
BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil wawancara dengan informan dan

pengamatan yang didapatkan melalui partisipasi. Peneliti yang terlibat langsung

dilapangan, tentang Pola Komunikasi Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak pada

Anak Prasekolah, yang berada di  Kelurahan Beringin Raya Kecamatan

Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung yang menjadi lokasi

penelitian. Penelitian ini penulis lakukan pada bulan Oktober sampai dengan

bulan November 2009 yang berlangsung selama satu bulan untuk mendapatkan

informasi yang diinginkan penulis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah

secara sistematis menurut tata aturan yang telah ditetapkan dalam metode

penelitian.

A.1. Karakteristik Informan

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Keluarga Bapak Firman.

Keluarga Bapak Firman dan Ibu Lia tinggal di jalan Sirsak nomor 3 RT 2

Kelurahan Beringin Raya mereka adalah objek yang pertama dalam penelitian ini

keluarga Bapak Firman penulis pilih karena keluarga bapak Firman memenuhi

kriteria yaitu memiliki anak berumur 4 tahun yang bernama Ayla. Pak Firman
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sebagai kepala keluarga, berusia 32 tahun, Beragama Islam. Pendidikan terakhir

Sarjana dan berprofesi sebagai seorang guru di sekolah SLTP 4 kelurahan

beringin raya sedangkan istrinya Ibu Lia berusia 28 tahun yang mana Ibu  Lia

sendiri adalah seorang mua’laf (orang baru memeluk agama Islam). Pendidikan

terahir SMA, berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

2. Keluarga Bapak Hermanto.

Objek informan yang ke dua dalam penelitian ini adalah keluarga Hermanto dan

Ibu Ida. Keluarga Bapak Hermanto dan Ibu Ida tinggal di Sirsak nomor 12 RT 2

Kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke dua ini penulis pilih karena juga

memenuhi kriteria yaitu memiliki anak berusia 3 tahun yang bernama Adam.

Bapak Hermanto berusia 36 tahun. Pendidikan terahir SMA, Beragama Islam,

Berprofesi sebagai seorang wiraswasta atau pedagang sedangkan istrinya Ibu Ida

berusia 31 tahun, pendidikan terahir SMA  tidak berkerja hanya menjadi ibu

rumah tangga di rumah. Pasangan ini hanya memiliki 2 orang anak, anak pertama

putri yaitu bernama Maya yang berusia  7 tahun dan anak kedua putra yang

berusia 3 tahun bernama Adam.

1. Keluarga Bapak Ari.

Objek informan yang ke tiga adalah keluarga Bapak Ari dan Ibu Yani. Keluarga

yang tinggal di jalan Mangga nomor 8 RT 4 Kelurahan Beringin Raya ini peneliti

pilih karena keluarga Bapak Ari memiliki anak yang berusia 5 tahun bernama

Adelia. Bapak Ari sebagai berusia 29 tahun. Beragama Islam, Pendidikan terahir

Sarjana. Berprofesi sebagai pegawai diperusahaan rokok di Bandar Lampung
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sedangkan istrinya Ibu Yani berusia 26 tahun. Pendidikan terahir SMA sebagai

Ibu rumah tangga.

2. Keluarga Bapak Aan.

Objek informan yang ke empat adalah keluarga Bapak Aan dan Ibu Desmi.

Keluarga yang tinggal di jalan Mangga nomor 20 RT 8 Kelurahan Beringin Raya.

Objek yang ke empat ini penulis pilih karena juga memenuhi kriteria dalam

penelitian ini yaitu memiliki anak berusia 3 tahun yang bernama Selvi. Bapak Aan

Berusia 38 tahun. Beragama Islam pendidikan terahir Sarjana, berkerja menjadi

seorang wiraswasta sedangkan istrinya Ibu Desmi berusia 36 tahun pendidikan

terahir S-1 adalah seorang PNS di lingkungan Departemen Sosial. Bapak Aan dan

Ibu Desmi memiliki dua orang anak, satu orang anak putra bernama Raga yang

berusia 8 tahun dan anak kedua putri yang bernama Selvi berusia 3 tahun.

3. Keluarga Bapak Rian.

Objek informan yang ke lima dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak Rian

dan Ibu Ajeng. Keluarga Bapak Rian dan Ibu Ajeng tinggal di jalan Duren nomor

15 RT 2 Kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke lima ini penulis pilih karena

juga memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki anak berusia 4 tahun

yang bernama Imelda. Bapak Rian berusia 32 tahun, Beragam Islam, pendidikan

terahir S-1. Berkerja menjadi PNS di lingkungan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan di Bandar Lampung sedangkan istrinya Ibu Ajeng, Berusia 29 tahun

pendidikan terakhir SMA, tidak berkerja hanya menjadi Ibu rumah tangga di

rumah. Bapak Rian dan Ibu Ajeng memiliki satu anak yang bernama Imelda yang

berusia 4 tahun.
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4. Keluarga Bapak Reza.

Objek informan yang ke enam dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak Reza

dan Ibu Okta. Keluarga Bapak Reza dan Ibu Okta tinggal di jalan Semangka

nomor 3 RT 8 Kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke enam ini penulis pilih

karena memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki anak berusia 4 tahun

yang bernama Rani. Bapak Reza berusia 33 tahun, beragama Islam, pendidikan

terakhir SMA. Bapak Reza bekerja sebagai pegawai swasta di perusahaan Semen

diBandar Lampung sedangkan Ibu Okta berusia 30 tahun pendidikan terakhir

SMA bekerja sebagai guru di PAUD Putri Azizah Beringin Raya. Bapak Reza dan

Ibu Okta memiliki satu orang anak yang bernama Rani berusia 4 tahun.

5. Keluarga Bapak Anang.

Objek informan yang ke tujuh dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak Anang

dan Ibu Silvi. Keluarga Bapak Anang dan Ibu Silvi tinggal di jalan Semangka

nomor 8 RT 8 Kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke tujuh ini penulis pilih

karena memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki anak berusia 5 tahun

yang bernama Ikbal. Bapak Anang berusia 30 tahun, beragama Islam, pendidikan

terakhir SMA. Bapak Reza bekerja sebagai pegawai swasta di perusahaan

kontraktor diBandar Lampung sedangkan Ibu Silvi berusia 28 tahun pendidikan

terakhir SMA tidak bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Bapak Anang dan Ibu Silvi

memiliki satu orang putra yang bernama Ikbal berusia 5 tahun.
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6. Keluarga Bapak Yansah.

Objek informan yang ke delapan dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak

Yansah dan Ibu Santi. Keluarga Bapak Yansah dan Ibu Santi tinggal di jalan

Srikaya nomor 14 RT 5 Kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke delapan ini

penulis pilih karena memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki anak

berusia 4 tahun yang bernama Shafa. Bapak Yansah berusia 29 tahun, beragama

Islam, pendidikan terakhir SMA. Bapak Reza bekerja sebagai Satpam diMall

Kartini Bandar Lampung sedangkan Ibu Santi berusia 27 tahun pendidikan

terakhir SMA tidak bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Bapak Yansah dan Ibu

Santi memiliki satu orang putri yang bernama Shafa berusia 4 tahun.

7. Keluarga Bapak Rahmat.

Objek informan yang ke sembilan dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak

Rahmat dan Ibu Yenni. Keluarga Bapak Rahmat dan Ibu Yenni tinggal di jalan

Srikaya nomor 6 RT 3 Kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke sembilan ini

penulis pilih karena memenuhi kriteria informan dalam penelitian ini yaitu

memiliki putri berusia 5 tahun yang bernama Friska. Bapak Rahmat berusia 28

tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir Sarjana. Bapak Rahmat bekerja

sebagai Pegawai Swasta diperusahaan dealer kendaraan motor diBandar Lampung

sedangkan Ibu yenni berusia 26 tahun pendidikan terakhir SMA tidak bekerja

sebagai Ibu rumah tangga..

Semua objek informan keluarga – keluarga di atas mempunyai kriteria yaitu

memiliki anak usia prasekolah yang mempunyai tingkatan usia 3-5 tahun dan
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kesembilan keluarga diatas adalah  keluarga yang beragama Islam dan cukup

memiliki waktu untuk dapat diwawancara. Pemilihan sample informan berkaitan

dengan pembinaan akhlak dilingkungan keluarga oleh orang tua pada anak

prasekolah atau anak yang berusia 3-5 tahun.

A.2. Hasil Wawancara.

a. Informan Pertama (keluarga bapak Firman)

Pada minggu pertama penelitian yaitu tepatnya minggu terakhir pada bulan

Oktober penulis mengunjungi rumah keluarga Bapak Firman dan Ibu Lia yang

tinggal di jalan Sirsak nomor 3 RT 2 kelurahan Beringin Raya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, Ibu Lia menjelaskan menanamkan

pembinaan akhlak dan tatakrama atau sopan santun dilingkungan keluarga Bapak

Firman dengan cara mengenalkan agama Islam baik secara menjelaskan ruang

lingkup Agama Islam secara sederhana kepada anaknya yaitu Ayla contohnya

pada busana muslim seperti pada perempuan mengenakan jilbab atau pada laki-

laki mengenakan ‘peci atau kopiah’, dalam hal ini busana muslim sebagai ciri-ciri

dari seseorang yang beragama Islam. Dan pada bagian pembinaan akhlak Ibu Lia

menjelaskan dalam berpakaian busana muslim hendaklah rapi seperti menutup

aurat pada perempuan dan laki-laki sebagai mana yang telah dianjurkan.

Dan pada pertanyaan yang kedua Bapak Firman menjelaskan atau memberikan

pengertian keagamaan dan pergaulan kepada Ayla dimana Bapak Firman dan Ibu

Lia dalam lingkungan pergaulannya Ayla hendaklah berbuat baik tehadap teman-
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teman sebayanya seperti suka menolong dan suka memberi, dan menghormati

orang yang lebih tua dari Ayla.

Sedangkan pada pertanyaan ketiga yang penulis ajukan kepada Ibu Lia

menjelaskan tentang waktu yang tepat berkomunikasi dengan anaknya dan

menjelaskan pembinaan akhlak yang dilakukan oleh keluarga Bapak Firman. Dan

Ibu Lia kepada anaknya Ayla adalah saat waktu senggang yaitu setelah melakukan

shalat maghrib yang mana keluarga ini berkomunikasi secara rutin diwaktu santai

sambil menonton televisi.

Untuk pertanyaan yang kelima menurut keluarga Bapak Firman, ia selalu

mengawasi anak – anaknya dalam hal pergaulan dan selalu berkomunikasi dengan

anak tentang apa sajakah yang membuat anak tersebut menyukai sesuatu hal.

Dan untuk pertanyaan yang kelima Ibu Lia mejelaskan jika apa yang dilakukan

anak tersebut masih sebatas norma – norma yang berlaku, sebagai orang tua pak

Firman dan Ibu Lia selalu mendukung apapun itu, namun jika sebaliknya maka

keluarga ini akan selalu berusaha untuk memberi pengertian atau masukan yang

baik dan yang buruk bagi anaknya Ayla.

Dan pertanyaan yang keenam mengenai materi tentang agama atau akhlak yang

diberikan Bapak Firman dan Ibu Lia kepada Ayla adalah dalam agama Islam

tentang adanya mengenal TUHAN yaitu ALLAH.SWT dan percaya adanya

TUHAN yang mengatur kehidupan didunia dan akhirat.
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b. Informan Kedua (keluarga bapak Hermanto)

Masih pada hari yang sama setelah mengunjungi informan pertama penulis

meneruskan mengunjungi objek informan yang ke dua dalam penelitian ini adalah

keluarga Hermanto dan Ibu Ida. Keluarga Bapak Hermanto dan Ibu Ida tinggal di

Sirsak nomor 12 RT 2 kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke dua ini penulis

pilih karena juga memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki anak

berusia 3 tahun yang bernama Adam.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan atau keluarga yang kedua ini

menerangkan bahwa, Ibu Ida menjelaskan tentang menanamkan pembinaan

akhlak dan sopan santun. Dilingkungan keluarga Bapak Hermanto adalah dengan

cara mengajarkan dan menjelaskan tentang beribadah kepada yang Maha ESA

yaitu Allah.SWT, dan memberi pengertian kepada Adam tentang pentingnya

menghormati orang yang lebih tua. Seperti contohnya dengan melakukan ibadah

secara tidak langsung kita melakukan disiplin waktu, dalam mengerjakan ibadah

itu sendiri hal itu akan membawa kita terbiasa akan berdisiplin. Dan contoh

menghormati orang yang lebih tua adalah tidak membiasakan berbicara dengan

nada-nada tinggi atau berbicara kasar kepada orang yang lebih tua.

Dan menurut keluarga pak Hermanto cara yang digunakan untuk mempermudah

anak untuk bergaul dengan lingkungan adalah dengan cara membiarkan anak

bergaul atau berteman dengan siapapun tetapi masih dengan pantauan dan batasan

– batasan kesopanan. Menurut keluarga ini hal lain yang bisa dilakukan adalah

mengajak anak bermain di taman bermain yang banyak anak –anak seusia mereka
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karena menurut pak Hermanto hal ini dapat cepat membantu Adam untuk mudah

bergaul dengan teman-teman seusia mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga Bapak

Hermanto, terlihat bahwa keluarga tersebut selalu secara rutin melakukan

komunikasi dengan anaknya di rumah, komunikasi tersebut biasa terjadi atau

biasa dilakukan pada saat sore hari di waktu santai, dengan mengajak anak

tersebut berbicara tentang segala sesuatu apa yang dialami anak tersebut dalam

satu harinya.

Ibu Ida menjelaskan cara keluarga Bapak Hermanto menanamkan sikap suka

beramal baik adalah menyayangi, menghormati, bekerjasama, kesetiakawanan dan

bergotong royong dengan teman-temannya. Menyayangi disini lebih pada

mengasihi dan memberikan pengertian serta berbagi sesuatu ke pada teman-teman

bermainnya, menghormati seperti halnya mereka lebih bersikap sopan kepada

orang yang lebih tua dari mereka, bekerjasama atau gotong royong dalam hal ini

lebih cenderung terjadi saat mereka bermain atau saling tolong menolong dalam

melakukan sesuatu bersama teman-temannya.

Dan mengenai materi keagamaan atau akhlak yang diberikan keluarga bapak

Hermanto kepada anaknya Adam yaitu tentang kewajiban seseorang yang

memeluk agama Islam adalah beribadah kepada Allah.SWT sebagai contoh

menjalankan shalat 5 waktu baik secara berjamaah maupun bersama keluarga atau

sendiri.
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c. Informan Ketiga (keluarga bapak Ari)

Pada minggu kedua penulis malanjutkan penelitian ini yang mana penulis akan

mengunjungi objek informan yang ke tiga adalah keluarga Bapak Ari dan Ibu

Yani. Keluarga yang tinggal di jalan Mangga nomor 8 RT 4 kelurahan Beringin

Raya ini peneliti pilih karena keluarga Bapak Ari memiliki anak yang berusia 5

tahun bernama Adelia.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan atau keluarga yang ketiga ini

menerangkan bahwa, Ibu yani menjelaskan tentang menanamkan pembinaan

akhlak dan sopan santun dilingkungan keluarga Bapak Ari adalah dengan cara

mengenalkan lingkungan keagamaan dengan menggunakan media video lagu-lagu

islami anak-anak yang biasa diputar pada waktu senggang seperti pada sore hari

disaat keluarga sedang berkumpul, dan menurut Ibu Yani video lagu-lagu islami

tersebut berisi lirik dan nada-nada yang mudah untuk dimengerti oleh Adelia.

Disela-sela menikmati hiburan video itu Ibu Yani menjelaskan makna dan

pengertian yang ada divideo itu tentang keagamaan. Hal tersebut dianggap efektif

oleh keluarga bapak Ari karena video itu memiliki banyak fungsi yang

menguntungkan bagi perkembangan Adelia, selain sebagai sarana hiburan video

tersebut juga memiliki sarana belajar bagi anak.

Ibu yani menjelaskan selalu rutin melakukan komunikasi dengan anaknya yaitu

pada saat waktu santai saat anak sedang menonton TV, atau saat ibu Yani

menemani Adelia tidur. Biasanya bu Yani menanyakan tentang hal apa dan

kegiatan apa yang dilakukan anaknya seharian.
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Menurut keluarga bapak Ari dalam pergaulannya anak tidaklah harus dibatasi

melainkan harus diawasi proses pengenalan lingkungan bermain dan belajarnya.

Dan untuk berbuat amal baik, dan untuk pertanyaan yang kelima tentang

menanamkan sikap suka beramal baik Ibu yani selalu menganjurkan Adelia untuk

selalu berbuat amal baik kepada siapapun dengan menjelaskan jika berbuat amal

baik akan mendapat pahala dan jika berbuat jahat pada orang lain akan mendapat

dosa.

Dan mengenai materi keagamaan atau akhlak yang diberikan keluarga bapak Ari

kepada anaknya Adelia yaitu tentang beribadah kepada Allah.SWT dan

mengenalkan rukun iman dan rukun islam pada anaknya agar dapat dilapalkan dan

diingat oleh Adelia.

d. Informan Keempat (keluarga bapak Aan)

Keesokan harinya diminggu yang sama penulis mengunjungi objek informan yang

ke empat adalah keluarga Bapak Aan dan Ibu Desmi. Keluarga yang tinggal di

jalan Mangga nomor 20 RT 8 kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke empat ini

penulis pilih karena juga memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki

anak berusia 3 tahun yang bernama Selvi.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan atau keluarga yang keempat ini

menerangkan bahwa, Ibu Desmi menjelaskan tentang menanamkan pembinaan

akhlak dan sopan santun dilingkungan keluarga Bapak Aan adalah dengan cara

memberikan pengertian dan penjelasan secara sederhana mengenai akhlak seperti
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rajin beribadah, menghormati orang yang lebih tua, dan etika bersaudara.

Contohnya harus tolong-menolong, saling menghormati, dan melakukan shalat

berjamaah dilingkungan keluarga maupun bertetangga.

Bu Desmi juga menjelaskan keluarga Aan secara rutin berkomunikasi dengan

anak mereka biasanya dilakukan pada waktu saat santai menonton TV, pada saat

waktu siang saat anak sedang makan siang atau saat malam saat anak ingin tidur.

Untuk Pertanyaan yang keempat dan kelima Ibu Desmi menjelaskan Selalu

mengawasi anaknya dalam hal pergaulan atau memilih teman serta selalu

menganjurkan Adelia untuk berbuat amal baik.

Dan mengenai materi keagamaan atau akhlak yang diberikan keluarga bapak Aan

kepada anaknya Selvi dengan keluarga Aan menitipkan kedua anaknya yaitu Raga

dan Selvi pada pengajian ’Darul Fattah’ yang memang dikhususkan untuk anak-

anak yang ingin belajar mengaji dan memberikan materi keagamaan kegiatan

mengaji ini dilakukan pada pukul 16.00 atau jam 4 sore sampai selesai,

sepulangnya dari mengaji kedua anaknya pun selalu berkomunikasi dengan kedua

orang tuanya mengenai hal-hal yang dilakukan dipengajian serta memberi

panjelasan jika menurut bapak Aan jika diperlukan sehingga timbulnya

komunikasi dua arah antara orang tua dan anak.

e. Informan Kelima (keluarga bapak Rian)

Esok hari penulis pun meneruskan wawancara penelitian dengan mengunjungi

objek informan yang ke lima dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak Rian dan
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Ibu Ajeng. Keluarga Bapak Rian dan Ibu Ajeng tinggal di jalan Duren nomor 15

RT 2 kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke lima ini penulis pilih karena juga

memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki anak berusia 4 tahun yang

bernama Imelda.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan atau keluarga yang kelima ini

menerangkan bahwa, bapak Rian menjelaskan menanamkan pembinaan akhlak

dan sopan santun dilingkungan keluarga bapak Rian adalah dengan memberikan

pengertian tentang keagamaan dan menjelaskan bahwa semua perbuatan baik

adalah merupakan akhlak yang baik, oleh karna itu keluarga bapak Rian selalu

mengutamakan sikap dan selalu berbuat baik kepada orang lain kepada anaknya

yaitu Imelda. Seperti saling memberi, tolong-menolong kepada anak-anak

lainnyaatau teman sebaya Imelda. Dan bapak Rian menambahkan sikap dan

perbuatan yang baik haruslah dimulai dengan kedua orang tuanya agar anak

mereka dapat mencontoh atau mentauladani sikap dan perbuatan kedua orang

tuanya.

Ibu Ajeng juga menambahkan mengenai sopan santun dalam keluarga, menurut

ibu Ajeng anak tersebut juga harus diajarkan sikap disiplin waktu dalam hal,

waktu jam istirahat, waktu bermain, dan waktu makan. Cara yang di lakukan

orangtua dalam hal ini adalah dengan mengatur jadwal dan berusaha memberikan

pengertian kepada anak agar terdapat atasan pada waktu-waktu tersebut.
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Dan mengenai materi keagamaan atau akhlak yang diberikan keluarga bapak Aan

kepada anaknya Imelda adalah dengan mengajarkan sopan santun yaitu etika jika

bermain, etika jika belajar, etika jika meminta ijin, dan etika jika sedang makan.

f. Informan Keenam (keluarga bapak Reza)

Pada minggu ketiga penulis melnjutkan penelitian dengan mengunjungi objek

informan yang ke enam dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak Reza dan Ibu

Okta. Keluarga Bapak Reza dan Ibu Okta tinggal di jalan Semangka nomor 3 RT

8 kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke enam ini penulis pilih karena

memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki anak berusia 4 tahun yang

bernama Rani.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, atau keluarga yang keempat ini.

Menerangkan bahwa, Ibu Okta menjelaskan menanamkan pembinaan akhlak dan

sopan santun dilingkungan keluarga bapak Reza adalah, dengan memberi

penjelasan secara umum dan sederhana. Mengenai keagamaan dan akhlak kepada

anaknya yang menurut keluarga Reza akhlak, adalah mengajarkan kasih sayang,

saling mencintai sesama manusia, selalu berbuat baik, dan berperilaku sopan

kepada siapa pun. Dan Ibu Okta memberikan contoh seperti kasih sayang antara

orangtua dan anak, kasih sayang antara kakak dan adik, dan lain-lain. Sedangkan

contoh saling mencintai sesama teman, tetangga, dan lain-lain. Seterusnya bapak

Reza memberikan penjelasan tentang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dengan selalu  beribadah dan beramal sholeh.
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Menurut keluarga pak Reza cara yang digunakan untuk mempermudah anak untuk

bergaul dengan lingkungan adalah dengan cara membiarkan anak bergaul atau

berteman dengan siapapun tetapi masih dengan pantauan dan batasan – batasan

kesopanan. Menurut keluarga ini hal lain yang bisa dilakukan adalah mengajak

anak bermain di taman bermain yang banyak anak –anak seusia mereka karena

menurut pak Reza hal ini dapat cepat membantu anak untuk mudah bergaul

dengan teman-teman seusia mereka.

Dan untuk pertanyaan yang ketiga pak Reza menjelaskan dia dan keluarga selalu

berkomunikasi secara rutin yaitu pada saat kumpul bersama keluarga di waktu

santai. Sedangkan pada pertanyaan yang keempat keluarga pak Reza selalu

mengawasi pergaulan anaknya dengan batasan-batasan kesopanan.

Dalam pertanyaan yang kelima menurut pak Reza menjelaskan kepada anaknya

tentang kasih sayang, selalu berbuat amal baik atau amal soleh.

Dan mengenai materi keagamaan atau akhlak yang diberikan keluarga bapak Reza

kepada anaknya adalah mengenai sopan santun, disiplin waktu, berbuat amal

sholeh, dan etika atau norma-norma dalam keluarga yang menurut Ibu Okta harus

dijalankan dan ditaati normanya oleh anak-anaknya.

g. Informan Ketujuh (keluarga bapak Anang)

Esok harinya penulis pun meneruskan mendapatkan data penelitian dengan

mengunjungi objek informan yang ke tujuh dalam penelitian ini adalah keluarga

Bapak Anang dan Ibu Silvi. Keluarga Bapak Anang dan Ibu Silvi tinggal di jalan
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Semangka nomor 8 RT 8 kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke tujuh ini

penulis pilih karena memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu memiliki anak

berusia 5 tahun yang bernama Ikbal.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan atau keluarga yang keempat ini

menerangkan bahwa, Ibu Silvi menjelaskan menanamkan pembinaan akhlak dan

sopan santun dilingkungan keluarga bapak Anang adalah dengan cara

memberikan penjelasan mengenai keagamaan kepada Ikbal secara sederhana

seperti contohnya wajib melakukan ibadah, beriman kepada Allah.SWT, dan

selalu melakukan amal baik atau amal sholeh. Dan selalu menjaga sopan santun

terhadap orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga Bapak

Anang, terlihat bahwa keluarga tersebut selalu secara rutin melakukan komunikasi

dengan anak-anak mereka di rumah, komunikasi tersebut biasa terjadi atau biasa

dilakukan pada saat sore hari di waktu santai, dengan mengajak anak tersebut

berbicara tentang segala sesuatu apa yang dialami anak tersebut dalam satu

harinya.

Dalam hal pergaulan keluarga bapak Anang tidak memberikan batasan memilih

teman untuk anaknya hal itu diwujudkan dengan selalu mangajak bermain Ikbal

jika pada sore hari agar Ikbal mendapatkan waktu bermain dilingkungan

sosialnya.
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Dan mengenai materi keagamaan atau akhlak yang diberikan keluarga bapak Aan

kepada anaknya Imelda adalah dengan mengajarkan sopan santun yaitu etika jika

bermain, etika jika belajar, etika jika meminta ijin jika hendak bermain atau keluar

rumah, etika jika sedang makan, dan selalu mengajarkan untuk beribadah serta

melakukan amal baik.

h. Informan Kedelapan (keluarga bapak  Yansah)

Di minggu ke empat penulis mengunjungi objek informan yang ke delapan dalam

penelitian ini adalah keluarga Bapak Yansah dan Ibu Santi. Keluarga Bapak

Yansah dan Ibu Santi tinggal di jalan Srikaya nomor 14 RT 5 kelurahan Beringin

Raya. Objek yang ke delapan ini penulis pilih karena memenuhi kriteria dalam

penelitian ini yaitu memiliki anak berusia 4 tahun yang bernama Shafa

Berdasarkan hasil wawancara pada informan atau keluarga yang keempat ini

menerangkan bahwa, Ibu Santi menjelaskan menanamkan pembinaan akhlak dan

sopan santun dilingkungan keluarga bapak Yansah adalah dengan cara

mengajarkan selalu berbuat baik, saling tolong-menolong, dan memberikan

penjelasan tentang beribadah kepada Shafa.

Keluarga Yansah selalu secara rutin melakukan komunikasi dengan anak mereka

di rumah, komunikasi tersebut biasa terjadi disaat kumpul bersama keluarga

antara orang tua dan anak atau biasa dilakuakan pada saat duduk santai sore-sore

atau pada saat menemani anak tidur malam biasanya yang di bicarakan adalah hal

yang terjadi dalam keseharian Shafa.
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Dan mengenai materi keagamaan atau akhlak yang diberikan keluarga bapak Ari

kepada anaknya Shafa yaitu tentang beribadah kepada Allah.SWT dan

mengenalkan rukun iman dan rukun islam yang berupa poster yang berisi huruf-

huruf al-qur’an pada anaknya agar dapat dilapalkan dan diingat oleh Shafa.

i. Informan Kesembilan (keluarga bapak Rahkmat)

Esok harinya penulis melanjutkan penelitian dengan mengunjungi objek informan

yang ke sembilan dalam penelitian ini adalah keluarga Bapak Rahmat dan Ibu

Yenni. Keluarga Bapak Rahmat dan Ibu Yenni tinggal di jalan Srikaya nomor 6

RT 3 kelurahan Beringin Raya. Objek yang ke sembilan ini penulis pilih karena

memenuhi kriteria informan dalam penelitian ini yaitu memiliki putri berusia 5

tahun yang bernama Friska.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan atau keluarga yang keempat ini

menerangkan bahwa, Ibu Yenni menjelaskan menanamkan pembinaan akhlak dan

sopan santun dilingkungan keluarga bapak Rahkmat adalah dengan cara

memberikan pengertian tentang bertakwa kepada Allah.SWT dan senantiasa wajib

melakukan ibadah 5 waktu serta mengajarkan sopan santun kepada Friska seperti

menghormati orang yang lebih tua, suka berbuat amal baik, dan menaati norma-

norma yang berlaku dilingkungan keluarga dan masyarakat.

Keluarga Rahkmat selalu secara rutin melakukan komunikasi dengan Friska

mereka di rumah, komunikasi tersebut biasa terjadi atau biasa dilakukan pada saat

pagi hari di waktu sedang ingin melakukan sarapan pagi maupun setelah sarapan
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pagi tersebut selesai, di sore dan malam haripun keluarga Bapak Rahkmat selalu

melakukan komunikasi dengan mengajak anak tersebut berbicara tentang segala

sesuatu apa yang dialami anak tersebut dalam harinya.

Sikap suka berbuat amal baik yang di tanamkan oleh keluarga Bapak Rahkmat

kepada anaknya seperti tatakrama yang baik, semua itu tidak lepas dari bagaimana

cara mereka menanamkan sikap disiplin waktu pada anak dalam hal waktu

istirahan, waktu bermain dan waktu makan. Jika masuk waktu istirahat (tidur

siang), biasanya keluarga ini membiasakan anaknya untuk tidur siang keluarga ini

membiasakan jam tidur siang untuk anaknya.

Dan mengenai materi keagamaan atau akhlak yang diberikan keluarga bapak

Rahkmat kepada anaknya Friska adalah dengan mengajarkan sopan santun yaitu

etika jika bermain, etika jika belajar, etika jika meminta ijin jika hendak bermain

atau keluar rumah, etika jika sedang makan, dan selalu mengajarkan untuk

beribadah serta berbuat baik seperti suka menolong, suka memberi, dan selalu

menjaga sopan santun.

A.3. Reduksi Data

A.3.1. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kesembilan informan diatas

maka dapat penulis spesifikan dengan mereduksi data mentah yang didapat dari

hasil wawancara. Reduksi data ini merupakan proses pemilihan, pemusatan
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perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan dan transpormasi data kasar yang

muncul dari catatan – catatan yang tertulis dilapangan.

Pertanyaan dan Jawaban informan yaitu Orangtua diKelurahan Beringin Raya

Kecamatan Tanjung Karang Barat sebagai berikut :

1. Pertanyaan pertama yang penulis ajukan ke pada sembilan informan ini yaitu

bertujuan untuk melihat bagaimana orang tua menanamkan akhlak, tatakrama, dan

sopan santun dalam keluarga pada anak anda?

Jawaban yang diberikan informan secara umum adalah sama yaitu dengan cara

menjelaskan, mengajarkan, dan memberikan pengertian tentang ruang lingkup

keagamaan dan akhlak yang baik secara sederhana hanya saja pada keluarga

Bapak Rahmat menambahkan tentang ketakwaan kepada Allah.Swt yang dapat

dilihat dengan melakukan perintah agama yaitu beribadah kepada Allah.Swt

seperti shalat 5 waktu dan senantiasa melakukan perbuatan amal sholeh.

Tetapi lain halnya jawaban yang diberikan oleh keluarga Bapak Ari yaitu dengan

cara mengenalkan lingkungan keagamaan dengan menggunakan media video

lagu-lagu islami anak-anak yang menurut Ibu Yani video islami tersebut berisi

lirik dan nada-nada yang mudah dimengerti oleh Adelia. Dan video itu memiliki

beberapa fungsi yang menguntungkan bagi perkembangan Adelia yaitu sebagai

sarana hiburan dan sarana belajar bagi anak.
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2. Pertanyaan kedua yang diajukan kepada kesembilan informan tersebut

bertujuan untuk mengetahui cara dalam menerapkan pergaulan pada anak

dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat?

Jawaban yang diberikan kesembilan informan pada pertanyaan yang kedua adalah

sama yaitu dengan cara membiarkan atau membebaskan anak bergaul atau

berteman serta mengajarkan sikap berdisiplin waktu sejak dini dengan cara

mengatur waktu bermain anak mereka.

3. Pertanyaan ke tiga yang diajukan kepada sembilan informan ini bertujuan untuk

mengetahui pola komunikasi yang diterapkan keluarga secara rutin berkomunikasi

dengan anak dan pada waktu kapan?

Jawaban yang diberikan kesembilan informan pada pertanyaan yang ketiga adalah

sama yaitu semua keluarga berkomunikasi secara rutin baik diwaktu pagi hari saat

mulai melakukan aktifitas keseharian serta diwaktu-waktu senggang jika

berkumpul bersama keluaraga, atau diwaktu saat menemani anak jika sedang

ingin tidur. Ini artinya kesembilan keluarga informan yang penulis pilah

menerapkan pola bintang yang mana semua anggota keluarga berkomunikasi

dengan anggota keluarga lainnya. Dengan sikap komunikasi keluarga yang

autoritatif (tipe komunikasi terbuka) yaitu komunikasi terbuka didalam keluarga.

Sikap demokratis ini dapat digambarkan sebagai sikap orang tua yang senantiasa

berembuk dengan anaknya mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil,

menerangkan alasan-alasan peraturan-peraturan memberi kesempatan pada anak
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untuk berpartisipasi, berinisiatif menghargai pendapat anak-anaknya, menanggapi

pertanyaan-pertanyaan anak-anaknya, membimbing anak-anak ke arah

penyadaran akan menjadi hal dan kewajiban dan bersikap toleran.

4. Pertanyaan keempat yang diajukan pada kesembilan informan ini mempunyai

tujuan yaitu untuk melihat bagaimanakah peran orang tua dalam memantau dan

membatasi pergaulan anak dalam lingkungan mereka?

Jawaban yang diberikan kesembilan informan pada pertanyaan yang keempat

adalah sama yaitu selalu mengawasi dalam hal proses pengenalan lingkungan

pergaulan anak mereka dengan batasan-batasan nilai kesopanan atau etika.

5. Pertanyaan kelima yang diajukan kepada kesembilan informan yang bertujujan

untuk melihat bagaimanakah cara orangtua menanamkan sikap suka beramal baik

pada anak usia prasekolah?

Jawaban yang diberikan kesembilan informan pada pertanyaan yang kelima ini

pada umumnya adalah sama yaitu dengan cara menjelaskan dan mengajarkan

anaknya untuk selalu saling tolonh menolong, saling memberi, saling hormat

menghormati, selalu berbuat amal sholeh, serta selalu berprilaku sopan santun,

dan selalu menjaga etika atau norma yang ada.
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6. Pertanyaan keenam yang diajukan kelima informan tersebut bertujuan untuk

mengetahui materi tentang akhlak atau agama yang diberikan pada anak

prasekolah?

Jawaban yang diberikan kedelapan informan pada pertanyaan yang keenam ini

adalah sama yaitu mengajarkan sopan santun atau etika, bertakwa kepada

Allah.Swt dengan beribadah, dan melakukan perbuatan akhlak baik atau berbuat

amal baik. Lain halnya yang dilakukan keluarga Bapak Aan dengan menitipkan

kedua anaknya pada pengajian “Darul Fattah” yang memang dikhususkan untuk

anak-anak yang ingin belajar mengaji dan menambah pengetahuan

keagamaannya.

A.3.2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi orangtua yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan

observasi di Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling semua keluarga

berkomunikasi secara rutin baik diwaktu pagi hari saat mulai melakukan aktifitas

keseharian serta diwaktu-waktu senggang jika berkumpul bersama keluarga, atau

diwaktu saat menemani anak jika sedang ingin tidur.

Ini artinya kesembilan keluarga informan yang penulis pilih menerapkan pola

bintang yang mana semua anggota keluarga berkomunikasi dengan anggota

keluarga lainnya. Dengan sikap komunikasi keluarga yang autoritatif (tipe

komunikasi terbuka) yaitu komunikasi terbuka didalam keluarga.
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A.4. Observasi

Observasi ini dilakukan selama 1 bulan dan peneliti menarik kesimpulan dalam

setiap minggunya berdasarkan pertemuan penulis antara kesembilan informan

dalam masa setiap minggunya, begitu juga seterusnya selama satu bulan.

Observasi dalam satu bulan ini menurut penulis sudah cukup untuk mendapatkan

hasil dan kesimpulan yang penulis butuhkan nantinya. Dari hasil observasi yang

dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti dapat simpulkan hampir dari semua

informan dalam hal ini adalah orang tua yang melakukan pembinaan ahklak pada

anak prasekolah dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat masih

memerlukan bantuan orang lain seperti para ulama, para pendidik dilingkungan

formal, kakak atau saudara kandung, ataupun teman seusia mereka.

Observasi pertama penulis lakukan pada minggu pertama tanggal 26 Oktober

2009, bahwa terlihat hampir kesemua informan atau orang tua melakukan

pembinaan akhlak pada anak prasekolah dengan menggunakan metode atau cara

yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya mengenalkan pembinaan akhlak para

orang tua atau informan mengambil langkah memberi pengertian dan penjelasan

dengan  sangat sederhana mengenai akhlak atau sopan santun untuk anak

prasekolah atau anak-anak mereka. Seperti menjelaskan cara beribadah dan

menggunakan alat-alat dalam beribadah baik cara berwudhu dan tata cara dalam

mengerjakan shalat. Namun hal tersebut perlu adanya proses latihan secara terus

menerus sehingga timbulnya kebiasaan untuk melakukan akhlak yang baik bagi

anak-anak mereka kelak.
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Observasi pada minggu kedua yaitu tanggal 02 November 2009, terlihat bahwa

adanya perbedaan dalam pembinaan akhlak anak, dalam hal ini orangtua

melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk pembinaan ahklak anaknya

baik dilingkungan rumah maupun lingkungan bermain namun masih adanya

batasan atau pengawasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap dampak yang

akan anak itu terima baik maupun buruk bagi anak tersebut. Terkait pola

komunikasi yang diterapkan para orang tua atau informan menggunakan pola

komunikasi diadik yaitu komunikasi tatap muka secara dua arah yang dilakukan

rutin dikeluarga mereka.

Observasi pada minggu ketiga yaitu tanggal 09 November 2009, dapat

disimpulkan bahwa terlihat tidak adanya batasan anak dalam pergaulan

dilingkungan sosialnya hal itu dapat ditunjukan dengan tidak adanya pengawasan

yang terlalu membatasi anak apabila anak sedang bermain atau berada

dilingkungan sosialnya. Hanya saja orang tua menetapkan waktu-waktu bermain

pada anak mereka dan waktu untuk berada dirumah atau berkumpul sama orang

tua mereka agar anak mereka dapat berdisiplin.

Observasi minggu terakhir penulis lakukan pada tanggal 16 November 2009,

dapat disimpulkan bahwa kesemua informan masih melakukan aktifitas seperti

minggu-minggu sebelumnya dalam menerapkan pembinaan akhlak yang

dilakukan dikeluarga. Dan orang tua selalu menganjurkan anak mereka untuk
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berbuat amal baik seperti suka menolong, suka memberi, saling menyayangi

sesama teman, dan menghormati orang yang lebih tua.

Kesimpulan dari observasi ini  bahwa terlihat masih harus adanya bimbingan dan

pengawasan orangtua dalam hal pembinaan akhlak anak pada masa prasekolah

sebelum anak benar-benar siap berada dilingkungan sekolah maupun

dilingkungan masyarakat nantinya.


