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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari di sadari atau tidak komunikasi adalah bagian 

dari kehidupan manusia. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak 

bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam 

komunikasi. Bahkan sejak manusia di lahirkan sudah berkomunikasi dengan 

lingkungannya. Gerak dan tangis yang pertama saat ia di lahirkan adalah suatu 

tanda komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah konsekuensi hubungan sosial. 

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi yang di anggap 

penting dan menjadi keharusan bagi setiap manusia, baik dalam organisasi 

formal maupun non-formal. Tidak seorang pun manusia di atas dunia yang tidak 

melakukan komunikasi. Setiap orang senantiasa membutuhkan dan berusaha 

membuka serta menjalin komunikasi dengan orang lain. Adanya sejumlah 

kebutuhan di dalam diri setiap individu hanya dapat terpenuhi melalui kegiatan 

komunikasi antar sesamanya. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk 

memiliki keterampilan berkomunikasi, tanpa di batasi oleh jabatan, status sosial 

maupun stratifikasi dalam kehidupan sosial.
1
 

 

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik dan silih 

berganti, bisa dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, atau dari anak 

ke anak. awal terjadinya komunikasi karena ada sesuatu pesan yang ingin di 

sampaikan. Siapa yang berkepentingan untuk menyampaikan suatu pesan 
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berpeluang untuk memulai komunikasi. Yang tidak berkepentingan untuk 

menyampaikan suatu pesan cenderung menunda komunikasi.
2
 

Komunikasi berpola stimulus-respons adalah model komunikasi yang 

masih terlihat dalam kehidupan keluarga. Komunikasi seperti ini sering terjadi 

pada saat orang tua mengasuh bayi. Orang tua lebih aktip dan memberikan 

stimulus (rangsangan), sementara bayi berusaha memberikan respons 

(tanggapan). Komunikasi berpola stimulus-respons berbeda dengan komunikasi 

berpola interaksional. Dalam komunikasi berpola interaksional, kedua belah 

pihak yang terlibat dalam komunikasi sama-sama aktif dan kreatif dalam 

menciptakan arti terhadap ide dan gagasan yng disampaikan via pesan, sehingga 

jalannya komunikasi terkesan lebih dinamis dan komunikatif.
3
 

 

Pola komuniksi yang dibangun akan mempengaruhi pola asuh orang tua. 

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

kegiatan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika pola komunikasi yang 

tercipta di sertai dengan cinta dan kasih sayang dengan memposisikan anak 

sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dan dididik, dan bukan sebagai 

objek semata.
4
 

 

Interaksi sosial yang berlangsung dalam keluarga tidak terjadi dengan 

sendirinya, tetapi karena ada tujuan atau kebutuhan bersama antara ibu, ayah, dan 

anak. adanya tujuan tertentu yang ingin di capai atau kebutuhan yang berbeda 

menyebabkan mereka saling berhubungan berinteraksi. Keinginan untuk 

berhubungan dan berinteraksi tidak terlepas dari komunikasi antara orang tua dan 

anak. karena itulah komunikasi adalah suatu kegiatan yang pasti berlangsung 

dalam kehidupan keluarga sampai kapan pun dan komunikasi merupakan sesuatu 

yang esensial dalam kehidupan keluarga.
5
 

 

 

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara vertikal maunpun 

horizontal. Dari dua jenis komunikasi ini berlangsung secara silih berganti, 

komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara ayah, ibu, dan anak, 

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

komunikasi antara anak dan anak. Dalam rangka mengakrabkan hubungan 
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keluarga, komunikasi harmonis perlu dibangun secara timbal balik dan silih 

berganti antara orang tua dan anak dalam keluarga.
6
 

 

Orang tua sebagai pemimpin adalah faktor penentu dalam menciptakan 

keakraban dalam keluarga. Tipe kepemimpinan yang diterapkan dalam keluarga 

akan memberikan suasana tertentu dengan segala dinamikanya. Interaksi yang 

berlangsung pun bermacam-macam bentuknya. Oleh karena itu, hampir tak 

terbantah, bahwa karateristik seorang pemimpin akan menentukan pola 

komunikasi yang berlangsung dalam kehidupan keluarga. Kehidupan kkeluarga 

yang di pimpin oleh seorang otoriter akan melahirkan suasana kehidupan 

keluarga yang berbeda dengan kehidupan keluarga yang dipimpin oleh seorang 

pemimpin demokratis. Perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan karakteristik 

yang di miliki kedua tipe kepemimpinan di atas.
7
 

 

Persoalan muncul ketika kepemimpinan yang diterapkan oleh orang tua 

tidak mampu menciptakan suasana kehidupan keluarga yang kondusif. Suasana 

kehidupan keluarga yang tidak kondusif itu, misalnya sering terjadi konflik 

antara orang tua dan anak. Implikasinya adalah renggangnya hubungan antara 

orang rua dan anak. komunikasi yang baik pada akhirnya sukar diciptakan. Inilah 

awal kehancuran hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga, kegagalan 

orang tua dalam mendidik anak yang selama ini terjadi, bukan tidak mungkin 

disebabkan oleh komunikasi yang di bangun beralaskan kesenjangan tanpa 

memperhatikan sejumlah etika komunikasi. Pada hal etika komunikasi sangat 

penting dalam rangka mengakrabkan hubungan orang tua dengan anak. 

komunikasi keluarga yang bagaimana pun bentuknya harus memperhatikan etika 

komunikasi. Sebab hanya dengan memperhatikan etika komunikasi itulah yang 

harmonis dapat dibangun dalam rangka mendidik anak dalam keluarga. 
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Dengan beralaskan komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak, 

pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Keharmonisan komunikasi antara 

orang tua dan anak dapat di bangun jika sejumlah prinsip etika komunikasi dalam 

Islam seperti qowlan karima, qowlan sadida, qowlan ma’rufa, qawlan baligha, 

qawlan layyina, dan qawlan maisura ketika orang tua berkomunikasi dengan 

anak menjadi acuan utama. Berdasarkan prinsip inilah etika komunikasi dalam 

Islam dibangun, sehingga melahirkan sejumlah aturan, yaitu perkataan yang 

sopan dan santun, halus budi bahasanya, dengan kepribadian yang mulia, 

kejujuran dan keterbukaan menyertai setiap sikap dan prilaku dalam 

berkomunikasi. Keberhasilan membangun komunikasi keluarga yang harmonis 

dalam rangka mendidik anak yang cerdas tidak terlepas dari perhatian orang tua 

dalam memanfaatkan sejumlah etika komunikasi Islam. 

Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam 

berkomunikasi kepada siapa pun. Perkataan yang mulia ini seperti terdapat dalam  

Al-Qur’an surat Al-Israa ayat 23, yang berbunyi: 

                                 

                               .
8

 

 

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 
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mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. 

 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa komunikasi 

orang tua di RT. 41 RW. 12 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar 

terlihat  peran orang tua dalam membentuk perilaku keagamaan  anak usia 

sekolah dasar, namun masih ada beberapa orang tua yang masih belum terlalu 

memperhatikan komunikasi dalam keluarga untuk membentuk perilaku 

keagamaan anak. Dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul:  Pola Komunikasi Orang Tua Dalam Membentuk 

Prilaku Keagamaan Anak Usia Sekolah Dasar Di RT 41 RW 12 Kelurahan 

Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Permasalahan 

Untuk lebih mempertajam pembahasan dalam penelitian ini, maka pokok 

permasalahan di atas dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana Komunikasi Orang Tua dengan Anak Usia Sekolah Dasar Di 

RT.41 RW.12 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar 

Palembang? 

2) Bagaimana Perilaku Keagamaan Anak Usia Sekolah Dasar Di RT.41 

RW.12 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang? 
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3) Faktor apa saja yang mempengaruhi Perilaku Keagamaan Anak Usia 

Sekolah Dasar Di RT.41 RW.12 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-

Alang Lebar Palembang ? 

2. Batasan Masalah 

Dari bahasan yang akan dibahas peneliti, masih terlalu banyak masalah yang 

akan diteliti, agar lebih terarah dan penelitian tidak meluas sehingga dapat 

berjalan efektif dan efesien maka peneliti memberikan batasan masalah. 

Peneliti membatasi dan memfokuskan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Komunikasi orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  adanya 

komunikasi antara orang tua dan anak yang membahas mengenai prilaku 

keagamaan anak. 

b. Anak yang menjadi objek penelitian ini adalah anak usia sekolah dasar.  

c. Perilaku keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala 

aktivitas anak dalam kehidupan yang didasarkan atas nilai-nilai agama 

yang diyakininya yang muncul karena adanya pengalaman dalam proses 

pembelajaran dan rangsangan dari lingkungannya. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi orang tua dalam 

membentuk perilaku keagamaan anak usia sekolah dasar . 

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perilaku keagamaan anak usia 

sekolah dasar. 

2. Kegunaan penelitian ini : 

a. Secara praktis adalah dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi orang tua 

dalam berkomunikasi dengan anak usia sekolah dasar. 

b. Secara teoritis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu komunikasi, ilmu pendidikan islam, dan psikologi 

anak usia seolah dasar serta menjadi sumber refrensi bagi pihak yang 

berkepentingan. 

 

D. Tinjauan Kepustakaan 

Sehubungan dengan penulisan skripsi tentang Pola Komunikasi Orang Tua 

Dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Anak Usia Sekolah Dasar Di Rt 41 Rw 

12 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Berdasarkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang 

direncanakan dan menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum 

ada yang membahasnya, serta untuk memberikan gambaran yang akan dipakai 

sebagai landasan penelitian. Berikut ini peneliti akan penerangkan berbagai 
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tinjauan pustaka penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berguna 

untuk membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Nugroho dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Orang 

Tua Terhadap Prilaku Keagamaan Remaja Di Kelurahan Air Batu Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin” menyimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dalam berkomunikasi 

dengan anak pengaruh tersebut dalam kategori sedang. Dan ada pengaruh positip 

yang signifikan antara tingkat ekonomi orang tua dalam berkomunikasi dengan 

anak. pengaruh tersebut dalam kategori tinggi dan kuat, dan ada pengaruh positif 

yang signifikan antara tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi orang tua dengan 

prilaku keagamaan remaja. Pengaruh tersebut dalam kategori sedang atau cukup.
9
 

Irma diana dalam (2011) skripsinya yang berjudul “Pengaruh Komunikasi 

Anak Dengan Orang Tua Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Siswa Di sekolah 

dasar Islam Darussalam Palembang”, menyatakan adanya pengaruh yang 

signifikan antara komunikasi anak dengan orang tua dalam keluarga terhadap 

perilaku siswa sekolah dasar islam darussalam palembang.  

Rukiyah dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Dalam 

Pengasuhan Terhadap Karakter Anak” menyatakan bahwa keluarga merupakan 

kelompok sosial pertama dalam membentuk karakter anak melalui contoh prilaku 

yang baik. Contoh yang di lakukan orang tua adalah berkomunikasi yang benar 
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mengajarkan nilai-nilai moral, agar anak mampu menunjukkan karakter yang 

baik yang berkembang melalui apa yang di dengarnya dan apa yang di lihatnya. 

Selain melalui disiplin yang terus menerus sehingga melekat pada standar 

tingkah laku yang di contohkannya. Keteladanan orang tua maupun guru di 

sekolah merupakan pelita bagi anak. yang di butuhkan dalam membangun 

karakter adalah keluarga yang kokoh dan berkualitas yang hidup berdasarkan 

prinsip-prinsip antara lain: saling memberikan apresiasi, memanfaatkan waktu 

bersama, membangun komitmen, mempunyai pola komunikasi yang baik, 

berorientasi pada nilai-niai keagamaan dan mampu mengatasi permasalahan yang 

muncul secara positif. Mengasuh anak bukan hanya merawat dan mengawasi 

anak, melainkan lebih dari itu yakni meliputi: pendidikan sopan santun, disiplin, 

tanggung jawab yang semua bersumber pada pengetahuan oran tua. Oleh karena 

itu orang tua perlu menguasai semua teknik komunikasi dalam pengasuhan 

seperti tidak berbicara tergesa-gesa, belajar untuk kenali diri sendiri dan lawan 

bicara, belajar membaca bahasa tubuh, jadilah pendengar aktif dan belajar 

menyampaikan pesan denga baik.
10

 

Skripsi yang di tulis Rita Zahara yang berjudul “Strategi Guru Agama 

Islam Dalam Pembentukan Kepribadian Islam Pada Anak Usia Sekolah Dasar”. 

Menyatakan bahwa strategi atau metode yang di pakai guru agama islam dalam 

pembentukan kepribadian islam adalah: 
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1. Metode teladan, merupakan metode yang paling menyakinkan keberhasilan 

dalam mempersiapkan dan membentuk anak dalam moral dan sosial. 

2.  Metode pembiasaan, merupakan upaya praktis dalam pembinaan akhlak anak 

karena  setelah di ketahui kecendrungan naluri anak-anak dalam pengajaran 

dan pembiasaan adalah sangat besar pengaruhnya.
11

 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa 

penelitian yang akan di tulis peneliti memiliki perbedaan dengan beberapa 

penelitian di atas. Pada penelitian ini peneliti meneliti pola komunikasi orang tua 

dalam membentuk perilaku keagamaan  anak usia sekolah dasar studi di RT.41 

RW.12 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang lebar palembang.  
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E. Kerangka Teori 

Pola dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan sebagai bentuk 

(struktur) yang tetap, corak, model, sistem, dan cara kerja.
12

 Ketika pola di beri 

arti bentuk/struktur yang tetap, maka hal itu semakna dengan istilah kebiasaan.
13

 

Secara etimologis atau menurut asal katanya,  istilah komunikasi berasal 

dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang akar katanya adalah communis, 

tetapi bukan partai komunis dalam kegitan politik. Arti communis di sini adalah 

sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal.
14

 

Istilah 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 di 

maksud dapat dipahami.
15

 

Secara terminologis, Komunikasi berarti proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian ini jelas bahwa 

komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu 

kepada orang lain.
16
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Dalam terminologi yang lain, komunikasi dapat di pandang sebagai proses 

penyampaian informasi. Komunikasi juga bisa di pandang sebagai proses 

penyampaian gagasan dari seorang kepada orang lain.
17

 

Istilah komunikasi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu “communication”, 

yang berasal dari bahasa Latin “communicare”, yang bemakna membagi sesuatu 

dengan orang lain, memberikan sebagian untuk seseorang, tukar-menukar, 

memberitahukan kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, 

berhubungan, berteman dan lain sebagainya.
18

 

Komunikasi menurut Wikipedia, adalah proses saling bertukar pikiran, 

opini, atau informasi secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Forsdale Muhammad 

mengartikan komunikasi sebagai suatu proses signal menurut aturan tertentu, 

sehingga dengan cara ini sistem dapat di susun, di pelihara, dan di ubah. 

Merrinhe’s  mengartikan komunikasi itu adalah si pengirim menyampaikan pesan 

yang diinginkan kepada si penerima dan menyebabkan terjadinya tanggapan 

(repons) dari si penerima pesan sebagaimana yang dikehendakinya.
19

 

Secara pragmatis komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku, baik lisan, maupun tidak langsung melalui pendapat.
20
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Dalam proses komunikasi ada beberapa unsur komunikasi yang diperlukan 

yang sekaligus menjadi prasyarat untuk berlangsungnya komunikasi. 

Komunikator adalah orang atau individu yang sedang berbicara, menulis atau 

memperlihatkan sebuah tanda. Komunikator dapat berupa kelompok orang, 

organisasi komunikasi, televisi, film dan sebagainya. Dalam proses komunikasi, 

komunikator memegang peran yang sangat penting terutama dalam 

mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk itu komunikator harus tampil 

berkomunikasi, punya ide yang banyak dan punya daya kreativitas.
21

 

Komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam memberikan 

stimulasi pada anak. Bentuk komunikasi dapat berupa verbal (dengan kata-kata) 

atau komunikasi non verbal (tanpa kata-kata). Berbagai penelitian 

membandingkan tingkat penggunaan bahasa yang diucapkan dengan bahasa non 

verbal antara anak dan orang tua, ternyata bahasa tubuh lebih mendominasi 

komunikasi mereka. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kurang dari 10 

persen emosi diekspresikan denga kata-kata, tetapi lebih dari 90 persen emosi 

diekspresikan oleh bahasa tubuh. Ada beberapa bentuk komunikasi nonverbal 

yang  dapat diamati orang tua ketika anaknya melakukan aktivitas tertentu. 

Bentuk komunikasi non verbal ini merupakan kunci untuk memahami pikiran 

dan perasaan anak. Meski hanya berupa komunikasi non verbal diharapkan orang 

tua peka dan mau untuk memberikan respon sehingga anak merasa memang 
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mendapatkan perhatian yang maksimal dari orangtuanya. Sehingga akan memacu 

anak untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya.
22

 

Komunikasi sesungguhnya tidak hanya terbatas dalam bentuk kata-kata. 

Komunikasi, adalah ekspresi dari sebuah kesatuan yang kompleks: bahasa tubuh, 

senyum, peluk kasih, ciuman sayang, dan kata-kata. Seni mendengarkan, 

membutuhkan totalitas perhatian dan keinginan mendengarkan, sehingga sang 

pendengar dapat memahami sepenuhnya kompleksitas emosi dan pikiran orang 

yang sedang berbicara bahkan, komunikasi yang sejati, pendengar mampu 

memhami apa yang terjadi atau yang dirasakan oleh lawan bicara meski dengan 

kata-kata yang sangat minimal.
23

 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa, pola komunikasi adalah 

pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan 

pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang di maksud  dapat di pahami. 

Menurut Hery Noer Aly, Orang tua adalah orang dewasa yang pertama 

memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa 

awal kehidupannya berada di tengah ibu dan ayahnya.
24

   

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, Orang Tua adalah pendidik utama dan 

pertama. Utama karena pengaruh mereka amat mendasar dalam perkebangan 
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http//perempuan.com) 
24

 Rusmaini, llmu Pendidikan,  (Palembang: Grafika Telindo Press, 2008), hlm. 98. 
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kepribadian anaknya, pertama karena orang tua adalah orang pertama dan paling 

banyak melakukan kontak dengan anaknya.
25

  

Bimbingan kepada anak merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari orang 

tua. Kemudian tanggung jawab itu terkait langsung dengan tanggung jawab 

agama. Bimbingan terhadap anak diletakan sebagai suatu kewajiban bagi para 

orang tua.
26

 

Keagamaan adalah segala suatu yang berkenaan ibadah atau pengalaman 

ibadah baik ibadah ritual maupun sosial.
27

  

Kualitas keagamaan anak akan sangat dipengaruhi oleh proses 

pembentukan atau pendidikan yang diterimanya.
28

 

Perilaku keagamaan adalah perilaku manusia atau individu yang di 

dasarkan atas kesadaran, keyakinan dan  keikhlasan tentang adanya Tuhan Yang 

Maha Esa yang diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah dan 

berakhlak mulia.
29

 

Tulus Tu’u mengemukakan perilaku merupakan cerminan konkret yang 

tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-kata (pernyataan) sebagai reaksi 

                                                           
25

 Ibid., hlm. 58. 
26

 Jalaludin, Mempersiapkan Anak Sholeh,  (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 7. 
27

 Rislaini Amiyati,  Nazarudin, Pola Pembinaan Rasa Keagamaan Anak, ( Jakarta: teras, 

2007),  hlm. 44. 
28

 Zuhdiyah, Psikologi Agama, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011), hlm. 69. 
29

 Mursal Thaher, Kamus Jiwa dan Pendidikan, (Bandung: Al-Ma’arif, 1998), hlm. 121 
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seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan 

rangsangan dari lingkungannya.
30

 

Ramayulis mengemukakan tingkah laku keagamaan adalah segala aktivitas 

manusia dalam kehidupan didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya. 

Tingkah laku keagamaan tersebut merupakan perwujudan dari rasa dan jiwa 

keagamaan berdasarkan kesadaran dan pengalaman beragama pada diri sendiri.
31

 

Perilaku atau tingkah laku keagamaan adalah segala aktivitas manusia 

dalam kehidupan yang didasarkan atas nilai-nilai agama yang di yakininya yang 

muncul karena adanya pengalaman dalam proses pembelajaran dan rangsangan 

dari lingkungannya. 

Anak usia sekolah dasar adalah anak yang yang berusia 6-12 tahun yang 

masih duduk di bangku sekolah dasar. Memasuki dunia sekolah dasar, mereka 

akan mempelajari keterampilan-keterampilan dasar untuk menguasai pelajaran-

pelajaran di sekolah dasar.
32

 

Anak usia sekolah dasar adalah anak yang berumur antara enam sampai 

dua belas tahun yaitu anak mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju masa remaja awal baik mereka duduk di bangku sekolah ataupun tidak. 

 

 

                                                           
30

 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa, (Jakarta: grasindo, 2004), 

hlm. 63 
31

 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 98 
32

 Ibid., hlm. 58. 
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F. Variabel Penelitian 

Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah: 

Variabel X    Variabel Y 

  

 

 

 

G. Defenisi Operasional 

Forsdale Muhammad mengartikan komunikasi sebagai suatu proses signal 

menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini sistem dapat di susun, di 

pelihara, dan di ubah. Merrinhe’s  mengartikan komunikasi itu adalah si pengirim 

menyampaikan pesan yang diinginkan kepada si penerima dan menyebabkan 

terjadinya tanggapan (repons) dari si penerima pesan sebagaimana yang 

dikehendakinya.
33

 

Dari definisi diatas maka peneliti mengartikan bahwa, yang dimaksud 

dengan komunikasi orang tua adalah kaitan interaksi orang tua dengan anak usia 

sekolah dasar  untuk menerima informasi yang disampaikan orang tua kepada 

anak dalam keluarga. Jadi komunikasi yang berupa bimbingan yang diberikan 

orang tua kepada anaknya dalam penanaman perilaku keagamaan kepada anak 

dapat diwujudkan melalui indikator sebagai berikut : 

                                                           
33

 Edi Harapan,  Syarwani Ahmad. Op.cit. hlm. 2 

 

Pola Komunikasi 

Orang Tua 

Prilaku 

Keagamaan Anak 

Usia Sekolah 

Dasar 
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1. Memberikan keteladanan melalui contoh-contoh kepada anak tentang 

perilaku yang baik melalui perkataan dan perbuatan sehari-hari 

2. Kebiasaan, yaitu membiasakan anak-anak mengucapkan kalimat-

kalimat tauhid dan perbuatan terpuji lainnya 

3. Nasehat yaitu mengajarkan anak untuk selalu berakhlak mulia, baik 

kepada sang pencipta atau makhluk lainnya 

4. Pengawasan, mengawasi, memperhatikan perilaku anak, didalam 

rumah maupun diluar rumah. 

Komunikasi yang baik yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam rangka 

pendidikan awal bagi anak adalah dengan cara mempraktekan ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari seperti cara makan yang baik, cara sholat, berdo’a 

sebelum dan bangun tidur. Dengan demikian anak akan memperoleh 

pengalaman hidup beragama yang nantinya akan membentuk perilaku 

keagamaan sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku yang baik yang 

dilakukan seorang anak atas keinginan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang 

lain. Jadi perilaku keagamaan anak usia sekolah dasar adalah serangkaian sikap 

atau tingkah laku yang di miliki anak yang berupa kebiasaan dalam ucapan 

maupun perilaku yang tertanam dalam jiwanya. Indikator perilaku keagamaan 

anak adalah sebagai berikut: 

1. Bila bertemu dengan sesama teman sering mengucapkan salam  

2. Bersikap sopan dan menghormati orang yang lebih tua dan teman 

sebaya 
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3. Bicara dengan lemah lembut dan tidak kasar 

4. Membantu teman tanpa mengharap imbalan  

5. Taat perhadap peraturan dilingkungan masyarakat dan ajaran agama 

Menurut fitzpatick dan koleganya ada empat tipe komunikasi dalam 

keluarga yaitu:
34

  

1. Tipe konsensual, tipe keluarga tersebut memiliki tingkat percakapan 

dan kesesuaian yang tinggi. Keluarga konsensual sering berbicara, 

tetapi pemimpin keluarga yang membuat keputusan. Para orang tua 

biasanya menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak mereka, tetapi 

mengambil keputusan dan selanjutnya menjelaskanya kepada anak-

anak sebagai usaha untuk membantu mereka memahami pemikiran di 

balik keputusan tersebut. 

2. Tipe pluralistis, dalam keluarga tersebut semua orang memiliki banyak 

kebebasan berbicara, tetapi pada akhirnya setiap orang akan membuat 

keputusan sendiri tentang tindakan apa yang harus di ambil berdasarkan 

pada pembicaraan tersebut. Orang tua tidak merasa perlu untuk 

mengendalikan anak-anaknya, tetapi opini di nilai berdasarkan segi 

kelayakannya dan setiap orang harus ikut serta dalam pengambilan 

keputusan keluarga. 

3. Tipe protektif, dalam tipe ini orang tua tidak melihat perlunya 

menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan sesuatu, mereka 

                                                           
34
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juga tidak memberikan penjelasan pada anak-anaknya tentang apa yang 

mereka putuskan. 

4. Tipe laissez-faire atau toleran, anggota keluarga ini sangat tidak peduli 

dengan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain dan mereka 

benar-benar tidak mau mebuang waktu untuk membicarakannya. 

Dari beberapa tipe keluarga tersebut menurut peneliti tipe konsensual 

adalah tipe keluarga yang paling tepat untuk di terapkan di dalam suatu keluarga 

karena setiap anggota keluarga memang berhak untuk bicara dan menyatakan 

pendapat.  Namun pemimpin keluargalah yang berhak untuk memutuskan dan 

berkewajiban untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut agar tidak 

terjadi kekecewaan dan kesalahpahaman di antara anggota keluarga. 
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H. Metodelogi Penelitian  

1. Jenis dan pendekatan penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah (mendeskripsi)  yang ada 

sekarang berdasarkan data-data. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif artinya penelitian yang di lakukan dengan menyajikan data dengan 

angka-angka, mulai dari pengumpulan data, serta penampilan hasilnya
35

 

2. Jenis dan sumber data 

1) Jenis Data 

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama adalah 

data kualitatif yaitu data yang berupa kalimat seperti baik, kurang baik, 

buruk dan bersifat menerangkan dalam bentuk uraian tentang pola 

komunikasi orang tua dalam menanamkan prilaku keagamaan anak usia 

sekolah dasar. Dan yang kedua adalah data kuantitatif yaitu data yang 

dinyatakan dengan angka, yang meliputi jumlah kk, penduduk, dan 

sarana.  

2) Sumber data  

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

data primer dan sekunder. Sumber data primer di peroleh langsung 

sumber utama yaitu orang tua dan anak usia sekolah dasar di RT. 41 

RW. 12 kelurahan Srijaya kecamatan alang-alang lebar palembang. 
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 Sedangkan data sekunder di peroleh dari pemuka agama, tokoh 

masyarakat, literatur yang berkaitan dengan penelitian yang berada di 

tempat anak itu sendiri. 

3) Informan penelitian  

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah semua orangtua 

yang mempunyai anak usia sekolah dasar sebanyak 30 orang yang 

berada di RT. 41 RW. 12 kelurahan Srijaya kecamatan alang-alang lebar 

palembang. 

4) Tekhnik  pengumpulan data  

Data yang di perlukan sebagaimana tersebut di atas dapat di peroleh 

dengan metode: 

a. Observasi 

Observasi adalah dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Ini dilakukan untuk mengamati lapangan untuk 

mengetahui proses komunikasi orang tua dengan anak usia sekolah 

dasar. 

b. Angket 

Berupa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang pola komunikasi orang tua dalam membentuk 

perilaku keagamaan anak usia sekolah dasar di Rt 41Rw 12 

Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang lebar Palembang 
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c. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.
36

 Ini 

dilakukan untuk mengetahui secara langsung informasi tentang 

komunikasi antara orang tua dan anak usia sekolah dasar. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen.
37

 Ini digunakan 

untuk menghimpun data tentang jumlah KK, jumlah warga dan 

jumlah anak usia sekolah dasar di RT. 41 RW. 12 Kelurahan Srijaya 

Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.  

 

5) Tekhnik Analisa data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan teknik analisis kualitatif dan statistik. Analisis kualitatif 

digunakan untuk menganalisis hasil wawancara peneliti tentang faktor 

yang mempengaruhi perilaku keagamaan anak usia sekolah dasar. 

Sedangkan data angket tentang pola komunikasi orang tua dan perilaku 

keagamaan anak dianalisis dengan rumus persentatif dan diperkuat 
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37
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dengan rumus TSR. Apabila data yang di butuhkan telah terkumpul, 

kemudian disusun dengan variabel yang telah di tetapkan, kemudian 

dari jawaban-jawaban dengan mentabulasikannya dalam bentuk tabel 

dan di analisis dengan menggunakan teknik persentatif yaitu dengan 

rumus:     

P =  
 

 
  x 100 % 

Keterangan: 

F = Frekuensi atau jumlah jawaban  

N = Jumlah frekuensi/banyaknya individu  

P = angka persentase
38

 

 

 

Kemudian diperkuat dengan rumus TSR yaitu dengan langkah berikut 

ini: 

a. Mencari mean dari masing-masing individu dengan  menggunakan 

rumus :    (
∑    

 
)  

b. Mencari Standar deviasi dari masing-masing individu dengan 

menggunakan rumus : SDx = √
∑    
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c. Kemudian setelah didapat mean dan SD, maka untuk mengetahui tinggi 

rendahnya pola komunikasi orang tua dan perilaku keagamaan anak 

usia sekolah dasar dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Tinggi    : My + 1.SD 

 Sedang   : My - 1.SD 

 Rendah  : My - 1.SD 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudahkan mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi 

ini, maka akan di susun satu sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Bab pertama adalah pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori, variabel penelitian, definisi operasional, metodelogi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah pola komunikasi orang tua dengan anak usia sekolah 

dasar, berisikan pengertian komunikasi, jenis komunikasi, metode komunikasi 

orang tua dengan anak usia sekolah dasar, pengertian perilaku keagamaan anak 

usia sekolah dasar, macam-macam perilaku keagamaan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku keagamaan, ciri-ciri perilaku keagamaan, pola 

pembinaan perilaku keagamaan, dan pembiasaan perilaku keagamaan. 
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Bab ketiga adalah gambaran umum RT.41 RW.12 kelurahan srijaya 

kecamatan Alang-alang lebar Palembang, berisikan sejarah terbentuknya RT. 41, 

jumlah penduduk, sarana dan prasarana, kegiatan masyarakat dan perilaku 

keagamaan anak usia Sekolah Dasar  RT.41. 

Bab keempat adalah analisa yang menjawab tetang pola komunikasi orang 

tua dengan anak usia sekolah dasar, perilaku keagamaan anak usia sekolah dasar, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan anak usia sekolah 

dasar. 

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran-saran. 


