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Banyak faktor penyebab terjadinya kenakalan pada anak-anak, yang dapat

menyeret mereka pada keterpurukan moral dan perilaku yang buruk. Hal itu

terlihat dalam masyarakat, dan kenyataan kehidupan yang pahit penuh dengan

“kegilaan-kegilaan”, betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang

menyeret mereka dari berbagai sudut dan tempat berpijak.

Kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sehingga perubahan akhlak pada anak sangat dipengaruhi oleh

pendidikan formal informal dan non-formal. Penerapan pendidikan akhlak pada

anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin, agar kualitas anak yang berakhlak

mulia sebagai bekal khusus bagi dirinya. Umumnya bagi keluarga, masyarakat,

bangsa dan agama.

Dalam penelitian ini penulis memilih Kelurahan Beringin Raya Kecamatan

Tanjung Karang Barat sebagai tempat penelitian pola komunikasi orangtua pada

anak usia prasekolah. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab rumusan

masalah bagaimana pola komunikasi orang tua dalam pembinaan akhlaq pada



anak usia pra-sekolah dilingkungan keluarga Kelurahan Beringin Raya

Kecamatan Tanjung Karang Barat?

Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola komunikasi orangtua dalam

pembinaan akhlaq pada anak usia pra-sekolah, di lingkungan keluarga Kelurahan

Beringin Raya Kecamatan Tanjung Karang Barat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact

finding) hasil penelitian ditekankan pada menggambarkan secara obyektif tentang

keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Obyek penelitan yang penulis

gunakan sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan keluarga

Islam yang memiliki anak usia prasekolah.

Sesuai dengan hasil dari pembahasan maka penulis membuat kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pola Komunikasi Orang Tua pada Anak prasekolah.

Pola komunikasi yang terjadi pada data yang penulis dapatkan dalam penelitian

dilapangan semua keluarga tersebut telah membiasakan pola komunikasi yaitu

pola bintang.

Yang mana semua anggota keluarga berkomunikasi dengan anggota keluarga

lainnya. Dan melakukan pola komunikasi terbuka pada anak-anaknya.



1.a. Kelebihan pola bintang.

a. Penyikapan Diri

Pola bintang memunculkan penyikapan diri anak dalam keluarga menunjukan

kemampuan untuk mengungkapkan dirinya secara terbuka kepada anggota

keluarga lain.

b. Keakraban

Pola bintang memunculkan keakraban dalam keluarga dimana orangtua

dikeluarga informan memiliki sikap kebersamaan, kesaling tergantungan,

komitmen, perhatian pada anak mereka.

1.b. Kelemahan pola bintang.

Pola bintang yang dilakukan orangtua memunculkan pola asuh yang bersifat

memanjakan anak, orangtua yang selalu menuruti kemauan anak, dan anak tidak

dapat bertindak secara mandiri. Ini artinya emosi dan mental anak tak dapat

berkembang di dalam keluarga informan.

2. Pembentukan pembinaan akhlak pada anak prasekolah.

Anak sangat perlu pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihan yang sesuai dengan

perkembangan jiwanya, karena dengan pembiasaan-pembiasaan dan latihan-

latihan akan membentuk sikap tertentu pada anak.

2.a. Contoh Tauladan



Suatu sikap keteladanan dan perbuatan yang baik dan positif yang dilaksanakan

oleh orang tua sangat diperlukan untuk dapat dicontoh oleh anak-anaknya.

Hendaklah orang tua dapat membiasakan pola komunikasi dengan pola bintang

dan sikap terbuka, dan memberikan pembinaan akhlak pada anak diusia dini

dengan memberikan contoh pada anak. Dan selalu memberikan perhatian kepada

anaknya serta menumbuhkan gairah bertanya dan berdialog pada anak prasekolah.


