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ABSTRAK 

 

Pola komunikasi dalam keluarga yang terjalin antara orangtua dan anak 

merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan perkembangan individu. 

Setiap orangtua tentunya memiliki pola komunikasi dalam mendidik dan 

mengasuh anaknya dengan cara yang berbeda-beda. Penelitian ini berjudul Pola 

komunikasi ibu petani sebagai orangtua tunggal kepada anak di Desa Cipta Praja 

Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah 

ingin mengetahui pola komunikasi apa yang digunakan oleh ibu petani sebagai 

orangtua tunggal kepada anak dan apa hambatan komunikasinya. Penelitan ini 

menggunakan metode kualitatif dengan memahami fenomena apa yang di alami 

oleh objek penelitian di lapangan. Sumber data penelitian ini adalah ibu petani 

sebagai orangtua tunggal. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori 

Pembelajaran Sosial dari Albert Bandura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pola komunikasi yang di gunakan oleh ibu petani sebagai orangtua tunggal 

di Desa Cipta Praja adalah komunikasi berpola Stimulus-Respon dimana pola ini 

menunjukkan bahwa komunikasi sebagai suatu proses aksi-reaksi yang sederhana 

antara orangtua dan anak melalui 4 tahap pembelajaran yaitu perhatian, 

mengingat, reproduksi gerak, motivasi. Kemudian hambatan komunikasi yang di 

alami oleh ibu petani sebagai orangtua tunggal kepada anak adalah faktor 

lingkungan. 

Kata Kunci : Pola komunikasi, orangtua tunggal 
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ABSTRACT 

 

The pattern of communication in the family that exists between parents and 

children is one important factor in determining individual development. Every 

parent must have a communication pattern in educating and caring for their 

children in different ways. This study entitled Communication patterns of mother 

farmers as single parents to children in Cipta Praja Village, Keluang District, 

Musi Banyuasin Regency. The purpose of this study is to find out what 

communication patterns are used by farmer mothers as single parents to children 

and what are the barriers to communication. This research uses qualitative 

methods by understanding what phenomena are experienced by the object of 

research in the field. The data source of this research is the mother farmer as a 

single parent. Furthermore, data collection techniques used are observation, 

interview and documentation. This study uses Social Learning Theory from Albert 

Bandura. The results of this study indicate that the communication patterns used 

by farmer mothers as single parents in Cipta Praja Village are Stimulus-Response 

patterned communication where this pattern shows that communication as a 

simple action-reaction process between parents and children through 4 stages 

learning is attention, remembering, reproduction of motion, motivation. Then the 

communication barriers experienced by the farmer mother as a single parent to 

children is an environmental factor. 

Keywords : Communication Pattern, Single Parent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 

 

COVER LUAR 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

HALAMAN NOTA PERSETUJUAN .................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  ............................................................... iii 

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ................................................................. iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................... v 

ABSTRAK ............................................................................................................. vi 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi 

DAFTAR BAGAN ............................................................................................... xii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 7 

D. Kegunaan Penelitian ................................................................................ 7 

E. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 8 

F. Kerangka Teori ...................................................................................... 10 

G. Metodologi Penelitian ........................................................................... 17  

1. Metode Penelitian ............................................................................. 17 

2. Sumber Data ..................................................................................... 18 

3. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 19 

4. Lokasi Penelitian ............................................................................... 21 

5. Teknik Analisis Data ........................................................................ 22 

H. Sistematika Penulisan Laporan .............................................................. 24 

 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang .................................. 26 



ix 
 

B. Letak Geografis Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang ..................... 27 

C. Keadaan Penduduk Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang ............... 31 

1. Kependudukan .............................................................................. 31 

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk ................................................... 32 

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok ......................................... 33 

4. Keadaan Ekonomi ........................................................................ 34 

5. Keadaan Pendidikan ..................................................................... 36 

6. Keagamaan ................................................................................... 36 

7. Budaya .......................................................................................... 37 

D. Struktur Kepemerintahan Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang ...... 38 

E. Visi dan Misi Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang .......................... 39 

F. Kondisi Pemerintahan Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang ........... 41 

1. Pembagian Wilayah Desa............................................................. 41 

2. Maslah dan Isu Strategi yang Dihadapi........................................ 41 

3. Potensi .......................................................................................... 42 

4. Prestasi  ........................................................................................ 45 

G. Biografi Informan ............................................................................... 46 

 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pola Komunikasi Ibu Petani Sebagai Orangtua Tunggal kepada  

anak di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang ................................... 49 

B. Hambatan Komunikasi Ibu Petani Sebagai Orangtua Tunggal  

Kepada Anak ....................................................................................... 68 

 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan......................................................................................... 75 

B. Saran .................................................................................................... 76 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 78 

LAMPIRAN 

 

 



x 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Prasarana Desa Cipta Praja ....................................................................... 27 

Tabel 2 Aset Desa/Kekayaan Desa Cipta Praja ..................................................... 28 

Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Cipta Praja .......................................................... 30 

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ..................................... 31 

Tabel 5 Mata Pencaharian Desa Cipta Praja .......................................................... 33 

Tabel 6 Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Cipta Praja ................................. 34 

Tabel 7 Kehidupan Keagamaan Desa Cipta Praja ................................................. 38 

Tabel 8 Prestasi Yang Pernah Diraih ..................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 1 Peta Desa Cipta Praja ............................................................................ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan 2 Struktur Pemerintahan Desa Cipta Praja ................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat, karunia dan 

hidayah-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul “Pola 

Komunikasi Ibu Petani Sebagai Orangtua Tunggal Kepada Anak”. Shalawat 

serta salam tidak lupa saya curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, 

sebagai Uswatun Hasanah dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. 

Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana pada 

program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden 

Fatah Palembang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang; 

2. Bapak Dr. Yenrizal, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang; 

3. Bapak Ainur Ropik, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik UIN Raden Fataha Palembang, sekaligus sebagai 

Pembimbing I peneliti; 

4. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang; 

  



xiv 
 

5. Ibu Reza Aprianti, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang; 

6. Ibu Gita Astrid, S.H.I, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang; 

7. Ibu Putri Citra Hati, M.Sos selaku sebagai Pembimbing II peneliti; 

8. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah 

Palembang yang telah memberikan banyak ilmu selama proses 

perkuliahan; 

9. Staf/Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang, yang 

telah membantu selama proses perkuliahan; 

10. Ayah, ibu, kakak, adik dan seluruh keluarga tercinta yang selalu 

memberikan dukungan, do‟a, dan  semangat serta perhatian kepada 

peneliti; 

11. Bapak Zaenuri sebagai kepala Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang 

Kabupaten Musi Banyuasin beserta Staf/pegawai yang telah memberikan 

data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam pembuatan Skripsi 

ini; 

12. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang yang 

tak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. 

  



xv 
 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keluarga  adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan 

pernikahan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah 

karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama 

dijinjing, berat sama dipikul. Selalu rukun dan damai dengan suatu tekad 

dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan 

batin.
1
 

Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam mengajarkan, 

membimbing, menentukan perilaku dan membentuk cara pandangan anak 

terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitar. Keluarga adalah 

lingkungan pertama yang melakukan proses sosialisasi dan perkembangan 

diri bagi seorang anak. Saat keluarga belum bisa menjadi tempat yang 

memungkinkan bagi perkembangan anak akibat perceraian, maka anak 

juga akan mengalami hambatan dalam perkembangan kepribadiannya.
2
 

Menyadari fungsi dan perannya masing-masing dalam sebuah keluarga 

juga merupakan hal yang sangat penting. 

 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah. (2018). Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga: 

Upaya membangun Citra Membentuk Pribadi Anak, Jakarta: PT Rineka Cipta, h.18 
2
 Cecep Darmawan. (2007) “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Moral dan Global” 

dalam Perspektif Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dalam Kehidupan Keluarga Sekolah dan 

Masyarakat. Bandung: Jurusan PKK FPTK UPI 
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Peran orangtua di dalam keluarga adalah bertanggung jawab dalam 

mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak serta penanaman 

karakter terhadap anak-anaknya. Adapun masing-masing peran dalam 

keluarga yaitu Ayah berperan sebagai kepala keluarga mencari nafkah 

untuk menafkahi anak dan istri, juga sebagai pelindung dalam keluarga. 

Ibu berperan sebagai ibu rumah tangga yaitu mengerjakan pekerjaan 

rumah, mengurus suami, mengasuh dan mendidik anak. Akibat terjadinya 

perceraian hidup atau meninggal dunia antara suami dan istri, maka status 

ibu beralih menjadi orangtua tunggal. Peran ibu yang bertambah karena 

harus mengantikan peran sebagai ayah yang tidak ada di dalam keluarga 

untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi dengan profesi 

sebagai seorang petani.  

Termasuklah peran ibu yang sangat besar, yaitu dalam mendidik 

anak. Pendidikan paling awal sebelum anak mendapatkan pendidikan 

formal disekolah, anak mendapatkan pendidikan dasar yang didapatkan 

oleh anak pada saat dirumah, karena orangtua adalah guru yang paling 

awal mengajarkan pada anak mengenai dasar-dasar kehidupan, seperti 

sopan santun, interaksi awal dengan sesama serta penanaman karakter 

pada anak. 

Tidak mudah bagi seorang ibu tunggal dalam mendidik anak juga 

harus berperan sebagai ayah. Dengan kondisi seperti ini, banyak ibu 

sebagai orangtua tunggal yang berhasil dalam mengurus dan mendidik 

anaknya sehingga mereka bisa meraih prestasi yang sama bahkan lebih 



3 
 

dari anak-anak yang mempunyai keluarga atau orangtua yang utuh. Seperti 

halnya pada keluarga Ibu Supiyah (41 tahun) dan Ibu Juminah (47 tahun) 

seorang Ibu tunggal beprofesi sebagai petani yang berhasil dalam 

mendidik anaknya. Sehingga anak tersebut mampu meraih prestasi dan 

mendapatkan beasiswa. Hal ini disebabkan karena ibu adalah sosok yang 

sangat penting bagi anak-anaknya, dan biasaya yang lebih dekat dengan 

anak adalah ibu, karena bisa menjadi tempat untuk berkeluh kesah atau 

curhat dan memotivasi anaknya. 

Keluarga yang tidak utuh dapat menjadi pengaruh yang negatif 

bagi perkembangan anak. Dalam fase perkembangan, anak membutuhkan 

dukungan dan penuh kasih sayang dari keluarga. Orangtua harus selalu 

ikut serta dalam pendidikan anak sehingga anak mempunyai kemampuan 

dalam prestasi. Dengan kesibukannya  mencari nafkah, ibu sebagai 

orangtua tunggal harus mengatur waktu untuk pekerjaan dan 

memperhatikan anaknya dengan menerapkan pola komunikasi yang baik. 

Pola diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap.
3
 Komunikasi 

adalah proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. 

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 

dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang 

dimaksud dapat diapahami hubungan kontak. Dengan demikian, pola 

komunikasi disini dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang 

atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat 

                                                           
3
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pengertian Pola,  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pola Diakses tanggal 17 September 2019 pukul 14.06 WIB. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pola
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sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
4
 Pola komunikasi yang 

dibangun akan mempengaruhi pola asuh orangtua. Dengan pola 

komunikasi yang baik diharapkan akan tercipta pola asuh yang baik.
5
 

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh 

orangtua yang menginginkan anaknya berkembang dengan baik. 

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam 

kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi, sepilah kehidupan keluarga dari 

kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan sebagainya. 

Akibatnya, kerawanan hubungan antara anggota keluargapun sukar untuk 

dihindari. Oleh karena itu, komunikasi antara suami dan istri, komunikasi 

antara ayah, ibu dan anak, komunikasi antara ayah dan anak, komunikasi 

antara ibu dan anak dan harmonis dalam rangka membangun pendidikan 

yang baik dalam keluarga.
6
 

Dari pernyataan diatas dapat di pahami bahwa dalam keluarga, 

komunikasi juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Komunikasi 

sebagai alat atau sebagai media penghubung dalam hubungan antar sesama 

anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara 

timbal balik serta selisih berganti. Bisa dari anak ke orangtua atau dari 

orangtua ke anak, ataupun dari anak ke saudaranya. Buruknya kualitas 

komunikasi dalam keluarga akan berdampak buruk pula pada 

perkembangan anak terlebih pada kecerdasan anak. 

                                                           
4
 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit., h. 1 

5
 Ibid, h. 2  

6
 Ibid, h. 109 
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Bisa saja terjadi seorang anak yang dilahirkan dan mampu 

dibesarkan dari orangtua tunggal belum tentu menjadi pribadi yang 

menyimpang. Namun bisa sebaliknya, jika orangtua tunggal yang 

membesarkan dan mendidik anaknya secara baik dan bijak, maka pribadi 

anak akan menjadi seorang yang mampu membahagiakan dan 

mengharumkan nama baik orangtuanya. Selain itu, bisa saja anak yang 

terlahir dan dibesarkan dalam keluarga yang utuh dan lengkap namun  

akibat lingkungan dan pergaulan yang salah, maka pribadi anak akan 

menjadi seorang yang mampu meresahkan dan mencoreng nama baik 

orangtua. 

Berdasarkan dengan penjelasan diatas dan observasi awal yang 

dilakukan oleh penulis tentang pola komunikasi ibu yang berprofesi petani 

sebagai orangtua tunggal terhadap anak, bahwa anak yang tumbuh 

dibawah asuhan ibu bisa mengalami kesuksesan dalam hidupnya apabila 

mengasuhnya dengan pola komunikasi yang baik dan bijaksana karena 

berkat do‟a Ibu yang sudah dijamin oleh Allah SWT pasti dikabulkan. 

Dari Abu Hurairah Radiyallahu „anhu bahwasannya Rasulallah Shalallahu 

„alaihi wassalam bersabda:  

نُ  َدْعَوةُ  الَْمْظل ْومُ  َوَدْعَوةُ   ْْي  تََجا بَُ تُ  َلُ َشكُ  ف  س ْ  ثَََلث ُ َدَعَوا ت ُ م 

ُ ه  َلُعَُ َوََل    ُ رُ  َوَدْعَوةُ  الَْواَل  َساف   الْم 
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Artinya:  

“Tiga orang yang do’anya pasti terkabulkan; do’a orang yang teraniaya, 

do’a seorang musafir dan do’a orangtua terhadap anaknya”. (HR. Sunan 

Abu Daud, kitab Sholat bab Do‟a bi Dhohril Ghoib 2/89. Sunan At-

Tirmidzi, kitab Al-Bir bab Doaul Walidain 8/98-99. Sunan Ibnu Majah, 

Kitab Do‟a 2/348 No 3908).
7
 

 

Anak yang mengalami keberhasilan adalah anak yang mampu 

mengerjakan segala sesuatunya dilakukan dengan sendiri, mempunyai 

etika yang baik terhadap orangtua, bertanggung jawab terhadap 

perilakunya sendiri, dapat mengendalikan emosionalnya, bersikap jujur, 

disiplin, mampu belajar dan menambah wawasan dalam pendidikan di 

dunia luar sehingga menjadi anak yang berprestasi. 

Berangkat dari idealitas dan realitas diatas, untuk lebih jelasnya 

lagi maka penulis lebih tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Pola Komunikasi Ibu Petani Sebagai Orangtua Tunggal  

Kepada Anak (Studi Kasus di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang 

Kabupaten Musi Banyuasin)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pola Komunikasi Ibu Petani sebagai Orangtua Tunggal 

Kepada Anak ? 

2. Apa Hambatan Komunikasi Ibu Petani Sebagai Orangtua Tunggal ? 

 

 

                                                           
7
 Nasrudin Abd. Rohim. (2016). Jangan pernah Lelah Berdo’a , Jakarta: Qultum Media, 

Cet. Ke-1, h 155 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Pola Komunikasi Ibu Petani sebagai Orangtua  

Tunggal Kepada Anak 

2. Untuk Mengetahui Hambatan Komunikasi Ibu Petani sebagai 

Orangtua Tunggal. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis yakni dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu komunikasi, komunikasi interpersonal orangtua dan 

anak, dan psikologi komunikasi. 

2. Kegunaan penelitian secara praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

informasi bagi masyarakat terutama keluarga yang memiliki peran 

seorang Ibu petani sebagai orangtua tunggal yang telah bercerai 

dengan suaminya selama lebih dari dua tahun dalam 

berkomunikasi terhadap anaknya. Sehingga anak tersebut 

mempunyai prestasi dan mempertahankannya kelak dapat menjadi 

warga masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara. 

b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi ataupun 

referensi bagi peneliti lain dalam pengembangan ilmu komunikasi 

interpersonal, dan psikologi komunikasi yang berfokus pada 

seorang ibu petani sebagai orangtua tunggal dalam berkomunikasi 

kepada anak. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini  mengacu kepada beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan masalah yang penulis tulis dengan judul Pola Komunikasi Ibu 

Petani Sebagai Orangtua Tunggal Kepada Anak (Studi Kasus Di Desa 

Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin). 

Penelitian ini mengacu kepada beberapa jurnal penelitian yang 

berkaitan dengan masalah yang penulis tulis dengan judul. Yuni Retnowati 

(2008) dengan judul „Pola Komunikasi orangtua tunggal dalam 

membentuk kemandirian anak‟ (Kasus Kota Yogyakarta), Akademi 

Komunikasi Indonesia (AKINDO), Yogyakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi 

Vol 6, nomor 3. Riset ini menggunakan teori belajar sosial. Desain 

penelitian yang digunakan adalah survey dengan pendekatan kualitatif, 

yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif, wawancara, 

pengumpulan data dengan kuesioner. Jurnal ini lebih memfokuskan 

tentang pola komunikasi interaksi dan transaksi lebih berperan dominan 

dalam membentuk kemandirian anak melalui penanaman kesadaran untuk 

mandiri kepada anak dan melatih anak mandiri. Pola komunikasi linier 

juga bisa membentuk kemandirian anak melalui efek komunikasi berupa 

ketundukan sedangkan pola komunikasi interaksi dan transaksi melalui 

efek internalisasi. 

Arlin Setrina Putri (2016), Judul „Pola Komunikasi Singgle Parent 

dalam mendidik anak‟ (studi kasus di Desa Banglas Barat, Kecamatan 

Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti). Jurnal Mahasiswa Fisip, 
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Vol 3 nomor 1. Riset ini menggunakan teori peran. Metode penelitian 

kualitatif. Peneliti ini lebih memfokuskan pada pola komunikasi dalam 

mendidik anak melalui komunikasi interpersonal dalam keluarga yang 

terjalin antara orangtua dan anak merupakan salah satu faktor penting 

dalam menentukan perkembangan individu. Pola Komunikasi diartikan 

sebagai bentuk atau proses hubungan dua orang atau lebih dalam proses 

pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang 

dimaksud bisa dipahami. Adanya didikan dan cara komunikasi yang baik 

dari orangtua kepada anaknya, maka dari itu orangtua harus benar-benar 

mengetahui apa yang terjadi dengan  pada anaknya dan bagaimana solusi 

yang diberikan dalam menghadapi suatu permasalahan tersebut. Terdapat 

tiga proses pola komunikasi yaitu authotarian, permissive, dan 

authoritative. Dari pola komunikasi tersebut terdapat dampak posistif dan 

negatifnya bagi perkembangan anak. Dampak positif : Anak terhindar dari 

komunikasi yang kontradiktif dari orangtua, tidak akan terjadi komunikasi 

yang berlawanan dari orangtua, anak lebih mandiri dan berkepribadian 

kuat. Dampak negatif: Perubahan perilaku pada anak seperti pemarah, 

agresif, suka memukul, menendang, menyakiti temannya, bahkan 

terpengaruh bahaya narkoba sehingga psikologi anak terganggu anak 

menjadi kurang percaya diri. 

Clarisa Inda Oktaviana (2017), judul „pola komunikasi pengasuh 

Ibu single Parent‟, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro 

Semarang. Teori yang digunakan adalah Teori Peran (Role Theory), Teori 
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Belajar Sosial (Sosial Learning Theory), Teori Atribusi dan konsistensi 

sikap (Attitude Consistency and Attribution Theory) serta konsep 

komunikasi interpersonal. Metode penelitian yang digunakan kualitatif. 

Riset ini lebih memfokuskan  pada Memahami pola komunikasi 

pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu single parent terhadap anak setelah 

terjadinya perceraian. Dalam penelitian ini adanya hubungan yang baik 

membuat anak lebih mudah beradaptasi pada keadaan baru setelah 

terjadinya perceraian, meskipun intensitas pertemuan dan komunikasi 

secara langsung yang terjadi antara anak dan Ibu single parent cenderung 

sedikit, namun hubungan diantaranya tetap saling terjaga karena adanya 

sikap  terbuka dan percaya serta pandangan positif terhadap masing-

masing diantaranya. 

Dari penelitian-penelitian diatas yang membedakan penelitian 

sebelumnya dangan penelitian yang peneliti lakukan adalah: objek 

penelitian, metode penelitian yang digunakan, permasalahan, dan  lokasi 

penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan ini lebih memfokuskan 

kepada  Pola Komunikasi Ibu Petani Sebagai Orangtua Tunggal Kepada 

Anak (Studi Kasus Di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten 

Musi Banyuasin). 

 

F. Kerangka Teori 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa 

pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan 
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secara verbal atau nonverbal yang dapat di mengerti atau di pahami oleh 

keduanya sehingga dapat menimbulkan hasil dan umpan balik atau 

feedback dari komunikan ke komunikator.
8
  

Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) 

Membangun hubungan antar sesama manusia; (2) Melalui pertukaran 

informasi (3) Untuk menguatkan sikap dan tingkah laku itu. Komunikasi 

adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu dan lainnya, serta proses 

dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, 

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku.
9
 Unsur-unsur komunikasi: 

Sumber, Pesan, Media, Penerima, Pengaruh, Tanggapan Balik, dan 

Lingkungan.
10

  

Penelitian ini yang akan membahas tentang pola komunikasi 

orangtua dan anak. Sebagai lembaga sosial pertama yang dikenal oleh 

anak selama proses sosialisasinya yakni keluarga. Manusia mengalami 

perubahan dalam hidupnya adalah sebagian dari hasil terjadinya 

komunikasi. Dance (1967) mengartikan komunikasi dalam kerangka 

psikologi behaviorisme sebagai usaha “menimbulkan respon melalui 

langbang-lambang verbal”, ketika lambang-lambang verbal tersebut 

                                                           
8
Wiranto (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Grasindo. h.7 

9
 Hafied Cangara (2016). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-17, 

h. 21 
10

 Ibid, h. 27 
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bertindak sebagai rangsangan (stimuli.)
11

 Psikologi menyebut komunikasi 

pada penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, pada peristiwa 

penerimaan dan pengolahan informasi, pada proses saling pengaruh 

diantara berbagai sistem dalam diri organisme dan diantara organisme.
12

 

Berangkat dari permasalahan penelitian yang diambil, peneliti 

menggunakan teori pembelajaran sosial karena teori ini merupakan suatu 

pandangan psikologi yang menekankan pada tingkah laku, lingkungan, dan 

kognisi sebagai faktor utama dalam perkembangan. Teori pembelajaran 

sosial menjelaskan bahwa mengenai proses pembelajaran seorang individu 

melalui lingkungan. 

Teori belajar sosial merupakan cabang dari teori belajar tingkah 

laku, di kembangkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, perlakuan 

seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri (kognitif dan 

lingkungan). Berdasarkan teori ini terdapat beberapa peniruan yaitu 

meniru secara langsung, peniruan melalui contoh tingkah laku, dan 

peniruan elisitasi (proses yang timbul apabila seseorang melihat perubahan 

pada orang lain)
13

. Melalui pola komunikasi verbal, komunikasi nonverbal 

dan komunikasi antarpersonal yang digunakan menurut teori pembelajaran 

sosial, perbuatan melihat saja menggunakan gambaran kognitif dari 

tindakan. Secara rinci, dasar kognitif dalam proses belajar dapat diringkas 

                                                           
11

 Jalaluddin Rahmat  (2012). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Cet. Ke-1, h.3 
12

Ibid., h. 4 
13

Lefudin (2017). Belajar & Pembalajaran, Dilengkapi dengan Model Pembelajaran, 

Strategi pembelajaran dan metode, Pembelajaran. Yogyakarta: Deepublish. Cet ke-2, h.125 
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dalam 4 tahap, yaitu perhatian/ atensi, mengingat/ retensi, reproduksi 

gerak, dan motivasi. 

1. Komunikasi Verbal 

a. Perhatian (Attention) 

Objek harus memperhatikan terhadap tingkah laku model 

atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk dapat dipelajarinya. 

Pada tahap ini melihat bagaimana perkembangan anak dari usia 

sejak ditinggal oleh seorang ayah hingga sekarang melalui 

komunikasi yang diterapkan. 

b. Mengingat (Retention) 

Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu 

dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan 

peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diinginkan. Kemampuan 

untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari 

proses belajar. Pada tahap ini, objek memberikan nasehat-nasehat 

baik dari sikap dan tingkah laku kepada subjek menggunakan 

tulisan ataupun lisan baik secara langsung atau tidak langsung. 

Melalui komunikasi verbal yang dilakukan akan lebih 

memudahkan dalam mengingat informasi atau pesan yang 

diterima. 

c. Reproduksi gerak (Reproduction) 

Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku, 

subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau 
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menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Dari 

pesan yang disampaikan kepada subjek laki-laki dan perempuan 

memiliki reproduksi gerak yang berbeda. Dari penyampaian 

informasi atau pesan tersebut dapat diperhatikan dan di ingat oleh 

seseorang sehingga diterapkannya dalam tingkah laku. 

d. Motivasi (Motivation) 

Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura 

karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan 

sesuatu.
14

 Memberikan motivasi kepada subjek dengan dorongan 

sikap keterbukaan, memberikan semangat dalam bidang 

pendidikan dan  menumbuhkan minat belajar seseorang. 

2. Komunikasi Nonverbal 

a. Perhatian (Attantion) 

Memberikan suatu perhatian dengan kedekatan seseorang 

melalui komunikasi nonverbal. Sehingga subjek dapat 

memperhatikan terhadap tingkah laku yang disampaikan melalui 

tanda atau gerakan-gerakan yang terjadi. 

b. Mengingat (Retentation) 

Pada tahap ini subjek mempunyai kemampuan untuk 

menyimpan informasi dari sesuatu yang disampaikan oleh objek 

dalam pembelajaran keagamaan melalui pesan nonverbal 

                                                           
14

Ibid., h. 126  
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sehingga subjek dapat menerima dan mengingat dalam 

kesehariannya. 

c. Reproduksi Gerak (Reproduction) 

Melalui komunikasi nonverbal objek memberikan sikap 

dengan gerakan yang dapat menarik seseorang untuk melakukan 

sesuatu yang dilihatnya. Objek memberi perhatian tertuju kepada 

nilai, harga diri, sikap dan lain-lain yang dimiliki. 

d. Motivasi (Motivation) 

Memberikan motivasi kepada subjek dengan sikap dan 

perulaku yang sifatnya memberikan dukungan tanpa harus di 

dahului oleh kata-kata sebagai penggerak untuk terus melakukan. 

  

3. Komunikasi Antarpersonal 

a. Perhatian (Attention) 

Objek harus memberikan perhatian kepada subjek tertuju 

kepada kedekatan emosional antara komunikan dan komunikator 

yang dilihat dari sisi jenis kelamin, karena laki-laki dan 

perempuan mempunyai karakter dan emosional yang berbeda. 

b. Mengingat (Retention) 

Pada tahap ini objek mengajarkan sikap dan perasaan positif 

pada diri sendiri. Sebagai pengingat supaya tertanam dalam diri 

untuk percaya diri. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa 

itu kelak bila diperlukan atau diinginkan.  
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c. Reproduksi Gerak (Reproduction) 

Objek memberikan sikap positif sebagai penggerak, 

sehingga subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau 

menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. 

d. Motivasi (Motivation) 

Dalam melakukan sesuatu hal diperlukan adanya motivasi 

sebagai penggerak untuk subjek terus melakukan. 

Menurut versi Albert Bandura, maka teori pembelajaran sosial ini 

membahas tentang:  

1. Bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat 

(reinforcement) dan observational learning. 

2. Cara pandang dan cara pikir yang kita miliki terhadap informasi, 

3. Begitu pula sebaliknya, bagaimana perilaku kita mempengaruhi 

lingkungan kita dan menciptakan penguat (reinfoncement) dan 

observational opportunity kemungkinan bisa di amati oleh orang 

lain.
15

 

Berdasarkan penjelasan diatas telah dikemukakan teori yang dapat 

kita kaitkan dengan pola komunikasi orangtua tunggal terhadap anak. Jadi 

kesimpulannya adalah dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori 

tersebut, yaitu teori pembelajaran sosial dapat menjelaskan proses belajar 

seseorang melalui lingkungannya, bahwa manusia menciptakan atau 

membentuk suatu perilaku melalui interaksi dengan lingkungannya. Salah 

                                                           
15

 Poppy Ruliana, et al (2019). Teori Komunikasi. Depok: Raja Wali Pers. Cet. Ke- 1, h. 50 
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satu lingkungan yang sangat berpengaruh pada proses belajar sosial adalah 

keluarga. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Metode penelitian 

Ditinjau dari jenis penelitian dilihat berdasarkan tempatnya, 

penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan 

mengamati secara langsung.  Ditinjau dari teknik analisis, penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif, karena metode atau teknik analisis 

datanya tidak menggunakan statistik melainkan bersifat uraian, narasi, 

dan logika ilmiah secara induksi, yaitu penalaran berpikir yang 

bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Adapun ditinjau dari desain 

penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang 

merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang jelas tentang 

situasi-situasi sosial. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk 

memahami fenomena apa yang dialami oleh objek penelitian. Metode 

penelitian ini menggunakan deskriptif karena peneliti menganggap 

bahwa metode penelitian ini dapat menggambarkan tentang masalah-

masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat dan situasi-siatuasi tertentu termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-
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proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena.
16

 

Unit-unit yang diteliti dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah 

individu, masyarakat, keluarga dan kelembagaan sosial atau pranata 

sosial. Unit yang di maksud adalah masalah-masalah individu, orang 

per orang. Sedangkan unit kelompok atau keluarga, yaitu bisa satu 

kelompok atau suatu keluarga. Masyarakat adalah suatu desa, suatu 

kecamatan, beberapa kota,  dan seterusnya bahkan dapat pula suatu 

negara, suatu regional, tergantung dari konsep masyarakat yang 

digunakan. Serta yang dimaksud dalam kelembagaan sosial atau 

pranata adalah suatu tatanan nilai dan norma sosial, suatu produk 

hukum, suatu kebijakan publik, suatu implementasi kebijakan dan 

semacamnya
17

. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber data 

pertama dilapangan. Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai 

data primer adalah pelaku orang yang mengalami dan melakukan 

yaitu Ibu petani sebagai orangtua tunggal yang bernama ibu 

Supiyah dan ibu Juminah. 

                                                           
16

 Moh. Nazir. (2011). Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. h 54 
17

M. Burhan Bungin, (2008).  Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijkan publik, 

dan ilmu sosial lainnya, Jakarta: kencana Prenada Media Group. h. 69-70. 
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b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber 

kedua. Data sekunder ini untuk melengkapi data primer, dan 

biasanya data sekunder ini sangat membantu peneliti bila data 

primer terbatas atau sulit diperoleh. Data sekunder dapat 

diperoleh dari anak, kepala desa, buku, jurnal, dan skripsi orang 

lain. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data yang 

diperlukan, peneliti menggunakan teknik yaitu:  

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik utama dalam pengumpulan data. 

Dalam observasi peneliti melakukan sebuah pengamatan yang 

secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang 

diamati untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

masalah yang akan diteliti dan mungkin petunjuk-petunjuk 

tentang cara memecahkannya. 

Observasi ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

secara langsung dengan melihat, mendengar, dan mengamati 

terhadap aktivitas pola komunikasi yang dilakukan oleh ibu petani 

sebagai orangtua tunggal terhadap anak. 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa wawancara atau interview adalah suatu kejadian 

atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan 

sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewed) 

melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan pula bahwa 

wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) 

antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana 

pewawancara bertanya langsung tentang objek yang diteliti dan 

telah di rancang sebelumnya
18

. Di dalam penelitian ini objek yang 

akan peneliti wawancarai adalah Ibu Supiyah dengan anaknya 

bernama Galuh Okta Kristiani (23 tahun) dan Ibu Juminah dengan 

anaknya bernama Erna Wati (23 tahun). 

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan dua jenis pertanyaan. Pertama, wawancara 

terstruktur yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

dibuat oleh penulis sebagai panduan. Kedua, wawancara tidak 

terstruktur, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul secara spontan dan merupakan perkembangan dari daftar 

pertanyaan yang ada, sifatnya informal. Dalam hal ini peneliti 

                                                           
18

Muri Yusuf. (2019). Metodologi Penelitian:Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian 

Gabungan, Jakarta: Prenadomedia Group, Cet. Ke-5, h 372. 
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melakukan kepada keluarga Ibu petani sebagai orangtua tunggal 

dan anak yang menjadi objek penelitian. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, penelitian menyelidiki buku-buku, majalah, 

dokumen, catatan harian, dan sebagainya
19

. 

Dengan tekhnik ini peneliti berusaha memperoleh data atau 

informasi dengan cara menggali dari mempelajari dokumen-

dokumen, arsip, buku, catatan harian, yang berhubungan dengan  

pola komunikasi orangtua tunggal terhadap anak di Desa Cipta 

Praja Kecamatan Keluang Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah Desa 

Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena 

banyaknya Ibu tunggal yang terdapat di Desa tersebut dan menurut 

analisis peneliti pola komunikasi Ibu petani sebagai orangtua tunggal 

terhadap anaknya sudah baik, dan sudah pantas untuk diangkat 

kepermukaan.  

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto, (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT 

Asdi Mahasatya, h. 158 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pencarian atau pelacak pola-pola. Analisis 

data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk 

menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antara kajian dan hubungan 

antar keseluruhannya, semua analisis data kualitatif akan mencakup 

penelusuran data melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) 

untuk menemukan pola komunikasi yang dikaji oleh peneliti
20

. 

Sementara analisis data penelitian ini mengikuti model analisis 

Nasution (1992) yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif 

melalui tiga tahapan di antaranya: 

a) Reduksi Data 

Data atau informasi hasil dari pengumpulan data di lapangan 

ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Uraian dan 

laporan  tersebut kemudian direduksi, di rangkum, dipilih hal-hal 

yang pokok dan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori 

permasalahan, diterima atau polanya kemudian disusun yang 

lebih sistematis sehingga mudah dipahami. 

Informasi yang didapat dari informan berupa data mengenai 

hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk uraian laporan, 

mulai dari survey lapangan, hingga akhir tujuan penelitian. Dalam 

hal ini, segala informasi dari keluarga ibu petani sebagai orangtua 

                                                           
20 Imam Gunawan,(2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi 

Aksara, h. 51 
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tunggal yang terpilih sebagai sampel dalam mengungkapkan 

informasi dari peneliti. 

b) Display Data  

Setelah data di reduksi, tersusun secara sistematis dan 

dikelompokkan berdasarkan jenis dan polanya, selanjutnya 

disusun dalam bentuk narasi-narasi sehingga membentuk 

rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan. 

Uraian laporan yang telah direduksi kemudian dirangkum dalam 

bentuk narasi, untuk memudahkan peneliti dalam penyelesaian 

penelitian. 

c) Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan langkah akhir dari semua kegiatan 

penelitian, dimana peneliti telah menarik garis besar dari 

permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam suatu 

penelitian harus berdasarkan pada data yang di peroleh dalam 

kegiatan penelitian dan telah di analisa, sehingga dapat ditemukan 

jawaban dan permasalahan yang ditemukan. Dalam menarik 

kesimpulan digunakan metode deskriptif, menarik kesimpulan 

yang berasal dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang 

bersifat khusus. 
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H. Sistematika Penulisan Laporan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan uraian 

sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan.  

Bab ini membahas mengenai tahapan awal yang menjadi 

landasan dari keseluruhan isi skripsi, meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian.  

Bab ini berisi penjelasan secara rinci tentang gambaran umum 

lokasi penelitian, meliputi sejarah Desa Cipta Praja Kecamatan 

Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, visi misi Desa, kondisi 

geografis Desa. 

BAB III Hasil Dan Pembahasan.  

Bab ini berisi tentang, bagaimana pola komunikasi ibu petani 

sebagai orangtua tunggal terhadap anak, bagaimana hambatan 

komunikasi ibu petani sebagai orangtua tunggal terhadap anak, 

yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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BAB IV  Penutup.  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil 

pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan 

untuk perbaikan selanjutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi 

Banyuasin 

Berawal dari adanya program Pemerintahan Pusat yaitu program 

Transmigrasi dari akibat padatnya penduduk di pulau Jawa. Program 

tersebut dijalankan pada tahun 1981 dan untuk wilayah Desa Cipta Praja 

terdiri dari tiga suku yaitu Jawa, Madura dan Sunda yang berasal dari 

berbagai wilayah dipulau Jawa dan Madura. 

Desa Cipta Praja awal mulanya lebih dikenal dengan sebutan unit 

SP.A7 karena ada beberapa desa yang termasuk dalam program 

Transmigrasi di Kecamatan Keluang yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6 yang 

di pimpin oleh kepala Unit. Baru kemudian pada tahun 1991 unit SP.A7 

berubah menjadi Desa Cipta Praja.  

Asal mula nama Cipta Praja dibentuk karena Cipta yang memiliki 

arti kemampuan pikiran warga Desa Cipta Praja untuk mengadakan 

sesuatu yang baru untuk mengembangkan dan memajukan wilayah 

tersebut. Sedangkan Praja itu sendiri ialah sebuah kota atau desa. Sehingga 

dengan bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan desa tersebut 

dengan kesepakatan bersama maka di Desa tersebut di resmikan dan rubah 

menjadi Cipta Praja
21

. 

                                                           
21

 Zaenuri, kepala Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang, Wawancara di kantor Desa 

Cipta Praja Kecamatan Keluang pada tanggal 1 November 2019. 
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B. Letak Geografis Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten 

Musi Banyuasin 

Secara geografis Desa Cipta Praja terletak disebelah utara Ibu Kota 

Kecamatan yang berjarak 5 KM dari Ibu Kota Kecamatan. 

1. Berikut ini batas wilayah Desa Cipta Praja: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Dalam 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluang 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Dawas 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Makar Jaya 

2. Luas wilayah Desa Cipta Praja adalah ± 1.076 Ha yang terdiri dari: 

 Tanah pekarangan pemukiman Rakyat ±  = 103 Ha 

 Tanah perkebunan Rakyat ±   = 855 Ha 

 Tanah perkantoran dan fasilitas umum  = 7.65 Ha 

 Tanah kawasan Hutan Produksi (HP)  =    -   Ha 

 Tanah Ladang / Huma    = 95,5 Ha 

 Tanah kekayaan Desa    =    3 Ha 

 Tanah yang dipergunakan jalan umum Provinsi, 

Kabupaten dan jalan Desa ±   =    9 Ha 

Dari beberapa pembagian untuk luas tanah lahan diatas hanya 

perkiraan oleh karena belum diukur secara akurat
22

. 

 

 

                                                           
22

 Pemerintahan Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang, Profil Desa tahun 2019, (kantor 

Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang) h. 1 
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3. Keadaan Topografi Desa Cipta Praja  

Dilihat secara umum kedaannya merupakan daerah dataran 

rendah yang dialiri oleh sungai kecil dan sedikit rawa. Sebagian 

kawasan diwilayah Asia, Desa Cipta Praja beriklim tropis hal tersebut 

mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat. 

4. Peta Desa Cipta Praja 

 

 

Gambar 1 Peta Desa Cipta Praja  

Sumber: Buku Monopoli Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang 

 

 

5. Orbit / Jarak Antar Ibu Kota 

a. Ibu Kota Kecamatan  : 8 Km 

b. Ibu Kota Kabupaten / Kota : 45 Km 

c. Ibu Kota Provinsi  : 154 Km 
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6. Prasarana Umum Desa Cipta Praja 

Tabel 1. Prasarana Umum Desa Cipta Praja 

No Jenis Prasarana Volume Kondisi Lokasi 

1. Jalan Nasional/Provinsi - Km - - 

2. Jalan Kabupaten - Km - - 

3. Jalan Desa/Jalan 

Produksi 

  4 x 6 Km Sebagian 

Kurang 

Dusun 

1,3,5 

4. Jalan Lingkungan/ 

Rabat Beton 

3 x 5 Km Sebagian 

Kurang 

Banyak 

Dusun 

1,2,3,4,5 

5. Jembatan Beton dijalan 

Propinsi 

- - - 

6. Jembatan Beton 

Dijalan Kabupaten 

- - - 

7. Jembatan Besi Dijalan 

Kabupaten 

- - - 

8. Jembatan Kayu Dijalan 

Kabupaten 

- - - 

9. Jembatan Gorong-

gorong 

- - - 

10. Jembatan Beton Jalan 

Desa 

4 Unit Layak  Dusun 

1, 3,5 

11. Gedung SD Negeri 2 Unit Layak Dusun 5 

12. Gedung Mdrasah 1 Unit - Dusun 1 

13. Puskesmas Pembantu 

(PUSTU) 

1 Unit Layak Dusun 5 

14. Posyandu 1 Unit Layak Dusun 3 

15. Sumur Gali Umum 50 Unit Layak Dusun 

1,2,3,4,5 

16. Sumur Bor 5 Unit Layak Dusun 

2,3,4,5 

17. Pangkalan Ojek - - - 

18. MCK 1 Unit Layak Dusun 3 

19. Kantor Kepala Desa 1 Unit Layak Dusun 5 

20. Kantor Kepala Dusun - - - 

21. Kantor BPD - - - 

22. Arus Aliran Listrik Ke 

Kantor Kepala Desa 

1300 Watt Layak Dusun 5 
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23. Masjid 4 Unit Layak Dusun 

1,2,4,5 

24. Musholla/Surau 9 Unit Layak Dusun 

1,3,4,5 

25. Tanah Tempat 

Pemakaman Umum 

3 Unit layak Dusun 

1,3,5 

Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja Tahun 2019 

 

Dari sumber data tabel di atas prasarana umum yang ada di Desa 

Cipta Praja adalah jalan desa/ jalan produksi, jalan lingkungan/rabat 

beton, jembatan beton jalan desa, gedung SD Negeri, gedung 

Madrasah, puskesmas pembantu (PUSTU), Posyandu, sumur gali 

umum, sumur bor, pangkalan ojek, MCK, kantor kepala desa, kantor 

kepala dusun, kantor BPD, Arus aliran listrik ke kantor kepala desa, 

masjid, mushola/surau, tanah tempat pemakaman umum. 

 

7. Aset Desa / Kekayaan Desa Cipta Praja Tahun 2019 

Tabel 2. Aset Desa Cipta Praja 2019 

No Jenis Aset Volume Kondisi Lokasi 

1. Tanah Kas Desa 3  Ha Kebun Dusun 5 

2. 

Tanah Pekarangan 

Masyarakat 103 Ha Pemukiman 

Dusun 

1,2,3,4,

5 

3. 

Tanah Pekarangan 

Masjid 1,2  Ha Terawat 

Dusun 

1,2,4 

4. 

Tanah Kantor Kepala 

Desa 7.500 m
2 

Terawat Dusun 5 

5. Tanah  SD Negri 2 Ha Terawat Dusun 5 

6. Tanah Pekarangan 5.000  m
2 

Terawat Dusun 1 
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Madrasah / Ponpes 

7. 

Tanah Ladang dan 

Kebun Masyarakat 950,5 Ha Kebun 

Dusun 

1,2,3,4,

5 

8. 

Tanah Fasilitas Olah 

Raga 1,2 Ha Lapangan Dusun 4 

9. 

Tanah Fasilitas 

Kesehatan 2500 m
2 

Terawat Dusun 3 

10. 

Tanah Pemakaman 

Umum 2,25 Ha Terawat 

Dusun 

1,3,5 

Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja Tahun 2019 

 

Dari sumber data di atas aset desa / kekayaan Desa CiptaPraja 

ada 10 jenis aset desa yaitu  Tanah Kas Desa, Tanah Pekarangan 

Masyarakat, Tanah Pekarangan Masjid, Tanah Kantor Kepala Desa, 

Tanah  SD Negri,Tanah Pekarangan Madrasah / Ponpes, Tanah 

Ladang dan Kebun Masyarakat, Tanah Fasilitas Olah Raga, Tanah 

Fasilitas Kesehatan, Tanah Pemakaman Umum. 

 

C. Keadaan Penduduk Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang 

Kabupaten Musi Banyuasin 

1. Kependudukan 

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar 

pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah 

penduduk Desa Cipta Praja adalah 2.967 jiwa dengan jumlah kepala 

keluarga 814 kepala keluarga. Agar tetap menjadi dasar pembangunan 
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maka jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi. Penanganan 

kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu 

menjadi pendorong dalam pembagunan, khususnya pembangunan 

Desa Cipta Praja. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang 

penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan 

persebaran serta strukturnya
23

. 

 

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Cipta Praja cenderung meninggkat 

karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta 

penduduk yang masuk lebih besar dari pada penduduk yang keluar. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk 

No Dusun 
Jumlah 

kk 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Dusun 1 184 333 344 677 

2 Dusun 2 92 154 194 348 

3 Dusun 3 193 282 445 727 

4 Dusun 4 137 236 212 448 

5 Dusun 5 208 365 402 767 

Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja Tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas adalah bahwa Desa Cipta Praja dibagi 

menjadi lima dusun, dan paling banyak jumlah penduduk jika dilihat 

dari masing-masing dusun ialah dusun 5 dengan jumlah kk 208, laki-

                                                           
23

 Ibid,. h. 3 
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laki 365 dan perempuan 402 dengan jumlah 767 jiwa. Sedangkan 

jumlah penduduk paling sedikit adalah dusun 2 dengan jumlah KK 92, 

laki-laki 154 dan perempuan 194 dengan jumlah 348 jiwa. 

 

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur 

 

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-6 161 213 374 

2 7-12 130 166 296 

3 13-18 124 145 269 

4 19-24 88 130 218 

5 25-55 602 645 1247 

6 55-57 251 278 529 

7 75 tahun keatas 11 20 31 

 Jumlah 2967 

Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja tahun 2019 

 

Dari keterangan tabel diatas jumlah penduduk jika dilihat dari 

kelompok umur di Desa Cipta Praja yang paling banyak penduduknya 

adalah yang berusia 25-55 tahun yaitu laki-laki 602 jiwa dan 

perempuan 645 jiwa, dan penduduk yang paling sedikit adalah yang 

berusia 75 keatas yaitu laki-laki 11 jiwa dan perempuan 20 jiwa.  

 

 

 



34 
 

4. Keadaan Ekonomi 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Cipta Praja secara 

umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari 

bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau  

pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya 

belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang 

dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari 

pemerintah. 

Ada yang menarik perhatian penduduk Desa Cipta Praja 

yaitu masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian 

tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di 

indikasikan bahwa masyarakat Desa Cipta Praja terbebasnya 

dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet 

dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang 

mendampingi mareka dalam hal ini. Bagaimana masyarakat 

berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal 

untuk didapatkan, yaitu masyarakat untuk mendapakan ilmu 

pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari 

mulut petani kemulut petani. Penyaluran pupuk bersubsidi yang 

tidak tepat waktu juga berpengaruh pada hasil produksi pertanian 

dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di 

desa kami namun tidak berekerja sebagaimana yang diharapkan 
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pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum 

terlepas dari kemiskinan, sementara  potensi cukup tersedia
24

. 

 

b. Mata Pencaharian Penduduk 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Cipta 

Praja adalah petani dan buruh seperti bekerja mengelola 

perkebunan karet atau sawit milik orang lain. Mata pencaharian 

pokok masyarakat Desa Cipta Praja dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 Tabel 5. Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. Petani 406 

2. TNI 2 

3. Buruh 382 

4. Pedagang 19 

5. Pegawai Negeri 9 

6. Polri - 

7. Pensiunan (TNI/Polri/PNS) 2 

8. Peternak 1 

Jumlah 821 

Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja Tahun 2019 

 

                                                           
24

 Zaenuri, kepala Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang, Wawancara di kantor Desa 

Cipta Praja Kecamatan Keluang pada tanggal 1 November 2019. 
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5. Keadaan Pendidikan 

Sebagian besar pendidikan warga Desa Cipta Praja Kecamatan 

Keluang adalah Kelulusan Sekolah Dasar adalah 1.363 orang. 

Keadaan pendidikan warga Desa Cipta Praja dapat di lihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 6. Keadaan Pendidikan Desa Cipta Praja 

No Pendidikan Jumlah Keterangan 

1. 
Belum Sekolah 

330 Orang 

2. 
Tidak Tamat  SD 

503 Orang 

3. 
Tamat  SD 

1.363 Orang 

4. 
Tamat SMP 

213 Orang 

5. 
Tamat SMA 

470 Orang 

6. 
Tamat Akademi 

40 Orang 

7. Tamat Perguruan 

Tinggi 

50 Orang 

8. 
Buta Huruf 

11 Orang 

Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja tahun 2019 

6. Keagamaan 

Penduduk Desa Cipta Praja = 99,5% memeluk agama islam. 

Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah 

keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik. 

Kehidupan beragamaan Desa Cipta Praja dapat di lihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 7. Kehidupan Keagamaan Desa Cipta Praja 

No Agama Jumlah Keterangan 

1. Islam 2.543 Orang 

2. Khatolik 3 Orang 

3. Protestan - Orang 

4. Hindu - Orang 

5. Budha - Orang 

Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja Tahun 2019 

 

7. Budaya 

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Cipta Praja  menjaga 

dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat  yang diwarisi oleh 

para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta 

kearipan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi 

cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar 

ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam 

melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini 

adalah Lembaga Adat Desa, lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam 

kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya
25

. 

 

 

 

                                                           
25

Ibid., h. 5  
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D. Struktur Kepemerintahan Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang 

Kabupaten Musi Banyuasin 

Desa Cipta Praja terbagi menjadi 5 (lima) dusun. Dipimpin oleh 

seorang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekertaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala 

Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 5 (lima) orang Kepala Dusun. 

Adapun untuk mempermudah memahami para pemimpin Pemerintahan 

Desa Cipta Praja, di bawah ini akan dijelaskan menggunakan struktur. 

Adapun struktur pemerintahan tersebut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan I Struktur Pemerintahan Desa Cipta Praja 

Kepala 

Urusan Tata 

UsahaUmum 

Sukur 

Kepala Seksi 

Pemerintahan 

Sri Utami 

Mulianti 

Kepala 

Urusan 

Keuangan 

Karnoto SH 

Kepala 

Urusan 

Perencanaan 

Taufik 

Kamaludin 

Kepala Seksi 

Kesejahteraan 

Nurhidayat 

Kepala Seksi 

Pelayanan 

Imama Dwi 

Rosita 

Dusun I 

Ngadimin 

Dusun II 

Sri 

Kristiani 

 

Dusun III 

Kusno 

Dusun IV 

Hadi 

Prawito 

Dusun V 

Hendrik 

Suwito 

Kepala Desa 

Zaenuri 

Sekertaris Desa 

Umbarno. SE 

RT 

1. Damu 

2. Tabrani 

RT 

1. Rohim  

2. Sholeh  

RT 

1. Wandi 

2. Ramli 

  

RT 

1. Sadiman 

2. Kasman 

 

RT 

1. Johan 

2. Sarmin 

Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja Tahun 2019 
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E. Visi dan Misi Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi 

Banyuasin 

1. Visi 

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan 

dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan 

suatu organisasi dimasa depan. Visi harus bersama yang mampu 

menarik, harus konsisten, tetap eksis, antisipatif secara insentif 

dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya 

merasa memiliki visi, hendaknya : 

a. Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang 

ingin dicapai. 

b. Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi 

mewujutkan kinerja yang baik. 

c. Dapat menimbulkan Inspirasi dan siap menghadapi tantangan. 

d. Menjembatani masa kini dan masa mendatang. 

e. Gambaran yang idealistis dan kridibel dengan masa depan yang 

menarik. 

f. Sifat tidak statis dan tidak selamanya. 

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi Stakeholder 

serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan visi 

Desa Cipta Praja adalah : “TERWUJUDNYA DESA CIPTA PRAJA 

YANG MAJU, AMAN DAN RELIGIUS”. 
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2. Misi 

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi 

pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa 

organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana meakukannya. 

Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diemban oleh Instansi 

pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. 

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang 

berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui 

peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. 

Pernyataan visi yang jelas, akan membrikan arahan jangka panjang 

dan stabilitas dalam menajemen dan kepemimpinan Desa Cipta Praja. 

Berikut ini adalah misi Desa Cipta Praja untuk mendukung 

percapaian visi yang tersebut diatas 

a. Membangun desa dibidang pertanian 

b. Meningkatkan mutu pendidikan 

c. Meningkatkan organisasi Pemuda 

d. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana 

e. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
26

. 

 

 

 

 

                                                           
26

 Observasi, Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin pada 

tanggal 1 November 2019 pukul 10:15 WIB. 
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F. Kondisi Pemerintahan Desa 

1. Pembagian Wilayah Desa
27

 

Desa Cipta Praja terdiri dari 5 (lima) Dusun dengan perincian 

sebagai berikut : 

1. Dusun 1, terdiri dari  2 RT 

2. Dusun 2, terdiri dari  2 RT 

3. Dusun 3, terdiri dari  2 RT 

4. Dusun 4, terdiri dari  2 RT 

5. Dusun 5, terdiri dari  2 RT 

2. Masalah / Isu Strategi yang Dihadapi 

Pengkajian potensi dan masalah ini dimulai dari penjaringan 

masalah dan potensi yang ada di Desa Cipta Praja dengan 

menggunakan tiga alat kajian sebagai berikut: 

1. Peta Desa. 

2. Peta Rencana Pembangunan Desa Tahun 2016 – 2019 

3. Kelender Musim. 

4. Diagram Kelembagaan. 

Proses penjaringan masalah ini dilaksanakan dalam forum 

musyawarah ditingkat dusun yang telah dilakukan oleh masing-

masing kepala dusun
28

. 

 

                                                           
27

 Hendrik Suwito, kepala Dusun V Desa Cipta Praja, Wawancara di kantor Desa Cipta 

Praja Kecamatan Keluang pada tanggal 1 November 2019 
28

 Zaenuri, kepala Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang, Wawancara di kantor Desa 

Cipta Praja Kecamatan Keluang pada tanggal 1 November 2019. 
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3. Potensi 

Desa Cipta Praja memiliki potensi yang sangat besar, baik 

dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai 

saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal 

diberdayakan.  Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya 

hambatan-hambatan yang ada.  Berikut beberapa potensi dan 

hambatan yang ada: 

a) Sumber Daya Alam
29

 

1. Lahan pertanian terutama lahan perkebunan yang masih 

dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum 

dikerjakan secara optimal. 

2. Lahan pekarangan yang subur, belum dikelola secara 

maksimal. 

3. Banyaknya lahan bila dikelola dengan yang baik dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyerap 

tenaga kerja. 

4. Luasnya lahan perkebunan karet dan kepala sawit milik 

penduduk yang masih produktif dan sangat 

memungkinkan lagi untuk dikembangkan. 

5. Wilayah Desa Cipta Praja cukup potensial untuk 

mengembangkan ternak Sapi atau Kambing sangat bagus 

karena kemudahan dalam hal makanan pokok ternak 

                                                           
29

 Pemerintahan Desa Cipta Praja, Profil Desa, op.cit., h. 6 



43 
 

diambil dari lahan kebun warga yang ada. 

6. Peternakan masih merupakan usaha sampingan bagi 

warga masyarakat Desa Cipta Praja, hal ini bisa dilihat 

dari jumlah keluarga yang mempunyai ternak. Desa 

Cipta Praja juga berpotensi untuk mengembangkan usaha 

budidaya perikanan air tawar seperi ikan Nila, Ikan 

Emas, Ikan Gurami, lele Jumbo dan Patin Jambal. 

b) Sumber Daya Manusia
30

 

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM merupakan 

subyek dan obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus 

kehidupan manusia. Oleh kerena itu pembangunan kualitas 

manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM 

di Desa Cipta Praja cukup baik, Pada masa yang akan datang 

akan lebih baik lagi. 

1. Jumlah penduduk yang tergolong usia produktif cukup 

tinggi, serta angkatan kerja yang belum dapat diandalkan 

oleh kerena belum adanya keterampilan. 

2. Kepadatan penduduk relatif jauh dari kepadatan. 

3. Dalam pendidikan Jumlah dan kualitas pendidik masih 

cukup rendah. 

4. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai 

                                                           
30

 Pemerintahan Desa Cipta Praja, Profil Desa, op.cit., h. 7 
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tenaga produktif yang belum dapat mendorong potensi 

industri rumah tangga. 

5. Kemampuan bertani yang diturunkan orang tua kepada 

anak sejak dulu. 

6. Hubungan yang kondusif antara kepala desa, lembaga 

desa dan masyarakat. 

7. Adanya kader kesehatan terutama di posyandu. 

8. Adanya kelembagaan baik tingkat Desa ataupun Dusun, 

misal: BPD, LPM, PKK, Posyandu, Kelompok tani, 

Gapoktan, Kelompok Kesenian, Pemuda, Karang Taruna 

dan Kelompok SPP. Desa Cipta Praja memiliki potensi 

yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi 

sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. 

Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-

hambatan yang ada. 

9. Antar Agama saling rukun dan damai. 

10. Mata pencarian bidang pertanian dan perkebunan 

tersedia dengan lahan yang ada. 

11. Kurang warga penyandang catat. 
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4. Prestasi 

Beberapa Prestasi dan Penghargaan Yang Pernah di 

Raih Oleh Desa Cipta Praja. 

 

                             Tabel 8. Prestasi dan penghargaan yang pernah diraih 

No  Prestasi / penghargaan Yang Pernah 

Diraih 

Tahun  

1. Juara III lomba desa tinggkat Kabupaten 2006 

2. Juara I Pelaksanaan terbaik 10 Program 

PKK Tingkat Kabupaten 

2006 

3. Pencapaian penerimaan PBB 2009 

4. Juara I Volly Ball Putra Mitra Jaya Cup 2015 

5. Juara III Volly Ball Putra Sumarno Cup 2015 

6. Juara 1 Voli Ball Putra Karang Taruna 

Parung Jaya Cup 

2016 

7. Juara II Voli Ball Putra Muyo Asih Cup 2016 

8. Juara I Voli Ball Putra Kecamatan Babat 

Supat 

2017 

9. Juara 1 Voli Ball Putra Semi Open Kab. 

Banyuasin 

2018 

10. Juara III Voli Ball Putra Open Tingkat 

Kab. Muba 

2018 

11. Juara II Voli Ball Putra Liga Keluang 2018 

                                  Sumber: Arsip Data Desa Cipta Praja Tahun 2019 
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G. Biografi Informan 

Peneliti dalam penelitian ini mengambil subjek sebanyak 2 

informan yaitu orangtua tunggal yang berprofesi sebagai petani, di 

karenakan penelitian yang di lakukan di fokuskan pada Ibu sebagai 

orangtua tunggal yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani yang 

masih memiliki anak yang berhasil dalam mendidik anak nya. Kemudian 

penentuan subjek dalam penelitian kualitatif dikarenakan, peneliti memilih 

informan tertentu yang telah dipertimbangkan akan memberikan data yang 

diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh 

dari subjek. Sebagai data pelengkap peneliti juga menetapkan informan 

lainya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada dua Ibu sebagai 

orangtua tunggal, dua anak dari orangtua tunggal tersebut, dan pihak lain 

yang dapat memberi informasi yang peneliti butuhkan. Dibawah ini adalah 

biografi mengenai objek penelitian: 

1. Ibu Supiyah, berusia 41 tahun seorang Ibu tunggal yang 

disebakan oleh perceraian dengan suaminya sejak berusia 30 

tahun. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Galuh Okta Kristiani 

berusia 23 tahun, Keysa Desti Anggaraini berusia 12 tahun, dan 

Siti Annisah berusia 8 tahun. Pendidikan Ibu Supiyah lulusan 

tingkat SMP. Keluarga Ibu Supiyah termasuk golongan 

keluarga yang sederhana. Ibu Supiyah tinggal bersama tiga 

orang anaknya. Ia berprofesi sebagai seorang petani yang 
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biasanya berangkat kekebun pada pukul 07.00 WIB hingga 

selesai dengan waktu yang tidak menentu.
31

 

a. Galuh Okta Kristiani adalah anak pertama dari Ibu Supiyah. 

Usia 23 tahun, status pendidikan S1 Universitas Sriwijaya 

di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018. Pekerjaan 

pembimbing belajar di Primagama Sungai Lilin. 

b. Keysa Desti Anggraini, anak ke dua dari Ibu Supiyah. Usia 

12 tahun, kelas 6 pendidikan Sekolah Dasar Desa Cipta 

Praja. 

c. Siti Annisah, anak ke tiga atau terakhir dari Ibu Supiyah. 

Usia 8 tahun, kelas 2 pendidikan Sekolah Dasar Desa Cipta 

Praja. 

2. Ibu Juminah, berusia 47 tahun seorang Ibu tunggal yang 

disebabkan karena suaminya meninggal dunia sejak Ia berusia 

34 tahun. Ibu Supiyah mempunyai 2 orang anak, yaitu Erna 

Wati berusia 23 tahun, dan Widodo Saputra berusia 14 tahun. 

Pendidikan Ibu Supiyah lulusan tingkat SD sederajat. Ia tinggal 

bersama kedua anak nya. Ia berprofesi sebagai petani dan 

biasanya membantu tetangganya yang membutuhkan tenaga 

kerja untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti 

mencuci baju, membersihkan rumah, memasak dan lain-lain.
32

 

                                                           
31

 Supiyah, Ibu sebagai orangtua tunggal, wawancara dirumah informan pertama Desa 

Cipta Praja pada tanggal 1 November 2019 
32

 Juminah, Ibu sebagai orangtua tunggal, wawancara dirumah informan ke dua Desa 

Cipta Praja pada tanggal 1 November 2019 
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a. Erna Wati, anak ke satu dari Ibu Juminah. Usia 23 tahun, 

status sedang menempuh pendidikan S1 di  

b. Widodo Saputra, anak kedua dari Ibu Juminah. Usia 14 

tahun, status sedang menempuh pendidikan di SMP N 1 

Keluang 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pola Komunikasi Ibu Petani Sebagai Orang tua Tunggal kepada 

Anak di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang 

Keluarga  adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan 

pernikahan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah 

karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama 

dijinjing, berat sama dipikul. Selalu rukun dan damai dengan suatu tekad 

dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan 

batin
33

. Dalam keluarga terdapat orang tua dan anak yang telah memiliki 

peran masing-masing. Peran orang tua yang bertanggung jawab dalam 

mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak serta penanaman 

karakter terhadap anak-anaknya. Ayah yang berperan sebagai kepala 

keluarga mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. 

Sedangkan Ibu berperan dalam mengurus rumah tangga. 

Akibat terjadinya suatu perceraian hidup atau meninggal dunia 

antara suami dan istri, maka bertambahlah peran Ibu sebagai ayah yang 

berperan dalam mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya yang 

berprofesi sebagai seorang petani. Tidak mudah bagi seorang Ibu sebagai 

orang tua tunggal dalam menjalankan dua peran sekaligus. Dengan kondisi 

seperti ini banyak ibu sebagai orang tua tunggal yang berhasil dalam 

mengurus dan mendidik anaknya. Melalui pola komunikasi yang 

                                                           
33 Syaiful Bahri Djamarah. (2018). Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga: 

Upaya membangun Citra Membentuk Pribadi Anak, Jakarta: PT Rineka Cipta, h.21 
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diterapkan oleh Ibu tunggal sehingga mampu terbentuknya sebuah karakter 

terhadap anak. 

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita 

antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami hubungan kontak. Dengan demikian, pola 

komunikasi disini dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang 

atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat 

sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami
34

. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari lapangan 

bahwa pangkal masalah yang sering dihadapi keluarga yang hanya 

dipimpin oleh seorang Ibu tunggal adalah masalah pada anak. Terjadinya 

perceraian terhadap kedua orang tua baik hidup maupun meninggal 

mengakibatkan adanya perubahan struktur pada keluarga dan kesibukan 

orang tua dalam melindungi dan mendidik anaknya. Diakui oleh Ibu 

Supiyah dan Ibu Juminah sebagai orang tua tunggal di Desa Cipta Praja 

Kecamatan Keluang bahwa betapa pentingnya sebuah pola komunikasi 

dalam mendidik anak.  

Berdasarkan teori ini terdapat beberapa peniruan yaitu meniru 

secara langsung, peniruan melalui contoh tingkah laku, dan peniruan 

elisitasi (proses yang timbul apabila seseorang melihat perubahan pada 
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 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit., h. 1 

 



51 
 

orang lain)
35

. Melalui pola komunikasi verbal, komunikasi nonverbal dan 

komunikasi antarpersonal yang digunakan menurut teori pembelajaran 

sosial, perbuatan melihat saja menggunakan gambaran kognitif dari 

tindakan. Secara rinci, dasar kognitif dalam proses belajar dapat diringkas 

dalam 4 tahap, yaitu perhatian/ atensi, mengingat/ retensi, reproduksi 

gerak, dan motivasi sebagai berikut: 

1. Komunikasi Verbal 

a. Perhatian (Attention) 

Dimana anak akan memperhatikan tingkah laku Ibu Supiyah dan 

Ibu Juminah sebagai orang tua tunggal untuk dapat dipelajari dan 

dipraktekkannya. Di dalam keluarga sangat penting sekali adanya 

sebuah komunikasi antara orangtua dan anak. Dengan adanya 

komunikasi, anggota keluarga akan menjadi lebih aktif dan harmonis. 

Seperti yang telah di alami oleh Ibu Supiyah dalam keluarganya. 

Berikut ini adalah ungkapan dari Ibu Supiyah: 

“Saya berusaha bicara dengan pelan-pelan, saya berikan nasihat-

nasihat kita harus bisa menerimanya atas ketidak adanya peran 

ayah sebagai kepala rumah tangga. Alhamdulillah hingga 

sekarang dia sudah terbiasa 
36

.” 

 

Dari kutipan tersebut, menjelaskan bahwa Ibu Supiyah sebagai 

ibu tunggal yang berusaha menjalin komunikasi untuk memberikan 

penjelasan dan perhatian kepada anaknya supaya dia bisa memahami 

                                                           
35

Lefudin (2017). Belajar & Pembalajaran, Dilengkapi dengan Model Pembelajaran, 

Strategi pembelajaran dan metode, Pembelajaran. Yogyakarta: Deepublish. Cet ke-2, h.125 
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 Supiyah, Orang tua Tunggal, Wawancara di Rumah  Narasumber Desa Cipta Praja 

Kecamatan Keluang pada tanggal 07 Februari 2020 10.25 
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dan menerima keadaan setelah terjadinya perceraian orangtuanya. 

Begitu juga dengan Ibu Juminah setelah suaminya meninggal ia 

berusaha membuat anaknya memahami apa yang telah terjadi. Berikut 

ini adalah ungkapan dari Ibu Juminah: 

“Setelah beberapa hari meninggalnya suami saya, anak saya 

mulai merasa bahwa ketidak adanya peran seorang ayah dalam 

hidupnya, dengan sering menanyakan dimana ayahnya. Saya 

berusaha untuk memberikan ketenangan dan memberikan 

pengertian kepadanya dengan mengunakan kata-kata yang indah 

sebagai perumpamaan atas kepergian ayahnya. Supaya anak 

saya tidak terlalu begitu merasa kehilangan.
37

” 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari apa yang di berikan oleh Ibu Supiyah dan 

Ibu Juminah terhadap anak, merupakan hal yang sangat penting. 

Karena akan membawa perubahan kepada anak untuk kedepannya. 

Mengingat sangat pentingnya komunikasi antara orangtua dan anak 

agar tidak terjadinya kesalah pahaman. Seiring berjalannya waktu 

anak tersebut mulai terbiasa dengan keadaan yang baru dengan cara 

atau gaya berbicara yang ibu sampaikan dengan lembut, membiasakan 

anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan, selalu menasehati anak 

untuk terus belajar, selalu memberikan perhatian dan memberikan 

contoh-contoh yang baik lainnya. 

Selepas itu Ibu sebagai orangtua tunggal juga harus bisa 

memperhatikan pekembangan pendidikan sekolah anak dengan 

sekaligus merangkap berperan sebagai ayah. Dengan memberikan 
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perhatian tersebut secara tidak sengaja anak akan melihat dan 

memperhatikan apa yang ibu lakukan sehingga anak merasa 

diperhatikan. Selaras dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura 

yaitu proses peniruan dapat terjadi sempurna ketika kamu sebagai 

pengamat memperhatikan pola-pola yang ada dengan seksama
38

. 

Berikut adalah ungkapan dari Ibu Supiyah: 

“Ya dengan cara saya nasehatin jangan lupa belajar, kalau ada 

PR jangan lupa dikerjain, kadang juga saya temenin waktu dia 

belajar. Sewaktu masih kecil saya juga ajarain membaca, 

menyanyi dan lain-lain
39

”. 

 

Ibu yang selalu memberikan perhatian dan contoh melalui sikap 

dan perilaku yang baik terhadap anak maupun terhadap orang lain, 

kebanyakan anak mempunyai sifat dan kebiasaan yang sama dengan 

pola kehidupan orang tua karena anak selalu memperhatikan, meniru, 

dan mempraktikkan apa yang dia lihat. Sehingga anak adalah sebagai 

cerminan dari orang tua. Seperti pepatah mengatakan “buah yang 

jatuh tidak akan jauh dari pohonnya”. Selain itu lingkungan 

masyarakat sekitar juga akan menjadi pengaruh bagi perkembangan 

seorang anak.  

Berjalannya waktu anak beranjak remaja dan anak tersebut 

terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang berikan contoh dengan 

sikap lembut, yang tegas, disiplin, rajin belajar dan selalu semangat 
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ketika beraktivitas apapun. Sehingga anak akan dengan sendirinya 

memperhatikan sikap dan kebiasaan dari orang tua nya. 

 

b. Mengingat (Retention) 

Ketika anak ingin melakukan apa yang telah diperhatikannya 

maka ia juga pasti dapat merekam dan mengingat informasi yang telah 

di lihat dan di perhatikan dari kebiasaan Ibu Supiyah dan Ibu Juminah 

dalam keseharian. Baik ketika di lingkungan dalam rumah atau di 

lingkungan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan komunikasi 

verbal yang dilakukan oleh Ibu Supiyah dan Juminah yang 

menyempatkan waktu di tengah kesibukannya dalam bekerja untuk 

bersama anak dengan mengajarkan pendidikan keagamaan kepada 

anak. Berikut ini adalah ungkapan dari Ibu Supiyah: 

“Saya hanya mengingatkannya jangan sampai meninggalkan 

sholat, untuk selalu mendo‟akan orangtua, lalu saya 

membiasakan untuk selalu membaca do‟a, seperti membaca 

do‟a sebelum dan sesudah makan, do‟a belajar, do‟a tidur dan 

lain sebagainya.”
40

. 

 

Ibu Supiyah dengan gaya bicaranya yang lembut dan ramah, 

sehingga membuat anak lebih tenang dalam menghadapi sesuatu hal 

dalam dirinya. Ibu yang selalu mengajarkan dan mengingatkan dari 

sejak kecil membuat anak menjadi sebuah kebiasaan yang baik. 

Kebiasaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. 
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Tidak lain dari keluarga Ibu Juminah yang memiliki cara yang 

tidak beda jauh dalam mendidik keagamaan kepada anak. Dari cara 

mendidik tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang, anak akan 

mudah mengingatnya. Hal ini selaras dengan teori yang di sampaikan 

oleh Albert Bandura yaitu seorang pengamat harus dapat mengingat 

apa yang telah dilihatnya. Dia harus bisa mengubah informasi yang 

diamatinya menjadi bentuk gambaran mental, atau mengubah simbol-

simbol verbal, dan kemudian menyimpan dalam ingatannya
41

.  Berikut 

ini adalah ungkapan dari Ibu Juminah: 

“Kalau soal agama saya bersikap lebih tegas mbak agar anak 

mudah paham dan mudah untuk mengigatnya. Karena menurut 

saya pendidikan agama itu adalah hal yang paling penting. Saya 

selalu mengingatkan baik itu secara langsung atau melalui 

telepon ketika sedang jarak yang berjauhan mengingatkan untuk 

sholat dan melatih untuk membaca Al-qur‟an, saya sekolahkan 

di TPA supaya dia bisa belajar mengaji bersama teman-

temannya.
42

”. 

 

Dengan sifat Ibu yang tegas dalam mengasuh anak, sering 

mengajarkan anak untuk tidak meninggalkan sholat dan  mengajarkan 

membaca Al-qur‟an. Hal tersebut adalah sebuah pola asuh dari 

orangtua akan di jadikan peniruan dan menjadi terbiasa akan di 

terapkan oleh anak dalam kehidupan. 

Komunikasi yang berlangsung tidak hanya terbatas pada Ibu 

yang selalu berada di rumah atau yang selalu bersama anak-anaknya, 
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akan tetapi ibu-ibu yang bekerja atau di luar rumah, mereka selalu 

menyempatkan dirinya berkomunikasi dengan anaknya. Karena ibu 

harus bisa memberikan rangsangan kepada anak, sehingga anak dapat 

memberikan sebuah respon atau tanggapan. 

Efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari 

ketepatan penggunaan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan 

sesuatu. Proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik bila 

komunikan dapat menafsirkan secara tepat pesan yang disampaikan 

oleh komunikator melalui penggunaan bahasa dalam kata-kata atau 

kalimat. Panjang pendeknya suatu kalimat, tepat tidaknya penggunaan 

kata-kata yang merangkai kalimat, menjadi faktor penentu kelancaran 

komunikasi. Struktur kalimat yang kacau atau penggunaan kata-kata 

yang kurang jelas diakui sebagai penyebab ketidak efektifan 

komunikasi.  

Semua yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh orangtua akan 

di ingat oleh anak. Dari tahap mengingat tersebut anak bisa lebih 

mudah dalam meniru dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya. 

Karena mengingat merupakan bagian penting dalam proses 

pembelajaran.  

 

c. Reproduksi Gerak (Reproduction) 

Ketika anak ingin mempraktekkan dan menunjukkan 

kemampuan informasi yang telah disimpan dalam bentuk tingkah laku 

nya. Dalam penyampaian pesan sebagai pengaruh anak dari Ibu 
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Supiyah dan Ibu Juminah dengan mempraktekkan beberapa sikap dan 

tindakan. Di bawah ini adalah ungkapan dari Ibu Juminah: 

“Tapi ada sedikit yang berbeda kalau pas hari libur sekolah anak 

laki-laki itu lebih sering saya ajak bekerja di kebun nyadap 

karet. Kalau anak yang perempuan itu lebih ke mengurus 

pekerjaan rumah tapi ya kadang-kadang pernah juga saya ajak 

ke kebun”
43

 

 

Dari penjelasan narasumber diatas bahwa mengasuh anak laki-

laki dengan anak perempuan berbeda berdasarkan dari pekerjaan. 

Anak laki-laki lebih sering di contohkan dalam bekerja di kebun, 

sedangkan anak perempuan lebih ke pekerjaan rumah tangga. Dari 

tahap reproduksi gerak ini anak mampu mengubah ide gambaran, atau 

ingatan menjadi sebuah tindakan
44

. Berbeda dengan keluarga Ibu 

Supiyah yang hanya memiliki anak perempuan. Berikut ini pernyataan 

dari Ibu Supiyah: 

“Kalau anak saya kan perempuan semua, jadi ya kalau pas libur 

sekolah, mau itu kerja di kebun atau hanya kerja ringan di 

rumah seperti masak bersih-bersih rumah itu sama saja. Kadang 

gantian saya ajak kerja nyadap karet, kadang juga menanam 

sayur.
45

” 

 

 

d. Motivasi (Motivation) 

Saat anak ingin melakukan sesuatu itu pasti memerlukan sebuah 

motivasi baru sebagai penggerak atau pendorong anak tersebut untuk 

terus melakukan nya. Hal ini berkaitan dengan teori Albert Bandura 
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yaitu pokok persoalan dari attention, retention, reproduction, sebagian 

besar berhubungan dengan kemampuan orang untuk meniru perilaku 

penguatan menjadi relevan
46

. Berikut ini adalah ungkapan dari Ibu 

Supiyah sehubungan dengan memotivasi anak dalam pendidikannya. 

“Memberikan dukungan dan semangat dari apa yang menjadi 

cita-cita anak, dengan cara memberikan hadiah ketika dia 

mendapat juara ”
47

. 

 

Dalam kehidupan sehari-hari pola komunikasi ini sering terjadi 

ketika Ibu Supiyah dan Ibu Juminah memberikan isyarat verbal, 

tertentu untuk merangsang anak tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pendidikan, seperti mengajarkan mengaji, membaca buku, 

bercerita, menghitung, bernyanyi, dengan melakukan gerakan-gerakan 

kecil yang sesuai untuk menarik perhatian anak. Dibawah ini adalah 

ungkapan dari Ibu Juminah sehubungan dengan memotivasi anak 

dalam belajar. 

“Saya selalu memberi apresiasi pada anak-anak saya supaya 

lebih semangat belajarnya seperti memberi pujian atau hadiah, 

selalu mendampingi anak lagi belajar”
48

. 

 

Orangtua yang selalu memberikan penghargaan atau pujian 

kepada anak ketika anak mendapatkan juara atau prestasi yang 

meningkat sebagai apresiasi dari orangtua kepada anak agar lebih 

semangat dalam belajar. Untuk itu pada tahap ini digunakan  untuk 
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menambah kedekatan emosional, menambah semangat seorang anak 

untuk terus belajar. Ketika orangtua menanyakan apa saja kegiatan 

yang di lakukan oleh anak disekolah sehingga anak merasa 

mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dari seorang ibu untuk 

pencapaian prestasi anak. Sehingga anak akan mempunyai rasa 

percaya diri untuk terus melakukan hal-hal yang baik.  

Kebiasaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. 

Kelebihan komunikasi ini adalah anak merasa di perhatikan dan di 

sayang oleh ibunya, sehingga tidak merasa segan atau malu-malu 

dengan orangtua bahkan lebih terbuka dan menjadikan motivasi bagi 

anak, secara otomatis anak juga akan merasa senang.  

2. Komunikasi Nonverbal  

a. Perhatian (Attention) 

Pola komunikasi nonverbal yang digunakan oleh Ibu Supiyah 

dan Ibu Juminah dengan kedekatannya kepada anak yang membuat 

anak merasa diperhatikan. Karena melalui komunikasi nonverbal 

dapat menunjukan dan mencerminkan sikap tubuh di dalam tubuh. 

Berikut adalah penyampaian dari Ibu Supiyah:  

“Saya selalu memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih 

dekat dengan memberikan peluk dan kasih sayang kepada anak 

di saat dia lagi sedih atau pun senang”
49

. 
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Kedekatan antara orangtua dan anak membuat anak lebih leluasa 

dalam menyampaikan pesan dari perasan yang sedang di alami anak 

dengan menggunakan simbol seperti anak menangis di pelukan Ibu di 

saat dia merindukan adanya kehadiran seorang ayah dalam hidupnya, 

atau ketika anak sedang merasakan adanya beban pikiran saat sedang 

ada kesalah pahaman dengan teman sekolah. Dengan begitu anak akan 

merasa lebih di perhatikan oleh orangtua. 

 

b. Mengingat (Retention) 

Komunikasi yang diterapkan dan di sampaikan Ibu Supiyah 

kepada anak melalui pesan nonverbal yang berhubungan dengan 

keagamaan yaitu dengan membiasakan sholat lima waktu, mengajak 

anak mengikuti pengajian di masjid setiap minggu. Berikut ini adalah 

ungkapan dari Ibu Supiyah:  

“Membiasakan untuk sholat tepat waktu, ikut sholat jama‟ah ke 

mushola, biasanya juga saya ajak kepengajian di masjid mbak 

setiap minggu”
50

. 

 

Dari pernyataan diatas menurut Ibu Supiyah anak akan terbiasa 

dan mengingat isi-isi pesan yang tersampaikan dari pengajian tersebut 

dan akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Pada tahap 

ini, informasi berupa materi dan contoh perilaku model itu di tangkap, 
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doproses dan di simpan dalam memori
51

. Berbeda dengan keluarga 

Ibu Juminah seperti yang di sampaikannya sebagai berikut: 

“Saya belikan buku-buku bacaan atau pelajaran kayak buku 

do‟a-do‟a, kisah-kisah nabi dan rosul, buku panduan sholat 

dengan saya membelikan buku-buku itu anak saya lebih mudah 

untuk menghafal dan memahami tentang keagamaan dari isi 

buku itu”
52

. 

 

Dari ungkapan tersebut Ibu Juminah dengan sengaja 

membelikan buku-buku tentang keagamaan seperti buku panduan 

sholat, bacaan do‟a-do‟a sehari-hari dan lain-lain supaya anak rajin 

membaca buku-buku pengetahuan dan mempelajarinya walaupun 

tidak setiap hari, namun bisa menjadi pengetahuan untuk dirinya 

sendiri. 

 

c. Reproduksi gerak (Reproduction) 

Penyampaian pesan Ibu Supiyah dan Ibu Juminah yang 

memberikan contoh tindakan yang mampu menggerakkan anak untuk 

meniru atau mengikuti apa yang dia lihat setiap hari. Proses peniruan 

anak dengan cara mengubah ide gambaran atau ingatan menjadi 

tindakan. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Supiyah sebagai berikut: 

“Dengan cara mencontohkan mencium tangan saat berjabat 

tangan sama orangtua, kebiasaan menunduk ketika ingin permisi 

berjalan di depan orang.”
53

. 

 

                                                           
51

 Syah  Muhibbin. (2008). Psikologi Belajar, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, h. 111. 
52

 Juminah, Orang tua Tunggal, Wawancara di Rumah  Narasumber Desa Cipta Praja 

Kecamatan Keluang pada tanggal 07 Februari 2020 14.00 
53

 Supiyah, Orang tua Tunggal, Wawancara di Rumah  Narasumber Desa Cipta Praja 

Kecamatan Keluang pada tanggal 07 Februari 2020 10.25 



62 
 

Selain mengingatkan dengan kata-kata, Ibu Supiyah juga sering 

tanpa berkata sepatah kata pun orang tua menggerakkan hati anak 

untuk melakukan hal-hal yang sopan santun kepada orang lain. 

Menumbuhkan suatu kebiasaan baik dalam diri anak akan membuat 

suatu perubahan baik pula untuk kedepannya. Dari kebiasaan-kebiasan 

tersebut secara tidak langsung anak melihat apa yang dilakukan orang 

tua, sehingga anak ingin melakukannya. 

 

d. Motivasi (Motivation) 

Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang 

menggunakan bahasa tubuh, kontak tubuh, ekspresi muka dan 

sentuhan kepada anaknya. Berikut ini adalah ungkapan dari Ibu 

Supiyah sehubungan dengan contoh perilaku sebagai dorongan kepada 

anak untuk menambah kedekatan dengan orang-orang sekitar: 

 

“Ya dari hal yang sederhana seperti saya mengantarkan anak 

pergi kesekolah, memberikan tepuk tangan sebagai tanda senang 

atas keberhasilan yang telah di raih oleh anak agar dia lebih 

semangat lagi belajarnya.”
54

. 

 

Berdasarkan ungkapan Ibu Supiyah dalam memberi contoh 

perilaku tersebut dengan bagaimana kita peduli terhadap keberhasilan 

anak sehingga akan mendorong keinginan anak untuk terus 

meningkatkan belajarnya. Dalam sikap dan perilaku orang tua yang 

lain, pesan nonverbal juga dapat menerjemahkan gagasan, keinginan, 
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atau maksud yang terkandung dalam hati. Tanpa harus di dahului oleh 

kata-kata sebagai pendukungnya, tepuk tangan, pelukan, usapan 

tangan, duduk, dan berdiri tegak mampu mengekpresikan gagasan, 

keinginan maksud
55

. 

Pelukan atau usapan tangan di kepala anak oleh orang tua 

sebagai pertanda bahwa orang tua memberikan kasih sayang kepada 

anaknya. Tepukan tangan orang tua boleh jadi sebagai ekspresi 

kegembiraan orang tua atas keberhasilan belajar anaknya di sekolah. 

Menepuk bahu dan mengusap puggung seorang anak juga 

menunjukkan ekpresi sebagai penenang ketika anak sedang marah 

atau saat ada masalah. Sebaliknya perasaan sedih, kecewa, atau 

marah, sering membuat seseorang tidak mampu mengungkapkan kata-

kata dengan benar dan baik. 

 

3. Komunikasi Antarpersonal 

a. Perhatian (Attention) 

Pada tahap ini objek memberikan perhatian kepada subjek untuk 

mempengaruhi atau merangsang subjek agar menerima komunikasi 

antarpersonal yang di berikan. Seperti pada keluarga informan yaitu 

Ibu Supiyah dan Ibu Juminah yaitu melakukan pendekatan terhadap 

anak dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita 

keluh kesahnya dan bersikap empati ada anak. Sikap ini dimana ibu 
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dapat merasakan bagaimana posisi menjadi anak. Berikut ini adalah 

ungkapan dari Ibu Juminah mengenai hal ini: 

“Memberikan rasa empati kepada anak, supaya dia mau terbuka 

sama saya. Karena tidak semua anak bisa terbuka dengan 

orangtuanya baik itu anak laki-laki maupun perempuan”
56

. 

 

Kepribadian dari anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. 

Anak perempuan lebih terbuka dari pada anak laki-laki. Anak 

perempuan lebih cenderung sifat manja, sedangkan anak laki-laki 

bersikap biasa saja dan malu jika harus terlalu terbuka sama Ibu nya. 

Dengan itu orangtua harus memiliki rasa empati terhadap anak. Selain 

itu Ibu Supiyah juga mengajarkan kepada anak sebagai berikut: 

“Saya mengajarkan dan mencontohkan ke pada anak untuk 

berbicara yang sopan kepada siapapun terlebih kepada orang 

tua. Tidak boleh berkata kasar atau dengan membentak”
57

. 

 

Dari penjelasan diatas bahwa Ibu Supiyah memberikan 

perhatian dengan mengajarkan kepada anaknya untuk selalu bersikap 

dan perilaku sopan santun kepada orang lain. Mengasuh, membina, 

dan mendidik anak dirumah merupakan kewajiban orangtua untuk 

membentuk kepribadian anak. Seorang anak di besarkan dalam 

lingkungan keluarga yang baik, dalam arti orangtua memberikan 

curahan kasih sayang, perhatian serta bimbingan dalam kehidupan 
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keluarga, maka perkembangan kepribadian anak akan cenderung 

positif
58

. 

 

b. Mengingat (Retention) 

Pada tahap ini orangtua mengajarkan tentang keagamaan supaya 

anak terus mengingat dan membiasakan untuk melakukannya. 

Pengaruh lingkungan memang sangat berpengaruh bagi keberagamaan 

seorang anak. Seorang anak yang berada pada lingkungan yang 

religius kemungkinan besar akan menjadi religius pula. Selain itu, 

seorang anak pun secara otomatis mengikuti agama yang dianut oleh 

orangtuanya. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Supiyah sebagai 

berikut: 

“Saya mengajarkan anak untuk berpuasa sunnah seperti puasa 

hari senin-kamis. Jika sering di latih anak akan terbiasa ketika 

saat berpusa ramadhan nanti dalam 1 bulan penuh”
59

. 

 

Dengan memberikan contoh dan kebiasaan seperti yang di 

sampaikan  diatas kepada anak seperti memenuhi semua kebutuhan 

anak dan memberikan teladan pada anak dalam belajar, itu akan 

membuat anak mempunyai rasa percaya diri sehingga situasi 

komunikasi dan interaksi juga lebih efektif.  
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c. Reproduksi gerak (Reproduction) 

Melalui komunikasi antarpersonal, Ibu berupaya mempengaruhi 

anaknya, mendidik, dan mengendalikan perilaku anaknya melalui 

pendekatan psikologis, dimana pendekatan ini tidak hanya secara fisik 

namun juga mental. Pada tahap ini anak melakukan sebuah proses 

peniruan berupa suatu tindakan. Berikut ini adalah ungkapan dari Ibu 

Supiyah: 

“Ketika anak saya sedang merasakan kebingungan menentukan 

sesuatu atau sedang dalam menghadapi suatu masalah, saya 

harus bisa memberikan contoh bersikap yang bijaksana dan 

memiliki kepribadian yang penyabar dalam menghadapi segala 

sesuatu
60

”. 

 

Ibu harus bijaksana sehingga anak menjadi lebih luas 

pemikirannya, berkepribadian sabar dengan sikap perlahan dan 

menyelesaikan masalah dengan baik-baik anak akan melihat ibu 

sebagai sosok yang dewasa dan mereka anak mengikuti sebagai sosok 

yang dewasa, non tempramen dan penyabar. 

 

d. Motivasi (Motivation) 

Saat anak ingin melakukan sesuatu pasti memerlukan sebuah 

motivasi baru sebagai penggerak atau pendorong untuk terus 

melakukannya. Dalam hal ini orangtua harus mampu meberikan 

dukungan kepada anak. Seperti yang di lakukan oleh Ibu Juminah 

yaitu sebagai berikut: 
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“Saling menghormati dengan anak, walaupun saya juga harus 

menghormati setiap apa yang menjadi keputusannya tetapi harus 

dengan pertimbangan tertentu. Saya juga harus bisa menjadi 

sumber inspirasi bagi anak, agar anak merasa adanya masukan 

dan motivasi-motivasi dari saya
61

 ”. 

 

Memberikam motivasi pada anak dengan mengembangkan 

hubungan saling menghormati dengan anak dan menjadi sumber 

inspirasi bagi anak. Sehingga anak merasa mendapatkan dukungan 

penuh dari orangtua untuk terus melakukan apa yang ingin di 

lakukannya. 

 

Dengan demikian dalam pola komunikasi model S-R (stimulus 

respon) komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi 

antarpersonal di sini orang tua dituntut lebih proaktif dan kreatif untuk 

memberikan rangsangan kepada anak sehingga kepekaan anak atas 

rangsangan yang diberikan semakin membaik. Maka proses pembelajaran 

sosial dalam lingkungn keluarga sangat berpengaruh sekali untuk 

perkembangan karakter dan kepribadian seorang anak. 
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B. Hambatan Komunikasi Ibu Petani Sebagai Orang tua Tunggal 

Kepada Anak 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis peroleh di 

lapangan, pada bagian penjelasan ini sebagai menjawab dari rumusan 

masalah penelitian yang kedua yaitu apa yang menjadi hambatan 

Komunikasi Ibu kepada anak. Tampak adanya yang menjadi hambatan 

pada pola komunikasi antara Ibu kepada anak di Desa Cipta Praja 

Kecamatan Keluang. Berikut adalah hasil wawancara dari informan ke- 1 

yaitu Ibu Supiyah sehubungan dengan hambatan komunikasi Ibu tunggal 

kepada anak yaitu:  

 

“Hambatan itu pasti ada mbak, biasanya faktor dari lingkungan di 

luar rumah atau lingkungan masyarakat yang paling mudah sekali 

mempengaruhi karena banyaknya masukan-masukan dalam 

berbagai hal baik positif maupun negatif yang sebagai pengaruh 

pada anak”
62

. 

 

Penyampaian dari Ibu Supiyah diatas bahwa hambatan yang biasa 

terjadi adalah dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan di luar 

pengawasan orangtua yang sangat kerap sekali menjadi hambatan pola 

asuh orangtua pada anak. Adapun hambatan yang di alami oleh keluarga 

Ibu Juminah sebagai informan ke- 2 dalam mengasuh dan mendidik anak-

anaknya dengan komunikasi dan tindakan yang dilakukan terhadap anak.  

“Ada mbak. Dengan menjalankan kesibukan kami masing-masing 

itulah yang menjadi salah satu hambatan dari komunikasi yang 

kami lakukan. Karena sedikitnya waktu untuk bersama. Dan 
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lingkungan juga sangat berpengaruh karena dengan lingkungan 

baru anak di luar kota sana, dan dengan jarak yang sangat jauh 

membuat komunikasi saya dengan anak kurang lancar dan  

terhambat.”
63

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan, 

tampak adanya sebagai hambatan pada proses komunikasi yang terjadi 

antara Ibu tunggal kepada anak di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang 

sehingga kurang sempurnanya komunikasi yang dilakukan dalam keluarga 

tersebut yaitu; Faktor Lingkungan. 

Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai 

peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut 

mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang di sampaikan 

oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor 

lingkungan yaitu latar belakang fisik atau situasi dimana komunikasi 

terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktifitas, tingkat 

kenyamanan, gangguan, serta waktu. 

Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Juminah yang di mana pola 

komunikasinya kepada anak terhambat di karenakan faktor lingkungan 

keberadaan anak yang sudah banyak mengenal dunia luar dan dunia maya 

sehingga sedikit sulit dalam membentuk pola komunikasi yang efektif. 

Namun di balik semua itu tidak menjadikan dampak negatif terhadap anak 

yang prestasi seorang anak menjadi menurun. Justru dengan kemandirian 
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seorang anak di luar sana dan bisa membawa diri dengan baik maka 

menjadikan motivasi sehingga meningkatnya proses belajar anak dengan 

prestasi yang tinggi. Karena mempunyai rasa semangat dan motivasi 

tersendiri bahwa masih ada orang tua yang harus ia banggakan. 

Dalam kehidupan sehari-hari baik disadari maupun tidak, bahwa 

komunikasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Adanya 

komunikasi yang terjalin dengan harmonis merupakan keadaan yang 

sangat didambakan oleh setiap keluarga. Melalui komunikasi itulah akan 

terjadi proses penerimaan informasi dan nilai apa saja yang hidup dan 

berkembang di lingkungan keluarga.  

Semua yang diterima dalam fase awal itu akan menjadi referensi 

kepribadian anak pada masa-masa selanjutnya. Oleh sebab itu, keluarga 

dituntut untuk merealisasikan nilai-nilai yang positif yaitu nilai pendidikan 

dan pembelajaran sosial sehingga terbina kepribadian anak yang baik pula. 

Dalam hal ini komunikasi dimaknai sebagai suatu kegiatan yang pasti 

berlangsung dalam kehidupan keluarga sampai kapan pun. Tanpa 

komunikasi, kehidupan kehidupan keluarga terasa hilang. Karena di 

dalamnya tidak ada kegiatan berbicara, berdialog, bertukar fikiran dan 

sebagainya, sehingga kerawanan hubungan antara ibu dan anak sukar 

dihindari. 

Terjalinnya komunikasi melalui hubungan baik dalam keluarga 

dipengaruhi oleh pendidikan, kasih sayang, profesi, bimbingan terhadap 

nilai keagamaan, dan lain-lain. Hubungan baik antara ibu dan anak tidak 
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hanya diukur dengan pemenuhan kebutuhan materil saja, tetapi juga 

kebutuhan mental spiritual. 

Pola komunikasi yang baik harus dioptimalkan dalam rumah tangga 

sebab keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah negara yang 

memiliki fungsi yang sangat penting dalam usaha membina generasi yang 

akan datang untuk menggantikan posisi orang tua dimasa yang akan 

datang
64

. 

Keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan perilaku 

anak serta pembentukan vitalitas dan ketenangan dalam benak anak-anak 

mendapatkan bahasa, nilai-nilai, serta kecenderungan mereka. Keluarga 

bertanggungjawab mendidik anak dengan benar dalam kriteria yang benar, 

jauh dari penyimpangan. 

Berikut adalah Hadits dari Abu Hurairah tentang anak lahir atas 

dasar fitrah.  

َعْن اَبُ ْو ُىَريْ َرَة َرِضَياهلُل َعْنُو َقاَل : َرُسْوَل اهلُل َصَلى اهلُل َعَلْيِو 
َوَسلََّم َما ِمْن َمْوُلْوٍد ِإََل يُ ْوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَْأبَ َواُه يُ َهوَِّدانِِو 

َسانِِو َكَما تُ ْنَتُج اْلَبِهْيَمُة ََبِْيَمًة جَْ  َرانِِو َأْو ُُيَجِّ َعاَء َىْل َويُ َنصِّ
َها ِمْن َجْدَعاَء ُُثَّ يَ ُقْوُل أَبُ ْو ُىَريْ َرَة َرِضَي اهلُل َعْنُو  ْوَن ِفي ْ سُّ ُتُِ
َها ََل تَ ْبِدْيَل ِِلَْلِق اهلِل َذِلَك  )فطرة اهلِل الَِِّتْ َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

ْيَن اْلَقيُِّم )أخرجو البخاري يف كتاب اجلنائز(                 الدِّ
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Artinya: 

“Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata: Rasulallah SAW bersabda: 

tidak ada seorang anakpun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. 

Kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan ia yahudi, nasrani, 

dan majusi sebagaimana binatang  melahirkan binatang dalam 

keadaan sempurna. Adakah kamu merasakan kekurangan padanya. 

Kemudian Abu Hurairah ra. berkata: “fitrah Allah dimana manusia 

telah diciptakan tak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah 

agama yang lurus”. (HR. Al-Bukhari dalam Kitab Jenazah)
65

. 

 

Untuk itu dalam keluarga memiliki sejumlah tugas dan 

tanggungjawab. Tugas dan kewajiban keluarga adalah bertanggungjawab 

menyelamatkan faktor-faktor cinta kasih serta kedamaian dalam rumah, 

menghilangkan kekerasan, keluarga harus mengawasi proses-proses 

pendidikan, orang tua harus menerapkan langkah-langkah sebagai tugas 

mereka. 

Menurut pengamatan peneliti, berdasarkan penelitian ini pendidikan 

paling pertama yang di peroleh seorang anak terhadap keluarganya yaitu 

bersumber dari Ibu. Atas semua kebaikan Ibu terhadap anaknya yang tidak 

dapat terkira dan terhitung tersebut, maka do‟a Ibu terhadap anaknya 

mudah sekali dikabulkan oleh Allah SWT. Karena kebaikan Ibu juga 

sehingga Rasulallah SAW bersabda: 

َهاِت       ْاألُمَّ م َُتَْت اِْقَداِ  َاجْلَنَّةُ   
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Artinya: 

“Surga itu di bawah telapak kaki Ibu”
66

.  

 

Hal ini merupakan bahasa majas atau yang mengandung arti kiasan. 

Secara lahiriyah tidak mungkin surga di bawah telapak kaki Ibu. Namun 

makna kontekstual dari hadits tersebut adalah betapa tingginya derajat Ibu, 

sehingga surga saja bisa di anggap di bawah telapak kakinya. Arti lain dari 

hadits tersebut adalah dengan ridho Ibu seseorang bisa masuk surga dan 

dengan murka Ibu seseorang bisa masuk neraka meskipun amal ibadahnya 

banyak. Ibu bisa menyebabkan anak masuk surga dengan taat kepadanya. 

Ibu juga bisa menyebabkan anak masuk neraka dengan bermaksiat 

kepadanya
67

. 

Fungsi yang sangat penting sebagai seorang ibu adalah menanamkan 

nilai pendidikan dan pembelajaran sosial yang baik pada anak-anaknya, 

karena ibu adalah tempat pendidikan pertama sebelum menerima 

pendidikan dari lembaga lainnya. Dari ibulah seorang anak belajar tentang 

segala hal baru dalam hidupnya, cara minum, makan, mandi, memakai 

baju, belajar berbicara, menimba ilmu dan adab yang mulia, serta 

menempa kepribadiannya demi mengarungi kehidupan yang luas bagai 

samudera, ibulah yang selalu memberi tahu bagaimana mengerjakan itu 

dengan baik kepada anak-anaknya karena Ibu sebagai Madrasah (Sekolah) 
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pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama 

halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya
68

. 

Jelaslah dari penjelasan tersebut bahwa Ibu adalah madrasah 

(Sekolah) pertama yang nantinya akan memberikan keteladanan bagi 

sikap, perilaku dan kepribadian anak. Jika seorang Ibu itu baik maka baik 

pula anaknya. Secara tidak langsung sifat dan sikap Ibu akan menjadi 

panutan atau sebagai suri tauladan bagi anaknya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelitian tentang 

pola komunikasi ibu petani sebagai orang tua tunggal kepada anak di Desa 

Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, menjadi 

seorang ibu tunggal tidaklah mudah karena beban berat yang 

ditanggungnya dengan seorang diri dan masalah yang sering di hadapi oleh 

ibu tunggal adalah seorang anak. Sehingga sangat perlu untuk diperhatikan 

dalam pola komunikasi yang tepat dalam mendidik dan mengasuh anak. 

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan berdasarkan hasil temuan 

sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi yang di terapkan ibu petani sebagai orangtua 

tunggal kepada anak di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang 

adalah komunikasi berpola Stimulus-Respon yang di dalamnya 

mengunakan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan 

komunikasi antarpersonal dengan melalui 4 tahap dalam proses 

pembelajaran yaitu perhatian (attention), mengingat (retention), 

reproduksi gerak (reproduction), motivasi (motivation) 

2. Hambatan komunikasi Ibu petani sebagai orang tua tunggal kepada 

anak di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang adalah: faktor 

lingkungan. 
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B. Saran  

Ada beberapa saran yang dikemukakan penulis mengenai pola 

komunikasi ibu tunggal kepada anak. 

1. Diharapkan kepada ibu tunggal maupun orangtua lainnya  

terkhusus di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten 

Musi Banyuasin hendaklah memberikan sikap dan 

menggunakan kata yang lebih baik dan benar serta bahasa yang 

mudah dipahami oleh anak, dapat memberikan perhatian yang 

lebih kepada pendidikan anak dengan diiringi cinta dan kasih 

sayang, anak yang harus dibina, dibimbing, dididik dan 

meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak sehingga 

dapat menjadi bekal dia di masa yang akan datang. Kemudian 

pesan yang di sampaikan dapat di terima oleh anak dan 

mendapatkan feedback dari anak sehingga kebiasaan yang baik 

pula dapat terapkan anak dalam kehidupan sehari-hari melalui 

perilaku nya. Dan bagi anak diharapkan untuk dapat lebih 

mengerti,  memahami pola komunikasi yang diberikan oleh Ibu 

nya, dan bisa melihat keadaan ibunya yang memiliki status 

sebagai orangtua tunggal, serta melaksanakan apa yang 

diperintahkan oleh orang tua sebagai rasa kepedulian anak 

terhadap ibu dengan tujuan membantu meringankan beban 

orangtua. 
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2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pola komunikasi 

ibu petani sebagai orangtua tunggal kepada anak, bagaimana 

untuk mengatasi adanya hambatan komunikasi dalam keluarga 

yaitu faktor lingkungan. Supaya penelitian ini juga menjadi 

lebih berkembang. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

“Pola Komunikasi Ibu Petani sebagai Orang tua Tunggal Kepada Anak 

(Syudi Kasus Di Desa Cipta Praja Kecamatan Keluang Kabupaten Musi 

Banyuasin)” 

 

Wawancara Kepada Ibu Sebagai Orang tua Tuggal: 

1. Apa pekerjaan ibu ? 

2. Ibu berpisah dengan suami karena cerai hidup atau meninggal ? 

3. Sudah berapa lama ibu di tinggal suami ? 

4. Ibu mempunyai berapa anak ? 

5. Apakah anak-anak ibu masih sekolah ? 

6. Apa aktifitas ibu sehari-hari ? 

7. Selama ibu dan suami berpisah adakah tingkah laku anak yang berubah ? 

8. Apakah Ibu sering ngobrol atau komunikasi dengan dengan anak ? 

9. Bagaimana cara ibu mengkomunikasikan kepada anak selepas dari ketidak 

adanya peran seorang ayah ? 

10. Bagaimana komunikasi ibu dalam mendidik anak dari segi pendidikan 

sekolah ? 

11. Bagaimana cara ibu mengkomunikasikan kepada anak tentang pendidikan 

agama ? 

12. Apakah anak ibu mau membantu ibu bekerja di kebun ? lalu bagaimana 

komunikasi ibu kepada anak ? 

13. Apa perkembangan anak dari usia sejak di tinggal oleh ayah dari anak-

anak hingga remaja ? 
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14. Perhatian seperti apakah yang ibu berikan kepada anak ? 

15. Bagaimana sikap dan perilaku yang ibu terapkan terhadap anak dalam 

menanamkan etika yang baik ? 

16. Apa motivasi yang Ibu berikan untuk memberikan dukungan dalam 

pendidikan anak ? 

17. Motivasi apa yang ibu lakukan agar anak mau terus melakukan apa yang 

contohkan berkaitan dengan keagamaan ? 

18. Apakah ada perbedaan komunikasi dalam mendidik atau mengasuh antara 

anak laki-laki dan perempuan ? 

19. Bagaimanakah cara ibu dalam memenuhi keinginan dan memuaskan anak 

? 

20. Bagaimana cara ibu untuk selalu memberikan teladan yang baik untuk 

anak ? 

21. Apa yang ibu lakukan dalam pendekatan terhadap anak ? 

22. Apakah selama proses komunikasi dengan anak berjalan dengan lancar ? 

23. Apakah ada hambatan dari komunikasi yang ibu lakukan dan apa saja 

hambatan tersebut ? 

 

Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa: 

1. Bagaimana sejarah adanya Desa Cipta Praja ini ? 

2. Bagaimana perkembangan Ekonomi penduduk di Desa ini ? 

3. Bagaimana kondisi perkembangan dari kepemerintahan Desa ini sendiri ? 
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