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ABSTRAK
Nama: Afifah Syarifah, NIM: 133400321, Judul Skripsi: Konseling Keluarga
dalam Mengharmonisasikan Komunikasi Interpersonal Orangtua dan Anak Remaja
(Studi Kasus di Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang) Jurusan:
Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab Tahun 2017.
komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antardua atau beberapa orang,
di mana pengirim dapat menyampaikan langsung dan penerima pesan dapat menerima dan
menanggapinya secara langsung pula. Kepercayaan dan juga perilaku positif adalah dua
faktor utama yang dapat menjadikan komunikasi interpersonal terbangun dengan baik.
Jadi, komunikasi interpersonal antara orangtua dan anak remaja bisa terbangun dengan
baik dengan adanya kepercayaan dan juga tidakan positif seperti empati, sikap jujur dan
terbuka. Komunikasi interpersonal yang buruk menyebabkan hubungan yang tidak
harmonis. Dampak dari komunikasi interpersonal yang buruk antara orangtua dan anak
remaja adalah tidak adanya kedekatan psikis antara orangtua dengan anak dan juga anak
akan menjadi seorang yang individualis dan juga beresiko menjadi pemberontak. Salah
satu bantuan yang digunakan untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan
pendekatan konseling keluarga. Konseling keluarga merupakan suatu proses bantuan
kepada individu dengn melibatkan para anggota keluarga lainnya dalam upaya
memecahkan masalah yang dialami.
Dari latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut: 1). Bagaimana bentuk permasalahan komunikasi interpersonal orangtua
dengan anak remaja? 2). Bagaimana proses konseling keluarga dalam mengharmonisasikan
hubungan komunikasi interpersonal orangtua dengan anak remaja? 3). Bagaimana hasil
dari konseling keluarga dalam mengharmonisasikan komunikasi interpersonal orangtua
dan anak remaja? Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Untuk
mengetahui permasalahan komunikasi interpersonal antara orangtua dan anak remaja di
kel. Sukatani Kec. Rajeg Kab. Tangerang. 2) untuk mengetahui peran konseling keluarga
dalam mengharmonisasikan komunikasi interpersonal orangtua dan anak remaja. 3) Untuk
mengetahui hasil dari penerapan konseling keluarga dalam mengharmonisasikan
komunikasi interpersonal antara orangtua dan anak remaja.
Penelitian ini mengambil studi eksperimen di Kelurahan Sukatani Kec. Rajeg Kab.
Tangerang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumen.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1).
Informan RP, IP, AJ, AD, WD mengalami kesulitan dalam proses komunikasi dengan
orangtua. 2). Bentuk penanganan yang diberikan oleh konselor adalah dengan teknik
konseling keluarga adapun teknik dalam konseling keluarga yang digunakan adalah adalah
teknik sculpting, teknik role playing, teknik listening, teknik confrontation, teknik teaching
via question, teknik recapitulating dan teknik summarising. 3). Hasil dari proses konseling
terhadap informan dapat terlihat dari mengharmonisnya hubungan antara orangtua dan
anak dan mereka saling membangun komunikasi yang baik di antara orangtua, anak remaja
dan juga anggota keluarga lainnya.
Kata kunci: konseling keluarga, komunikasi interpersonal, orangtua, remaja
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ABSTRACT
Name: Afifah Syarifah, NIM: 133400321, Title Thesis: Family Counseling in
Harmonizing Interpersonal Communication Parents and Adolescents ( Study in Sukatani
Sub-District Rajeg District Tangerang Regency) Majoring: Guidance and Counseling
Islam, Faculty of Ushuluddin Da'wah and Adab Year 2017.
Interpersonal communication is a face-to-face interaction between two or several
people, in which the sender can deliver directly and the recipient of the message can
receive and respond directly. Trust and positive behavior are the two main factors that can
make good interpersonal communication awake. Thus, interpersonal communication
between parents and teenagers can be well established with the belief and also positive
actions such as empathy, honesty and openness. Poor interpersonal communication leads
to an unharmonious relationship. The impact of poor interpersonal communication
between parent and adolescent is the absence of psychic closeness between parent and
child and also child will be an individualist and also at risk of becoming a rebel. One of
the aids used to address the problem is the family counseling approach. Family
counseling is a process of assisting individuals by involving other family members in an
effort to solve the problems experienced.
From the above background then the formulation of the problem in this study are as
follows: 1). What is the problem of parental interpersonal communication with teenagers?
2). How is the family counseling process in harmonizing the relationship of parents'
interpersonal communication with adolescents? 3). How is the result of family counseling
in harmonizing interpersonal communication between parents and teenagers? The main
objectives of this research are as follows: 1). To know the problem of interpersonal
communication between parent and adolescent child in kel. Sukatani Kec. Rajeg Kab.
Tangerang. 2) to know the role of family counseling in harmonizing interpersonal
communication of parents and adolescent children. 3) To find out the results of family
counseling application in harmonizing interpersonal communication between parent and
adolescent child.
This research takes experimental study in Sukatani Subdistrict Kec. Rajeg Kab.
Tangerang. The type of research used is descriptive qualitative with observation data
collection techniques, interviews and documents.
Based on the research that has been done, it can be concluded that: 1). Informants
RP, IP, AJ, AD, WD have difficulty in communication process with parent. 2). The form
of treatment provided by the counselor is by family counseling techniques while the
family counseling techniques used are sculpting techniques, role playing techniques,
listening techniques, conftrontation techniques, teaching techniques via quetion,
recapitulating techniques and summarizing techniques. 3). The outcomes of the
counseling process to informants can be seen from the harmony of the relationship
between parents and children and they build good communication among parents,
adolescents as well as other family members.

Keywords: family counseling, interpersonal communication, parents, adolescents
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