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ABSTRAKSI 

Kemajuan dalam bidang Iptek dan semakin derasnya 
arus informasi membawa dampak yang besar dalam berbagai 
segi kehidupan. Salah satu dampaknya adalah perubahan 
dalam'tatanan kehidupan, termasuk unit yang paling kecil 
yaitu keluarga. Apabila pada masa dahulu, bapak adalah 
kepala keluarga yang menjadi satu-satunya penopang 
kehidupan ekonomi keluarga, tetapi pada masa kini lbu-pun 
dapat membantu bahkan siap menggantikan posisi tersebut. 
Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya wanita yang, 
bekerja di luar rumah atau lebih dikenal sebagai wanita 
karier. 

Pola seperti ini dengan sendirinya mengubah inter
aksi dalam keluarga karena yang sebelumnya ibu hanya 
berperan sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai waktu 
penuh untuk mencurahkan kasih sayang dan mendidik anak
anaknya. Pada masa sekarang peran ibu seringkali 
digantikan oleh pembantu rumah tangga. Dengan jarangnya 
interaksi dalam keluarga mengakibatkan tingkat komunikasi 
menjadi rendah. Hal ini berdampak pula pada hubungannya 
dengan anak. Dalam hal pengawasan dan membimbing belajar 
anak para ibu yang bekerja di luar rumah cenderung kurang 
memperhatikan anak-anaknya. 

Dleh karena itu dalam skripsi ini dibahas 
"Hubungan Antara Komunikasi Ibu Yang Bekerja dan Anak 
dengan Minat Belaj ar Anak". Adapun teori yang 
dipergunakan untuk menerangkan masalah tersebut adalah 
komunikasi ibu dan anak, ibu bekerja, perkembangan anak 
usia sekolah dasar, minat belajar, pengertian belajar. 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan 
bahwa ibu memang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Tetapi ibu yang bekerjapun dapat 
menjalin hubungan yang baik dengan anak. Yang lebih 
utama sebenarnya adalah tidak hanya dari segi kuantitas 
tetapi dari segi kualitas hubungan antara ibu dan anak. 
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