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ABSTRAK 

 Riyadi. Pola Komunikasi Keluarga Dalam Mendidik Anak 

Usia Sekolah Dasar Berkarakter Religius Di Pager 

Wonodadi Kulon Ngadirojo Pacitan Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing, H. Mukhlison Effendi, 

M.Ag. 

Kata Kunci: Pola Komunikasi, Mendidik Anak, Karakter 

Religius 

 Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pola 

komunikasi yang dilakukan orang tua yang memiliki anak 

masih usia sekolah dasar. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini “Bagaimana pola komunikasi yang digunakan 

oleh keluarga atau orang tua  dalam membentuk anak usia 

sekolah dasar berkarakter religius di dusun Pager desa 

Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan, dan 

bagaimana hasil dari pola komunikasi yang digunakan keluarga 

atau orang tua dalam membentuk anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius di dusun Pager desa Wonodadi Kulon 

kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan. 

 Penelitian ini bertujuan  untuk mendiskripsikan pola 

komunikasi apa yang digunakan oleh keluarga atau orang tua  

dalam membentuk anak usia sekolah dasar berkarakter religius 

dan kedua untuk mendiskripsikan bagaimana hasil dari pola 

komunikasi keluarga atau orang tua yang digunakan dalam 

membentuk anak usia sekolah dasar berkarakter religius.  
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 Jenis penelitian dalam penelitian ini berupa studi 

kasus pada orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar di 

dusun Pager desa Wonodadi Kulon. Untuk mengungkapkan hal 

tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan pada metode pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Kemudian metode analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Pola 

komunikasi yang digunakan keluarga (orang tua) dalam 

mendidik anak usia sekolah dasar berkarakter religius di dusun 

Pager desa Wonodadi Kulon adalah model pola komunikasi 

stimulus respon. Pola ini menunjukkan komunikasi sebagai 

suatu proses “aksi-reaksi” yang sangat sederhana. Pola S-R 

mengasumsikan bahwa kata-kata  dan tindakan-tindakan 

tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan 

respons dengan cara tertentu. 2) Hasil dari pola komunikasi 

yang digunakan orang tua dalam membentuk anak usia sekolah 

dasar berkarakter religius di antaranya yaitu anak nurut kepada 

orang tua, anak memiliki sikap sopan santun terhadap orang 

yang lebih tua, anak rajin menjalankan shalat, sebelum 

melakukan sesuatu anak membaca doa terlebih dahulu, setiap 

sore anak melakukan kegiatan belajar mengaji di mushola, 

anak berlatih mandiri dan anak memiliki jiwa sosial yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan agama merupakan pendidikan utama 

yang sangat dibutuhkan bagi anak, di mana hal tersebut 

secara langsung berpengaruh terhadap perilaku dan 

perkembangan anak. Pendidikan beragama pada anak 

merupakan awal pembentukan kepribadian, baik atau buruk 

kepribadian anak tergantung pada orang tua serta 

lingkungan yang mengasuhnya. Oleh karena itu sebagai 

orang tua tentu mempunyai kewajiban memberikan 

pendidikan dan bimbingan kepada anak.
 

Mengingat 

pentingnya pendidikan agama, maka orang tua harus 

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam menegakkan 

pilar-pilar pendidikan agama dalam lingkungan anak entah 

itu dalam keluarga maupun bermasyarakat.
 1

 

 Secara normatif Islam telah memberikan peringatan 

bahwa kekhawatiran orang tua yang paling besar adalah 

ketika orang tua meninggalkan generasi sesudahnya dalam 

keadaan lemah. Tentu saja lemah dalam segala hal, 

terutama lemah iman, lemah ilmu dan tidak memiliki 

                                                           
1
 Salmadina Saktiani, “Peran Orang Tua Dalam Membentuk Sikap 

Religius Anak Di Rumah,” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017), 2 
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keterampilan hidup dan lain sebagainya. Ini artinya, orang 

tua harus melihat anak sebagai harapan masa depan.
 2

 

 Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama 

bagi anak-anaknya. Karena orang tualah yang pertama kali 

melakukan kegiatan pendidikan untuk memberikan 

pengaruh positif maupun negatif, bahkan semenjak dalam 

kandungan. Sebagai kolega yang sederajat, hendaknya ibu 

dan bapak santun kepada anak. Kata-kata bernada positif 

yang dibarengi pandangan mata hangat dan penuh kasih 

sayang akan memberikan sinyal positif bagi anak. Selain itu 

juga memberikan pengaruh yang kuat bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak.
 3

 

 Setiap orang tua mengharapkan agar anak-anaknya 

dapat membahagiakannya di dunia maupun di akhirat. 

Akan tetapi, hal ini tentu tidak semudah membalikan 

telapak tangan. Salah satu hal yang sangat penting dalam 

mendidik anak adalah komunikasi. Komunikasi yang baik 

sangat menentukan pendidikan anak.orang tua sebaiknya 

dapat membangun sebuah komunikasi yang baik dan tepat 

dalam mendidik dan berinteraksi dengan anak.
4
 

 Berkomunikasi atau mengobrol adalah salah satu 

cara untuk mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar 

anak. Lakukan kegiatan ini semenjak dalam kandungan. 

                                                           
2
 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga: 

Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang 

Berkarakter (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 201-202 
3
 Totok Isnanto, Mengasuh Anak Dengan Bijak,(Kementrian  

Pendidikan Nasional 2011), 5-12 
4
 Ridwan Abdulah dan Muhamad Kadri, Pendidikan Karakter 

Mengembangkan Karaktr Anak yang Islami, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2016), 128. 
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Mengobrol akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

anak sekaligus memperbanyak ragam kata yang diketahui. 

Kegiatan mengobrol juga meningkatkan kecerdasan 

berbahasa, dan intelegensinya. Daya pikir, daya cipta, 

imajinasi, daya inisiasi, emosi sosial, moral, agama, 

pengetahuan, fisik, seni, dan lainya akan meningkat sejalan 

dengan meningkatnya kemampuan intelektualnya. Oleh 

karena itu, sediakan waktu sebanyak-banyaknya untuk 

berkomunikasi (mengobrol) dengan anak.
5
 

 Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang 

mempunyai peranan penting dalam proses menjalankan 

kehidupan sehari-hari oleh manusia terhadap manusia 

lainnya, komunikasi itu terjadi setiap saatnya selagi 

manusia masih hidup di atas bumi Allah SWT ini. 

Komunikasi terjadi ketika satu orang atau lebih mengirim 

dan menerima pesan,  yang terjadi dalam konteks, memiliki 

beberapa efek, dan memberikan beberapa kesempatan 

kepada umpan balik.
 6

 

 Komunikasi antar pribadi merupakan proses 

pertukaran informasi yang dianggap paling efektif dan 

prosesnya dapat dilakukan dengan cara sederhana. 

Komunikasi antarpribadi berpusat pada kualitas pertukaran 

informasi antar orang-orang yang terlibat. Para partisipan 

yang saling berhubungan merupakan pribadi yang unik, 

                                                           
5
 Isnanto,Mengasuh Anak…, 20.  

6
 Titi Trismayani, “Pola Komunikasi Orang Tua Dalam 

Menanamkan Nilai-nilai Agama Kepada Anak,” (Skripsi, UIN  Imam 

Bonjol Padang, 2017), 1. 



11 
 

 

mampu memilih, mempunyai perasaan, bermanfaat dan 

dapat merefleksikan kemampuan diri masing-masing.
7
 

 Selain efektif, komunikasi antar pribadi merupakan 

proses pertukaran informasi yang dianggap penting dan 

menjadi keharusan bagi setiap insan, baik dalam organisasi 

formal maupun non-formal.
 
Oleh karena itu, penting bagi 

semua orang untuk memiliki keterampilan berkomunikasi, 

tanpa dibatasi oleh jabatan, status sosial maupun stratifikasi 

dalam kehidupan sosial. Jadi, apakah orang tersebut 

berperan sebagai pejabat, kaum profesional, maupun 

masyarakat awam, semua membutuhkan keterampilan 

berkomunikasi.
 
Hal ini kembali dipertegas oleh Supratiknya 

bahwa komunikasi antar pribadi sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Komunikasi antarpribadi tidak hanya 

terjadi dalam suatu organisasi.
8
 

 Unsur penting, komunikasi merupakan “jembatan” 

dalam menjalin hubungan sosial antara sesama personal. 

Susanto berpendapat bahwa hubungan sosial yang 

diinginkan bila seseorang merasa harga dirinya atau rasa 

amannya akan bertambah, dan hubungan ini akan 

direalisasikan dengan melakukan komunikasi secara 

harmonis.
9
 

 Dalam lingkungan keluarga, komunikasi antar 

anggota keluarga juga merupakan suatu hal yang sangat 

penting, khususnya antara orang tua dengan anak, dimana 

komunikasi sebagai alat atau sebagai media penjembatan 

dalam hubungan antar sesama anggota keluarga. Buruknya 

                                                           
7
 Ibid, 1. 

8
 Ibid, 1-2 

9
 Ibid, 2 
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kualitas komunikasi dalam keluarga akan berdampak buruk 

bagi keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga itu 

sendiri.
10

 

 Anak adalah titipan yang sengaja diberikan Allah 

kepada kita semua. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi 

yang bersih. Dalam hal ini tugas orang tua adalah mendidik 

dengan sebaik-baiknya. Orang tua merupakan sosok paling 

penting dalam membentuk karaktr anak selain guru di 

sekolah. Dalam satu hari, sebagian besar waktu anak 

dihabiskan bersama orang tua. Adapun kebersamaan anak 

bersama guru tidak lebih dari setengah hari.  Hal ini 

menunjukan bahwa orang tua mempunyai pengaruh lebih 

besar terhadap anak daripada guru.
 11

 

 Keluarga mempunyai fungsi penting bagi anak. 

Terlebih dalam pembentukan karakter atau kepribadian 

anak, keluarga mempunyai fungsi yang sangat signifikan.
 

Keluarga menjadi lingkunganpertama anak berinteraksi 

sebagai lembaga pendidikan yang tertua. Artinya, didalam 

keluarga proses pendidikan dimulai. Sehubungan dengan 

itu, orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-

anaknya. Orang tua yang amanah tentu selalu berusaha 

mendidik anak-anaknya menjadi baik. Orang tua wajib 

memberikan rangsangan kebaikan agar anak tumbuh 

menjadi pribadi yang baik dan luhur. Anak juga harus 

mendapatkan gambaran mengenai tata cara melakukan 

proses kebaikan.
 12

 

                                                           
10

 Ibid, 2. 
11

 Yunanto Muhadi, Sudah Benarkah Cara Kita Mendidik 

Anak,(Yogyakarta: Diva Press, 2016), 7. 
12

 Ibid, 8-9 
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 Zuhairini dalam Salmadina Saktiani, Berkaitan 

dengan amanah, Nabi Muhammad SAW mengingatkan 

dalam haditsnya:  

“Jika amanah itu disia-siakan, tunggulah saat 

kehancuran”.(HR. Al- Bukhori). 

 Dengan demikian menelantarkan anak sama halnya 

dengan menghancurkan kehidupannya dan ini sangat 

dilarang oleh agama. Mendidik anak merupakan tugas 

teramat mulia. Nabi bersabda: 

“Jika engkau mendidik anakmu dengan pendidikan yang 

baik, itu lebih utama daripada engkau bersedekah satu 

sha‟ gandum setiap hari.”13 

 Menjadi orangtua bijaksana, yang mampu 

mengasuh dengan bijaksana, sebenarnya bisa dilakukan 

oleh siapapun. Asal mau sabar dan belajar. Orang tua yang 

bijaksana akan memberi pengaruh yang sangat besar 

terhadap pertumbuhan perkembangan anak. Kelak setelah 

dewasa, anak akan menjadi “seorang” dipengaruhi pola 

asuh yang diberlakukan orangtuanya.14 

 Untuk itu mendidik anak membutuhkan 

pengetahuan yang cukup, keterampilan yang memadai, dan 

kesabaran yang ekstra. Sebab pendidikan adalah proses 

panjang pembentukan kepribadian. Orang tua perlu 

mengetahui kiat-kiat efektif dalam mendidik anak, terutama 

ketika anak belum memasuki usia sekolah. Jika kurang 

pengetahuan atau pengalaman, orang tua tidak mampu 

mengarahkan pendidikan yang baik. Berbagai keterampilan 

                                                           
13

 Saktiani…, 3 
14

 Isnanto, Mengasuh Anak…, 28. 
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dalam mengasuh anak juga perlu orang tua kuasai. Dan, 

sikap sabar ketika menghadapi anak, dalam kondisi apapun, 

sangat membantu keberhasilan pendidikan tersebut.
15

 

 Apabila orang tua menginginkan anak terbiasa 

bertutur kata santun kepada orang lain, maka sejak kecil 

sudah sepantasnya mereka memotivasinya untuk selalu 

berkomunisasi (bertutur) secara santun. Tidak hanya itu, 

orang tua perlu juga mengajarkan bagaimana etika 

menyapa dan berbicara santun sebagai contoh , mengawali 

ucapan salam sewaktu menyapa seseorang dan berbicara 

dengan nada sesopan mungkin sewaktu bertemu dengan 

orang lain dan melakukan pembicaraan.
16

 

 Menghidupkan tradisi komunikasi (musyawarah) 

tidak hanya dalam organisasi, dunia kerja, dunia politik, 

komunikas juga sangat diperlukan dalam kehidupan 

berumah tangga. Tidak hanya diterapkan ketika ada 

permasalahan yang serius, tetapi dalam kondisi apa pun 

komunikasi perlu juga diterapkan. Sebab, inti komunikasi 

(musyawarah) adalah membahas apa saja yang sekiranya 

dapat memberikan kebaikan bagi semua. Dalam kehidupan 

berumah tangga, komunikasi (musyawarah) merupakan 

salah satu cara yang dapat mengharmonisasikan dan 

menguatkan hubungan antar anggota keluarga terutama 

suami istri.
 17

 

                                                           
15

 Ibid, 28. 
16

 Ahmad Nizar Baiquni, Jika Salah Mengasuh Dan Mendidik 

Anak, Yogyakarta: Sabil, 2016), 128. 
17

 Alfon Pusungulaa dkk, Pola Komunikasi Keluarga Dalam 

Membentuk Karakter Anak Di Kelurahan Beo Talaud, (e-journal “Acta 

Diurna”Volume IV.No.5.Tahun 2015). 
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 Melalui komunikasi, berbagai masalah yang terjadi 

dalam rumah tangga dapat diselesaikan bersama-sama. 

Meskipun demikian, terkadang komunikasi (musyawarah) 

hanya dipahami sebagai upaya menyelesaikan kasus-kasus 

penting. Misalnya, orang tua komunikasi apabila anak 

mereka sedang bermasalah.
18

 

 Komunikasi sangat memiliki peran yang sangat 

penting dalam kehidupan sosial manusia. Komunikasi 

merupakan dasar dari seluruh interaksi antar manusia. 

Sering ditemui didalam keluarga inti dimana didalamnya 

terdapat ayah, ibu, kakak, dan adik tentu terdapat berbagai 

perbedaan dalam pola komunikasi.
 
Pola komunikasi 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.
 

Setiap keluarga selalu berbeda dengan keluarga lainya, 

dalam hal ini yang berbeda misalnya cara didik keluarga, 

keadaan ekonomi keluarga. Keluarga merupakan forum 

pendidikan yang pertama dan utama dalam sejarah hidup 

sang anak yang menjadi dasar penting dalam pembentukan 

karakter manusia itu sendiri.
19

 

 Pola komunikasi menurut Abdul Majid dalam 

bukunya Endang Lestari yang berjudul Komunikasi yang 

Efektif, ada dua model prosees komunikasi. (1) Model 

linier, model ini mempunyai ciri sebuah proses yang hanya 

terdiri dari dua garis lurus, dimana proses komunikasi 

berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. 

                                                           
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
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Berkaitan dengan model ini, ada yang dinamakan formula 

laswell.
 
Formula ini merupakan cara untuk menggambarkan 

sbuah  tindakan komunikasi dengan meenjawab pertanyaan 

: apa, siapa, bagaimana. (2) Model sirkuler, model ini 

ditandai dengan adanya unsure feedback. Pada model 

sirkuler ini, proses komunikasi berlangsung dua arah. 

Melalui model ini dapat diketahui efektif tidaknya suatu 

komunikasi, karena komunikasi dikatakan efektif apabila 

terjadi umpan balik dari pihak penerima pesan.
20

 

 Dengan demikian, proses komunikasi dapat 

berlangsung satu dan dua arah. Komunikasi yang dianggap 

efektif adalah komunikasi yang menimbulkan arus 

informasi dua arah, bahkan multi arah, yaitu dengan 

munculnya feedback dari pihak penerima pesan. Macam-

macam pola komunikasi ada tiga jenis yaitu (1) komunikasi 

sebagai aksi atau komunikasi satu arah, (2) komunikasi 

sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, (3) Komunikasi 

sebagai transaksi atau komunikasi banyak arahTerdapat 

beberapa teori tentang pola komunikasi.
21

 

 Pola komunikasi di dalam keluarga sering kali 

berkisar seputar model stimulus respon, model ABX dan 

interapersonal. Pertama, model stimulus-respons dianggap 

sebagai proses pertukaran atau pemindahan informasi atau 

gagasan. Proses ini bersifat timbal balik dan memiliki efek. 

Kedua, model ABX yakni menggambarkan seseorang “A” 

menyampaikan informasi kepada seseorang lainya “B” 

mengenai sesuatu. Ketiga, model interaksional menyatakan 

                                                           
20

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung : PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2013) 289. 
21

 Ibid, 289-290. 
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bahwa proses komunikasi digambarkan sebagai 

pembentukan makna, yakni penafsiran atas pesan atau 

perilaku orang lain oleh peserta komunikasi.pada jenis 

komunikasi interaktif suasana dialogis lebih terbuka, yang 

aktif tidak hanya orang tua ke anak, akan tetapi juga anak 

ke orang tua.
22

 

 Zuhairini dalam Salmadina Saktiani 

mengungkapkan bahwa orang tua memegang peranan 

penting dalam membentuk sikap religius anak.
 
Di sini letak 

tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya, 

karena anak adalah amanat Allah yang diberikan kepada 

kedua orang tua yang kelak akan diminta 

pertanggungjawaban atas pendidikan anak-anaknya.
 
Hal ini 

dimaksudkan agar kelak anak-anak itu akan dapat mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
 23

 

 Pendidikan Islam dalam keluarga ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap sikap religius anak, karena itu 

suasana pendidikan yang telah dialaminya pertama-tama 

akan selalu menjadi kenangan sepanjang hidupnya. 

Pendidikan Islam di dalam keluarga ini diperlukan 

pembiasaan dan pemeliharaan dengan rasa kasih sayang 

dari kedua orang tuanya. Hal ini adalah wajar karena masa 

kanak-kanak orang tua lah yang memegang peranan 

penting dalam pendidikan, sebagai akibat adanya hubungan 

darah.
24

 

                                                           
22

 Zeni Murtaflati Mizani, “Komunikasi Orang Tua Dan Anak 

Dalam Islam,“ Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis sains, vol ume 2 

Nomor 1 (2017), 98. 
23

 Saktiani, Peran Orang Tua…,7. 
24

 Ibid, 7. 
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 Sehingga terbentuk sikap religius pada anak seperti 

senyum, salam, sapa, dalam perspektif budaya menunjukan 

bahwa anak (komunitas) memiliki kedamaian, santun, 

saling tenggang rasa, toleran dan rasa hormat. Saling 

hormat dan toleran, saling menghormati antara yang muda 

dengan yang tua, kemudian dengan bimbingan dan ajaran 

dari keluarga terutama orang tua dengan pola komunikasi 

yang baik terwujud karakter religius lainya seperti kemauan 

anak melaksanakan puasa senin kamis, sholat duha, tadarus 

al-quran, dan shalat wajib secara berjamaah baik di rumah 

maupun di masjid.
25

 

 Berdasarkan hasil pengamatan  tanggal 25 Oktober 

2018, ditemukan beberapa tindakan positif yang dilakukan 

oleh anak usia sekolah dasar di dusun Pager desa Wonodadi 

Kulon. Tindakan positif tersebut adalah anak selalu 

senyum, salam, sapa terhadap orang lain, saling hormat dan 

toleran, shalat duha, shalat wajib berjamaah, tadarus Al-

Quran, dan yasin, itu semua keberhasilan dari didikan 

orang tua yang sudah membudaya pada anak. Dan yang 

sering terlihat adalah anak melaksanakan kegiatan TPA 

setiap sore hari. Dengan adanya budaya tersebut anak 

semakin rajin beribadah, mengerti agama, sopan kepada 

orang yang lebih tua, disiplin, dan toleran terhadap teman. 

 Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian bagaimana pola komunikasi 

keluarga dalam mendidik anak berkarakter religius yang 

dituangkan dalam skripsi dengan judul : POLA 

                                                           
25

 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius Di Sekolah, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2009) 117-121. 
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KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENDIDIK 

ANAK USIA SEKOLAH DASAR BERKARAKTER 

RELIGIUS DI DUSUN PAGER DESA WONODADI 

KULON KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN 

PACITAN. 

 

B. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada hal yaitu pola 

komunikasi keluarga dalam mendidik anak usia sekolah 

dasar berkarakter religius dan hasil dari pola komunikasi 

yang dilakukan keluarga dalam mendidik anak usia sekolah 

dasar berkarakter religius di dusun Pager desa Wonodadi 

Kulon. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola komunikasi yang digunakan keluarga 

atau orang tua dalam membentuk anak usia sekolah 

dasar berkarakter religius di dusun Pager desa 

Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo kabupaten 

Pacitan? 

2. Bagaimana hasil dari pola komunikasi yang digunakan 

keluarga dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius di dusun Pager desa Wonodadi 

Kulon kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pola komunikasi 

yang digunakan keluarga dalam membentuk anak usia 

sekolah dasar berkarakter religius di dusun Pager desa 
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Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo kabupaten 

Pacitan. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil dari pola komunikasi yang 

digunakan keluarga atau orang tua dalam membentuk 

anak usia sekolah dasar berkarakter religius di dusun 

Pager desa Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo 

kabupaten Pacitan 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan penelitian , maka 

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, khusus nya 

tentang pola komunikasi keluarga dalam mendidik anak 

sekolah dasar berkarakter reeligius. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Orang Tua 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi orang tua untuk mengarahkan 

anaknya menjadi pribadi yang religius. 

b. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan untuk lebih 

memperhatikan dan meningkatkan mutu pndidikan 

terutama dalam membentuk karakter religius pada 

anak 

c. Bagi Peneliti 
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 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

wahana dalam memperoleh informasi dan 

pengetahuan serta pengalaman, terutama tentang 

pola komunikasi keluarga dalam mendidik anak 

berkarakter religius. 

d. Bagi IAIN Ponorogo 

 Penelitian ini dapat memperkaya 

pengetahuan, juga dapat dijadikan dasar 

pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai 

minat pada kajian yang sama dan sekaligus sebagai 

penyelesaian tugas akhir pada mahasiswa, 

khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 6 

bab yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:  

 Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

 Bab II berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan atau kajian teori yang membahas tentang 

pola komunikasi keluarga dalam membentuk karakter 

religius anak usia sekolah dasar di dusun Pager desa 

Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan. 

Dalam bab ini diungkap mengenai pengertian komunikasi, 

dan pola komunikasi, bentuk-bentuk pola komunikasi, 

pengertian keluarga, hal yang melatar belakangi keluarga 
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dalam mendidik anak, peran orang tua dalam mendidik 

anak, pentingnya keluarga dalam mendidik anak, fungsi 

keluarga, hal yang perlu dilakukan orang tua dalam 

mendidik anak, komunikasi keluarga, pola komunikasi 

keluarga, fungsi komunikasi keluarga, manfaat komunikasi 

keluarga, tujuan komunikasi keluarga, pengertian karakter 

atau sikap religius, dan ciri-ciri anak berkarakter religius. 

 Bab III bab ini menjelaskan metode penelitian yang 

berisi tentang  pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

 Bab IV bab ini menjelaskan tentang temuan 

penelitian yang berisi deskripsi data secara umum dan 

deskripsi secara khusus. Deskripsi umum berupa profil 

dusun Pager atau desa Wonodadi Kulon, visi, misi, desa 

Wonodadi Kulon. Sedangkan deskripsi khusus berisi 

tentang hal pola komunikasi keluarga dalam mendidik anak 

usia sekolah dasar berkarakter religius di dusun Pager desa 

Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan. 

 Bab V merupakann pembahasan yang memuat 

gagasan-gagasan peneliti analisis data yang berisi tentang, 

analisis data tentang pola komunikasi yang digunakan 

keluarga dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius dan hasil dari pola komunikasi yang 

digunakan keluarga dalam medidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius di dusun Pager desa Wonodadi Kulon 

kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan. 
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 Bab VI merupakan titik akhir dari pembahasan yang 

berisi tentang kesimpulan dan saran serta penutup yang 

terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

 TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan 

dengan bahasan penelitian ini, peneliti juga melakukan 

telaah terhadap penelitian terdahulu yang ada relevensinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu 

yang ditemukan peneliti antara lain: 

1. Penelitian yang ditemukan oleh Titi Trismayani tahun 

2017 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 

yang berjudul “Pola Komunikasi Orang Tua Dalam 

Menanamkan Nilai-nilai Agama Kepada Anak (Studi 

pada Orang Tua Pekerja Pengupas Jagung di Jorong 

Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. 

Pasaman Barat). Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 

1) Pola Komunikasi Orang Tua Saat Berada Di Rumah 

Secara Verbal, Komunikasi dalam bentuk verbal adalah 

bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata yaang 

diucapkan secara lisan maupun tulisan yang sangat 

umum digunakan oleh banyak orang. Komunikasi lisan 

dapat di identifikasikan sebagai suatu proses dimana 

seorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan 

pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. 

Dari hasil penelitian penulis ditemukan pola 

komunikasi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 

agama kepada anak sebagai berikut: 
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a. Menanamkan nilai-nilai agama dengan 

mengingatkan waktu shalat. 

b. Menanamkan Nilai-nilai Agama dengan 

Pemahaman Sopan Santun 

c. Menanamkan Nilai-nilai Agama dengan Lemah 

Lembut. 

d. Menanamkan Nilai-nilai Agama dengan Ancaman. 

e. Menanamkan Nilai-nilai Agama dengan (Coersif) 

membujuk. 

f. Menanamkan Nilai-nilai Agama dengan 

Memberikan Motivasi berupa hadiah. 

Maka dari hasil penelitian tersebut penulis 

menyimpulkan orang tua telah berperan penting dalam 

menanamkan nilai-nilai agama terhadap anak. Orang 

tua mempunyai cara yang berbeda-beda dalam 

menyampaikan pola komunikasi menanamkan nilai-

nilai agama terhadap anak baik dalam ibadahnya, 

akhlaknya dan muamalahnya. Orang tua selalu 

mengingatkan anak-anaknya mengenai waktu shalat, 

mengulang membaca Al-Qur’an, melaksanakan puasa 

di bulan ramadhan, berbagai melalui berinfak dan 

bersikap sopan santun terhadap orang lain.  Cara yang 

dilakukan oleh orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 

agama kepada anak dalam melaksanakan ibadah, 

muamalah dan berakhlah yang baik. Menurut penulis 

adalah benar dan sesuai dengan ajaran Islam. 

Menerapkan pola komunikasi verbal dalam suatu 

kegiatan komunikasi antara individu atau kelompok 

yang mempergunakan bahasa sebagai alat perhubungan. 

Bahasa itu sendiri menurut Larry L. Barker memiliki 
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tiga fungsi, yaitu penamaan (naming atau labeling), 

interaksi dan transmisi informasi. Efektif tidaknya suatu 

kegiatan komunikasi tergantung dari ketepatan 

penggunaan kata-kata atau kalimat dalam 

menggungkapkan sesuatu. 2) Pola Komunikasi Orang 

Tua Saat Berada Di Rumah Secara Non Verbal   

Komunikasi non verbal adalah penciptaan dan 

pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata 

bahasa lisan dan tulisan seperti komunikasi yang 

menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang 

bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, 

kedekatan jarak dan sentuhan. Dengan pola komunikasi 

orang tua saat berada di rumah secara non verbal. Hasil 

penelitian penulis menunjukkan bahwa pola komunikasi 

orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada 

anak saat berada di rumah secara nonverbal dengan 

menanamkan nilai-nilai agama dengan berpamitan, 

menanamkan nilai-nilai agama dengan contoh 

(keteladanan) dan menanamkan nilai-nilai agama 

dengan hukuman telah menjadi perpaduan yang tidak 

bisa dipisahkan sesui dengan komunikasi nonverbal 

sesuai dengan fungsi pesan nonvebal menurut Mark L. 

Knapp menyebutkan lima fungsi pesan nonverbal yang 

dihubungkan dengan pesan verbal, yaitu repetisi, 

substitusi, kontradiksi, komplemen, dan aksentuasi. 

Dengan demikian dari hasil observasi dan wawancara 

penulis dengan orang tua baik dari segi komunikasi 

verbal maupun komunikasi nonverbal. Komunikasi 

yang dibangun orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 

agama kepada anak ditemukan pola komunikasi 
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keluarga  yang disampaikan oleh De Vito memberikan 

gambaran penulis bahwa pola komunikasi orang tua 

dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak 

menggunakan pola komunikasi persamaan (equality 

pattern), pola komunikasi seimbang terpisah (balance 

split pattern), pola komunikasi tak seimbang terpisah 

(unbalanced split pattern) dan pola komunikasi 

monopoli (monopoly pattern). Hal ini terjadi sesuai 

dengan cara kepemimpinan orang tua kepada anaknya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salmadina Saktiani 

tahun 2017 di IAIN Ponorogo, yang berjudul “Peran 

Orang Tua Dalam Membentuk Sikap Religius Anak Di 

Rumah (Studi Kasus Siswa Di MIN Manisrejo Madiun). 

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Sikap religius 

siswa MIN Manisrejo ditunjukkan dengan sikap 

keagaaman mereka yang taat. Dikarenakan orang tua 

mereka sudah menanamkan nilai-nilai keagamaan saat 

mereka masih usia dini. Siswa religius siswa MIN 

Manisrejo dideskripsikan ketika sudah di rumah dapat 

melaksanakan salat lima waktu dengan tepat bahkan 

beberapa waktu ada yang berjamaah di masjid. Dapat 

menghafal gerakan wudhu beserta doa dan urutan-

urutannya, menghafal surat-surat pendek dan hadits-

hadits yang sederhana. 2) Peran orang tua dalam 

membentuk sikap religius anak di rumah sangatlan 

penting. Mengingat keluarga terutama orang tua adalah 

sekolah pertama bagi anak. Dan orang tua yang 

memiliki itensitas pertemuan yang banyak dengan anak 

daripada dengan guru atau teman sebayanya ketika 

berada di luar rumah. Antara lain orang tua sebagai 
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pendamping ketika anak belajar dan bermain dengan 

teman sebayanya. Dan orang tua sebagai pihak pertama 

bagi anak untuk pembinaan iman dan tauhid. 3) Upaya 

yang dilakukan orang tua untuk membentuk sikap 

religius anak di rumah banyak sekali. Namun pada 

dasarnya semua cara tetaplah sama karena memiliki 

satu tujuan yaitu untuk menanamkan sifat religius 

kepada anak dari kecil. Antara lain, dengan pembiasaan 

yaitu dengan dibiasakan membaca doa ketika akan 

melakukan pekerjaan, dibiasakan salat tepat waktu 

apalagi subuh untuk tidak kesiangan, dibiasakan tepat 

waktu dalam melaksakanan kewajiban. Adapun dengan 

cara lain adalah memberikan hukuman ringan apabila 

anak tidak melaksanakan kewajiban dengan 

sebagaimana mestinya. Namun hukuman dari orang tua 

juga harus sepadan dengan penghargaan apabila mereka 

berperestasi. Cara lain dengan melakukan metode 

cerita. Sesungguhnya metode cerita tidak digunakan 

untuk menghantarkan anak pada tidur saja, namun juga 

menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri anak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fresilia Dwi Lestari 

tahun 2016 di STAIN Ponorogo, yang berjudul 

“Penanaman Nilai-nilai Keagamaan pada Anak Usia 

Sekolah Dasar di Lingkungan Keluarga Desa Tahunan 

Baru Tegalombo Pacitan”. Adapun hasil dari penelitian 

ini yaitu: 1) proses penanaman nilai-nilai keagamaan 

dilakukan dengan cara menanamkan nilai keagamaan 

sejak anak berusia dini seperti dikenalkan tentang 

pengertian keagamaan dan hal-hal yang berkaitan 

dengan keagamaan, melatih anak dalam kegiatan 
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sehari-hari seperti mengajari mereka salat, wudhu, 

adzan, sopan santun, sedekah, dan mengikutkan anak 

dalam kegiatan keagamaan (TPA), 2) metode yang 

digunakan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan 

pada anak usia sekolah dasar yaitu metode pembiasaan, 

metode kisah Qur’ani, metode keteladanan, metode 

pemberian ganjaran, dan metode nasihat. 3) materi-

materi keagamaan yang diajarkan pada anak usia 

sekolah dasar yang mencakup tiga pokok ajaran agama 

yaitu aqidah, ibadah, dan akhlak . 

 Antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

terdapat persamaan dan perbedaan. Sebagaimana dalam 

tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Pola Komunikasi 

Orang Tua Dalam 

Menanamkan 

Nilai-nilai 

Agama Kepada 

Anak (Studi pada 

Orang Tua 

Pekerja Pengupas 

Jagung di Jorong 

Bandarejo Nagari 

Lingkuang Aua 

Kec. Pasaman 

Fokus 

permasalahan 

sama-sama 

meneliti pola 

komunikasi 

orang tua 

atau keluarga, 

dan 

menggunakan 

metode atau 

teknik 

pengumpulan 

Fokus 

permasalahan di 

samping terkait 

menanamkan 

nilai-nilai 

agama kepada 

anak, 

sedangkan 

fokus 

permasalahan 

yang peneliti 

lakukan terkait 



30 
 

Kab. Pasaman 

Barat) 

data 

observasi dan 

wawancara 

dalam mendidik 

anak 

berkarakter 

religius dan 

hasil dari pola 

komunikasi 

yang digunakan 

orang tua dalam 

mendidik anak 

2. Peran Orang Tua 

Dalam 

Membentuk 

Sikap Religius 

Anak Di Rumah 

(Studi Kasus 

Siswa Di MIN 

Manisrejo 

Madiun). 

Sama-sama 

menggunakan 

metode atau 

teknik 

pengumpulan 

data 

observasi dan 

wawancara. 

Fokus 

permasalahan di 

samping terkait 

sikap religius 

siswa, peran 

orang tua dalam 

membentuk 

sikap religius 

siswa, dan 

upaya yang 

dilakukan orang 

tua dalam 

membentuk 

sikap religius 

anak. 

Sedangkan 

fokus 

permasalahan 

yang peneliti 

lakukan terkait 
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pola 

komunikasi 

keluarga dalam 

mendidik anak 

berkarakter 

religius dan 

hasil dari pola 

komunikasi 

yang digunakan 

orang tua dalam 

mendidik anak 

3. Penanaman Nilai-

nilai Keagamaan 

pada Anak Usia 

Sekolah Dasar di 

Lingkungan 

Keluarga Desa 

Tahunan Baru 

Tegalombo 

Pacitan 

Sama-sama 

menggunakan 

metode atau 

teknik 

pengumpulan 

data 

observasi dan 

wawancara. 

Fokus 

pemasalahan di 

samping terkait 

menanamkan 

nilai- nilai 

keagamaan 

anak, 

Sedangkan 

fokus 

permasalahan 

yang peneliti 

lakukan terkait 

pola 

komunikasi 

keluarga dalam 

mendidik anak 

berkarakter 

religius dan 
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hasil dari pola 

komunikasi 

yang digunakan 

orang tua dalam 

mendidik anak 

 

B. Kajian Teori 

1. Komunikasi dan Pola Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

  Secara etimologi (bahasa), kata 

“komunikasi” berasal dari bahasa inggris 

“communication” yang mempunyai akar kata dari 

bahasa latin “comunicare”. Kata “comunicare” 

sendiri memiliki tiga kemungkinan arti yaitu; 

membuat sesuatu menjadi umum, berarti saling 

memberi sesuatu sebagai hadiah, dan membangun 

pertahanan bersama. Sedangkan secara 

epistemologis (istilah), terdapat ratusan uraian 

eksplisit (nyata) dan implicit (tersembunyi) untuk 

menggambarkan definisi komunikasi. Diantara 

ratusan definisi tersebut, beberapa diantaranya 

yaitu; komunikasi adalah yang disampaikan dari 

satu tempat ke tempat lain, kmunikasi meliputi 

semua prosedur dimana pikiran seseorang 

memengaruhi orang lain, dan komunikasi adalah 

proses pertukaran informasi yang biasanya melalui 

system symbol yang berlaku umum.
 26

 

                                                           
26

 Muhamad Mufid,Komunikasi dan regulasi Penyiaran, (Jakarta: 

Prenada Media, 2005), 1. 
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  Setiap orang yang hidup dalam 

masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, 

secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. 

Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi 

hubungan sosial. Secara etimologis atau menurut 

asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa 

latin communicatio.
 
Kata ini bersumber dari kata 

communis. Arti komunikasi disini adalah sama, 

dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna 

dalam satu hal.
 
Jadi komunikasi berlangsung apabila 

antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan 

makna mengenai satu hal yang dikomunikasikan.
 27

 

  Komunikasi secara terminologis pada 

umumnya diartikan sebagai hubungan atau 

kegiatan-kegiatan yang kaitanya dengan masalah 

hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukar 

menukar pendapat antar manusia baik individu 

maupun kelompok. Secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi adalah 

penyampaian informasi dari seseorang kepada orang 

lain.
 

Komunikasi akan dapat berhasil apabila 

sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua 

belah pihak, si pengirim dan si penerima informasi 

dapat memahaminya. Jadi, komunikasi adalah 

pernyataan manusia, sedangkan pernyataan tersebut 

dapat dilakukan dengan kata-kata tertulis ataupun 

                                                           
27

 Mukhlison Effendi, Komunikasi Orang Tua Dengan 

Anak:Keharusan yang sering terabaikan, (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2012), 5-8. 
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lisan, itu dapat dilakukan juga dengan isyarat-

isyarat atau simbol-simbol.
28 

 

b. Pengertian Pola Komunkasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola 

diartikan sebagai bentuk (struktur)yang tetap. 

Sedangkan komunikasi (1) Komunikasi adalah 

proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide 

yang disampaikan.
 

(2) Komunikasi adalah 

pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 

dua orang atau lebih dengan cara yang tepat 

sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
 

Dengan demikian, pola komunikasi di sini 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.
29

 

 Bambang  Marhijanto dalam Titi 

Trismayani, pola diartikan sebagai gambar untuk 

contoh baik corak, model cara kerja dan bentuk.
 30

 

Melliarni Rusli dala Titi Trismayani, Oleh karena 

itu pola adalah sinonim dari kata bentuk, cara atau 

model, sehingga pola komunikasi adalah cara atau 

bentuk tenik penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada penerima pesan (komunikan). Dalam ilmu 

komunikasi pola komunikasi adalah sebagai berikut, 

                                                           
28

 Ibid, 8. 
29

 Syaiful Bahri Djamrah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak 

Dalam Keluarga (Sebuah Perspektif Pendidikan Islam), (Jakarta, PT 

RINEKA CIPTA, 2004), 1. 
30

 Trismayani, “Pola Komunikasi…, 19. 
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pola komunikasi informatif, komunikasi persuasif 

dan komunikasi intruktif/coersif.
31 

Hafied Cangara 

dalam Titi Trismayani, Informatif yaitu memberikan 

keterangan-keterangan dan komunikan mengambil 

kesimpulan sendiri,
32

  Onong Uchjana Efenndi 

dalam Titi Trismayani, artinya komunikator 

menyampaikan pesan sifatnya hanya sebagai 

pemberi keterangan atau informasi saja. Seperti Ibu 

memberikan penjelasan tentang hidup 

bermasyarakat, keluarga dan pendidikan kepada 

anaknya. Persuasif yaitu bujukan, rayuan dan 

menyakinkan komunikan, yakni komunikator 

dengan sadar mengubah tingkah laku komunikan 

dengan cara membujuk, rayuan tanpa dengan 

kekerasan atau paksaan.
 33

 

 Persuasi lawannya adalah coersi (paksaan).
 
 

Pola persuasi membangkitkan pengertian dan 

kesadaran seseorang apa yang disampaikan 

komunikator akan memberikan rupa pendapat atau 

sikap sehingga ada perubahan.
 

Seperti dalam 

hubungan orang tua dengan anak, jika orang tua 

sebagai komunikator mampu membujuk anaknya 

untuk berbuat baik atau mendengarkan arahannya 

maka dengan sendirinya akan ada respon dari 

komunikan.
 

Coersif (kekerasan/paksaan) yaitu 

memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi.
34
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 Bentuk yang terkenal dari penyampaian ini 

adalah agritasi dengan penekanan-penekanan yang 

menimbulkan tekanan bathin dan ketekutan bagi 

penerima pesan. Coersif dapat berupa perintah, 

intruksi dan sebagainya. Pola coersif adalah 

mengubah perilaku komunikator dengan 

menggunakan ancaman,
 

atau sanksi misalnya 

perintah, intruksi baik langsung maupun tidak 

langsung. Pola komunikasi adalah komunikasi yang 

mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari 

seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang 

(sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung 

(tatap-muka) ataupun melalui media, seperti surat 

(selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau 

televisi.
35

 

2. Bentuk-bentuk Pola Komunikasi 

a. Komunikasi Antar Individu 

 Komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi 

yang dapat berlangsung antara dua orang yang 

memang sedang berdua-duaan atau antara dua orang 

dalam suatu pertemuan. Pentingnya situasi 

komunikasi antar pribadi ialah karena prosesnya 

memungkinkan berlangsung secara dialogis, dimana 

selalu lebih baik daripada secara monologis. 

Monolog menunjukkan suatu bentuk komuikasi di 

mana seorang berbicara, yang lain mendengarkan, 

jadi tidak dapat interaksi. Dialog adalah bentuk 

komunikasi antar pribadi yang menunjukkan adanya 
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interaksi. Mereka yang terlibat dalam komunikasi 

bentuk ini berfungsi ganda, masing-masing menjadi 

pembicara dan pendengar secara bergantian.
36

 

b. Komunikasi Kelompok Kecil 

Ngalimun dalam Titi Trismayani, 

komunikasi kelompok kecil diartikan sebagai 

“proses pertukaran pesan verbal dan nonverbal 

antara tiga orang atau lebih anggota kelompok yang 

bertujuan untuk saling mempengaruhi. Karena 

konteks komunikasi ini melibatkan tiga orang atau 

lebih, maka tingkat ke akraban, partisipasi, dan 

kepuasannya cenderung lebih rendah bila 

dibandingkan dengan komunikasi dua orang. 

Komunikasi kelompok kecil dapat terjadi di mesjid, 

gereja, dalam lingkungan sosial, dalam organisasi, 

dalam bidang pengobatan, dan lain-lain.
37

 

c. Komunikasi Organisasi 

 Arni Muhammad dalam Titi Trismayani, 

komunikasi organisasi adalah proses menciptakan 

dan saling menukar pesan dalam satu jaringan 

hubungan yang saling tergantung satu sama lain 

untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau 

yang selalu berubah-berubah.
38

 

d. Komunikasi Masa 

Herdiyan Maulana dalam Titi Trismayani, 

komunikasi massa adalah pesan yang 
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dikomunikasikan melalui media massa pada 

sejumlah besar orang. Sedangkan menurut Garbner 

komunikasi massa adalah produksi dan distribusi 

yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus 

pesan yang kontiniu serta paling luas dimiliki orang 

dalam masyarakat industri).
39

 

e. Komunikasi Antar Budaya 

 Ngalimun dalam Titi Trismayani, 

komunikasi antarbudaya (intercultural 

communication) adalah proses pertukaran pikiran 

dan makna antara orang-orang berbeda budaya. 

Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang 

berbeda bangsa, kelompok ras, atau komunitas 

bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi 

antarbudaya.  Komunikasi antarbudaya pada 

dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh 

terhadap aktivitas komunikasi apa makna pesan 

verbal dan nonverbal menurut budaya-budaya 

bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan, 

bagaimana cara mengkomunikasikannya (verbal 

nonverbal), kapan mengkomunikasikannya.
40

 

3. Mendidik Anak Dalam Keluarga 

a. Pengertian Keluarga 

 Keluarga dimaknai sebagai ibu bapak 

dengan anak-anaknya; seisi rumah; dan anak bini. 

Keluarga adalah satuan terkecil kelompok orang 

dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri 
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atau suami, istri, dan anak-anak mereka. Keluarga 

juga bisa berkembang anggotanya ketika dalam satu 

rumah tangga (keluarga) ditambah kerabat atau 

saudara lainnya, seperti bapak dan ibu atau saudara-

saudara dari suami atau saudara dari istri.
 41

 

 Keluarga adalah satu-satunya system social 

yang diterima oleh semua masyarakat, baik yang 

agamis maupun nonagamis. Keluarga memiliki 

peran, posisi, dan kedudukan yang bermacam-

macam di tengah-tengah masyarakat. Sebagai 

lembaga terkecil dalam masyarakat, keluarga juga 

memiliki peran yang sangat penting dan cukup luas. 

Bagi anak, keluarga merupakan lingkungan pertama 

untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, maupun 

psikis. Oleh karena itu, keluarga ini memiliki peran 

yang sangat penting bagi anak untuk membangun 

fondasi pendidikan yang amat menentukan baginya 

dalam mengikuti proses-proses pendidikan 

selanjutnya. Keluarga merupakan unsur terpenting 

dalam pembentukan kepribadian anak pada fase 

perkembangan.
42 

 
Berbeda dengan fase-fase berikutnya, fase 

perkembangan ini memiliki peran yang besar dalam 

penentuan kecendeungan-kecenderungan anak. 

Keluarga juga bertanggung jawab  untuk 

mempersiapkan anak untuk berbaur dengan 

masyarakat. Peran keluarga yang lain adalah 
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mengajarkan kepada anak tentang peradaban dan 

berbagai hal yang ada di dalamnya, seperti nilai-

nilai social, tradisi, prinsip, keterampilan, dan pola 

perilaku dalam segala aspeknya. Dalam hal, ini 

keluarga harus benar-benar berperan sebagai sarana 

pendidik dan pemberi nilai-nilai budaya yang 

mendasar dalam kehidupan anak. Untuk itu, 

keluarga atau kedua orang tua harus membekali 

anak dengan pengetahuan bahasa dan agama, 

mengajarkan berbagai pemikiran, kecenderungan, 

dan nilai-nilai karakter yang baik.
43

 

b. Hal Yang Melatar Belakangi  Keluarga Dalam 

Mendidik Anak 

 Dalam filsafat pendidikan, pendidik dikenal 

dalam dua kategori, yaitu pendidik profesi dan 

pendidik kodrati. Pendidik kodrati, yaitu orang yang 

memang secara fitrahnya mempunyai kewajiban 

atau panggilan untuk mendidik. Orang tua bisa juga 

disebut sebagai pendidik utama dan pertama bagi 

anak-anak mereka. Dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan. Oleh karena itu, bentuk 

pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan 

keluarga. Dalam keluarga (satu rumah tangga), yang 

berperan sebagai pendidik tidak selalu berarti bapak 

dan ibu, tetapi semua orang dewasa yang secara 

sadar dapat memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak di rumah. Hubungan sosial, 

perkataan, perilaku, dan tindakan apa pun dari 
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setiap orang dewasa dalam rumah dapat 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak.
 44

 

c. Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak 

 Seorang ibu akan mengasihi dan 

menyayangi anaknya secara murni dan tanpa 

pamrih. Ia mencintai anak-anaknya dari lubuk 

hatinya yang paling dalam dan benar-benar bersedia 

mengorbankan kepentingan pribadinya demi 

kepentingan anak-anaknya. Kunci keberhasilan 

seorang ibu dalam membesarkan, memelihara, dan 

mengantarkan kesuksesan anak-anaknya adalah 

ketekunan, kesabaran, keuletan dengan sgala 

kelembutan dan kasih sayangnya. Karenanya dalam 

banyak hal, anak lebih dengan seorang ibu daripada 

ayahnya.
45 

 

 Posisi ayah (atau suami) dalam suatu rumah 

tangga adalah sebagai kepala keluarga. Dengan 

posisi itu, peran seorang ayah menjadi sangat 

strategis dalam menentukan arah kehidupan 

keluarganya. Hubungan ayah dengan anak, pada 

umumnya memang tidak sedekat seperti hubungan 

ibu dengan anak-anaknya. Tetapi, banyak anak yang 

menjadikan figur seorang ayah menjadi idolanya 

sehingga banyak anak yang berusaha untuk 

mengidentifikasikan dirinya dengan ayah. Sebagai 

kepala keluarga ayah harus dapat mengendalikan 
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anggota keluarganya di dalam rumah agar mengarah 

pada situasi yang mendukung terlaksananya proses 

pendidikan agama (Islam).
46

 

 Seorang ayah harus memiliki sifat tegas, 

tetapi saat bersamaan penuh kasih dan perhatian. 

Hal yang terpenting adalah keteladananya. 

Membawa anak ke masjid, langgar atau mushala 

adalah kebiasaan utama yang harus terus dilakukan, 

terutama pada anak laki-laki dan menyuruh anak 

perempuan untuk berjamaah dengan ibunya 

walaupun hanya sekali dalam sehari. Seorang ayah 

adalah pengambil keputusan dalam keluarga. 

Tetapi, ayah yang baik adalah tidak lupa untuk 

mendengarkan pendapat anggota keluarganya yang 

lain sebelum mengambil keputusan.
 
Dalam keluarga 

ayah juga sebagai tulang punggung keluarga dalam 

mencari nafkah kehidupan.
 47

 

d. Pentingnya Keluarga Dalam Mendidik Anak 

 Keluarga mempunyai fungsi penting bagi 

anak. Terlebih dalam pembentukan kepribadian 

anak, keluarga mempunyai fungsi yang sangat 

signifikan. Keluarga menjadi lingkungan pertama 

anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang 

tertua. Artinya, di dalam keluarga proses pendidikan 

dimulai.
 48
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 Pentingnya keluarga dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Sebagai pengalaman pertama masa kanak-

kanak. 

2) Menjamin kehidupan emosional anak.
 
 

3) Menanamkan dasar pendidikan moral pada 

anak. 

4) Memberikan dasar pendidikan sosial 

5) Bertanggung jawab dalam memotivasi dan 

mendorong keberhasilan anak 

6) Memberi kesempatan belajar dengan 

mengenalkan berbagai ilmu pengetahuan 

7) Menjaga kesehatan anak sehingga dapat 

menjalankan proses belajar secara nyaman dan 

utuh. 

8) Memberikan kebahagaan dunia dan akhirat 

dengan memberikan pendidikan agama sesuai 

ketentuan Tuhan Yang maha Esa sebagai tujuan 

akhir manusia.
49

 

e. Fungsi Keluarga 

 Fungsi keluraga ini dapat diklasifikasikan ke 

dalam fungsi-fungsi berikut: 

1) Fungsi Biologis  

 Keluarga dipandang sebagai pranata 

sosial yang memberikan legalitas, kesempatan 
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dan kemudahan bagi para anggotanya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar biologisnya.
 50 

2) Fungsi Ekonomis 

 Keluarga (dalam hal ini ayah) 

mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota 

keluarganya (istri dan anak).
51

 

 

3) Fungsi Pendidikan (Edukasi) 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

pertama dan utama bagi anak.
52

 

4) Fungsi Sosialisasi 

Keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat 

yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-

peran hidup dalam masyarakat yang harus 

dilaksanakan oleh para anggotanya.
 53

 

5) Fungsi Perlindungan (Protektif) 

Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para 

anggota keluarganya dari gangguan, ancaman, 

atau kondisi yang menimbulkan 

ketidaknyamanan (fisik dan psikologis) para 

anggotanya.
 54
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6) Fungsi Rekreatif 

Keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan 

yang memberikan kenyamanan, keceriaan, 

kehangatan, dan penuh semangat bagi 

anggotanya.
 55

 

7) Fungsi Agama (Religius) 

Keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama 

kepada anak agar mereka memiliki pedoman 

hidup yang benar.
56

 

f. Hal-hal Yang Perlu Dilakukan Keluarga Dalam 

Mendidik Anak Berkarakter Religius 

1) Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Akidah 

 Bagi umat muslim, mempelajari ilmu 

akidah hukumnya wajib. Sebab, dengan 

mempelajari ilmu akidah, orang akan 

memahami sifat-sifat Allah Swt. Tidak hanya 

itu, dengan pemahaman ilmu akidah yang 

mendalam, seorang muslim menjadi mampu 

menjalankan perintah Allah Swt. dengan 

khusyuk sehingga membekas dalam perilaku 

keseharianya. Orang seperti itu akan menjadi 

pribadi yang tenang, jujur, tidak suka menyakiti 

hati orang lain, dan lain sebagainya.
 57

 

 Orang tua harus mempelajari ilmu 

akidah agar mereka tidak salah dalam mengurus, 

mendidik, dan bertanggung jawab terhadap diri 

sendiri dan anggota keluarga, terutama 

                                                           
55

 Ibid, 38. 
56

 Ibid, 38. 
57

 Baiquni, Jika Salah Mengasuh...,135. 



46 
 

mengenai keimanan dan tingkat keagamaan 

anak mereka.
 
Orang tua yang memahami ilmu 

akidah pasti memiliki prioritas tentang hal yang 

utama dan yang perlu diajarkan pertama kali 

kepada anak.
58

 

Setelah mempelajari sendiri ilmu akidah, 

maka tugas orang tua selanjutnya ialah 

mengajarkan ilmu tersebut kepada anakmereka 

dan seluruh anggota keluarga. Berikut beberapa 

hal yang perlu diajarkan kepada anak terkait lmu 

akidah. Pertama, mengajarkan sifat-sifat Allah 

baik yang wajib, mustahil, maupun jaiz. Kedua, 

mengajarkan masalah keimanan, yakni 

memperkenalkan anak dengan rukun iman dab 

rukun Islam. Ketiga, memperkenalkan anak 

akan adanya pahala dan dosa. Anak yang sudah 

memahami keberadaan pahala dan dosa, maka ia 

akan belajar memperbaiki dirinya sendiri tanpa 

harus dipaksa dan diawasi.
59

 

2) Mempelajari dan Memperkenalkan Ilmu Akhlak 

Dalam keluarga, orag tua memiliki kewajiban 

mengajarkan ilmu akhlak kepada anak.  

 Orang tua bertanggung jawab 

memperkenalkan anak mereka bagaimana cara 

berperilaku yang baik. Anak yang sejak dini 

sudah dididik dengan ilmu akhlak, maka ia akan 

tumbuh menjadi orang yang berkarakter, selalu 
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memiliki pikiran positif, dan berkelakuan baik. 

Karena itu, orang tua semestinya memiliki dasar 

pengetahuan akhlak yang baik agar mampu 

mengarahkan dan membimbing  anak. Sebab, 

tidak mungkin orang tua mampu mengajarkan 

yang baik kepada anak jika mereka belum atau 

tidak memiliki pengetahuan dasar tentang 

konsep akhlak yang baik.
60

 

 Poin penting dari ilmu akhlak yang perlu 

diajarkannsedari dini oleh orang tua kepada 

anak mereka ialah: Pertama, mengajarkan cara 

berbicara yang santun. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengajarkan anak untuk berbicara 

dengan ramah dan sopan pada orang lain, tidak 

berteriak-teriak apalagi membentak-bentak. 

Kedua, mengajarkan anak terbiasa berkata jujur. 

Jika anak jujur, maka hendaknya orang tua 

memberi pujian. Ketiga, melatih anak untuk 

menghormati orang tua. Keempat, membiasakan 

anak mengucapkan “terima kasih” ketika diberi 

sesuatu oleh orang tua maupun orang lain.
 61

 

3) Menanamkan Sikap Cinta Beribadah Kepada 

Allah Swt 

 Sebaiknya, orang tua menanamkan cinta 

beribadah kepada Alah Swt dalam diri anak 

semenjak ia masih dalam kandungan atau sedari 

anak masih kecil. Saat itu merupakan waktu 
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yang paling tepat untuk mengajarkan sikap cinta 

beribadah kepada Allah Swt. Jika rasa cinta 

beribadah kepada Allah Swt sudah melekat kuat 

dalam hati anak, maka ia akan selalu antusias 

menjalankan semua perintah-Nya dan 

bersungguh-sungguh menjauhi larangan-Nya. 

Dengan kata lain, orang yang telah mencintai 

Allah akan menuruti segala perintah-Nya. 

Diantara sekian banyak perintah Allah Swt yang 

utama ialah mengerjakan shalat wajib lima 

waktu.
62

 

4) Menjadikan Diri Sebagai Tauladan 

 Orang tua, baik ayah maupun ibu, 

keduanya merupakan pemimpin bagi anak. 

Kepemimpinan orang tua akan dinilai berhasil 

apabila keduanya tidak hanya sekedar memberi 

nasihat, perintah, dan membuat berbagi 

peraturan, tetapi juga dengan keteladanan dari 

keduanya yang pantas dipercontohkan kepada 

anak mereka. Nasihat orang tua menjadi lebih 

efektif jika disampaikan melali sebuah 

keteladanan. Artinya, orang tualah yang 

menempatkan diri sebagai sosok teladan bagi 

anak-anak mereka. Tanpa sebuah keteladanan 

yang baik dari orang tuanya, anak mustahil 

menjadi orang yang baik. Sebab, pada dasarnya, 

anak itu menirukan atau bercermin kepada 

orang tuanya. Jika orang tua senang berbuat 
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kebaikan, maka anak akan termotivasi 

melakukan semua hal yang baik, begitu pula 

sebaliknya.
63

 

5) Menghidupkan Tradisi Musyawarah Dalam 

Keluarga 

 Dalam kehidupan berumah tangga, 

musyawarah merupakan salah satu cara yang 

dapat mengharmoniskan dan menguatkan 

hubungan antar anggota keluarga. Melalui 

musyawarah, berbagai masalah yang terjadi 

dalam rumah tangga dapat diselesaikan 

bersama-sama. Oleh sebab itu, musyawarah 

sangat diperlukan dalam keluarga. Setidaknya, 

dengan menghidupkan tradisi musyawarah 

dalam keluarga, hubungan emosional antara 

anak dan orang tua dapat terjalin. Dengan 

demikian, antar anggota keluarga dapat saling 

menasehati, mengingatkan, dan memberi solusi 

satu sama lain.
64

 

6) Memotivasi Dalam Keluarga 

 Motivasi merupakan suatu 

rangsangan yang dilakukan dengan halus. 

Biasanya, motivasi dilakukan untuk mendorong 

orang agar melanjutkan apa yang telah 

dilakukanya. Apabila orang tua menginginkan 

anak terbiasa bertutur kata santun kepada orang 

lain, maka sejak kecil sudah sepantasnya mereka 
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memotivasinya untuk selalu bertutur kata 

santun. Sebagai contoh, mengawali ucapan alam 

sewaktu menyapa seseorang dan berbicara 

dengan nada sesopan mungkin sewaktu bertemu 

dengan orang lain dan melakukan 

pembicaraan.
65

 

7) Banyak Berdoa 

 Doa merupakan salah satu bentuk ibadah 

dalam agama Islam. Berdoa merupakan perintah 

Allah Swi yang menjadi suatu kewajiban umat 

Islam.  Orang yang tidak mau berdoa kepada 

Allah Swt termasuk orang sombong. Berdoa 

akan bernilai ibadah apabila doanya itu 

ditunjukan hanya kepada Allah Swt.
66

 

4. Komunikasi Keluarga 

 Komunikasi adalah proses menyampaikan 

pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, dari 

pengertian ini, minimal mengandung tiga kata kunci 

yaitu komunikator, pesan, dan komunikan.
67

  

a. Komponen-komponen Komunikasi Keluarga 

1) Komunikator 

 Komunikator adalah orang yang 

pertama-tama akan mengirim sinyal komunikasi 

melalui pesan yang akan disampaikannya. Siapa 

pun yang ada dalam keluarga dapat menjadi “si 

pengirim pesan.” Maksudnya, setiap anggota 
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keluarga berpotensi menjadi pengirim pesan 

(sender). Pengirim pesan di dalam keluarga 

sebagai pendidik pertama dan utama adalah 

orang tua; ayah dan ibu.
68

 

2) Pesan 

Pesan (Message) adalah pesan yang 

ingin disampaikan oleh orang yang ingin 

menyampaikan pesan tersebut. pesan dapat 

berupa pelajaran (nilai-nilai), nasihat, keinginan, 

harapan, idea tau gagasan, perasaan hati seperti: 

rasa cinta, benci, bahagia, kecewa, susah, 

senang, dan sebagainya. Pesan yang 

disampaikan pun dapat diutarakan dalam bahasa 

verbal dan nonverbal.
69

 

3) Komunikan 

Komunikan adalah penerima pesan. 

Dalam keluarga, orang yang akan banyak 

menerina pesan adalah anak atau orang tua itu 

sendiri atau mungkin juga anggota lainnya yang 

berada dalam keluarga tersebut. sebagai 

seseorang penerima pesan, hendaknya mampu 

menerima isi pesan dengan baik. Agar pesan 

dapat diterima dengan baik dan tepat, pesan 

tentunya harus disampaikan sejelas dan 

sesingkat mungkin. Pada saat menyampaikan 

pesan harus dihindari penggunaan bahasa yang 

ambigu (memiliki arti ganda/multitafsir), atau 
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yang kurang dapa dipahami oleh isi si penerima 

pesan. Selain itu juga, pengirim pesan harus 

berusaha menghindari gangguan yang mungkin 

dapat menghalangi pesan sampai dengan jelas 

dan tepat pada si penerima pesan.
70

 

 Dalam kegiatan perkomunikasian, ketiga 

komponen itulah yang berinteraksi. Ketika satu pesan 

disampaikan oleh komunikator dengan perantara media 

kepada komunikan, maka komunikator 

memformulasikan pesan yang akan disampaikannya 

dalam bentuk kode tertentu, yang sedapat mungkin 

dapat ditafsirkan oleh komunikan dengan baik. Berhasil 

tidaknya komunikasi atau tercapai tidaknya tujuan 

komunikasi tergantung dari ketiga komponen tersebut.
 

71
 

b. Keberhasilan Komunikasi 

 Ketercapaian tujuan komunikasi merupakan 

keberhasilan komunikasi. Keberhasilan itu 

tergantung dari berbagai faktor sebagai berikut 

1) Komunikator 

Komunikator merupakan sumber dan 

pengirim pesan. Kepercayaan penerima pesan 

pada komunkator serta kerampilan komunikasi 

dalam melakukan komunikasi menentukan 

keberhasilan komunikasi.
72
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2) Pesan yang Disampaikan 

Keberhasilan komunikasi tergantung 

dari: daya tarik pesan, kesesuaian pesan dengan 

kebutuhan penerima pesan, lingkup pengalaman 

yang sama antara pengirim dan penerima pesan 

tersebut, serta peran pesandalam memenuhi 

kebutuhan penerima pesan.
 73

 

3) Komunikan 

 Keberhasilan komunikasi tergantung 

dari: kemampuan komunikan menafsirkan 

pesan, komunikan sadar bahwa pesan yang 

diterima memenuhi kebutuhannya, dan 

perhatian komunikan terhadap pesan yang 

diterima.
74

 

4) Konteks 

  Komunikasi berlangsung dalam setting 

atau lingkungan tertentu. Lingkungan yang 

kondusif (nyaman, menyenangkan, aman, 

menantang) sangat menunjang keberhasilan 

komunikasi.
75

 

5) Sistem Penyampaian 

 Sistem penyampaian pesan berkaitan 

dengan metode dan media. Metode dan media 

yang sesuai dengan berbagai jenis indra 

penerima pesan yang kondisinya berbeda-beda 
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akan sangat menunjang keberhasilan 

komunikasi.
 76

 

 

5. Pola Komunikasi Keluarga 

a. Pola Komunikasi Dalam Keluarga 

 Komunikasi adalah suatu kegiatan yang 

pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa 

komunikasi, sepilah kehidupan keluarga dari 

kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan 

sebagainya. Berdasarkan kasuistik perilaku orang 

tua dan anak yang sering muncul dalam keluarga, 

maka pola komunikasi yang sering terjadi dalam 

keluarga adalah berkisar diseputaran Model 

Stimulus-Respon (S-R), Modek ABX, dan Model 

Interaksional dengan paparan sebagai berikut : 

1) Model Stimulus-Respon  

 Pola komunikasi yang biasanya terjadi 

dalam keluarga adalah model stimulus-respons 

(S-R). Pola ini menunjukkan komunikasi 

sebagai suatu proses “aksi-reaksi” yang sangat 

sederhana. Pola S-R mengasumsikan bahwa 

kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyarat-isyarat 

nonverbal, gambar-gambar dan tindakan-

tindakan tertentu akan merangsang orang lain 

untuk memberikan respons dengan cara 

tertentu.
77
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2) Model ABX  

 Pola komunikasi lainnya yang juga 

sering terjadi dalam komunikasi antara anggota 

keluarga adalah model ABX yang dikemukakan 

oleh Newcomb dari perspektif psikologi-sosial. 

Newcomb menggambarkan bahwa seseorang 

(A) menyampaikan informasi kepada seseorang 

(B) mengenai sesuatu (X). Model tersebut 

mengasumsikan bahwa orientasi A (sikap) 

terhadap B dan terhadap X saling 

bergantungan.
78

 

3) Model Interaksional 

 Model interaksional ini berlawanan 

dengan model S-R. Sementara model S-R 

mengasumsikan manusia adalah pasif, model 

interaksional menganggap manusia jauh lebih 

aktif. Komunikasi di sini digambarkan sebagai 

pembentukan makna, yaitu penafsiran atas 

pesan atau perilaku orang lain oleh para peserta 

komunikasi. Beberapa konsep penting yang 

digunakan adalah diri sendiri, diri orang lain, 

simbol, makna, penafsiran dan tindakan.
79

 

 De Vito dalam Titi Trismayani, 

mengungkapkan empat pola komunikasi keluarga, 

yaitu: 
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1) Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern)   

 Dalam pola ini, tiap individu membagi 

kesempatan komunikasi secara merata dan 

seimbang, peran yang dimainkan tiap orang 

dalam keluarga adalah sama. Tiap orang 

dianggap sederajat dan setara kemampuannya, 

bebas mengemukakan ide-ide, opini, dan 

kepercayaan. Dalam pola ini tidak ada 

pemimpin dan pengikut, pemberi pendapat dan 

pencari pendapat, tiap orang memainkan peran 

yang sama.
 80

 

2) Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (Balance 

Split Pattern) 

 Dalam pola ini, persamaan hubungan 

tetap terjaga, namun dalam pola ini tiap orang 

memegang kontrol atau kekuasaan dalam 

bidangnya masing-masing. Tiap orang dianggap 

sebagai ahli dalam wilayah yang berbeda. 

Sebagai contoh, dalam keluarga biasa, suami 

dipercaya untuk bekerja/mencari nafkah untuk 

keluarga dan istri mengurus anak dan 

memasak.
81

 

3) Pola Komunikasi Tak Seimbang Terpisah 

(Unbalanced Split Pattern) 

 Dalam pola ini satu orang mendominasi, 

satu orang dianggap sebagai ahli lebih dari 

setengah wilayah komunikasi timbal balik. Satu 
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orang yang mendominasi ini sering memegang 

kontrol. Dalam beberapa kasus, orang yang 

mendominasi ini lebih cerdas atau 

berpengetahuan lebih, namun dalam kasus lain 

orang itu secara fisik lebih menarik atau 

berpenghasilan lebih besar. Pihak yang kurang 

menarik atau berpenghasilan lebih rendah 

berkompensasi dengan cara membiarkan pihak 

yang lebih itu memenangkan tiap perdebatan 

dan mengambil keputusan sendiri.
 82

 

4) Pola Komunikasi Monopoli (Monopoly Pattern) 

 Satu orang dipandang sebagai 

kekuasaan. Orang ini lebih bersifat memerintah 

daripada berkomunikasi, memberi wejangan 

daripada mendengarkan umpan balik orang lain. 

Pemegang kekuasaan tidak pernah meminta 

pendapat, dan ia berhak atas keputusan akhir. 

Maka jarang terjadi perdebatan karena semua 

sudah mengetahui siapa yang akan menang.
83

 

b. Aneka Komunikasi Dalam Keluarga 

1) Komunikasi Verbal 

 Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan 

komunikasi antara individu atau kelompok yang 

mempergunakan bahasa sebagai alat 

perhubungan. Bahasa itu sendiri menurut Larry 

L. Barker memiliki tiga fungsi, yaitu penamaan, 

interaksi, dan transmisi informasi. Efektif 
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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 bentuk kata-

kata atau kalimat. Panjang pendeknya suatu 

kalimat, tepat tidaknya penggunaan kata-kata 

yang merangkai kalimat, menjadi penentu faktor 

penentu kelancaran komunikasi. Kegiatan 

komunikasi verbal menempati frekuensi 

terbanyak dalam keluarga.
 
Setiap hari orang tua 

selalu ingin berbincang-bincang kepada anak, 

canda tawa menyertai dialog antara orang tua 

dan anak.
 

Perintah, suruhan, larangan, dan 

sebagainya merupakan alat pendidikan yang 

sering dipergunakan oleh orang tua atau anak 

dalam kegiatan komunikasi keluarga. Alat 

pendidikan tersebut tidak hanya dipakai oleh 

orang tua terhadap anaknya, tetapi bisa juga 

dipakai oleh anak terhadap anak lain. Dalam 

perhubungan antara orang tua dan anak akan 

terjadi interaksi. Dalam interaksi itu orang tua 

berusaha mempengaruhi anak untuk terlibat 

secara pikiran dan emosi untuk memperlihatkan 

apa yang akan disampaikan.
 

Anak mungkin 

berusaha menjadi pendengar yang baik dalam 
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menafsirkan pesan-pesan yang akan 

disampaikan oleh orang tua.
 84

 

2) Komunikasi Nonverbal 

 Komunikasi yang berlangsung dalam 

keluarga tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi 

juga dalam bentuk nonverbal. Walaupun begitu 

komunikasi nonverbal suatu ketika bisa 

berfungsi sebagai penguat komunikasi verbal. 

Fungsi komunikasi nonverbal itu sangat terasa 

jika komunikasi yang dilakukan secara verbal 

tidak mampu mengungkapkan sesuatu secara 

jelas. Komunikasi nonverbal sering dipakai oleh 

orang tua dalam menyampaikan suatu pesan 

kepada anak. Sering tanpa berkata sepatah kata 

pun, orang tua menggerakkan hati anak untuk 

melakukan sesuatu. Kebiasaan orang tua dalam 

mengerjakan apa yang pernah dilihat dan 

didengarnya dari orang tuanya. Masalah 

pendidikan shalat misalnya, karena anak sering 

melihat orang tuanya mengerjakan siang dan 

malam di rumah, anak pun meniru gerakan 

shalat yang pernah dilihatnya dari orang tuanya. 

Terlepas benar atau salah gerakan shalat yang 

dilakukan oleh anak, yang jelas pesan-pesan 

nonverbal telah direspons oleh anak.
85
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3) Komunkasi Individual 

Komunikasi individual atau 

interpersonal adalah komunikasi yang sering 

terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang  

terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antar 

pribadi; antara suami dan istri, antara ayah dan 

anak, antara ibu dan anak, dan antara anak dan 

anak. Komunikasi interpersonal ini dapat 

berlangsung dari atas ke bawah atau dari bawah 

ke atas. Bila komunikasi itu dimulai oleh orang 

tua kepada anak, maka komunikasi itu disebut 

komunikasi arus atas. Bila komunikasi itu 

dimulai oleh anak kepada orang tua, maka 

komunikasi itu disebut komunikasi arus bawah. 

Baik komunikasi arus atas maupun komunikasi 

arus bawah, dapat berlangsung slih berganti.  

4) Komunikasi Kelompok 

 Hubungan akrab antara orang tua dan 

anak sangat penting untuk dibina dalam 

keluarga. Keakraban hubungan itu dapat dilihat 

dari frekuensi dari pertemuan antara orang tua 

dan anak dalam suatu waktu dan kesempatan. 

Sebenarnya, pertemuan anggota keluarga untuk 

duduk bersama dalam satu waktu dan 

kesempatan sangat penting sebagai simbol 

keakraban keluarga. Ketika anak-anak sedang 

duduk bersama antarsesama mereka, orang tua 

harus pandai memanfaatkan moment tersebut 

untuk duduk bersama mereka, berbicara dan 

berdialog yang disesuaikan dengan tingkat 
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berpikir dan dunia anak-anak. Disini orang tua 

harus proaktif untuk mengawali pembicaraan. 

Jangan paksa anak untuk memahami dunia 

orang tua, berpikir dan berperilaku seperti orang 

tua. Jika hal itu terjadi, maka komunikasi antara 

orang tua dan anak tidak dapat berlangsung 

dengan baik dan efektif. Akhirnya, sudah 

waktunya orang tua meluangkan waktu dan 

kesempatan untuk duduk bersama dengan anak, 

berbicara, berdialog dalam suasana santai.
86

 

6. Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Komunikasi 

Keluarga 

a. Fungsi Komunikasi Keluarga 

Peranan komunikasi dalam keluarga 

sangatlah penting dan perlu dibina dan 

dilestarikan kelancaran dan efektifitasnya dalam 

kehidupan keseharian yang dijalani. Secara 

sederhana dapatlah dikatakan bahwa 

komunikasi dalam keluarga dapat berfungsi 

sebagai berikut: 

1) Sarana untuk mengungkapkan perasaan 

kasih sayang antara anggota keluarga.  

 Kasih sayang menunjukkan 

kehangatan dan senang kepada anak, dan 

biasanya berujud ungkapan atau tindakan. 

Misalnya “Tidak apalah ibu lelah, ibu ingin 

selalu ingin menemanimu, “Ibu selalu 

sayang dengan kamu”. Tanda kasih sayang 
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termasuk gerakan memeluk, memegang, 

mencium, dan lain-lain. Tanda-tanda 

tersebut mempunyai pengaruh besar, apalagi 

bila disertai ekspresi wajah yang 

menyenangkan atau penghormatan secara 

langsung untuk menunjukan rasa kasih 

sayang, usaplah kepala, pundak atau tangan 

seraya mengucapkan “bagus kamu bisa 

bekerja dengan sempurna”. Selama orang 

tua memberikan tanda kasih sayang dengan 

kata-kata atau ungkapan, tidak mungkin 

anak akan salah paham, tetapi ia akan 

merasa bangga dan disukai.
 87

 

2) Media untuk menyatakan penerimaan atau 

penolakan atas pendapat yang disampaikan. 

Penerimaan adalah bagaikan tanah 

yang subur, yang memungkinkan benih kecil 

berkembang menjadi bunga yang indah. 

Tanah hanya memberi kemungkinan benih 

berkembang menjadi bunga, tetapi 

kemampuan berkembang sepenuhnya 

terletak pada benih itu sendiri. Seorang anak 

akan mempunyai kemampuan sepenuhnya di 

dalam dirinya untuk berkembang. 

Penerimaan seperti tanah hanya memberi 

kemungkinan bagi anak untuk 

mengaktualisasikan potensinya. Oleh karena 

itu, banyak orang tua berpegang pada bahasa 
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penolakan dalam mendidik anak-anak, 

berdasarkan keyakinan bahwa itulah cara 

terbaik untuk menolong anak. Tanah yang 

disediakan oleh kebanyakan orang tua untuk 

pertumbuhan anak-anak, penuh dengan 

penilaian, kritik, nasehat, peringatan, 

anjuran moral dan perintah, yang 

mengisyaratkan bahwa anak tidak diterima 

sebagaimana adanya.
 
 

3) Sarana untuk menambah keakraban 

hubungan sesama anggota dalam keluarga. 

 Usaha orang tua untuk membentuk 

keluarga yang harmonis, memerlukan 

perhatian sendiri. Anak ingin merasa bahwa 

dirinya merupakan bagian dari unit sosial 

yang lebih luas dan bertanggung jawab 

sebagai anggota unit sosial tersebut. orang 

tua harus membina keluarga akrab dengan 

menekankan pada pentingnya hubungan 

manusia dalam rumah tangga saling 

mengerti, gembira, dan saling perhatian.
 88

 

4) Menjadi barometer bagi baik buruknya 

kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga. 

 Dalam penyelenggaraan komunikasi 

setiap hambatan perlu dihindari agar dapat 

mencapai hasil yang diharapkan. Bermacam 

permasalahan dalam keluarga akan dapat 
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diselesaikan dengan baik jika diciptakan 

suatu komunikasi yang komunikatif.
 89

 

b. Manfaat Komunikasi Keluarga 

Banyak manfaat komunkasi bagi 

keluarga. Ketika kita melakukan proses 

komunikasi berarti kita tengah melakukan peran 

sebagai makhluk sosial. Komunikasi bagi 

individu atau setiap anggota keluarga 

bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan fisik 

dan psikologinya. Untuk keberlangsungan 

hidupnya, manusia akan melakukan komunikasi. 

Dalam keluarga, pastinya banyak pesan yang 

ingin disampaikan oleh setiap anggota keluarga 

dari yang satu kepada yang lainya, terutama 

pesan dari orang tua terhadap anak. Manfaat 

komunikasi ini tentu saja agar anak menangkap 

isi pesan berupa nasehat atau saran orang tua 

sehingga anak hidupnya selamat dan bahagia 

dunia akhirat. Berdasarkan ilmu pendidikan 

dalam keluarga, pesan yang ingin disampaikan 

oleh orang tua tentunya berisi nilai-nilai yang 

diyakini oleh keduanya. Nilai-nilai tersebut 

adalah ajaran-ajaran yang dapat membawa 

anaknya menjadi orang yang baik dan berguna, 

baik di dunia maupun di akhirat.
 90

 

Singkatnya, manfaat komunikasi 

khususnya dalam keluarga diantaranya yaitu: 
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1) Dapat mengetahui apa yang ingin 

disampaikan oleh anggota lain dalam 

keluarga atau orang lain. 

2) Komunikasi yang baik, tepat dan jelas dapat 

menghindarkan kita dari salah sangka atau 

konflik. 

3) Komunikasi yang baik dapat membawa 

keuntungan-keuntungan yang diharapkan 

baik bagi fisik maupun psikis. 

4) Dengan komunikasi efektif dapat membawa 

pada hubungan (kekeluargaan) yang lebih 

erat.
 91

 

c. Tujuan Komunikasi Keluarga 

 Membangun atau mnciptakan pemahaman 

atau pengertian bersama. Saling memahami atau 

mengerti bukan berarti harus menyetujui  tetapi 

mungkin dengan komunikasi terjadi suatu 

perubahan sikap, pendapat, perilaku ataupun 

perubahan secara sosial.
 92

 

1) Perubahan Sikap 

Seorang komunikan setelah menerima pesan 

kemudian sikapnya berubah, baik positif 

maupun negatif. Dalam berbagai situasi kita 

berusaha mempengaruhi sikap orang lain 

dan berusaha agar orang lain bersikap positif 

sesuai keinginan kita.
93
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2) Perubahan Pendapat 

Dalam komunikasi berusaha menciptakan 

pemahaman. Pemahaman ialah kemampuan 

memahami pesan secara cermat 

sebagaimana dimaksudkan oleh 

komunikator. Setelah memahami apa yang 

dimaksud komunkator maka akan tercipta 

pendapat yang berbeda-beda bagi 

komunikan.
 94

 

3) Perubahan Perilaku 

 Komunikasi bertujuan untuk 

mengubah perilaku maupun tindakan 

seseorang.
 
 

 

4) Perubahan Sosial  

 Membangun dan memelihara ikatan 

hubungan dengan orang lain sehingga 

menjadi hubungan yang makin baik. Dalam 

proses komunikasi yang secara efektif secara 

tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan 

intrapersonal.
 95 

 

 Kegiatan atau upaya komunikasi 

yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan 

tertentu. Tujuan yang dimaksud disini menunjuk 

pada suatu hasil atau akibat yang diinginkan 

oleh pelaku komunikasi. Tujuan komunikasi 

dari sudut kepentingan sumber; untuk 
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memberikan informasi, mendidik, 

menyenangkan/ menghibur, dan menganjurkan 

suatu tindakan. Sedangkan tujuan komunikasi 

dari sudut kepentingan penerima yaitu untuk 

memahami informasi, mempelajari, menikmati, 

da menerima atau menolak anjuran.
96

 

 Joseph A. Devito dalam Titi Trismayani 

mengungkap kan setidaknya ada empat tujuan 

seseorang dalam berkomunikasi yakni; 

menemukan, berhubungan, menyakinkan dan 

bermain. 

1) Menemukan  adalah salah satu tujuan utama 

komunikasi menyangkut penemuan diri 

(personal discovery). Apabila 

berkomunikasi dengan orang lain, anda 

belajar mengenai diri sendiri selain juga 

orang lain. Kenyataanya, persepsi diri anda 

sebagaian besar dihasilkan dari apa yang 

telah anda pelajari tentang diri sendiri dari 

orang lain. Hal tersebut tentu didapatkan 

dari komunikasi kita dengan orang lain 

dalam perjumpaan-perjumpaan antarpribadi. 

2) Berhubungan adalah salah satu tujuan kita 

yang paling kuat adalah berhubungan 

dengan orang lain (membina dan 

memelihara hubungan dengan orang lain). 

Kita ingin merasa dicintai dan disukai, 
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kemudian kita juga ingin mencintai dan 

menyukai orang lain. 

3) Menyakini adalah komunikasi dengan 

menyakinkan pesan yang dikirim ke orang 

lain dengan menambahinya dengan cerita 

fiktif tertentu. 

4) Bermain adalah komunikasi dengan orang 

lain uga tidak akan melulu serius, bahkan 

seseorang sengaja menyelipkan cerita jenaka 

untuk bumbu-bumbu pembicaraan, maka 

banyak di antara perilaku komunikasi kita di 

rancang untuk menghibur orang lain 

(lelucon, mengutarakan sesuatu yang baru, 

mengaitkan dengan cerita-cerita menarik).
 97

 

 

7. Karakter Religius 

a. Pengertian Karakter Religius 

Karakter religiius adalah sikap yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain.
98

 Ngainun Naim dalam Salmadina 

Saktiani mengikuti penjelasan intelektual 

muslim Nurcholis Majid Agama sendiri bukan 

hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan 

melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama 

adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang 
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terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho 

Allah, agama, dengan kata lain, meliputi 

keseluruhan tingkah laku itu membentuk 

keutuhan manusia berbudi luhur (berakhlak 

karimah), atas dasar percaya atau iman kepada 

Allah dan tanggung jawab pribadi di hari 

kemudian. Dalam hal ini, agama mencakup 

totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan 

sehari-hari dilandasi dengan iman kepada Allah, 

sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan 

keimanan dan akan membentuk akhlak karimah 

yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya.
99

 

 

b. Ciri-ciri Anak Berkarakter Religius 

 Menurut sifat hakiki manusia adalah 

makhluk yang beragama, yaitu makhluk yang 

mempunyai fitrah untuk memahami dan 

menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber 

dari agama sekaligus menjadikan agama itu 

sebagai pedoman dalam sikap perilakunya. Jika 

orang tua atau keluarga memberikan pelajaran, 

bimbingan dan ketauladanan yang baik dalam 

mengamalkan nilai-nilai agama, maka anak 

akan berkembang menjadi manusia yang 

berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, dan 

sebaliknya apabila lingkungan bersikap masa 

bodoh atau bahkan tidak memperdulikan agama 

dan perilakunya mengikuti hawa nafsunya saja. 
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Disini tampak jelas betapa pentingnya suatu 

bimbingan terhadap pengembangan potensi 

religius pada anak.
100

 

 Ciri-ciri anak yang memiliki karakter 

religius adalah memiliki nilai-nilai karakter 

yang mulia seperti berikut: 

1) Taat kepada Allah yaitu tunduk dan patuh 

kepada Allah dengan berusaha menjalankan 

perintah-perintah-Nya, menjahui larangan-

larangan-Nya. 

2) Syukur, yaitu berterima kasih atau memuji 

kepada yang telah memberi kenikmatan atas 

kebaikan yang telah dilakukanya, seperti 

bersyukur kepada Allah atau berterima kasih 

kepada orang lain. 

3) Ikhlas, yaitu melakukan perbuatan tanpa 

pamrih apa pun, selain hanya berharap ridha 

Allah. 

4) Sabar, yaitu menahan diri dari segala sesuatu 

yang tidak disukai karena mengharap ridha 

Allah. 

5) Tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah 

dan percaya dengan sepenuh hati atas 

keputusan-Nya. 

6) Qonaah, yaitu rela atau suka menerima apa 

saja yang diberikan kepadanya. 
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7) Percaya diri, yaitu merasa yakin dengan 

kemampuan yang dimilikinya.
101

 

8) Rasional, yaitu berpikir dengan penuh 

pertimbangan dan alasan yang logis. 

9) Jujur, yaitu menyampaikan sesuatu secara 

terbuka, apa adanya, dan sesuai dengan hati 

nurani. 

10) Rendah hati, yaitu berperilaku yang 

mencerminkan sifat yang berlawanan 

dengan kesombongan. 

11) Pemaaf, yaitu suka memberi maaf kepada 

orang lain. 

12) Santun, yaitu halus dan baik budi bahasa dan 

tingkah lakunya. 

13) Menghormati orang lain, yaitu selalu 

menghormati orang lain dengan cara yang 

selayaknya.
102
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitia 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur  analisis yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.
 
Jelas 

bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian 

kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif 

yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi 

ataupun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.
 103

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu 

uraian dan penjelasan komperhensif mengenai berbagai 

aspek seorang individu, satu kelompok , komunitas, atau 

suatu situasi sosial.
104
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Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan 

data deskriptif tentang pola komunikasi yang digunakan 

keluarga dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius, dan hasil dari pola komunkasi yang 

digunakan keluarga dalam mendidik anak usia sekolah 

dasar berkarakter religius di dusun Pager desa Wonodadi 

Kulon kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan. Jenis 

penelitiannya menggunakan studi kasus. Hal tersebut untuk 

menjelaskan pola komunikasi keluarga dalam mendidik 

anak, kemudian data-data yang diperoleh oleh peneliti 

dihimpun untuk mendapat pemahaman tentang pola 

komunikasi keluarga dalam mendidik anak yang 

menghasilkan anak berkarakter religius. 
 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperanserta, namun peranan penelitianlah 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dalam 

penelitian ini, peneliti sebagai aktor sekaligus pengumpul 

data. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, pengamat partisipasif, peneliti 

ikut masuk dalam objek penelitian tetapi hanya sekedar 

mengamati, tidak ikut campur dalam pola komunikasi 

orang tua dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius. Serta kehadiran peneliti di lokasi 

penelitian, diketahui statusnya oleh informan atau subjek. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan 

observasi secara langsung untuk memperoleh data tentang 

pola komunikasi keluarga dalam mendidik anak usia 
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sekolah dasar berkarakter religius di dusun Pager desa 

Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dusun Pager desa 

Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan 

dikarenakan ketertarikan peneliti dalam pola komunikasi 

orang tua di dusun Pager. Ketertarikan peneliti melakukan 

penelitian di dusun Pager desa Wonodadi Kulon kecamatan 

Ngadirojo kabupaten Pacitan dikarenakan pola komunikasi 

orang tua dalam memperhatikan, membentuk, dan 

meningkatkan karakter religius anak. 

Peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan pola 

komunikasi apa yang digunakan keluarga (orang tua) dalam 

mendidik anak  bekarakter religius. Peneliti mengambil 

lokasi ini karena dalam kehidupan sehari-hari sebagian 

besar anak di dusun Pager desa Wonodadi Kulon 

kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan sudah cukup 

memiliki sikap religius seperti suka beramal, beribadah 

dengan tekun dan berakhlak mulia sehingga mereka sering 

terlihat menggunakan sikap senyum, sapa, salam terhadap 

orang lain. Adanya hubungan sekolah dan keluarga serta 

lingkungan masyarakat dalam parenting juga menjadi 

pertimbangan peneliti untuk mengambil lokasi di dusun 

Pager desa Wonodadi Kulon kecamatan Ngadirojo 

kabupaten Pacitan. 

 

D. Data dan Sumber Data 

 Sumber data merupakan benda, hal atau orang, tempat 

peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. 
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Lofland sebagaimana dikutip oleh Moelong, menyatakan 

bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini 

adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maksud dari kata-

kata dan tindakan disini adalah kata-kata dan tindakan 

orang-orang yang diamati dan diwawancarai, yang dicatat 

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman, 

pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber dan data 

tertulis, foto serta hal-hal lain yang diperlukan merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan 

observasi.
 105

 Dalam penelitian ini informanya yaitu, orang 

tua (bapak/ibu) yang memiliki anak usia sekolah dasar di 

dusun Pager desa Wonodadi Kulon. 

  Untuk mendapatkan data tentang pola komunikasi 

orang tua dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius di dusun Pager, digunakan teknik 

pengumpulan data  observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sumber datanya adalah orang tua (bapak/ibu) 

yang memiliki anak usia sekolah dasar di dusun Pager. 

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui pola 

komunikasi apa yang digunakan orang tua dalam mendidik 

anak serta hasil dari pola komunikasi tersebut. Dengan 

wawancara akan ditemukan data-data dari kata-kata 

mereka, sedangkan dengan teknik observasi akan diperoleh 

data melalui kegiatan yang terjadi dalam keluarga 

khususnya orang tua dengan anak. 

 
 

                                                           
105

 Meleong, Metodologi Penelitain ...112. 



76 
 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
106

 

 Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting , berbagai sumber,  dan berbagai cara. bila 

dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari 

segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan obervasi 

(pengamatan) interview (wawancara) dan dokumentasi.
107

 

 Berikut ini adalah penjelasan beberapa teknik 

pengumpulan data penelitian kualitatif: 

1. Metode Wawancara 

 Wawancara digunakan sebagai objek 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden dan  hal-hal yang 
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lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.
108

  

 Teknik wawancara yang digunakan peneliti 

yaitu wawancara tidak terstruktur. Peneliti memilih 

teknk tersebut karena belum mengetahui secara pasti 

jawaban ataupun data yang akan disampaikan oleh 

responden (narasumber) selain itu, ada kemungkinan 

data yang ditanyakan berkembang sesuai dengan 

keadaan pada saat wawancara. 

 Pada penelitian ini informan yang diambil oleh 

peneliti adalah keluarga (bapak/ibu) khususnya yang 

memiliki anak usia sekolah dasar di disun Pager desa 

Wonodadi Kulon, kemudian hasil dari wawancara 

dicatat dalam transkip wawancara. 

2. Metode Observasi 

 Dalam kegiatan observasi ini, peneliti akan 

mengobservasi komunikasi antara orang tua dengan 

anak, serta sikap anak di lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. Observasi merupakan suatu proses yang 

komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Jenis 

                                                           
108

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2013), 193 – 194. 



78 
 

observasi diantaranya adalah observasi partisipasif dan 

observasi non partisipasif.
109

 

 Teknik observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini, menggunakan teknik observasi 

partisipatif. Hal ini dikarenakan, dengan partisipasi 

langsung maka peneliti akan terbantu untuk 

menemukan data-data yang diperlukan. Selain itu 

memungkinkan munculnya data baru. terlebih lagi akan 

mendapatkan informasi yang natural atau tidak dibuat-

buat. 

 Dalam penelitian ini objek yang akan 

diobservasi yaitu kegiatan komunikasi keluarga/orang 

tua dengan anak atau anak dengan orang tua di dusun 

Pager. Maka data yang akan diperoleh yaitu pola 

komunikasi yang di gunakan keluarga serta hasil dari 

pola komunikasi yang digunakan dalam mendidik anak 

berkarakter religius di dusun Pager desa Wonodadi 

Kulon. Hasil pengumpulan data melalui cara observasi 

ini, dicatat dalam format transkrip observasi. 

3. Metode Dokumentasi 

 Dokumen mrupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

seperti catatan harian, sejarah, biografi. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar dan lain-

lain.
110
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 Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data-data berupa gambaran umum mengenai profil desa 

Wonodadi Kulon, kondisi desa, visi dan misi, struktur 

organisasi dan dokumen lainnya. Selain itu metode 

dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan untuk 

mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung 

di lokasi penelitian. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip 

dokumentasi. 

 

F. Teknik Anaalisis Data 

 Teknik analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Sehingga dapat dengan mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik 

analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

& Huberman menemukan bahwa aktifitas dalam analisa 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh.
111

 Adapun 

langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya Contoh reduksi data misalnya membuat 

kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan 

angka. Data yang tidak penting tidak sesuai dengan 

kategori dibuang karena dianggap tidak penting bagi 

peneliti.
112

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan 

data-data dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, setelah semua data terkumpul, data-data 

yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah dibuat tentang pola 

komunikasi yang digunakan dan hasil dari pola 

komunikasi keluarga dalam mendidik anak usia sekolah 

dasar berkarakter religius di dusun Pager desa Wonodadi 

Kulon. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu menyajikan data ke dalam 

pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, grafik, matrik, network dan card. Bila pola-

pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola 

yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. Dengan mendisplaykan data, maka 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang di fahami tersebut.
113
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Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul dan 

direduksi selanjutnya data disusun secara sistematis 

supaya dapat dipahami dengan mudah. Penyajian 

datanya berupa uraian yang menyangkut tentang pola 

komunikasi serta hasil dari pola komunikasi yang 

digunakan keluarga atau orang tua dalam mendidik 

anak usia sekolah dasar berkatrakter religius di 

dusun Pager desa Wonodadi Kulon. 

 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

 Penarikan kesimpulan yaitu analisa data yang 

terus menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan yang 

dapat menggambarkan pola yang terjadi.  

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan berikutnya.
114

 

 Pada penarikan kesimpulan maka sudah dapat 

disimpulkan pola komunikasi apa yang digunakan 

keluarga dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius, dan bagaimana hasil dari pola 

komunikasi yang digunakan keluarga atau orang tua 

dalam mendidik anak usia sekolah dasar berkarakter 

religius di dusun Pager desa Wonodadi Kulon. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Keabsahan data merupakan konsep yang penting 

yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan 

keandilan (reliabilitas). Derajat keabsahan data (kredibilitas 

data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi.
115

  

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut, ada empat macam teknik triangulasi sebagai 

pemeriksaan, yang dalam hal ini digunakan teknik 

triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam 

penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian valid adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.
 116

 

 Dengan mengumpulkan data dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, akan menghasilkan bukti 

yang berbeda , dan akan melahirkan keluadsan pengetahuan 

untuk memperoleh informasi tentang pola komunikasi 

keluarga dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius di dusun Page desa Wonodadi Kulon. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

 Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan ditambah tahap terakhir dari penelitian yaitu: 
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1. Tahap pra lapangan meliputi:  menyusun rencana 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut etika 

penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan perispan diri memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan 

setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Profil Desa Wonodadi Kulon 

Awal mulanya desa Wonodadi Kulon 

merupakan wilayah dari kademangan Njayan yang 

meliputi tujuh dusun yaitu dusun Krajan, dusun 

Waluhtowo, dusun Ketos, dusun Cabe, dusun 

Nglurah, dusun Katir, dan dusun Ngobal. Adapun 

cikal bakal dari kademangan Njayan adalah pangeran 

Sanjoyo Rangin yang berasal dari Ponorogo. Seiring 

dengan perkembangan jaman, maka desa Wonodadi 

Kulon terbentuk dengan lurah pertama adalah Noto 

Semito. Diperkirakan pada saat terbentuk sebagai 

desa inilah, wilayah desa Wonodadi Kulon berubah 

menjadi seperti yang sekarang ini yaitu dusun 

Krajan, dusun Waluhtowo, dusun Ketos, dusun 

Cabe, dusun Nglurah, dusun Tawang, dan dusun 

Pager.
117

 

Lurah Noto Semito kemudian digantikan oleh 

lurah Karsodipuro. Lurah Karsodipuro berhenti 

digantikan oleh lurah Warnodijoyo yang masa 

kepemimpinanya kurang lebih tahun 1935 sampai 

dengan tahun 1965. Seberhentinya lurah 

Warnodijoyo, penggantinya adalah Kasandipuro 
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(Pjs). Masa kepala desa atau lurah dan yang terpilih 

adalah bapak Jamal. Lurah Jamal ini masa 

kepemimpinanya sangat lama yaitu mulai dari tahun 

1986 sampai dengan 1999 (31 tahun). Lurah  Jamal 

berhenti karena masa jabatanya habis. Tahun 1999 

ini juga diadakan pemilihan kepala desa yang baru, 

dan yang terpilih adalah bapak Slamet Widodo. 

Beliau menjabat sebagai kepala desa Wonodadi 

Kulon tidak lama, hanya sekitar 6 bulan, yang 

akhirnya berhenti karena meninggal dunia. 

Sepeninggal bapak Slamet Widodo, kemudian 

digantikan oleh Pjs.  bapak Paryadi. dan Pjs. bapak 

Sudjarwan. Pada awal tahun 2002, diadakan 

pemilihan kepala desa kembali dan yang terpilih 

adalah bapak Paryadi S. dan beliau menjabat sampai 

dengan bulan mei tahun 2012. Tahun 2012 diadakan 

pemilihan kepala desa kembali yang diikuti oleh tiga 

calon dan yang terpilih adalah bapak Misto, S.Pd. 

yang akan menjabat sampai dengan tahun 2018.
118

 

b. Kondisi Desa 

 Pentingnya memahami kondisi desa untuk 

mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan 

pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan 

arti penting keputusan pembangunan sebagai 

langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah 

di masyarakat. Desa Wonodadi Kulon merupakan 

salah satu dari 18 desa di wilayah kecamatan 

Ngadirojo, yang terletak kurang lebih 5 km ke arah 
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timur laut dari kota kecamatan. Desa Wonodadi 

Kulon merupakan desa terluas ke dua di kecamatan 

Ngadirojo dengan luas wilayah seluas 891,88 ha.
119

 

 Iklim desa Wonodadi Kulon, sebagaimana 

desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai 

iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam 

yang ada di desa Wonodadi Kulon kecamatan 

Ngadirojo.
120

 

2. Visi Dan Misi Desa Wonodadi Kulon 

a. Visi 

Visi adalah suatu gambaran yang 

menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan dengan melihat potensi dan 

kebutuhan desa. Penyusunan visi desa 

Wonodadi Kulon ini dilakukan dengan 

pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak 

yang berkepentingan di desa Wonodadi Kulon, 

seperti pemerintah desa, BPD, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat 

desa dan masyarakat desa pada umumnya. 

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti 

satuan kerja wilayah pembangunan di 

kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di 

atas visi desa wonodadi Kulon adalah:  

“NGRENGKUH WARGO MBANGUN 

DESA, MENUJU MASYARAKAT AYEM 
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TENTREM DAN SEJAHTERA 

BERDASARKAN IMAN YANG KUAT” 

b. Misi 

Selain penyusunan visi juga telah 

ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa 

agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada 

di atas misi. Pernyataan ini kemudian dijabarkan 

kedalam misi agar dapat di operasionalkan atau 

dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, 

misipun dalam penyusunanya menggunakan 

pendekatan partisipatif dan pertimbangan 

potensi dan kebutuhan desa Wonodadi Kulon, 

sebagaimana proses yang dilakukan maka misi 

desa Wonodadi Kulon adalah: 

1) Meningkatkan sarana dan prasarana desa. 

2) Pengembangan kemampuan masyarakat 

dibidang ekonomi. 

3) Menggali potensi desa lebih jauh. 

4) Meningkatkan pelayanan masyarakat. 

5) Menjalankan proses administrasi yang 

prosedural.
121

 

 

B. Deskripsi Data Secara Khusus 

 Untuk mengetahui sejauh mana pola komunikasi 

keluarga dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius di dusun Pager desa Wonodadi Kulon, 
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peneliti melakukan wawancara dengan keluarga atau orang 

tua. 

1. Pola Komunikasi Keluarga Dalam Mendidik Anak 

Usia Sekolah Dasar Berkarakter Religius Di Dusun 

Pager Desa Wonodadi Kulon 

Berdasarkan hasil wawancara yang ada, pola 

komunikasi keluarga atau orang tua dalam mendidik 

anak berkarakter religius sudah sangat baik, ketika 

berkomunikasi mereka saling merespon, dalam 

berkomunikasi mereka memanfaatkan waktu yang 

berbeda-beda seperti waktu saat santai, dan saat mau 

melakukan aktifitas dan bahkan ada yang setiap saat 

atau setiap hari. Ketika orang tua berbicara dengan 

anak, si anak pun diberi kesempatan untuk berbicara 

seperti kutipan wawancara dengan Ibu Dewi pekerja 

swasta, orang tua dari Rasya dan Mutiara di dusun 

Pager desa Wonodadi Kulon dalam petikan wawancara 

berikut: 

“Biasanya ketika saya berbicara dengan anak, saya selalu 

memberi kesempatan kepada anak saya untuk berbicara 

mas, dan ketika anak saya berbicara saya juga harus siap 

untuk menjadi pendengar yang baik. Setelah saya atau 

anak saya berbicara, saya maupun anak saya menanggapi 

apa yang di bicarakan intinya saling timbal balik lah. Jadi 

anak saya tidak diam saja”.
122

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak 

Katenen sebagai petani, orang tua dari Nendi Yudha 
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(anak)  di dusun Pager desa Wonodadi Kulon dalam 

kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulillah mas, ketika saya berbicara dengan anak 

saya, dia menanggapi perkataan saya dengan sopan. Dari 

kecil anak saya selalu saya ingatkan ketika diajak bicara 

atau ditanya seseorang saya sarankan agar tidak diam dan 

selalu saya ingatkan agar menjawab dengan sopan, maka 

dari itu ketika saya ajak bicara dia selalu menjawab 

dengan sopan.dan saling timbal balik mas.
123

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Desi ibu 

rumah tangga orang tua dari Tata (anak) di dusun Pager 

desa Wonodadi Kulon, seperti yang dituturkan dalam 

wawancara berikut: 

Kalau anak saya ini sebenarnya tipe yang aktif mas. 

Ketika kami berbicara, anak saya ini selalu menanggapi 

apa yang saya sampaikan mas. Terkadang ditanggapi 

secara positif dan terkadang juga ditanggapi dengan 

negatif. Akan tetapi saya selalu mengarahkan anak agar 

sesuai yang saya harapkan. Sehingga anak tetap terkendali 

dari yang negatif.
124

 

 

 Hal senada juga di ungkapkan oleh Ibu Turiyah 

ibu rumah tangga orang tua dari Asrofil di dusun Pager 

desa Wonodadi Kulon, dalam kutipan wawancara 

sebagai berikut: 

Kalau anak saya ini sebenarnya dia pendiam, akan tetapi 

ketika saya ajak ngobrol dia juga menjawab dan saling 

merespon.tetapi ya tergantung apa yang di bicarakan.125 
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Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak 

Wasidi pekerja swasta orang tua dari Eva, Evi dan Aziz 

di dusun Pager desa Wonodadi Kulon dalam kutipan 

wawancara berikut; 

Alhamdulilah mas, kalau anak saya yang perempuan ini 

rasa ingin tahunya sangat tinggi, ketika saya ajak bicara 

mereka merespon apa yang saya sampaikan, contohnya 

seperti ini” Nak sudah waktunya sholat, ayo segera 

sholat” anak saya pun menjawab “iya pak, bapak juga ayo 

sholat” tetapi kalau anak saya yang cowok ini dia 

cenderung memilih diam dan mendengarkan, terkadang 

juga mau menjawab omongan saya tetapi ya hanya 

seperlunya dia saja mas. Karena anak saya yang cowok 

ini karakternya kalem beda dengan yang perempuan.
126

 

  

 Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu 

Anik ibu rumah tangga, dalam kutipan wawancara 

berikut; 

Karena anak saya ini masih kelas 2 SD mas. Dia ini ketika 

saya ajak bicara ya terkadang dia tanggapi terkadang diam 

saja.Tetapi kalau ada maunya ya kayak orang berantem 

saja mas, saling merespon.127
 

 

 Hal yang senada juga disampaikan oleh ibu 

Karti  seorang ibu rumah tangga di dusun Pager dalam 

kutipan wawancara berikut; 

Ketika saya berkomunikasi dengan cucu saya mas, misal 

ketika saya nasehati, ketika saya kasih saran dia selalu 

menjawab, ya namanya juga masih anak-anak mas ada 
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kemungkinan dia belum paham tentang yang saya 

sampaikan sehingga dia memiliki rasa ingin tahu.
128

 

 

 Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak 

Subagyo sebagai sopir di dusun Pager dalam kutipan 

wawancara berikut; 

Ketika saya berbicara dengan anak saya yang masih SD 

ini, dia sering jawab mas karena anaknya ini sudah 

kelihatan aktif. Ya intinya saling timbal balik lah kalau 

saat sedang mengobrol.
129

 

 Hal yang senada juga disampaikan oleh ibu 

Samini ibu rumah tangga dalam kutipan wawancara 

berikut; 

Kalau pas saya ajak bicara ya menjawab mas, dan bahkan 

saling bergantian yang berbicara, saling menanggapi. Jadi 

tidak diam saja.
130

 

 

 Hal yang senada juga disampaikan oleh ibu 

Saniyah pengusaha loundry dalam kutipan wawancara 

berikut; 

Ketika saya berkomunikasi dengan anak saya, anak saya 

itu selalu menjawab mas, dia memiliki rasa ingin tau yang 

tinggi, jadi ketika berkomunikasi saling tanya 

jawab/merespon.
131
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 Hal senada juga disampaikan oleh bapak 

Supriyadi seorang sopir, dalam kutipan wawancara 

berikut; 

Begini mas, kalau anak saya ini karena masi kelas 1 SD, 

dia malah cerewet kalau saya ajak bicara. Ya cerewet nya 

ini karena dia menjawab apa yang saya bicarakan. Jadi 

tidak bisa diam saat saya ajak berbicara.
132

 

 Hal senada disampaikan oleh bapak Suyitno 

pekerja swasta, dalam kutipan wawancara berikut: 

Ya yang namanya anak kecil mas, kadang ya lari kalau di 

ajak bicara, kadang ya mendengarkan. Tapi ketika 

mendengarkan dia ini menjadi pendengar yang aktif, 

artinya dia mau menanggapi yang saya sampaikan.
133

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak Soeran 

seorang petani, dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulilah mas, kalau anak saya sudah paham, jadi 

ketika saya ajak bicara dia mendengarkan, dan ketika saya 

selesai bicara baru dia menanggapi pembicaraan yang 

saya sampaikan.
134

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak 

Sutrisno pekerja swasta, dalam kutipan wawancara 

berikut: 

Ya sedikit-sedikit ketika diajak bicara sudah mau 

mendengarkan mas dan mau merespon juga. Ya karena 

masih anak-anak mungkin masih ada rasa takut atau 
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mungkin belum paham bagaimana sikap yang baik kalau 

di ajak bicara.
135

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak Katni 

seorang petani, dalam kutipan wawancara berikut; 

Ketika berbicara dengan anak, anak saya selalu 

menanggapi apa yang saya bicarakan mas, artinya saling 

timbal balik atau saling tanya jawab.
136

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh ibu Riyanti 

ibu rumah tangga, dalam kutipan wawancara berikut: 

Sudah pasti kalau saya berbicara dengan anak saya, di 

selalu menjawab dek, tetapi menjawabnya sesuai dengan 

apa yang saya harapkan, bukan berarti menjawab tidak 

sopan, dan ketika sudah berbicara itu kami saling tanya 

jawab dan merspon.
137

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh ibu Marti 

seorang ibu rumah tangga, dalam kutipan wawancara 

berikut: 

Cucu saya ini mas, kalau saya ajak bicara selalu 

menanggapi. Apalagi ketika dia ada maunya kaya orang 

ribut mas ketika berbicara.
138

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh ibu Kasinem 

(ibu rumah tangga), dalam kutipan wawancara berikut: 
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Karena cucu saya sudah kelas 6 SD, dia kalau diajak 

bicara ya tanggap mas, saling tanya jawab atau 

merespon.
139

 

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak 

Mulyono (petani), dalam kutipan wawancara berikut: 

Anak saya itu kalau diajak bicara sering menjawab mas, 

walaupun masi kelas 2 MI tapi dia kalau diajak bicara 

sudah bisa menanggapi.
140

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak 

Sunaryo (petani), dalam kutipan wawancara berikut: 

Ketika saya ajak bicara, anak saya menanggapi apa yang 

saya ucapkan mas, dan saling terjadi tanya jawab.
141

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nita 

Vitriani, S.Pd beliau sebagai guru/pengajar di 

Wonogiri, dalam kutipan wawancara berikut: 

Begini mas,sikap anak saya ketika orang tuanya berbicara 

dengan mereka: dia memperhatikan apa yang dibicarakan 

orang tua, saling bertatapan/memandang saat orang tua 

berbicara, tidak memotong dan menyela disaat orang tua 

berbicara, dan bersikap sopan (posisi duduk), setelah kami 

selesai berbicara anak saya baru menanggapi misalnya 

“Nak, bagaimana ngaji iqro nya, sudah sampai jilid 

berapa? Anak saya pun menjawab alhamdulillah buk 

sudah jilid 3. Kurang lebih seperti itu mas.
142
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 Berdasarkan wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa pola komunikasi yang digunakan 

orang tua dalam mendidik anak brkarakter religius 

menggunakan pola komunikasi jenis stimulus respon, 

karena dalam berkomunikasi saling timbal balik. 

 

2. Hasil Dari Pola Komunikasi Keluarga Dalam 

Mendidik Anak Usia Sekolah Dasar Berkarakter 

Religius Di Dusun Pager Desa Wonodadi Kulon 

 Berdasarka hasil wawancara yang ada, hasi dari 

pola komunikasi yang digunakan keluarga (orang tua) 

dalam mendidik anak sudah sangat baik. Mereka sudah 

berlatih untuk mandiri, berjabat tangan sebelum 

bepergian, melaksanakan salat 5 waktu, sopan terhadap 

orang lain, melaksanakan kegiatan mengaji di rumah 

dan di mushola. Selain itu mereka ketika mau 

melaksanakan/mengerjakan sesuatu membaca doa 

terlebih dahulu seperti kutipan wawancara dengan ibu 

Dewi (swasta) orang tua dari Mutiara dan Rasya di 

dusun Pager dalam petikan wawancara berikut; 

Alhamdulilah kalau hasil dari komunikasi yang saya 

lakukan selama ini walaupun belum maksimal tetapi 

menurut saya sudah baik mas, anak saya sudah mau 

melakukan sesuatu itu tanpa disuruh, mereka juga sudah 

bisa sopan santun terhadap orang tua, dan mau 

melaksanakan saran yang saya sampaikan contoh nya 

salat 5 waktu.
 143 

 

 Selain itu hal senada juga diungkapkan oleh 

bapak Katenen dalam petikan wawancara berikut; 
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Alhamdulilah Anak saya sudah mengerti sopan santun 

terhadap orang yang lebih tua mas, ketika sore hari dia 

juga belajar mengaji ke mushola bersama teman-

temannya.
 144 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Dessi 

(ibu rumah tangga), dalam petikan wawancara berikut; 

Kalau tata anak saya ini masih dalam tahap belajar mas, 

yang sudah terlihat dilaksanakan itu dia sudah mau belajar 

salat, ketika sore hari dia juga belajar mengaji. Ketika di 

sekolah juga melaksanakan salat duha berjamaah.
 145

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Turiyah 

(ibu rumah tangga), dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulilah mas, berkat usaha saya mendidik anak 

dengan komunikasi yang baik, anak saya sudah mau 

berbuat sopan santun, nurut kepada saya, sudah mau 

melaksanakan salat.
 146 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Wasidi 

dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulillah mas, walaupun masih proses tetapi anak 

saya sudah mau nurut dengan orang tua, dia juga sudah 

bisa sopan santun, bersikap jujur, sudah mau ngaji iqro 

dan melaksanakan salat. Walaupun belum maksimal saya 

bersyukur bahwa usaha saya mendidik anak tidak sia-sia.
 

147 
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 Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Anik, 

dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulillah, anak saya sudah sopan terhadap orang 

yang lebih tua, sudah bersikap jujur, nurut kepada orang 

tua, dan sudah mau melaksanakan salat.
148

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Karti, 

dalam kutipan wawancara berikut: 

Cucu saya ini masih tahap belajar mas, tetapi sudah 

memiliki sopan santun, sayang kepada orang tua, dan 

disiplin.
149

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Samini, 

dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulillah mas, dengan usaha saya mendidik anak 

menggunakan komunikasi yang baik, dia sudah mau 

membantu orang tua, sopan terhadap orang yang lebih 

tua, berperilaku jujur.dan sudah bisa berlatih mandiri.
 150 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Saniyah 

(pengusaha loundry), dalam kutipan wawancara 

berikut: 

Hasilnya alhamdulillah sudah lumayan mas, anak bisa 

mandiri, disiplin, mau membantu orang tua, memiliki 

sopan santun, dan anak selalu menjalan kan salat 5 

waktu.
151
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 Hal senada juga diungkapkan oleh bapak 

Supriyadi, dalam kutipan wawancara berikut: 

Hasil dari didikan saya yaitu anak sudah mulai mandiri, 

sopan santun, dan sudah mau bersosial dengan orang 

lain.
152

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Soeran 

(petani), dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulilah mas, dengan usaha saya dalam mendidik 

anak hasilnya menurut saya sudah baik, dia sudah nurut 

kepada orang tua, sopan terhadap orang yang lebih tua, 

ketika mau bepergian berjabat tangan dengan orang tua, 

sudah mau berlatih mengaji, dan sudah bisa melaksanakan 

salat, serta berdoa sebelum mula aktifitas.
 153

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh bapak 

Sutrisno (swasta), dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulillah mas, dengan usaha saya dalam mendidik 

anak menggunakan komunikasi yang baik, mereka sudah 

mengerti sopan santun kepada orang lain, sudah nurut 

kepada orang tua, sudah bisa melaksanakan salat, ketika 

mau melaksanakan atau mengerjakan sesuatu berdoa 

terlebih dahulu.
 154

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Katni 

(petani), dalam kutipan wawancara berikut: 
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Supriyadi, Orang Tua,  wawancara 11/W/09-1/2019, lampiran 

laporan hasil penelitian. 
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 Soeran, Orang Tua, wawancara 13/W/14-1/2019, lampiran 

laporan hasil penelitian. 
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 Sutrisno, Orang Tua, wawancara 14/W/14-1/2019, lampiran 

laporan hasil penelitian. 
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Alhamdulillah mas hasil yang sudah kelihatan yaitu anak 

sudah bisa disiplin, mandiri, sopan santun.
155

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Riyanti, 

dalam kutipan wawancara berikut: 

Hasil mendidik anak menggunakan komunikasi yang baik 

yaitu anak sudah mau membantu orang tua, anak kalau 

sore belajar ngaji ke mushola bersama teman-temannya, 

anak sudah memiliki sopan santun.
156

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Kasinem, 

dalam kutipan wawancara berikut: 

Hasilnya adalah anak sudah mau membantu orang tua, 

kalau sore hari ke mushola belajar ngaji, dan sudah bisa 

sopan santun kepada orang yang lebih tua.
157

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh bapak 

Mulyono, dalam kutipan wawancara berikut: 

Alhamdulillah mas anak saya sudah mau sholat, kalau 

sore belajar ngaji, dia juga sudah bisa sopan santun 

kepada orang yang lebih tua.
158

 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh bapak 

Sunaryo, dalam kutipan wawancara berikut: 

Anak sudah bisa mandiri, mau menghafal surat pendek, 

sopan kepada orang yang lebih tua.
159
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 Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Nita 

Vitriani, S.Pd (guru) dalam kutipan wawancara berikut: 
Sebagai orang tua dalam pola mendidik anak dan 

berkomunikasi harus menggunakan kata-kata yang halus 

dan tutur kata yang baik. Dengan sikap yang membuat 

anak anak merasa nyaman. Karena sikap orang tua sangat 

mempengaruhi tumbuh kembang psikologis seorang anak. 

Maka dibutuhkan kehati-hatian dalam pola didik dan 

bahasa saat berbicara kepada anak, kalau ini diterapkan 

orang tua dalam mendidik anak, maka anak akan merasa 

nyaman, dihargai dan disayangi. Dan anak akan bersikap 

baik pula kepada orang tua, akan selalu berbuat yang 

terbaik untuk orang tua. Anak juga bisa belajar mandiri, 

rajin dalam beribadah. Karena perkembangan anak 

tergantung pola didik dari orang tua. Pola didik yang baik 

akan menghasilkan anak yang baik pula mas.
160

 

  

 Berdasarkan wawancara diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari pola komunikasi yang 

digunakan orang tua dalam mendidik anak berkarakter 

religius sudah sangat baik. Faktanya seperti anak sudah 

nurut dan hormat terhadap orang tua, sopan santun 

terhadap orang yang lebih tua, anak memiliki sikap 

jujur, diisiplin, melaksanakan salat, mengaji, berdoa 

ketika mau melaksanakan sesuatu dan berjabat tangan 

ketika mau bepergian. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Tentang Pola Komunikasi Yang Digunakan 

Keluarga (Orang Tua) Dalam Mendidik Anak Usia 

Sekolah Dasar Berkarakter Rligius Di Dusun Pager 

Desa Wonodadi Kulon Kecamatan Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan 

 Pola komunikasi keluarga (orang tua) dengan anak 

sejauh ini sudah baik. Pola komunikasi yang digunakan 

dalam berinteraksi antara orang tua dengan anak yaitu 

menggunakan pola komunikasi model stimulus respon. 

Komunikasi  yang dilakukan orang tua tentu bermacam-

macam cara. Diantaranya yaitu, orang tua ketika 

berinteraksi dengan anak menggunakan kata-kata yang 

sopan, menggunakan saran, motivasi, dan tindakan yang 

positif dengan harapan agar anak memiliki pribadi yang 

mulia dan anak patuh berhadap orang tua. Selain itu orang 

tua juga berharap agar anak memiliki kebiasaan-kebiasaan 

yang baik. Setiap hari komunikasi antara orang tua dengan 

anak selalu terjadi, akan tetapi para orang tua memilih 

waktu yang bervariasi. Orang tua memilih waktu disaat 

santai, saat mau belajar, saat mau berangkat sekolah dan 

saat mau beraktifitas lainya. Hal tersebut tentu orang tua 

memiliki tujuan agar anak memiliki karakter yang baik.  

 Syaiful Bahri Djamrah mengatakan bahwa jika 

komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan anak 

telah terbangun dan implikasinya dapat menciptakan 

keluarga sejahtera, maka tidaklah sukar bagi orang tua 
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dalam upaya membentuk anak yang berkarakter (cerdas). 

Anak yang cerdas di sini dimaksudkan adalah anak yang 

cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual.
161

  

 Pola komunikasi keluarga (orang tua) dalam 

mendidik anak setiap keluarga hampir sama, yaitu orang 

tua ketika berkomunikasi dengan anak, orang tua sering 

memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara begitu 

juga sebaliknya. Ketika berkomunikasi antara orang tua 

dengan anak, dari keduanya saling timbal balik menanggapi 

obrolan yang sedang dilakukan. Ketika komunikasi 

berlangsung, anak sering menjawab dari apa yang 

disampaikan oleh orang tua begitupun sebaliknya. Syaiful 

Bahri Djamrah mengatakan bahwa pola ini menunjukan 

pola komunkasi  stimulus respon sebagai suatu proses aksi-

reaksi yang sangat sederhana. Proses ini dapat bersifat 

timbal balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat 

mengubah tindakan komunikasi berikutnya.
162

 Dalam pola 

ini, tiap individu membagi kesempatan komunikasi secara 

merata dan seimbang, peran yang dimainkan tiap orang 

dalam keluarga adalah sama. Tiap orang dianggap sederajat 

dan setara kemampuannya, bebas mengemukakan ide-ide, 

opini, dan kepercayaan. Dalam pola ini tidak ada pemimpin 

dan pengikut, pemberi pendapat dan pencari pendapat, tiap 

orang memainkan peran yang sama.
163

 Komunikasi yang 

baik sangat menentukan pendidikan anak. Orang tua harus 

dapat membangun sebuah komunikasi yang baik dan tepat 

dalam mendidik anak. Komunikasi dengan anak sangat 
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 Djamrah, Pola Komunikasi..., 38. 
163

 Trismayani, Komunikasi Orang Tua..., 42. 
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penting dilakukan karena merupakan dasar dan hubungan 

orang tua dan anak.
164

 

 Dari uraian analisis di atas dapat disimpulkan  

bahwa pola komunikasi yang digunakan orang tua dalam 

mendidik anak usia sekolah dasar berkarakter religius di 

dusun Pager sudah baik. Ketika berkomunikasi dengan 

anak, orang tua sering memberi kesempatan kepada anak 

untuk berbicara begitu juga sebaliknya. Saat berkomunikasi 

berlangsung antara orang tua dengan anak, dari keduanya 

saling timbal balik menanggapi obrolan yang sedang 

dilakukan, anak sering menjawab dari apa yang 

disampaikan oleh orang tua begitupun sebaliknya. Pola 

komunikasi yang digunakan yaitu pola komunikasi 

stimulus respons. 

 

B. Analisis Hasil Dari Pola Komunikasi Yang Digunakan 

Keluarga (Orang Tua) Dalam Mendidik Anak Berusia 

Sekolah Dasar Berkarakter Religius Di Dusun Pager 

 Hasil dari pola komunikasi yang digunakan 

keluarga (orang tua) dalam mendidik anak, tentu 

mendapatkan hasil yang bermacam-macam dan berbeda 

antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Diantaranya 

anak sudah menghormati dan menyayangi kedua orang tua. 

Sebagai orang tua tentunya harus memberikan pemahaman 

tentang menghormati dan menyayangi kedua orang tua. 

Orang tua harus mengajarkan anak untuk bersikap hormat, 

taat, dan berbuat baik kepada kedua orang tua sehingga 

                                                           
164
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mereka terdidik untuk menghormati dan menyayangi kedua 

orang tuanya. Kegagalan dalam mendidik anak untuk 

menyayangi orang tua akan menyebabkan anak bersikap 

durhaka dan menyusahkan orang tua ketika mereka sudah 

dewasa. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kasih 

sayang dan perhatian orang tua dalam mendidik anak, serta 

tidak membiasakan mereka untuk berbuat  kebaikan sejak 

usia dini. 

 Berbakti kepada kedua orang tua merupakan rahmat 

dari Allah kepada kedua orang tua dan anak-anaknya. 

Hubungan orang tua dan anak adalah hubungan yang tulus 

dan ikhlas. Kebaikan yang diberikan oleh kedua orang tua 

kepada anaknya diberikan secara tulus dan ikhlas tanpa 

mengharapkan imbalan dari anak
165

 

 Selain itu anak juga sudah bisa hormat kepada 

orang lain terutama kepada orang yang lebih tua. Hal 

tersebut tentu tidak lepas dari orang tua dalam mendidik 

anak menggunakan komunikasi yang baik. Marzuki 

mengatakan bahwa rasa hormat merupakan kebijakan yang 

mendasari tata karma. Jika seseorang memperlakukan 

orang lain sebagaimana ia mengharapkan orang lain 

memperlakukanya, dunia ini akan menjadi lebih bermoral. 

Anak-anak yang sehari-hari menunjukan rasa hormat 

cenderung lebih menghargai hak orang lain. dengan 

melakukan hal tersebut berarti mereka juga menghargai diri 

sendiri.
166
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 Selain itu hasil dari pola komunikasi yang 

digunakan orang tua dalam mendidik anak yaitu anak sudah 

mau melaksanakan shalat dan mengaji atau membaca Al-

quran. Sebagai orang tua tentu bangga karena yang 

dilakukanya selama mendidik anak membuahkan hasil 

yang baik. Orang tua juga harus memberi pemahaman 

tentang melaksanakan shalat. Shalat merupakan kewajiban  

bagi umat Islam. Setelah mengajarkan tentang ketauhidan, 

anak harus dididik untuk mendirikan shalat. Orang tua 

maupun guru harus sabar dan ikhlas dalam mengajarkan 

anak untuk mendirikan shalat. Selain itu anak juga harus 

diajarkan untuk memahami bacaan shalat dan menghayati 

setiap arti dari bacaan trsebut agar dapat menghayati 

komunikasi yang dilakukan ketika menghadap Allah.
167

 

 Selain itu anak sudah mampu berlatih mandiri, jika 

ingin melaksanakan sesuatu anak membaca do’a terlebih 

dahulu, anak juga sudah bisa melatih kedisiplinan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari 

wawancara dan sumber-sumber lain serta 

pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya mengenai pola komunikasi keluarga 

dalam mendidik anak usia sekolah dasar berkarakter 

religius di dusun Pager desa Wonodadi Kulon 

kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan, sehingga 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut; 

1. Pola komunikasi yang digunakan keluarga (orang 

tua) dalam mendidik anak usia sekolah dasar 

berkarakter religius di dusun Pager desa 

Wonodadi Kulon adalah model pola komunikasi 

stimulus respon. Pola ini menunjukkan 

komunikasi sebagai suatu proses “aksi-reaksi” 

yang sangat sederhana. Pola S-R mengasumsikan 

bahwa kata-kata  dan tindakan-tindakan tertentu 

akan merangsang orang lain untuk memberikan 

respons dengan cara tertentu. 

2. Hasil dari pola komunikasi yang digunakan 

keluarga (orang tua) dalam mendidik anak usia 

sekolah dasar berkarakter religius yaitu anak 

nurut dengan saran dan nasehat yang diberikan 

oleh orang tua, anak memiliki sikap sopan santun 

terhadap orang yang lebih tua, anak rajin 

menjalankan salat 5 waktu, sebelum melakukan 
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sesuatu anak membaca doa terlebih dahulu, 

setiap sore anak melakukan kegiatan belajar 

mengaji di mushola, anak berlatih mandiri dan 

anak memiliki jiwa sosial yang baik. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-

pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut; 

1. Orang tua harus selalu mengawasi dan 

memperhatikan tumbuh kembang anak apalagi 

jika anak masih pada usia sekolah. Karena orang 

tua merupakan pendidikan yang pertama dan 

utama bagi anak. Terutama dalam mendidik 

anak orang tua harus menanamkan nilai-nilai 

keagamaan agar anak memiliki karakter yang 

religius. Dengan pola komunikasi yang baik 

maka yang disampaikan orang tua kepada anak 

dapat diterima dan mendapatkan hasil yang 

baik; 

2. Untuk seluruh masyarakat agar bisa menerapkan 

pola komunikasi yang tepat kepada anak dengan 

memperhatikan cara dalam menasehati dan 

memberikan motivasi pada anak; 

3. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca khususnya bagi peneliti sendiri. 
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