari seorang informan adalah interaksi keluarga 

produktif setelah bercerai dan juga interaksi keluarga usia dini setelah bercerai. Serta 

bagaimana interaksi dengan anak setelah bercerai 

Maka dari itu peneliti akan menganalisis pola interaksi internal keluarga inti 

yang bercerai tersebut serta mengetahui permasalahan awalnya sebagai tujuan awal 

untuk mengetahui bagaimana pola interaksi internal keluarga setelah bercerai. 

Sedangkan Interaksionisme simbolik adalah pendekatan dalam psikologi 

sosial yang menerangkan komunikasi linguistik tubuh khususnya menekankan 

peranan bahasa dalam bentuk pemikiran dan masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa 

interaksionalisme simbolik bukan satu perspektif yang bersatu dalam arti mewakili 
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satu himpunan anggapan dan konsep yang diterima oleh semua orang yang 

menggunakan pendekatan itu. 

Pendekatan interaksionalisme simbolik menganggap bahwa pengelolaan 

kehidupan sosial itu berasal dari masyarakat itu sendiri dan merupakan hasil proses 

interaksi di kalangan anggota masyarakat. Ia tidak menerima ide bahwa bentuk 

organisasi sosial oleh faktor eksternal seperti ekonomi dan geografi (Rahman, 2011 

:36). 

Karena interaksionisme simbolik menumpukkan perhatian kepada butir-butir 

terperinci tentang interaksi kehidupan dan keadaan orang-orang yang dikaji, maka 

kajian yang dilakukan itu bercorak intensif dan metode kualitatif sering digunakan. 

Interaksionisme dalam keluarga biasanya lebih ditujukan untuk anak balita yang 

memang harus menggunakan bahasa tubuh, dalam hal ini agar bisa memberikan 

pendidikan tentang interaksi yang baik kepada balita di dalam keluarga. 

Interaksionisme simbolik dalam fokus keluarga biasanya selalu dilakukan 

ketika sedang terjadi konflik. Anggota keluarga akan menggunakan bahasa tubuhnya 

sepertinya menggerakan tangan, menggelengkan kepala ketika rasa emosionalnya 

memuncak. Biasanya hal ini terjadi jika kepala keluarga dalam kata lain seorang ayah 

yang sedang menasehati anaknya. Namun jarang terjadi kepada istri kecuali keluarga 

tersebut dalam keadaan sedang konflik. 

 

 

 


