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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Pola Komunikasi Orang Tua 

1. Pengertian Pola Komunikasi Orang Tua 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pola dapat diartikan sebagai 

bentuk (struktur) yang tetap.1 Dalam pengertian yang lain pola disebut juga 

sebagai sistem/cara kerja.2 Sistem merupakan seperangkat unsur-unsur yang 

saling berkaitan. Lebih lanjut Saifuddin Anshari  memberikan pandangan bahwa: 

“Sistem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa unsur 

(bagian-bagian, elemen), dimana unsur yang satu dengan yang lainnya saling 

berhubungan secara korelatif; saling mendukung, saling menopang, saling 

mengukuhkan, dan saling menjelaskan”.3 

 

Komunikasi secara etimologi (bahasa) berarti hubungan atau perhubungan. 

Istilah komunikasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “communication” 

akar kata dari“communis” yang berarti sama atau sama makna dalam suatu 

hal.4 

 

Komunikasi juga dapat diartikan menciptakan kebersamaan antara dua 

orang atau lebih. Dalam kehidupan kita selain menjadi makhluk individu, kita 

juga sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi dengan orang 

lain. Nah dari interaksi itulah terjadi sebuah komunikasi untuk menyampaikan 

                                                             
 1Badudu Js, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1994),h.127 
 2Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 115 
 3Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan 
Umatnya, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 194 
 4Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2000), 
Cet. IV. h.3  
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sesuatu, saling bertukar pendapat dengan orang lain untuk mencapai sebuah 

tujuan. 

Pengertian komunikasi secara terminologi menurut para pakar komunikasi 

mengacu pada aktivitas hubungan manusia yang biasa terjadi secara langsung 

maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dibawah ini merupakan 

beberapa pengertian komunikasi menurut para pakar komunikasi diantaranya: 

a. Menurut Everett M. Rogers, mengemukakan pendapatnya yaitu 
"Komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 
kepada suatu penerimaan atau lebih dengan maksud untuk mengubah 
tingkah laku mereka" 

b. Menurut Rogers & O. Lawrence Kincaid "Komunikasi merupakan suatu 
interaksi dimana terdapat dua orang atau lebih yang sedang membangun 
atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain yang pada 
akhirnya akan tiba dimana mereka saling memahami dan mengerti".5 

c. Menurut Theodore M. Newcomb, "Setiap bentuk komunikasi dipandang 
sebagai suatu transmisi informasi, yang terdiri dari rangsangan yang 
diskriminatif, dari sumber untuk penerima"6 

d. Menurut Syaiful Bahri Jamarah, “komunikasi berlangsung apabila orang-
orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai sesuatu yang 
dikomunikasikan. Komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana 
seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain”.7 

e. Menurut Hafid Cangara, “komunikasi menekankan bahwa komunikator atau 
sumber memberi respon secara timbal balik pada komunikator lainnya. 
Proses komunikasi disini melingkar dengan adanya mekanisme umpan balik 
yang saling memperngaruhi antara sumber dan penerima”.8 

 
Dari Uraian para pakar komunikasi di atas, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa komunikasi merupakan proses interaksi antara dua orang atau 

lebih serta beberapa unsur yang terkait seperti sumber dan penerima untuk 

membangun sebuah kebersamaan, mencapai tujuan bersama dan saling 

                                                             
 5Hafid Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 
Cet. 3, h. 19. 

6
http://www. seputarpengetahuan. com/2014/08/100-macam-pengertian-komunikasi-

menurut.html, diakses tanggal 2 Oktober 2015 
 7Syaiful Bahri Jamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, 
(Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), h. 11 
 8Hafid Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,.......h. 51 
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memahami satu sama lain. Sedangkan pola komunikasi yang dimaksudkan dalam 

judul ini adalah sistem penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan 

dengan maksud agar merubah pendapat, sikap ataupun perilaku komunikan. 

Saiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa “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”.9 

 Mengacu pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi 

merupakan proses atau bentuk hubungan interaksi yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih guna menyampaikan pesan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan 

untuk mengetahui defenisi pola komunikasi orang tua lebih detail, kita perlu 

mengetahui lebih dulu tentang defenisi orang tua itu sendiri. Orang tua adalah 

komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari 

sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah 

keluarga.10Sedangkan keluarga merupakan komponen yang paling utama dan 

pertama dikenal anak, bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan 

membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan 

anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan para ahli berikut ini: 

Samsul Nizar mengatakan: ”Bahwa keluarga (lingkungan rumah tangga), pada 
umumnya merupakan lembaga pertama dan utama dikenal anak. Hal ini 
disebabkan, karena kedua orang tuanyalah orang yang pertama dikenal dan 
diterimanya pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang yang terjalin 
antara kedua orang tua dengan anak-anaknya, merupakan basis yang ampuh 

                                                             
 9http://riswantohidayat.wordpress.com/komunikasi/proses -komunikasi, diakses tanggal 2 
februari 2018 

10http: // futicha - turisqoh. blogspot. co. id/2009/12/peranan-orang-tua-terhadap- akhlak-
anak.html, diakses tanggal 20 Agustus 2017 
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bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis serta nilai-nilai sosial dan relegius 
pada diri anak didik”.11 

Lebih lanjut Zakiah Darajat mengatakan:” Pada umumnya  pendidikan dalam 
rumah tangga bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir 
dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 
strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. 
Situasi pendidikan ini terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan 
pengaruh mempengaruhi secara timbal balik  antara orang tua dan anak 
didik”.12 

Sehingga dari uraian ini penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pola 

komunikasi orang tua merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi dalam 

keluarga yang dilakukan secara sistematis melibatkan ayah dan ibu sebagai 

komunikator dan anak sebagai komunikan, yang saling mempengaruhi, serta 

adanya timbal balik antara keduanya. 

2. Komponen dalam Proses Komunikasi 

 Berbicara tentang komunikasi sebagai suatu sistem, berarti membicarakan 

unsur-unsur yang terkait dalam proses dimana komukiasi berlangsung. 

Komponen-komponen tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Sumber (Komunikator) 

Sumber (komunikator)  juga disebut sebagai pengirim pesan. Ketika sumber 

(komunikator) menyampaikan pesan, sering sumber tersebut bertindak menjadi 

penerima (komunikan) sebaliknya penerima menjadi sumber. Sebagai pelaku 

utama dalam komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, 

terutama untuk mengendalikan jalannya komunikasi.13 

                                                             
 11http: // tulisanterkini. Com / artikel / artikel – ilmiah /8669 – keluarga – sebagai - 
lembaga-pendidikan.html, diakses tanggaln 20 Juni 2017 

12Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 35 
13Hafied  Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,.......h. 89 
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Jadi proses komunikasi akan berlangsung baik jika antar sumber 

(komunikator) dan penerima pesan (komunikan) terdapat pertautan kesamaan 

minat dan kepentingan. Pertautan minat dan kepentingan ini akan terjadi jika 

terdapat persamaan persepsi terhadap pesan antara sumber (komunikator) dan 

penerima pesan (komunikan). 

b. Pesan (message) 

Pesan adalah seuatu yang disampaikan kepada seseorang. Pesan merupakan 

susunan rangsangan-rangsangan yang ditempatkan oleh sumber (komunikator) 

pada saluran (channel). Syaiful Bahri Djamarah mengungkapkan bahwa “ketika  

kita berbicara, maka kata-kata yang diucapkan adalah pesan.”14 

Pesan dapat berupa tanda atau lambang, antara lain seperti kata-kata tertulis 

atau lisan, gambar, angka. Di samping itu dapat juga dalam wujud mimik atau 

gerakan anggota tubuh seperti anggukan kepala (isyarat setuju), menggeleng 

kepala (isyarat menolak), melambaikan tangan (isyarat selamat jalan) dan 

sebagainya. Dalam mengemas pesan persyaratan yang selayaknya diperhatikan 

adalah: (1) pesan hendaknya dipersiapkan secara baik serta sesuai dengan 

kebutuhan; (2) pesan harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh 

komunikan; (3) pesan menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima pesan serta 

dapat menimbulkan kepuasan. Pengertian yang diberikan oleh seseorang terhadap 

isi pesan adalah bersifat individual dan situasional. Suatu pesan tertentu yang 

dikirimkan oleh seorang komunikator yang diterima oleh dua komunikan dapat 

diinterpresikan secara berbeda. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, 

                                                             
 14Syaiful Bahri Djamarah, Pola komunikasi Orang Tua & Anak dalam keluaraga..... h. 14 
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antara lain: Pengetahuan, pengalaman, kepentingan, kemampuan berkomunikasi 

dan lain sebagainya. 

c. Saluran (Channel) 

 Saluran adalah sesuatu yang menjadi medium atau alat dalam pengiriman 

atau penyampaian pesan dari sumber pesan kepenerima pesan. Bisa  pula 

dikatakan  bahwa saluran (chanel) merupakan jalan yang dilalui pesan untuk 

sampai kepenerima (komunikan). 

d. Penerima pesan (Komunikan) 

Penerima pesan (komunikan) adalah seseorang atau kelompok orang, di 

samping itu dapat juga organisasi atau institusi yang menjadi objek penerima 

pesan. Sekalipun penerima merupakan individu yang menerima sesuatu pesan 

melalui saluran, tidaklah berarti sebagai penerima yang pasif. Sumber hanya dapat 

mengemas suatu pesan dan menempatkan dalam suatu saluran. Penerima pesan 

(komunikan) harus aktif menarik pesan yang terdapat dalam saluran dan 

memberikan pengertian serta memberi interpretasi. Dalam berlangsungnya proses 

komunikasi penerima membawa pengalamannya, prasangka, kebutuhan, kemauan 

serta keinginan-keinginannya. Variabel-variabel ini turut berpengaruh serta 

membantu penerima pesan dalam menentukan pengertian pesan yang ada atau 

digunakan, serta respon-respon yang dilakukannya terhadap pesan yang 

diterimanya. Dalam berbagai situasi, penerima memberikan rangsangan yang 

mendasar terhadap sumber pesan (komunikator) melalui proses tanggapan balik. 
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e. Enkonding (enconding) 

Enkonding dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber untuk 

menerjemahkan pikiran dan ide-idenya kedalam suatu bentuk yang dapat diterima 

oleh indra penerima.15 

f. Dekoding (decoding) 

 Dekoding atau decodingmerupakan kegiatan untuk menerjamahkan atau 

menginterpretasikan pesan-pesan fisik kedalam sesuatu bentuk yang memiliki arti 

bagi penerima.16 

g. Umpan balik (Feed Back) 

Umpan balik (Feed Back) adalah tanggapan atau respon dari penerima 

pesan yang membentuk dan mengubah pesan berikutnya yang akan disampaikan 

sumber. Umpan balik memungkinkan sumber untuk memberikan jawaban 

terhadap pertanyaan yang muncul. 

h. Gangguan (Noise) 

Gangguan (Noise) dapat diartikan sebagai salah satu yang mengintervensi 

proses pengiriman pesan. Gangguan yang sangat kecil mungkin dapat diabaikan, 

namun jika terlalu banyak gangguan dapat menghambat pesan untuk sampai pada 

tujuan. 17 

                                                             
 15Morrisan, Andy  Corry Wardhany, Teori Komunikasi, (Jakarta: Galia Indonesia,2009), 
h. 18 
 16Ibid, h. 20 
 17Opcit, h. 21-22 
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3. Model-model komunikasi 

a. Komunikasi Verbal 

Secara sempit komunikasi diartikan sebagai pesan yang dikirim 

seseorang kepada satu  atau lebih penerima dengan maksud mempengaruhi 

tingkah laku penerima. Dalam setiap bentuk komunikasi setidaknya dua orang 

mengirimkan lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Lambang-

lamabang tersebut bisa bersifat verbal berupa kata-kata.18 

Komunikasi verbal adalah suatu keinginan komunikasi antara individu 

atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat perhubungan. Proses 

komunikasi dapat berlangsung dengan baik bila komunikan dapat menafsirkan 

dengan tepat pesan yang disampaikan komunikator melalui bahasa dalam bentuk 

kat-kata atau kalimat.19 

Kegiatan komunikasi verbal menempati frekuensi yang banyak dalam 

keluarga. Setiap hari orang tua selalu ingin berbincang-bincang dengan anaknya. 

Canda dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak. Perintah, larangan, 

teguran, dan lain sebagainya merupakan alat pendidikan yang sering digunakan 

dalam lingkungan keluarga.  

Dalam perhubungan antara orang tua dan anak saling terjadi interaksi. 

Dalam interkasi ini orang tua akan berusaha mempengaruhi anak untuk terlibat 

secara pikiran dan emosi untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Anak 

                                                             
 18Supratiknya,  Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan  Psikologis, (Jogjakarta: Kanisius, 
1995),  h. 30 
 19Syaiful Bahri Djamarah, Pola komunikasi Orang Tua & Anak dalam keluaraga....h. 43 
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mungkin berusaha untuk mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh 

orang tuanya.20 

b.  Komunikasi Non Verbal atau Isyarat 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, “komunikasi non verbal atau isyarat 
sering dipakai orang tua dalam menyampaikan suatu pesan kepada anak. 
Sering tanpa berkata sepatah katapun, orang tua menggerakan hati anak 
untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks sikap dan perilaku orang tua yang 
lain, pesan non verbal juga menerjemahkan gagasan, keinginan, atau 
maksud yang terkandung dalam hati. Tanpa harus didahului kata-kata 
sebagai pendukungngnya. Tepuk tangan, usapan tangan, pelukan, duduk dan 
berdiri tegak, mampu mengekspresikan gagasan, keinginan, atau maksud.”21 
 

c. Komunikasi Tulisan 

Komunikasi tulisan adalah proses penyampaian pesan dimana tidak 

menggunakan kata-kata dalam penyampaiannya, tetapi menggunakan bahasa-

bahasa non verbal, salah satunya dengan menggunakan bahasa tertulis seperti, 

sms, email, media sosial, dan lain-lain. Komunikasi tulisan ini sering digunakan 

oleh orang tua dan anak dalam suatu hubngan keluarga.22 

d. Komunikasi Simbol 

Komunikasi yang terungkap lewat simbol adalah komunikasi lewat 

pemberian atau hadiah, ekspresi wajah, bahasa dan gerak tubuh menumbuhkan 

kata-kata untuk menjelaskannya. Simbol merupakan salah satu dukungan yang 

bagus dan penting dalam berkomunikasi. Tetapi seerat apapun yang relasi yang 

dimiliki, penggunaan simbol tanpa kata-kata tidak akan dapat digunakan dengan 

baik. Simbol hanya akan berfungsi dengan baik dalam berkomunikasi jika disertai 

                                                             
 20Ibid, h. 44 
 21Opcit, h. 55 
 22Sven Whalroos, Komunikasi Keluarga : Panduan Menuju Kesehatan Emosioanal dan 
Hubungan Pribadi Yang Lebih Baik, (Jakarta : PT. BPK Gunung Mulya, 2002), h. 24 
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kata-kata dalam menjelaskannya.23 

4. Komunikasi  Orang Tua Sebagai Proses Belajar Anak 

Segala perilaku orang tua dan lingkungannya dalam keluarga akan selalu 

terjadi proses pendidikan sepanjang anak-anak masih diasuh didalamnya. Bentuk 

nyatanya adalah orang tua selalu memberikan nasihat-nasihat tertentu kepada 

anak-anaknya, membuat peraturan-peraturan yang mengikat terhadap seluruh 

anggota keluarga, melindungi anak dari hal buruk, memberikan contoh bagaimana 

cara makan yang baik, berbicara yang sopan, bertindak sesuai norma yang 

berlaku, dan sebagainya.24 

Berkomunikasi itu tidak mudah, terkadang seseorang dapat berkomunikasi 

dengan baik kepada orang lain karena berkomunikasi dengan manusia dari segi 

perbedaannya. Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam bersikap, 

bertingkah laku, dalam dunia ini, saat memandang dunia dan orang lain. Dalam 

teori belajar (teori informatif pressing) menyebutkan bahwa informasi pertama 

yang didapat anak adalah dari keluarganya dalam hal ini kedua orang tua 

mereka.25 

Komunikasi orang tua dengan anaknya sangat penting bagi perkembangan 

kepribadian seorang anak. Jika komunikasi orang tua memberikan penggaruh 

yang baik kepada anak, maka hal itu dapat menyebabkan anak berkembang 

dengan baik pula. Suasana komunikasi orang tua di rumah mempunyai peranan 

penting dalam menentukan perilaku anak. Orang tua yang kurang memperhatikan  

                                                             
 23Syaiful Bahri Djamarah, Pola komunikasi Orang Tua & Anak dalam keluaraga.......h. 
46 
 24Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan, (Jakarta : PT. Bumi 
Aksara, 2009), cet. 3, h. 23-24 
 25Syaiful Bahri Djamarah, Pola komunikasi Orang Tua & Anak dalam keluaraga......h. 46 
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anaknya dapat menyebabkan anaknya memiliki sifat-sifat keras. Oleh karena 

ituperhatian yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai 

perkembangan mentalnya. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang 

primer, sebab pada lingkungan keluarga inilah anak pertama-tama memperoleh 

pengalaman hidupnya. Pengalaman akan menjadi dasar bagi perkembangan hidup 

selanjutnya. Berkaitan dengan ini, dalam sebuah hadis Rasulullah salallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: 

َسانَھُ  َرانَھُ أَْویَُمجِّ َدانَھُ أَْویُنَصِّ َماِمْن َمْولُْوٍد یُـْولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة فَأَبََواهُ یُھَوِّ

 )مسلم رواه(

“Tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan dalam keadaan fitrah. Maka 

kedua ibu bapanyalah yang meyahudikannya atau menasranikannya atau 

memajusikannya.” (HR. Muslim)26 

 Hadis di atas memberikan isyarat bahwa setiap anak yang lahir dalam 

keadaan fitrah (bersih, suci). Pembentukan akhlak anak tergantung pendidikan 

kedua orang tuanya. Anak akan tumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik 

jika memperoleh pendidikan yang baik, sebaliknya anak akan tumbuh menjadi 

generasi yang berakhlak buruk jika memperoleh pendidikan yang buruk.Oleh 

karena itulingkungan keluarga banyak dihubungkan dengan perilaku anak, sebab 

yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan sikap dan perilaku 

seorang anak adalah orang tua. Disamping lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat,orang tua menjadi salah satu kunci keberhasilan perilaku anak dalam 

segala hal, baik bertutur kata maupun dalam hal pendidikan formal.Sehingga 

                                                             
 26https://sulaiman2012.wordpress.com/2012/05/28/manusia-dilahirkan-dalam-keadaan-
fitrah/, diakses tanggal 10 Desember 2017 
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orang tua perlu menciptakan komunikasi yang intens dengan anaknya terhadap 

anaknya.  

Orang tua dituntut selalu mengkomunikasikan kebutuhan pendidikan 

anaknya, karena anak membutuhkan komunikasi dalam bentuk perhatian dan 

penghargaan sebab komunikasi seperti itu dapat memberi motivasi dan 

memperlancar proses belajar anak. Apabila dihubungkan antara kehidupan anak di 

rumah dengan orang tua, maka orang tua harus menciptakan rumah itu sebagai 

“learning environment”, mengajarkan nilai-nilai kebaikan moral, etis, dan 

sebagainya. Orang tua dituntut untuk dapat bersikap seperti guru. Tahu masalah, 

dan tugas anaknya di sekolah. Ia juga harus pandai mengevaluasi perkembangan 

anaknya, lebih berpengaruh dari guru dan sebagainya.  

Berkomunikasi dengan anak merupakan hal terpenting menyangkut 

keterampilan dalam mengasuh anak. Jika digolongkan, komunikasi antara orang 

tua dan anak ada 2 macam yaitu komunikasi terbuka dan komunikasi tertutup. 

Tetapi kebanyakan orang tua mematikan komunikasi terbuka dengan anaknya. 

Terkadang orang tua merasa tidak nyaman mendengar keluh kesah anaknya, tetapi 

dilain waktu orang tua selalu memberi nasihat yang mungkin tidak dibutuhkan 

anak. Agar komunikasi orang tua dan anak berjalan dengan efektif, sebisah 

mungkin orang tua menyelami keinginan anaknya. Dengan begitu, maka anak 

akan akan merasa bahwa orang tuanya sungguh ingin mendengar keluh kesah 

mereka.27 

 Alangkah baiknya jika seorang anak sedang belajar, orang tua tidak jauh-

                                                             
 27Kevin Steede, 10 Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak, (Jakarta : Tangga 
Pustaka, 2007), h. 48 



21 
 

jauh dari anak atau ada disampingnya. Hal ini bertujuan agar ketika anak 

mengalami kesulitan dalam belajar maka orang tuanya membantu memberikan 

solusi. Upaya maksimal orang tua akan menciptakan posisi terhormat dihadapan 

anak-anaknya, karena perhatian yang dicurahkan akan membangkitkan semangat 

anak dalam segala hal. 

 Seseorang anak yang selalu mendapat perhatian dari orang tuanya akan 

mampu mengembangkan potensi dirinya dengan baik dan mengantarkannya pada 

perilaku dan prestasi yang membanggakan. Setelah itu terjadi, keharmonisan 

keluargapun akan tercipta, khususnya antara orang tua dan anak.28 

5. Komunikasi Terbuka Antara Orang Tua dan Anak 

 Komunikasi terbuka dalam keluarga merupakan salah satu tanggung jawab 

orang tua dalam mendidik anak, maka komunikasinyapun menjadi nilai 

pendidikan. Adapun dimensi komunikasi terbuka antara orang tua dan anak 

adalah: 

a. Keterbukaan (openness), yang mengacu pada tiga aspek komunikasi 

antarpribadi; Pertama, komunikator antarpribadi yang efektif harus 

 terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi; Kedua, mengacu pada 

 kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang 

 dating; Ketiga, aspek yang menyangkut “kepemilikan” perasaan dan 

 pikiran. Dalam membicarakan masalah perilaku kepada anaknya, orang 

 tua harus terbuka dan siap untuk bereaksi secara wajar terhadap umpan 

 balik yang datang, serta jujur memberi ganjaran kepada anaknya, bila 

                                                             
 28Azis Mustafa, Aku Anaka Hebat bukan Anak Nakal, (Jogjakarta : Diva Press, 2009), h. 
118 
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 perilakunya baik diberi pujian atau hadiah, dan bila perilakunya buruk 

 diberi hukuman, sehingga pada akhirnya anak memiliki tanggung jawab.29 

b. Empati  (empathy),  yaitu  kemampuan  orang   tua  memposisikan  dirinya 

dalam komunikasi   dengan   anaknya   artinya   orang  tua   mampu   

memahami   anaknya  sehingga  dalam  memberi  bimbingan,  motivasi,  

dan  menilai     kemajuan  belajar anaknya tetap pada sudut perkembangan 

anak. 

c. Sikap mendukung (supportiveness),artinya keterbukaan dan empati  dapat  

 terlaksana jika terjadi dalam suasana yang mendukung (kondusif), yang 

 ditandai dengan bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, 

 bukan strategik, dan (3) provosional, bukan sangat yakin. Dalam 

 membicarakan masalah belajar anak maka orang tua harus memahami 

 kondisi anak pada saat itu. Orang tua harus bersikap deskriptif, artinya 

 memberikan penjelasan atau uraian mengenai topik pembicaraan tersebut 

 dengan harapan anak tidak merasa adanya suatu ancaman. Spontanitas 

 dalam keterbukaan dan keterusterangan orang tua diperlukan agar anak 

 juga bersikap demikian, yaitu terbuka dan terus terang mengenai masalah

 yang dihadapinya. Sikap profesional orang tua sangat diperlukan dalam 

 mengefektifkan komunikasi yang terjadi dengan anak mereka. Orang tua 

 harus bersedia mendengarkan pandangan yang mungkin berlawanan 

 dengan pandangannya dari anak mereka. Bahkan dalam kondisi tertentu 

 orang tua bersedia mengubah posisinya jika keadaan mengharuskan. 

                                                             
 29Elwood N. Chapman, Sikap Kekayaan Anda yang Paling Berharga, (Jakarata: Bina 
Aksara, 1987), h. 96 
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d.  Sikap positif (positiveness), artinya dalam berkomunikasi orang tua harus 

 memiliki sikap positif terhadap anaknya. Sikap positif berupa pujian dan 

 penghargaan yang ditunjukkan orang tua dapat merupakan pendorong bagi 

 anak dalam belajar. Dorongan positif ini mendukung citra pribadi anak 

 dan membuatnya merasa lebih percaya diri dalam belajar. Komunikasi 

 positif merupakan komunikasi yang mengutamakan perhatian terhadap 

 orang lain sebagai manusia, mendorong perkembangan potensinya, yang 

 cenderung akan memberikan keberanian dan kepercayaan diri 

 kepadanya.30 

e. Kesetaraan (equality) artinya komunikasi akan lebih efektif apabila 

 suasananya setara. Orang tua dan anak dalam membicarakan masalah 

 belajar harus mengakui bahwa masing-masing penting dan berharga dalam 

 berperan, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang 

 penting untuk disumbangkan. Dalam hal ini keefektifan komunikasi akan 

 tercapai jika orang tua dan anak saling menghargai dan mengakui 

 kekurangan dan kelebihan masing-masing (sharing Information).

 Kesetaraan atau kesamaan menurut Alo Liliweri adalah ”hasil proses 

 pembagian informasi, melalui tindakan pertukaran, saling mengisi dan 

 melengkapi kekurangan satu dengan yang lain.”31 

                                                             
 30Sven Whalroos, Komunikasi Keluarga : Panduan Menuju Kesehatan Emosioanal dan 
Hubungan Pribadi Yang Lebih Baik........h.  35 
 31Alo Liliweri, Komunikasi Antar Pribadi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 64 
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6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Komunikasi Antara Orang Tua dan 

Anak 

 Komunikasi pertama yang dilakukan anak adalah dengan orang tuanya, 

karena komunikasi itu terjadi sejak anak masih dalam kandungan sampai anak 

lahir hingga ia menginjak usia dewasa. Jadi, peran orang tua sangatlah penting 

dalam merangsang anak  bercakap-cakap hingga akrab. Melalui percakapan 

dengan anak, diharapkan orang tua dapat megetahui apa yang dibutuhkan olehnya, 

bagaimana pendapat anak dan bagaimana pendapat keduanya dapat saling 

mengerti apa yang dimaksud. Percakapan seperti ini dapat dilakukan kapan saja, 

yang penting adalah adanya suasana kebersamaan yang menyenangkan anatara 

keduanya. 

 Dalam sebuah keluaraga orang tualah yang paling sering diharapkan untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai, sikap serta harapan-harapan keluarga itu pada 

orang lain. Dalam hal ini, yang harus dilakukan orang tua yaitu melalui peraturan 

rumah tangga, reaksi atau respon orang tua terhadap buah hatinya, nasihat-nasihat 

dan perilaku orang tua sendiri yang dianggap sebagai model bagi putra-putrinya. 

Untuk itu menurut Irwanto, ada beberapa faktor penting yang menentukan jelas 

atau tidaknya informasi yang dikomunikasikan, antara lain: 

 
1) Konsistensi, yaitu informasi yang dapat dipercaya dan relatif lebihjelas 

dibanding informasi yang selalu berubah.  
2) Keterbukaan, yaitu keterbukaan untuk berdialog, membicarakan“isi” 

informasi, mempunyai arti yang sangat penting dalam mengarahkan 
perilaku komunikan sesuai yang dikehendaki. 

3) Ketegasan, yaitu suatu ketegasan yang terbuka dengan contoh perilaku 
konsisten akan memperjelas nilai-nilai, sikap dan harapan-harapan orang 
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tua yang dikenakan pada anaknya. Ketegasan tidak selalu bersifat 
otoriter, tetapi ketegasan yang diberikan orang tua kepada anak akan 
memberikan jaminan bahwa orang tua benar-benar mengaharapkan anak 
berperilaku yang lebih baik.32 

 
 Masalah miss komunikasi  antara orang tua dan anak biasanya disebabkan 

karena kesibukan orang tua dengan pekerjaan-pekerjaan sosialnya dan kegiatan 

anak ketika ia berada di luar rumah atau di sekolah, sehingga waktu orang tua 

bersama anak semakin berkurang. Akibatnya, komunikasi menjadi satu arah yaitu 

dari orang tua keanak tanpa ada kesempatan bagi anak untuk mengutarakan semua 

keluhannya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus pintar-pintar 

membangi waktunya untuk tetap menjaga komunikasi agar tetap efektif dan 

efisien dengan terus memperhatikan dan mengarahkan segala sesuatu yang 

dialakukan anak agar mereka merasa selalu tetap mendapatkan perhatian, kasih 

sayang dan bimbingan meskipun pada kenyataannya mereka sadar jika orang 

tuanya itu memiliki lebih banyak kesibukannya diluar rumah.  

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi 

a. Faktor Pendukung Komunikasi 

Menurut Suranto, ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan 

komunikasi dilihat dari sudut komunikator, komunikan, dan pesan, sebagai 

berikut: 

1. Komunikator memiliki kredibilitas/kewibawaan yang tinggi, daya tarik fisik 

maupun nonfisik yang mengundang simpati, cerdas dalam menganalisis 

suatu kondisi, memiliki integritas/keterpaduan antara ucapan dan tindakan, 

                                                             
 32Irwanto, Kepribadian, Keluarga dan Narkoba (TinjauanSosial dan Psikologis), 
(Jakarta: Penerbit Arcan, 1991), Cet. 3, h. 75-76 
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dapat dipercaya, mampu memahami situasi di lingkungan kerja, mampu 

mengendalikan emosi, memahami kondisi psikologis komunikan, bersikap 

supel, ramah, dan tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat 

dimanaia berbicara. 

2. Komunikan memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kecerdasan 

menerimadan mencerna pesan, bersikap ramah, supel, dan pandai bergaul, 

memahami dengan siapa ia berbicara, bersikap bersahabat dengan 

komunikator. Pesan komunikasi dirancang dan disampaikan sedemikian 

rupa, disampaikan secara jelas sesuai kondisi dan situasi, lambang-lambang 

yang digunakan dapat dipahami oleh komunikator dan komunikan, dan 

tidak menimbulkan multi interpretasi/penafsiran yang berlainan.33 

b. Faktor Penghambat Komunikasi 

Faktor-faktor yang dapat menghambat komunikasi adalah sebagai berikut 

(Suranto, 2010):  

1. Komunikator komunikator gagap (hambatan biologis), komunikator tidak 

kredibel/tidak berwibawa dan kurang memahami karakteristik komunikan 

(tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan lain-lain) atau komunikator 

yang gugup (hambatan psikologis), perempuan tidak bersedia terbuka 

terhadap lawan bicaranya yang laki-laki (hambatan gender). 

2. Komunikan yang mengalami gangguan pendengaran (hambatan biologis), 

komunikan yang tidak berkonsentrasi dengan pembicaraan (hambatan 

psikologis), seorang perempuan akan tersipu malu jika membicarakan 

                                                             
33 http://digilib.unila.ac.id/16295/14/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 17 Mei 2018 
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masalah seksual dengan seorang lelaki (hambatan gender).Komunikator dan 

komunikan kurang memahami latar belakang sosial budaya yang berlaku 

sehingga dapat melahirkan perbedaan persepsi. 

3. Komunikator dan momunikan saling berprasangka buruk sehingga 

membosankan. 

4. Tidak digunakannya media yang tepatatau terdapat masalah pada teknologi 

komunikasi (microphone, telepon, power point, dan lain sebagainya). 

5. Perbedaan bahasa sehingga menyebabkan perbedaan penafsiran pada 

simbol-simbol tertentu.34 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam proses 

penyampain pesan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi tersebut ada yang bersifat 

mendukung dan ada pula yang menghambat komunikasi, ada yang bersumber dari 

dalam maupun dari luar diri pelaku komunikasi. Sehingga menuntun para pelaku 

komunikasi agar memperhatikan hal-hal penting dalam melakukan proses 

komunikasi, baik penggunaan bahasa, media, kondisi lingkungan, dan sebagainya. 

B. Pengertian Membina 

Membina secara garis besarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

membuat sesuatu menjadi lebih baik atau lebih maju dan lebih meningkat dari 

keadaan sebelumnya. Jika mendapat imbuhan Pe-an, maka menjadi kata 

pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan 

                                                             
34http://digilib.unila.ac.id/16295/14/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 17 Mei 2018  
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secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.35  

 Selain defenisi di atas, beberapa ahli mengemukakan pendapat yaitu: 

a. Menurut Masdar Helmi, “pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan 

kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta 

pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah”. 

b. Menurut Mathis (2002:112), “pembinaan adalah suatu proses dimana orang-

orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan 

organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan 

organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas”. 

c.  Menurut Ivancevich (2008:46), mendefinisikan “pembinaan sebagai usaha 

untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau 

dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”.36 

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan 

terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan 

pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan 

adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Kegiatan pembinaan 

akhlaq al-karimah anak erat kaitannya dengan firman Allah subhaanahu wata’ala 

dalam Al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut: 

ْثِم َواْلُعْدَواِنۚ  َواتَّقُوا ۘ◌  َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوٰىۖ  َوَال تََعاَونُوا َعلَى اْإلِ

 َ َ ۖ إِنَّ هللاَّ َشِدیُد اْلِعقَابِ  هللاَّ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”.(QS. al-Mâidah:2)37 

                                                             
35 http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html, diakses  tanggal 3 Oktober 2018 
36 http://www.infodanpengertian.com/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli, diakes 

tanggal 3 Oktober 2018  
37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 

2005), h. 107 
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Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur’an di atas, maka dapat  dipahami 

bahwa untuk membina akhlaq al-karimah anak, menjadi pribadi yang bertakwa 

diperlukan seseorang yang memberikan bimbingan dan dapat mengingatkan jika 

melakukan kesalahan/dosa. Orang yang dapat memberikan bimbingan itu adalah 

orang tua anak atau orang dewasa lain yang dekat dengan anak. 

C. Pengertian Akhlaq Al-Karimah 

 Akhlak (اخالق) adalah kata jamak dari kata tunggal khuluq(خلق). Kata 

khuluq adalah lawan dari kata khalq. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk jamak dari kata “khulqun” yang mempunyai arti budi pekerti, 

tingkah laku atau tabiat, perangai.38 

Secara terminologi (istilah) akhlak adalah suatu keadaan yang melekat 

pada jiwa manusia yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah 

tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika suatu hal atau 

keadaan  tersebut melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut 

pandangan akal dan syariat (hukum Islam) maka disebut akhlaq al-karimah 

(akhlak yang baik). Sedangkan jika perbuatan yang timbul itu tidak baik, disebut  

akhlaqul madzmumah (akhlak yang buruk).39 

Kata akhlak sendiri disebutkan dalam Quran Surat Shad ayat 46: 

 

                                                             
38Hamzah Ya’qub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 11 
39Kafrawi  Ridwan, (eds.),  Ensiklopedi Islam I,  (Jakarat: Baru Von  Houve, 1993), h. 

102 
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“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan 

kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) 

kepada negeri akhirat”.40 

 

“Tiap-tiap din (agama) memiliki akhlak, dan akhlak islam adalah malu”.41 

Akhlak juga dapat berarti budi pekerti atau perangai. Pengertian akhlak 

juga dijelaskan oleh beberapa ahli antara lain: 

a. Ibnu Miskawaih,“Akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya 
untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran 
(lebih dahulu).” 

b. Menurut Ahmad Amin, “akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik 
dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah 
manusia kepada lainnya menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia 
dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang 
harus diperbuat.”42 
 

Akhlak merupakan suatu  keadaan yang melekat di dalam jiwa, maka 

perbuatan dapat disebut akhlak ketika terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 

a. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Jika perbuatan itu dilakukan hanya 

sekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Misalnya; pada suatu saat 

orang jarang berderma tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain karena 

alasan tertentu. Tindakan ini tidak dapat disebut murah hati dan berakhlak 

dermawan karena hal itu tidak melekat dalam jiwanya. 

b. Perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu 

sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu tibul 

terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, maka 

tidak disebut akhlak.43 

 

                                                             
40 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit J-art, 

2005), h. 457 
41 http : //2. bp. blogspot. Com / - M0VlPILv5Lc / VUu6GUd1fXI / AAAAAAAADfI / 

YFJKhNGravw / s1600 / hadis%2 Btentang %2 Bakhlak % 2Bpengertian % 2Bdan %2 Bmacam 
% 2Bmacam % 2 Bakhlak. Png, di akses tanggal 25 Juni 2018 

42
Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 3 

43Kementrian Agama RI, Akidah Akhlak, cet. I (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), h. 32 
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Akhlak mengandung empat unsur yaitu; 1) adanya tindakan baik dan 

buruk, 2) adanya kemampuan melaksanakan, 3) adanya pengetahuan tentang 

perbuatan yang baik dan yang buruk, dan 4) adanya kecenderungan jiwa terhadap 

salah satu perbuatan yang baik atau yang buruk. 

Dalam berbagai literatur Islam, akhlak diartikan sebagai; (1) pengetahuan 

yang menjelaskan arti baik dan buruk, tujuan perbuatan, serta pedoman yang 

harus diikuti, (2) pengetahuan yang menyelidiki perjalanan hidup manusia sebagai 

parameter perbuatan, perkataan, dan ikhwal kehidupan, (3) sifat permanen dalam 

diri seseorang yang melahirkan perbuatan secara mudah tanpa membutuhkan 

proses berpikir, (4) sekumpulan nilai yang menjadi pedoman berperilaku dan 

berbuat.44 Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam islam, sehingga 

setiap aspek ajaran dalam agama ini selalu berorientasi dan pembentukan dan 

pembinaan akhlak yang mulia (akhlaq al-karimah). 

Berdasarkan  penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akhlak 

adalah kehendak dan tindakan yang sudah menyatu dengan pribadi seseorang 

dalam kehidupannya sehingga sulit untuk dipisahkan. Karena kehendak dan 

tindakan itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, maka seseorang dapat 

mewujudkan kehendak dan tindakannya itu dengan mudah, tidak banyak 

memerlukan banyak pertimbangan dan pemikiran. Oleh sebab itu tidak salah 

apabila akhlak sering diterjemahkan dengan kepribadian lantaran kehendak dan 

tindakannya itu sudah menjadi bagian dari pribadinya. 

                                                             
44Rois Mahfud, Al-Islam; Pendidikan Agama Islam,(Jakarta: Erlangga, 2011), h. 96 
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D. Konsep Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan 

dengan anak-anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum 

dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang 

sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. 

Sedangkan dalam agama Islam, seseorang yang disebut anak adalah manusia yang 

belum akil baligh. Bagi anak laki-laki dikategorikan baligh  abila sudah mimpi 

basah dan wanita bila sudah haid.  

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 

secara  etimologis  diartikan  dengan  manusia  yang  masih  kecil  ataupun  

manusia yang belum dewasa.45 Lebih lanjut R.A. Kosnan mendefenisikan bahwa 

“Anak-anak merupakan manusia muda, umur muda dalam  jiwa  dan  perjalanan  

hidupnya  karena  mudah  terpengaruh  untuk  keadaan sekitarnya”.46 

Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beberapa  pengertian  tentang  anak  

menurut peraturan perundang-  undangan,  begitu juga menurut para  ahli. 

Pengertian  anak  menurut  peraturan  perundang-undangan dapat dilihat sebagai 

berikut : 

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang 

                                                             
45W.J.S.  Poerwadarminta,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (Balai  Pustaka :  Amirko, 

1984), h. 25 
46Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h. 28  
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Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.47 

b. Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata. Dijelaskan  dalam  

Pasal  330  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,mengatakan orang 

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan 

tidak lebih dahulu telah kawin.  Jadi anak adalah setiap orang yang belum 

berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah 

menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh 

suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 

orang yang telah dewasa bukan anak-anak.48 

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak  dalam  Pasal  45  

KUHP pidana  adalah  anak  yang  umurnya  belum mencapai 16 (enam 

belas) tahun. 

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Dijelaskan  dalam  (Pasal  1  Ayat  (3))  Anak  adalah  anak  

yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.49 

 

Sedangkan pengertian anak menurut  beberapa ahli yakni sebagai berikut : 

 

a. Menurut  Bisma  Siregar,  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  :  “dalam 

masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur 

yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang  menurut 

perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong 

anak tetapi sudah dewasa.50 

b. Menurut  Sugiri  sebagai  mana  yang  dikutip  dalam  buku  karya  Maidi 

Gultom  mengatakan  bahwa  ;  “selama  di  tubuhnya  masih  berjalan  

proses pertumbuhan dan  perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan 

baru menjadi dewasa  bila  proses  perkembangan  dan  pertumbuhan  itu  

selesai,  jadi  batas  umur anak-anak  adalah  sama  dengan  permulaan  

menjadi  dewasa,  yaitu  18  tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun 

untuk laki-laki.” 

c. Menurut  Hilman  Hadikusuma  dalam  buku  yang  sama  merumuskannya 

dengan  “menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak 

                                                             
47Undang-undang  No  23  tahun  2002  tentang  perlidungan  anak,  (Jakarta  :  

Visimedia, 2007), h. 4 
 48Subekti  dan  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  (Jakarta  :  PT. 

Pradnya Paramita, 2002), h. 90 
49Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), h. 5  
50Bisma  Siregar,  Keadilan  Hukum  dalam  Berbagai  aspek  Hukum  Nasional,  (Jakarta  

: Rajawali, 1986) h. 105  
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perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum 

dewasa namun ia  telah  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  misalnya  

anak  yang  belum  dewasa telah  melakukan  jual  beli,  berdagang,  dan 

sebagainya,  walaupun  ia  belum  kawin”.51 

 

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di 

atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan 

menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi 

permasalahan  yang  menyangkut  batasan  umur  anak  itu  sendiri.  Dalam  

lingkup Undang-undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia  serta  Undang-undnag  

tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang 

belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan 

belum pernah menikah. 

Anak remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 

tahun.Sementara batasan umur untuk seorang anak menurut Ilmu Psikologis 

adalah terdiri dari : 

-     bayi usia 0-2 tahun 

-       batita usia 3 tahun 

-      balita usia 4-5 tahun 

-      anak kecil usia 6-12 tahun 

-      remaja 13-16 tahun 

-        remaja dewasa (pemuda/i) usia 17-21 tahun. 

Orang dewasa usia 22 tahun ke atas atau ketika dia telah menikah 

walaupun belum berusia 22 tahun. Tetapi jika maksudnya “seorang anak”, maka 

                                                             
 51Maidin Gultom,  Perlindungan Hukum Terhadap Anak,  Cetakan Kedua, (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2010), h.32 
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batasannya adalah ketika dia berhadapan dengan orang tuanya dia tetap disebut 

“seorang anak”. 

Usia anak adalah periode yang sangat menentukan kualitas seorang 

manusia dewasa nantinya. Saat ini masih terdapat perbedaan dalam penentuan 

usia anak. Menurut UU no.20 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan WHO 

yang dikatakan masuk usia anak adalah sebelum usia 18 tahun dan yang belum 

menikah. American Academic of Pediatric tahun 1998 memberikan rekomendasi 

yang lain tentang batasan usia anak yaitu mulai dari fetus (janin) hingga usia 21 

tahun. Batas usia anak tersebut ditentukan berdasarkan pertumbuhan fisik dan 

psikososial, perkembangan anak, dan karakteristik kesehatannya.  

Usia anak sekolah dibagi dalam usia prasekolah, usia sekolah, remaja, 

awal usia dewasa hingga mencapai tahap proses perkembangan sudah lengkap. 

Anak adalah manusia yang berumur 0-12 tahun. Bila kita membicarakan 

tentang anak, sebaiknya dibuat pembagian yang meliputi:  

a. Masa infancy –  masa bayi  

1) Masa bayi (0-2 tahun), pembentukan tingkah laku dan kepribadian. 

2) Masa prasekolah, pembentukan diri ego, hati nurani dan disiplin.  

b.  Childhood-masa anak  

1) Masa anak dini : pra sekolah (3-5 tahun).  

Hubungan sosial dan penilaian yang bertambah luas menyebabkan anak 

bereaksi dengan cara-cara baru terhadap berbagai faktor lingkungan dan 

situasi.  
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2) Masa anak sekolah, school age (5-12 tahun). Pada masa ini anak lebih 

banyak belajar sistematis. 

2. Hak-Hak Anak 

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukm teringgi telah 

menggariskan  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  

dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan  

diskriminasi”.  Dengan  dicantumkannya  hak  anak  tersebut  dalam batang  tubuh  

konstitusi,  maka  bisa  diartikan  bahwa  kedudukan  dan perlindungan hak anak 

merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam 

kenyataan sehari-hari. Sementara  itu,  hak-hak  anak  di  Indonesia  secara  umum  

ditentukan dalam  Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  18  UU  No.35  Tahun  2014  

tentang Perlindungan Anak, antara lain: 

a. Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan 

berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat 

kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan 

diskriminasi; 

b. Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status 

kewarganegaraan; 

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya,  dalam 

bimbingan orang tua; 

d. Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan 

diasuh oleh orang tua sendiri; 

e. Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; 

f. Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam 

rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai 

dengan minat dan bakatnya; 

g. Bagi  anak  yang  menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh 

pendidikan  luar  biasa,  sedangkan  bagi  anak  yang  memiliki keunggulan 

juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; 
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h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan  

usianya  demi  pengembangan  dirinya  sesuai  dengan  nilai-nilai  

kesusilaan dan kepatutan; 

i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan  anak  yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya  demi 

pengembangan diri; 

j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; 

k. Setiap anak selama  dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan  dari  perlakuan:  diskriminasi,  eksploitasi,  baik  ekonomi 

maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan 

penganiayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya; 

l. Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri,  kecuali 

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan 

merupakan pertimbangan terakhir; 

m. Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari 

penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik,  pelibatan  dalam  sengketa 

bersenjata, pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  pelibatan  dalam peristiwa  

yang  mengandung  unsur  kekerasan,  dan  pelibatan  dalam peperangan. 

n. Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran 

penganiayaan,  penyiksaan,  atau  penjatuhan  hukuman  yang  tidak 

manusiawi; 

o. Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  kebebasan  sesuai  dengan 

hukum; 

p. Penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir; 

q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 

perlakuan  secara  manusiawi  dan  penempatannya  dipisahkan  dari orang  

dewasa,  memperoleh  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya secara  

efektif  dalam  setiap  tahapan  upaya  hukum  yang  berlaku,  dan 

membela  diri  serta  memperoleh  keadilan  di  depan  pengadilan  anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;  

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan 
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s. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.52 

 

E. Penelitian Relevan 

 Telah ada penelitian sebelumnya oleh Nur Hidayah, Nim; 10030101010, 

jurusan Dakwah,  Program Studi  Komunikasi Penyiaran Islam STAIN  Sultan 

Qaimuddin Kendari, dengan judul “Pola Komunikasi Orang  Tua dalam  

Pembinaan Mental  Anak di Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe 

Selatan”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pola komunikasi orang tua dalam 

pembinaan mental anak di Kel. Ranoome Kec. Ranomeeto Kab. Konawe selatan 

sudah  berjalan efektif. Orang tua  selalu berusaha mengajari  anaknya dengan 

kelembutan, komunikasi yang sabar, memberikan perhatian, dan kasih sayang 

sepenuhnya kepada anak sehingga anak memiliki mental yang baik, religius, dan 

penuh percaya diri. 

Penelitian yang dilakukan Aspul jurusan Dakwah, program studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul 

“Peran Komunikasi Keluarga Pegawai Negeri Sipil dalam Pembinaan Mental 

Anak di Desa Baito Kec. Baito Kab. Konawe Selatan”. Dalam penelitian ini 

ditemukan adanya komunikasi persuasif atau komunikasi secara langsung antara 

orang tua dan anak.  Orang tua selalu memberikan arahan kepada anaknya.  

Dari uraian di atas, tampak jelas adanya hubungan antara penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya,yakni adanya aspek-aspek tertentu yang 

menunjukkan persamaan seperti; sasaran  penelitiannya mencangkup komunikasi. 

Namun, persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti. Selain itu 

                                                             
 52M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), h. 16 
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juga, waktu dan tempat  penelitian berbeda. Dengan demikian, penelitian ini 

bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti sebelumnya. 

F. Kerangka Teori 

 Komunikasi antara orang tua dengan anak yang penulis maksud dalam 

penelitian ini adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang 

bermakna sebagai paduan berpikir dan perasaan berupa ide, informasi, 

kepercayaan, harapan, himbauan dan sebagainya yang dilakukan orang tua kepada 

anaknya secara langsung untuk mengubah akhlaknya. Komunikasi yang dilakukan 

yaitu komunikasi antar pribadi yang dilakukan secara tatap muka. 

Komunikasi orang tua terhadap anak memiliki peran yang sangat penting 

dalam membina dan membimbing serta memberikan contoh yang baik dalam 

perkembangan dan pembentukan akhlak anak. Hal ini berati bahwa hanya dengan 

komunikasi sebagai cara yang efektif dan efisien untuk membina dan 

pembentukan akhlak anak menjadi lebih baik. Dalam membina akhlaq al-karimah  

setiap anak pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor 

pendukung tersebut antara lain; memiliki intonasi yang baik dalam menyampaikan 

pesan, percaya diri, media komunikasi yang baik (mendukung), kesamaaan bahasa 

antara komunikator dan komunikan, dan suasana lingkungan yang mendukung. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat komunikasi  antara lain; hambatan 

psikologis, hambatan semantis (salah ucap), hambatan mekanis (gangguan media 

komunikasi), dan hambatan ekologis (lingkungan yang tidak mendukung).  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dalam sebuah bagan 

berikut ini: 
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