
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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.

Usaha penemuan paradigma untuk keperluan pengembangan di bidang ilmu

pengetahuan adalah penting bagi sekelompok ahli dalam bidangnya. Didalam

kamus dan Ensiklopedi psikologi istilah “Juvenile Delinquency” telah lama

menjadi acuan para ilmuwan yang ahli dalam bidang ini. Beberapa ilmuwan

dalam konsep dan pengartian “Juvenile Delinquency” selalu mereka-reka Dalam

sudut etimologis “Juvenile Delinquency” berarti = kejahatan anak, akan tetapi

pengartian ini menimbulkan konotasi cenderung negatif konsep ini telah terjadi

pergeseran aktivitas secara kulitatif pergeseran subyekpun dalam perkembangan

berikutnya terjadi pula. Dalam kaitan ini “Juvenile Delinquency” adalah

kenakalan remaja.(Sudarsono.1990: 1-2)

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.

Saat ini pola komunikasi orang tua pada anak sangat penting, dimana pola

komunikasi yang terbuka dan bisa berbicara dengan anak dari hati ke hati lebih

diusahakan. Sehingga anak pun merasa lebih nyaman, terlebih komunikasi itu

dilatar belakangi oleh sebuah tujuan baik. Menurut Bimo walgito (1982: 194)

mengatakan bahwa rasa aman yang diperoleh anak dapat menumbuhkan

kematangan emosi, mendukung anak dalam proses belajar, memiliki tingkat

sosialisasi yang cukup baik dan memiliki kecenderungan menjadi pemimpin

ditengah lingkungannya. Dan hal ini bisa disebabkan pola komunikasi dan

tanggung jawab yang diterapkan orang tua dirumah tanpa adanya unsur paksaan.

Pernyataan ini sangat tepat sekali bagi kita pada jaman sekarang, dan bisa terjadi

suatu fenomena baru dimana hubungan antara anak dan orangtua sangat

membantu proses perkembangan anak. Pola komunikasi orangtua cenderung

layaknya sebagai boss, dimana peraturan dan kemauannya harus selalu dituruti

tanpa syarat (otoriter). Dan sikap terlalu menyayangi, serta memanjakan anak, dan

orang tua terlampau cemas oleh karena itu sangat berhati-hati sekali mendidik

anaknya, dan senantiasa menjaga agar anaknya terhindar dari bahaya. Sikap

melindungi dan menyayangi anak akibatnya anak tidak dapat kesempatan untuk

belajar berbuat sendiri.



Oleh karena itu jika orang tua dan para pendidik tidak dapat memikul tanggung

jawab dan amanat yang diberikan pada mereka, dan pula tidak mengetahui faktor-

faktor yang dapat menimbulkan kelainan pada anak-anak serta upaya

penanggulangannya. Maka akan terlihat suatu generasi yang bergelimang dosa

dan penderitaan dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan untaian Hikmah Muhammad Nur dan Abdul Hafizh sebagai

berikut:

Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila Allah menghendaki

kebaikan pada suatu keluarga, dia memperdalamkan pengetahuan agama kepada

mereka, menjadikan anak-anak mereka menghormati orang tua mereka,

memberikan kemudahan pada kehidupan mereka, kesederhanaan dalam nafkah

mereka, dan memperlihatkan aib mereka sehingga mereka menyadarinya, lalu

menghentikan perbuatannya. Namun apabila menghendaki sebaliknya, dia

meninggalkan dan menelantarkan mereka.” (H. R. Daru Quthni).

Ketika seorang anak pertama kali lahir ke dunia dan melihat apa yang ada di

dalam rumah dan sekelilingnya, tergambar, dalam benaknya sosok awal dari

sebuah gambaran kehidupan. Jiwanya yang masih suci dan bersih akan menerima

segala bentuk apa saja yang datang dalam dirinya. Imam Al-Ghozali berkata: anak

adalah amanat bagi orang tuanya hatinya bersih, suci, dan polos, kosong dari

segala ukiran dan gambaran anak akan selalu menerima segala yang diukirnya dan

anak akan cenderung terhadap apa saja yang mempengaruhinya, maka apabila dia



dibiasakan dan diajarkan serta dibimbing untuk melakukan kebaikan, niscaya

akan seperti itulah anak terbentuk, sehingga kedua orang tuanya akan

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. (M. Nur Abdul Hanifah,1998)

Namun apabila si anak dibiasakan untuk melakukan kejahatan dan ditelantarkan

bagaikan binatang liar, sengsara dan celakalah ia, dosanya akan ditanggung

langsung kedua orang tuanya sebagai Penanggung jawab, dari amanat Allah.

Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih,

dan sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai orang

Yahudi, atau Majusi atau Nasrani”. Abu ‘Ala berkata dalam syairnya Al-Bayan

(M. Nur Abdul Hanifah,1998)

Akan tumbuh dan berkembang seorang anak sebagaimana perlakukan dan

pembiasaan orang tuanya terhadapnya, anak tidak mungkin menjadi hina dan

tercela. Apabila kita memahami betapa besar pengaruh lingkungan rumah bagi

kehidupan anak maka kedua orangtuanya memiliki kewajiban penuh dalam

mempersiapkan anak dan melindunginya dari kehinaan serta mengarahkannya

agar tumbuh di dalam jiwanya ruh agama dan kemuliaan.

Pembinaan akhlak atau pendidikan agama yang diterapkan orang tua kepada anak

akan menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan

masyarakat dan mengganggu hak-hak orang lain baik harta maupun nyawa,

seperti kejahatan pencurian, kejahatan penganiayaan, pembunuhan, penipuan,

penggelapan, dan kejahatan-kejahatan lainnya anak akan senantiasa memahami



norma-norma agama dan menunaikan perintah-perintah agama.(Bimo

Walgito,1982)

Pada dasarnya setiap akhlak anak berbeda, ada yang mempunyai akhlak baik dan

ada yang berakhlak buruk, hal ini berkaitan dengan pembinaan keagamaan yang

diterima oleh anak tersebut dari para pendidiknya. Baik dilingkungan keluarga

maupun masyarakat. Didalam lingkungan keluarga yang paling bertanggung

jawab atas pembinaan akhlak anak adalah orang tuanya. Dilingkungan masyarakat

yang bertanggung jawab atas pembinaan akhlak adalah para pendidik disekolah

secara formal dalam proses belajar mengajar, dan secara sosiologis rasa setikawan

perlu dimiliki oleh anak karena dapat melatih anak untuk memiliki tanggung

jawab moril, terhadap perbuatannya ditengah-tengah masyarakat.(Sukarma,1991:

73)

Sudarasono (1990: 6-7) berpendapat bahwa pembinaan akhlak dengan penerapkan

pola komunikasi yang tepat adalah merupakan langkah-langkah positif di dalam

lingkungan keluarga. Oleh karna itu upaya-upaya pembinaan ahklak pada anak

usia pra-sekolah dalam lingkungan keluarga merupakan kondisi yang berdampak

positif bagi perkembangan mental dan moral anak.

Salah satu upaya pembinaan ahklak pada anak usia pra-sekolah dimaksudkan agar

anak lebih siap dalam menapaki kehidupan sosialnya. Anak usia pra-sekolah (3-5

tahun) umumnya lebih cenderung menyukai bermain dan lebih cenderung meniru



atas apa yang dilihatnya dari pada berinteraksi secara oral atau dengan kata lain

berkomunikasi secara verbal.(Biechler dan Snowman,1993)

Oleh karna itu dari kemungkinan-kemungkinan di atas penulis tertarik untuk

mendeskripsikan pola komunikasi yang diterapkan orang tua dalam pembinaan

akhlak pada anak usia pra-sekolah dilingkungan keluarga. Sebagai langkah-

langkah pembinaan akhlak sejak dini serta memperbaiki kualitas moralitas dan

mentalitas anak dalam mempersiapkan diri untuk hidup ditengah-tengah

masyarakat atau kehidupan sosialnya.

Adapun alasan penulis memilih daerah Beringin Raya Kecamatan Tanjung

Karang Barat sebagai tempat penelitian karena beberapa pertimbangan. Seperti

yang peneliti amati fakta / masalah pembinaan akhlak yang ada berkenan dengan

obyek yang menjadi penelitian ini. Pertimbangan lainya seperti beberapa keluarga

yang dapat dijadikan sebagai subjek penelitian khususnya orangtua yang

mempunyai anak usia 3-5tahun. Hal lainya seperti pertimbangan waktu, dana, dan

fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat memenuhi standar kualifikasi sehingga

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini

juga di maksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang di

perlukan dari sumbernya langsung.

Berdasarkan pra survei yang penulis lakukan, bahwa terlihat sebuah fenomena

dalam pendidikan anak pra sekolah pada anak di lingkungan keluarga kelurahan

Beringin raya. Untuk itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana



pola komunikasi interpersonal orang tua dengan anak prasekolah Yang dilakukan

dalam kesehariannya. Dengan objek penelitian berjumlah 9 orang tua .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas,

maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pola komunikasi orang tua dalam pembinaan akhlaq pada anak usia

pra-sekolah di lingkungan keluarga Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Tanjung

Karang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pola komunikasi orangtua dalam pembinaan akhlaq pada anak

usia pra-sekolah di lingkungan keluarga Kelurahan Beringin Raya Kecamatan

Tanjung Karang Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bahan kajian dan pemikiran bagi

masyarakat pada umumnya dan bagi orangtua pada khususnya agar dapat

mengetahui bagaimana pola komunikasi yang di lakukan orang tua dalam

membina aklaq pada anak usia pra-sekolah.

2. Secara Akademis



Dengan penelitian ini setidak-tidaknya untuk menambah dan mengembangkan

wawasan penulis, dalam mempraktikkan teori-teori yang penulis dapatkan dengan

keadaan yang sebenarnya di lapangan dan di dalam masyarakat, khususnya dalam

rangka menyebarluaskan manfaat teori-teori yang penulis dapatkan.


