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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah 

yang menzalimi dirinya sendiri” ( QS. Yunus : 44) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh 

Allah SWT, yang berbeda dari makhluk lain. Perbedaan tersebut karena 

manusia diciptakan dengan berbagai potensi yang melebihi makhluk lain. 

Manusia sebagai makhluk yang paling mulia sebagaimana tersebut tidak akan 

menjadi mulia begitu saja, akan tetapi harus ada yang membina, memimpin, 

dan mengarahkannya. Perbuatan itu adalah proses belajar dalam suatu 

lembaga. 

Orang tua merupakan pendidik utama dan yang pertama bagi anak-

anak mereka, karena merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. 

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan 

keluarga (Zakiyah Darajat : 1992). Pendidikan yang utama dan pertama yang 

diberikan oleh seorang pendidik adalah menanamkan keyakinan kepada anak 

yang mana ini diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku dan 

kepribadian anak. Dan tugas utama orang tua adalah peletak dasar pendidikan 

akhlak dan keagamaan. 

Keberagamaan orang tidak hanya dilihat dari sikap mempraktekkan 

agama, akan tetapi dengan sikap keyakinan dalam hati juga diperlukan. 
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Dengan kedua sikap tersebut akan menumbuhkan sikap spiritual anak untuk 

mengikuti atau mempraktekkan apa-apa yang dilakukan oleh orang tuanya. 

Ketika orang tua menyuruh anaknya untuk berbuat sesuatu atau melarang 

mereka melakukan hal-hal yang tercela, maka orang tua hendaknya memberi 

teladan terlebih dahulu. Oleh karena itu pentingnya keberagamaan orang tua 

sangatlah mendukung dalam menentukan akhlak anaknya tentunya melalui 

interaksi dengannya. 

Interaksi pendidikan antara orang tua dengan anaknya juga sering 

tidak disadari. Dalam kehidupan  keluarga interaksi pendidikan dapat terjadi 

setiap saat, setiap kali orang tua bertamu, berdialog, bergaul, dan bekerja sama 

dengan anak-anaknya. Pada saat demikian banyak perilaku dan perlakuan 

spontan yang diberikan  kepada anak, sehingga kemungkinan terjadi 

kesalahan-kesalahan mendidik besar sekali. Orang tua menjadi pendidik juga 

tanpa dipersiapkan secara formal. Mereka menjadi pendidik karena statusnya 

sebagai ayah dan ibu, meskipun mungkin sifat saja sebenarnya mereka belum 

siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Karena sifat-sifatnya yang tidak 

formal, tidak memiliki rancangan dalam lingkungan keluarga disebut 

pendidikan informal. Pendidikan tersebut tidak memiliki kurikulum formal 

dan tertulis. Oleh sebab itu, mereka merupakan pelangsung dari sebuah 

pendidikan yang sesungguhnya. Karena prosentase dari waktu yang 

dihabiskan oleh anak-anak saat ini tidak lagi disekolah melainkan di 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Tentunya hal itu akan sangat 
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mudah untuk mempengaruhi perilaku dari anak-anak itu sendiri. Semua 

perilaku dan  hal yang dilakukan oleh anak-anak akan di anggap biasa saja 

dan akan menjadi sebuah budaya yang akan mengakar di lapisan masyarakat. 

Walaupun sesungguhnya itu sangat jauh dari sisi kebenaran namun akan 

dianggap benar oleh sebagian orang.  

Realitas dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang 

menjadi pertanyaan tentang kondisi keberagamaan orang tua terhadap akhlak 

anak. Konon melihat dari sisi sejarah Dusun Saratan 1 ini cenderung menjadi 

dusun yang masih rendah dari sisi agamanya . Bahkan ada yang menyebutnya 

Dusun tempatnya para preman (Indra, masyarakat setempat). Tak sedikit dari 

para penduduk di  Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan menampilkan 

sosok anak yang kurang berakhlak baik dan kurang sesuai ajaran Islam. 

Dengan banyaknya kejadian atau peristiwa yang jauh dari norma agama dan 

perkara kriminal seperti contoh pencurian, penyalahgunaan narkoba, 

perzinaan yang terjadi di dusun tersebut menunjukkan bahwa ada 

ketidaksesuaian akhlak anak dengan ajaran Islam. Seiring berkembangnya 

waktu lambat laun hal itu semakin berkurang dan menunjukkan kemajuan 

yang signifikan dari sisi agama hingga saat ini. Tentunya itu hal yang menjadi 

menarik untuk peneliti ungkap. Apa sebenarnya yang menjadikan kondisi saat 

ini lebih baik. Dalam hal ini keberadaan keberagamaan orang tua menjadi 

salah satu faktor penentu akhlak anaknya untuk menjadi baik atau tidak. 

Tentunya melalui interaksi komunikasi yang di lakukan oleh orang tua dengan 
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anak. Karena banyak hal yang menunjukkan bahwa orang tua yang 

mempunyai keberagamaan yang tinggi namun akhlak anak tidak demikian, 

dan sebaliknya orang tua yang memiliki keberagamaan rendah namun 

anaknya berakhlak baik. Hal ini menjadikan interaksi sebagai penghubung 

penting untuk keduanya dan menjadi faktor yang memperkuat untuk 

mempengaruhi akhlak seorang anak. 

Dari sinilah penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang 

menurut penulis patut untuk dicari jawabannya. penulis memilih judul 

“HUBUNGAN PERILAKU KEBERAGAMAAN ORANG TUA 

TERHADAP AKHLAK ANAK MELALUI INTERAKSI 

KOMUNIKASI” (Studi Kasus di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan) 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Sebagian besar akhlak anak di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan 

belum berakhlak baik dengan banyaknya permasalahan kriminal di Dusun 

tersebut. 

2. Proses interaksi komunikasi orang tua dengan anak dirasa masih kurang. 

3. Perilaku keberagamaan orang tua belum memberikan pengaruh yang 

positif terkait akhlak anak di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan. 

C. Pembatasan Masalah 
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Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, dalam penelitian ini 

penulis lebih menekankan pada : 

1. Perilaku keberagamaan orang tua di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, 

Mertoyudan 

2. Interaksi komunikasi orang tua dengan anak (8-18 th) di Dusun Saratan 1, 

Sumberrejo, Mertoyudan 

3. Akhlak anak (8-18 th) di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan. 

4. Pengaruh keberagamaan orang tua terhadap akhlak anak (8-18 th) melalui 

interaksi komunikasi 

D. Rumusan Masalah 

Dari kerangka latar belakang di atas, maka timbul permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kondisi perilaku keberagamaan orang tua di Dusun Saratan 1, 

Sumberrejo, Mertoyudan ? 

2. Bagaimana kondisi interaksi komunikasi orang tua dengan anak di Dusun 

Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan ? 

3. Bagaimana kondisi akhlak anak di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, 

Mertoyudan ? 

4. Bagaimana hubungan antara perilaku keberagamaan orang tua dengan 

interaksi komunikasi di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan ? 

5. Bagaimana hubungan antara interaksi komunikasi orang tua terhadap anak 

dengan akhlak anak di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan ? 
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6. Bagaimana hubungan antara perilaku keberagamaan orang tua dengan 

akhlak anak ? 

7. Bagaimana hubungan perilaku keberagamaan orang tua terhadap akhlak 

anak melalui interaksi komunikasi ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam kaitannya dengan 

judul penelitian ini antara lain : 

a. Mengetahui kondisi perilaku keberagamaan orang tua di Dusun 

Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan. 

b. Mengetahui kondisi interaksi komunikasi orang tua dengan anak di 

Dusun Saratan 1, Sumberrejo Mertoyudan. 

c. Mengetahui kondisi akhlak anak di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, 

Mertoyudan. 

d. Mengetahui hubungan antara perilaku keberagamaan orang tua dengan 

interaksi komunikasi di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan. 

e. Mengetahui hubungan antara interaksi komunikasi orang tua terhadap 

anak dengan akhlak anak di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, 

Mertoyudan. 

f. Mengetahui hubungan antara perilaku keberagamaan orang tua dengan 

akhlak anak di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan. 
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g. Mengetahui hubungan keberagamaan orang tua dengan akhlak anak 

melalui interaksi komunikasi. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang jelas 

tentang ada tidaknya pengaruh perilaku keberagamaan orang tua terhadap 

akhlak anak melalui interaksi komunikasi di Dusun Saratan 1, 

Sumberrejo, Mertoyudan. 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

pengetahuan dalam dunia pendidikan akhlak pada anak khususnya 

untuk para orang tua, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan 

dalam mendidik anak dengan perilaku keberagamaan yang dimiliki. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

kepada pembaca yang memperhatikan pendidikan islam terutama 

dalam lingkungan keluarga untuk dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membina kepribadian muslim anak. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Analisis Teori 

1. Perilaku Keberagamaan Orang Tua 

a) Pengertian 

Perilaku keberagamaan merupakan suatu yang sulit dikenali 

wujudnya sebagaimana benda. Dalam mendifinisikan perilaku 

keberagamaan dibutuhkan rumusan-rumusan yang komprehensif. Hal 

ini penting sebab sangat kompleksnya membahas tentang perilaku 

keberagamaan. Namun demikian walaupun tidak dapat dikenali 

wujudnya tetapi perilaku keberagamaan dapat dikenali melalui ciri-ciri 

tertentu. Berikut ini akan disajikan beberapa pendapat tentang perilaku 

keberagamaan menurut para ahli yaitu antara lain :  

1) Menurut Hamzah Ya‟kub “Perilaku tidak berbeda dengan 

Akhlak yang berasal dari bahasa arab jama‟ dari khuluqun yang 

artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat” 

(Hamzah Ya‟kub : 1983) 

2) Menurut Zakiah Daradjat “Perilaku atau Akhlak adalah sikap 

seseorang yang dimanifestasikan dalam perbuatan” (Zakiah 

Daradjat :1984)  
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3) Menurut Soekidjo Notoatmojo secara operasional “Perilaku 

dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang 

terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subjek tersebut”. 

Keberagamaan juga diartikan sebagai kondisi pemeluk agama 

dalam mencapai dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan 

atau segenap kerukunan, kepercayaan kepada Tuhan YME dengan 

ajaran dan kewajiban melakukan sesuatu ibadah menurut agama 

(Purwadarminto : 1982) 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan tingkat keberagamaan 

yang dimaksud adalah seberapa jauh seseorang taat kepada ajaran 

agama dengan cara menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

tersebut yang meliputi cara berfikir, bersikap, serta berperilaku baik 

dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial masyarakat yang 

dilandasi ajaran agama islam (hablumminallah dan hablumminannas). 

Dalam hal ini perilaku keberagamaan orang tua sangat penting 

untuk dimiliki dan ditanamkan pada jiwa seorang anak yang 

menginjak usia remaja karena akan berpengaruh sekali dalam 

kehidupan sehari-hari, karena seorang anak itu akan mencontoh hal- 

hal yang baik maupun yang tidak baik dari orang tua mereka. Perilaku 

keberagamaan orang tua juga dapat memberikan semangat kepada 

seorang anak remaja untuk lebih tekun dalam menjalankan beribadah 

kepada Allah. 
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b) Dimensi Perilaku Keberagamaan  

Istilah perilaku keberagamaan digunakan dalam cara berbeda beda 

dan sering kali pula bermakna ganda dalam pemakaian 

konvensionalnya. Di luar perbedaan-perbedaan yang bersifat khusus 

dalam keyakinan dan praktek-praktek agama, nampaknya terdapat 

konsensus umum dalam semua agama di mana keberagamaan itu 

diungkapkan melalui seperangkat dimensi inti dari keberagamaan itu. 

Secara umum, keberagamaan terbagi menjadi beberapa bagian, 

Menurut studi Glock dan Stark, terdapat lima dimensi keberagamaan 

dalam mengkaji ekspresi keberagamaan masyarakat. Menurut mereka 

lima dimensi itu adalah dimensi keyakinan (ideology), praktek agama 

(ritualistic), dimensi penghayatan (comprehension), dimensi 

pengalaman (eksperensial), dan dimensi pengetahuan agama 

(intelektual). 

Dalam perspektif  pandangan Glock dan Stark dimensi 

keberagamaan di elaborasikan dalam pandangan Jamaludin Ancok 

dengan rumusan sebagai berikut : 

1) Dimensi keyakinan atau akidah islam  

 Dimensi ini menunjuk pada beberapa tingkat keyakinan 

Muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama 

terhadap fundamental dan dogmatik. Di dalam keberislaman isi 

dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para 



11 
 

malaikat, Nabi/Rasul, Kitab-kitab Allah, Surga dan Neraka, 

serta Qadha dan Qadar. 

 2) Dimensi Peribadatan (atau Praktik Agama) atau Syariah  

 Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan 

muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual 

sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh agamanya. Di dalam 

keberislaman, isi dimensi peribadatan menyangkut pelaksanaan 

shalat, puasa, zakat, haji, membaca Alquran, doa, Dzikir, 

ibadah kurban, iktikaf dimasjid di bulan puasa, dan sebagainya. 

 3)  Dimensi Pengamalan atau Akhlak  

 Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkatan muslim 

berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu 

bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama 

dengan manusia lain. Dalam keberislaman,dimensi ini meliputi 

perilaku suka menolong, bekerjasama, berderma, 

menyejahterakan dan menumbuhkembangkan orang lain, 

menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, 

memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga amanat, tidak 

mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, tidak 

meminum minuman yang memabukkan, mematuhi norma-
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norma islam dalam perilaku seksual, berjuang untuk hidup 

sukses menurut ukuran islam, dan sebagainya. 

c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keberagamaan 

Orang  Tua 

  Perilaku keberagamaan seseorang dalam perjalanan hidupnya 

tidak berlangsung secara baik tetapi sering diwarnai perubahan-

perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, perubahan 

tersebut dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas perilaku 

keberagamaannya. Perilaku keberagamaan manusia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor intern berupa segala sesuatu yang telah 

dibawa manusia sejak dia lahir dan faktor ekstern berupa segala 

sesuatu yang ada diluar pribadi dan mempengaruhi perkembangan 

kepribadian dan keagamaan seseorang. 

  Adapun faktor-faktor yang bisa menghasilkan perilaku 

keberagamaan, Di dalam buku ilmu jiwa agama karangan Sururin, 

Robert H. Thouless mengemukakan faktor-faktor yang menghasilkan 

perilaku keberagamaan antara lain: pengaruh-pengaruh sosial, 

Berbagai pengalaman, kebutuhan-kebutuhan, proses pemikiran 

(Sururin : 2004) : 
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1) Pengaruh-pengaruh sosial 

Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam 

perkembangan sikap keberagamaan, yaitu: seperti pendidikan 

orang tua, tradisi-tradisi dan tekanan-tekanan lingkungan sosial 

untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap 

yang disepakati oleh lingkungan. 

2)   Berbagai pengalaman 

Pada umumnya anggapan bahwa adanya suatu keindahan, 

keselarasan, dan kebaikan yang dirasakan dalam dunia nyata 

memainkan peranan dalam pembentukan sifat keberagamaan. 

3)   Kebutuhan 

Faktor lain yang dianggap sebagai sumber keyakinan 

agama adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi 

secara sempurna, sehingga mengakibatkan terasa adanya 

kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan tersebut 

dikategorikan menjadi empat bagian yaitu: kebutuhan akan 

keselamatan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan untuk 

memperoleh harga diri dan kebutuhan akan adanya kehidupan 

dan kematian. 

4)   Proses pemikiran 

Manusia adalah makhluk berfikir, salah satu akibat dari 

pemikiran manusia bahwa ia membantu dirinya untuk 
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menentukan keyakinan-keyakinan mana yang harus diterima 

dan keyakinan yang harus ditolak. Faktor tersebut merupakan 

faktor yang relevan untuk masa remaja, karena bahwa pada 

masa remaja mulai kritis dalam menyikapi soal-soal 

keagamaan, terutama bagi remaja yang mempunyai keyakinan 

secara sadar dan bersikap terbuka. 

2. Akhlak Anak 

a) Pengertian 

Secara etimologis (lughatan) akhlaq (Bahasa Arab) adalah 

bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. 

Seakar dengan kata khaliq (pencipta), makhluq (yang diciptakan) dan 

khalq (penciptaan).  

Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam 

akhlaq tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak 

khaliq (tuhan) dengan perilaku makhluq (manusia). Atau dengan kata 

lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya 

baru mengandung nilai akhlaq yang hakiki manakala tindakan atau 

perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak khaliq (tuhan). Dari 

pengertian etimologis seperti ini, akhlaq bukan saja merupakan tata 

aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar manusia 

dengan tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. 
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Secara terminologis definisi akhlaq secara terminologis dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Imam Al Ghazali : “Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang 

dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan” 

2) Ibrahim Anis : “Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, 

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau 

buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”. 

3) Abdul Karim Zaidan :”(Akhlaq) adalah nilai-nilai dan sifat-

sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan 

timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau 

buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau 

meninggalkannya”. 

 Sedangkan pengertian anak menurut wikipedia 

dikatakan bahwa : 

 “Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau 

perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa 

pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata 

"anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa 

adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah 

dewasa” 

 

 Dijelaskan juga, berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak 

dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lelaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
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yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal 

yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum 

pernah menikah . 

b) Ruang Lingkup Akhlaq 

Muhammad „Abdullah Drazz dalam bukunya Dustur al-Akhlaq fi 

al-islam membagi ruang lingkup akhlaq kepada lima bagian : 

1) Akhlaq Pribadi (al-akhlaq al-firdiyah). Terdiri dari : (a) yang 

diperintahkan (al-awamir), (b) yang dilarang (an-nawahi), (c) 

yang dibolehkan (al-mubahat), dan (d) akhlaq dalam keadaan 

darurat (al-mukhalafah bi al-idhthihar). 

2) Akhlaq Berkeluarga (al-akhlaq al-usariyah). Terdiri dari : (a) 

kewajiban timbal balik orang tua dan anak (wajibat nahwa al-

ushul wa al-furu’), (b) kewajiban suami isteri (wajibat baina al-

azwaj) dan (c) kewajiban terhadap karib kerabat (wajibat nahwa 

al-aqarib). 

3) Akhlaq Bermasyarakat (al-akhlaq al-ijtima’iyah). Terdiri dari : (a) 

yang dilarang (al-mazhurat), (b) yang diperintahkan (al-awamir) 

dan (c) kaedah-kaedah adab (qawa’id al-adab). 

4) Akhlaq Bernegara (Akhlaq ad-daulah). Terdiri dari : (a) hubungan 

antara pemimpin dan rakyat (al-alaqah baina ar-rais wa as-sya’b), 

dan (b) hubungan luar negeri (al-alaqat al-kharijjiyah). 
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5) Akhlaq Beragama (al-akhlaq ad-diniyyah). Yaitu kewajiban 

terhadap Allah SWT (wajibat nahwa Allah). 

Dari sistematika yang dibuat oleh „Abdullah Draz diatas 

tampaklah bagi kita bahwa ruang lingkup Akhlaq itu sangat luas, 

mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah 

SWT maupun secara horizontal sesama makhluk Nya. 

Berangkat dari sistematika diatas dengan sedikit modifikasi 

Yunahar Ilyas membagi Akhlaq menjadi : 

1) Akhlaq Terhadap Allah SWT 

Yaitu merupakan sebuah sikap tunduk dan patuh kepada Allah, 

dalam Yunahar Ilyas membaginya menjadi : Taqwa, Cinta dan 

Ridha, Ikhlas, Khauf dan Raja‟, Tawakal, Syukur, Muraqabah, 

Taubat. 

2) Akhlaq Terhadap Rasulullah SAW 

Beberapa wujud akhlaq terhadap Rasulullah SAW yaitu : 

Mencintai dan memuliakan Rasul, Mengikuti dan Menaati Rasul, 

Mengucapkan Shalawat dan Salam. 

3) Akhlaq Pribadi 

Beberapa akhlaq pribadi menurut Yunahar Ilyas ialah : Shidiq, 

Amanah, Istiqomah, Iffah,Mujahadah,  Tawadhu, Sabar, Pemaaf.  

4) Akhlaq dalam Keluarga  
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Akhlaq dalam keluarga contohnya adalah : Birrul Walidain, 

Hak Kewajiban dan Kasih Sayang Suami Isteri, Silaturahim 

dengan karib kerabat. 

5) Akhlaq Bermasyarakat 

Akhlaq bermasyarakat contohnya adalah : Bertamu dan 

Menerima Tamu, Hubungan Baik dengan Tetangga, Hubungan 

Baik dengan Masyarakat, Ukhuwah Islamiyah. 

6) Akhlaq Bernegara 

Akhlaq bernegara contohnya adalah : Musyawarah, 

Menegakkan Keadilan, Amar Ma‟ruf Nahi Munkar. 

c) Ciri-ciri Akhlaq dalam Islam 

Disamping kedudukan dan keistimewaan akhlaq yang sudah 

diuraikan dalam fasal sebelumnya maka akhlaq dalam Islam memiliki 

ciri-ciri khas (menurut Ilyas, 2005:12-14) yaitu (1) Rabbani, (2) 

manusiawi. (3) Universal, (4) seimbang, dan (5) realistik. Berikut ini 

akan diuraikan secara jelas kelima ciri-ciri tersebut : 

1) Akhlaq Rabbani  

Ajaran akhlaq dalam Islam bersumber dari wahyu Illahi 

yang termaktub dalam Alquran dan Sunnah. Ciri rabbani 

juga menegaskan bahwa akhlaq dalam islam bukanlah moral 

yang kondisional dan situasional, tetapi akhlaq yang benar-

benar memiliki nilai yang mutlak. Akhlaq rabbani lah yang 
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mampu menghindari kekacauan nilai moralitas dalam hidup 

manusia. 

2) Akhlaq Manusiawi 

 Ajaran akhlaq dalam Islam sejalan dan memenuhi 

tuntunan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada 

kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlaq 

dalam Islam. Ajaran Akhlaq dalam Islam diperuntukkan 

bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti 

hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlaq Islam adalah 

akhlaq yang benar-benar memelihara eksistensi manusia 

sebagai makhluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya. 

3) Akhlaq Universal 

 Ajaran akhlaq dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan 

yang universal dan mencakup segala aspek hidup manusia, 

baik yang dimensinya vertikal maupun horisontal. Sebagai 

contoh Alquran menyebutkan sepuluh macam keburukan 

yang wajib dijauhi oleh setiap orang, yaitu menyekutukan 

Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh anak karena 

takut miskin, berbuat keji baik secara terbuka maupun 

sembunyi. 
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4) Akhlak Keseimbangan 

 Ajaran akhlaq dalam Islam berada ditengah antara yang 

mengkhayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik 

beratkan segi kebaikannya dan yang mengkhayalkan 

manusia seperti hewan yang menitik beratkan sifat 

keburukannya saja. Manusia menurut pandangan Islam 

memiliki dua kekuatan dalam dirinya, kekuatan baik pada 

hati nurani dan akalnya dan kekuatan buruk pada hawa 

nafsunya. Manusia memiliki unsur ruhani dan jasmani yang 

memerlukan pelayanan masing-masing secara seimbang. 

Manusia hidup tidak hanya di dunia kini, tetapi dilanjutkan 

dengan kehidupan di akhirat nanti. 

5) Akhlaq Realistik 

 Ajaran Akhlaq dalam Islam memperhatikan kenyataan 

kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia telah 

dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan 

dibanding makhluk-makhluk yang lain, tetapi manusia 

mempunyai kelemahan-kelemahan, memiliki 

kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan 

material dan spiritual. Dengan kelemahan-kelemahannya itu 

manusia sangat mungkin melakukan kesalahan-

kesalahandan dan pelanggaran. Oleh sebab itu, Islam 
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memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan 

kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. 

d) Faktor-faktor Pembentukan Akhlak 

   Menurut H. A Mustafa (1999) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak ada 6 : 

a. Insting 

Menurut James, Insting ialah “Suatu alat yang dapat 

menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan 

berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tiada dengan didahului 

latihan perbuatan itu. Pengertian Insting lebih lanjut adalah sifat jiwa 

yang pertama yang membentuk akhlak, akan tetapi suatu sifat yang 

masih primitif yang tidak dapat dilengahkan dan dibiarkan begitu saja, 

bahkan wajib dididik dan diasuh. Cara mendidik dan mengasuh insting 

kadang-kadang dengan ditolak dan kadang-kadang pula diterimanya.  . 

Macam-macam insting : 

a) Insting menjaga diri sendiri 

b) Insting menjaga lawan jenis 

c) Insting merasa takut 

b. Pola Dasar Bawaan 

Pada awal perkembangan kejiwaan primitif, bahwa ada 

pendapat yang mengatakan kelahiran manusia itu sama. Dan yang 

membedakan adalah faktor pendidikan. Tetapi pendapat baru 
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mengatakan tidak ada dua orang yang keluar rumah di alam keujudan 

sama dalam tubuh, akal dari akhlaknya. Ada teori yang 

mengemukakan masalah turunan yaitu :  

a) turunan (pembawaan) sifat-sifat manusia yaitu orang 

membawa turunan dengan beberapa sifat yang bersamaan 

seperti bentuk, panca indera, perasaan, akal dan kehendak. 

Dengan sifat-sifat manusia yang diturunkan ini manusia 

dapat mengalahkan alam di dalam beberapa perkara, 

sedang seluruh binatang tidak dapat menghadapinya.  

b) Sifat-sifat bangsa. Selain adat kebiasaan tiap-tiap bangsa, 

ada juga beberapa sifat yang diturunkan(di bawa) 

sekelompok orang dahulu kepada kelompok orang 

sekarang. Sifat-sifat ini ialah menjadikan beberapa orang 

dari tiap-tiap bangsa berlainan dengan beberapa orang dari 

bangsa lain, bukan saja dalam bentuk mukanya bahkan 

juga dalam sifat-sifat yang mengenai akal. 

c. Lingkungan 

Lingkungan adalah suatu yang melingkungi tubuh yang hidup. 

Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udaranya, 

lingkungan manusia ialah apa yang melingkunginya dari negeri, 

lautan, sungai, udara dan bangsa. Lingkungan ada dua macam, yaitu : 
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a) lingkungan alam 

lingkungan alam telah menjadikan perhatian ahli-ahli 

sejak zaman plato hingga sekarang ini. Dengan memberi 

penjelasan-penjelasan dan sampai pada akhirnya membawa 

pengaruh. Ibnu Chaldun telah menulis dalam kitab 

pendahuluannya. Maka tubuh yang hidup tumbuhnya 

bahkan hidupnya tergantung pada keadaan lingkungan 

yang ia hidup didalamnya. Kalau lingkungan tidak cocok 

kepada tubuh, maka tubuh itu akan lemah dan mati. Dan 

kesemua hal itu yang akan mempengaruhi kesehatan 

penduduk dan keadaan mereka yang mengenai akal dan 

akhlak. 

b) lingkungan pergaulan 

Lingkungan pergaulan mengandung susunan pergaulan 

yang meliputi manusia, rumah, sekolah, pekerjaan, 

pemerintah, syiar agama, ideal, keyakinan, pikiran-pikiran, 

adat-istiadat. Manusia dalam masa kemundurannya lebih 

banyak terpengaruh dalam “lingkungan alam”. Apabila ia 

telah dapat sedikit kemajuan, “lingkungan pergaulan” lah 

yang banyak menguasainya, sehingga ia dapat mengubah 

lingkungan atau menguasainya atau menyesuaikan diri 

kepadanya. Diantara beberapa faktor lingkungan pergaulan 



24 
 

diatas lingkungan pergaulan rumah lah yang menjadi dasar 

faktor penentu tolok ukur sebuah akhlak sehingga penulis 

melakukan penelitian. Karena didalamnya terdapat anggota 

keluarga dan saling berinteraksi didalamnya. Oleh sebab 

itu, sangat memungkinkan faktor lingkungan keluarga 

melalui interaksi komunikasi yang terjadi dapat menjadi 

faktor utama pembentukan akhlak seorang anak. 

d. Kebiasaan 

  Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus 

sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang. Seperti kebiasaan berjalan, 

berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar dan lain sebagainya. Orang 

berbuat baik atau buruk karena ada dua faktor dari kebiasaan yaitu :  

a) kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan  

b) menerima kesukaan itu, yang akhirnya menampikkan 

perbuatan dan diulang-ulang terus menerus. 

 Orang yang melakukan tindakan dengan cara berulang-ulang 

tidak ada manfaatnya dalam pembentukan kebiasaan. Tetapi hal ini 

harus dibarengi dengan perasaan suka didalam hati. Dan sebaliknya 

tidak hanya senang/suka hati saja tanpa diulang-ulang tidak akan 

menjadi “kebiasaan”. Maka “kebiasaan” dapat tercapai karena keinginan 

hati (kesukaan hati) dan dilakukan berulang-ulang. 
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e.  Kehendak 

   Suatu perbuatan yang berdasar atas kehendak dan bukan hasil 

kehendak. Contoh yang berdasarkan kehendak adalah menulis, 

membaca, mengarang atau berpidato dan lain sebagainya. Adapun 

contoh yang berdasarkan bukan kehendak adalah detik hati, bernafas dan 

gerak mata. 

f.  Pendidikan 

   Dunia pendidikan, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap 

perubahan perilaku, akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan, 

agar siswa memahaminya dan dapat melakukan suatu perubahan pada 

dirinya. Semula anak belum tahu perhitungan, setelah memasuki dunia 

pendidikan sedikit banyak mengetahui. Kemudian dengan bekal ilmu 

tersebut, mereka memiliki wawasan luas dan diterapkan ke hal tingkah 

laku ekonomi. Begitu pula apabila, siswa diberi pelajaran “AKHLAK” 

makan memberitahu bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku, 

bersikap terhadap sesamanya dan Penciptanya (Tuhan). Dengan 

demikian strategis sekali dikalangan pendidikan dijadikan pusat 

perubahan perilaku yang baik. Maka dibutuhkan beberapa unsur dalam 

pendidikan, untuk bisa dijadikan agent perubahan sikap dan perilaku 

manusia. 
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3. Interaksi Komunikasi  

a) Pengertian Interaksi 

Menurut Bonner (dalam Ali, 2004) Interaksi merupakan suatu 

hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan 

individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain 

atau sebaliknya. 

Menurut Shaw, interaksi sosial  adalah suatu pertukaran antar 

pribadi yang masing- masing orang menunjukkan perilakunya satu 

sama lain, dan masing- masing perilaku mempengaruhi satu sama lain.  

Thibaut dan Kelley bahwa interaksi sosial sebagai peristiwa saling 

mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir 

bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sam lain atau 

berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam kasus interaksi, tindakan 

setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain. 

Interaksi sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat dari 

aspek individu dan kelompok sosial, dimana mereka saling bertemu 

dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya perubahan dan tergoyahnya pola-pola 

kehidupan yang sudah ada. Di sisi lain interaksi sosial dapat diartikan 

sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama 

atau dalam kehidupan sosial (Setiadi dan Kolip, 2010).  
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b) Pengertian Komunikasi  

1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau 

berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud 

dapat dipahami. 

2) Menurut Djamarah 

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia, 

baik individu maupun kelompok.  

Menurut Effendy ( dalam Djamarah,2004) Komunikasi secara 

etimologis berasal dari bahasa latin, yaitu communicatio, yang akar 

katanya adalah communis, tetapi bukan partai komunis dalam 

kegiatan politik. Arti communis di sini adalah sama, dalam arti 

kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. 

Jadi, komunikasi berlangsung bila antara orang-orang yang 

terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang 

dikomunikasikan. Di sini pengertian diperlukan agar komunikasi 

dapat berlangsung. Sehingga hubungan mereka itu bersifat 

komunikatif. Sebaliknya, jika tidak ada pengertian, komunikasi 

tidak berlangsung, hubungan antara orang-orang itu dikatakan 

tidak komunikatif. 

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi 

adalah bagian dari kehidupan manusia. Terjadinya komunikasi 
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adalah sebagai konsekuensi hubungan, menimbulkan interaksi 

sosial (social interaction). Terjadinya interaksi disebabkan 

interkomunikasi (intercommunication). 

Sedangkan secara terminologis, komunikasi berarti proses 

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. 

Dari pengertian ini jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah 

orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. 

c) Komponen Komunikasi 

1) Komunikator 

.  Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan. 

Kepercayaan penerima pesan pada komunikator serta 

keterampilan komunikator dalam melakukan komunikasi 

menentukan keberhasilan komunikasi 

2) Pesan yang disampaikan 

 Keberhasilan komunikasi tergantung pada daya tarik 

pesan, kesesuaian pesan dengan kebutuhan penerima pesan, 

lingkup pengalaman yang sama antara pengirim dan penerima 

pesan tentang pesan tersebut, dan peran pesan dalam 

memenuhi kebutuhan penerima pesan. 

3) Komunikan 

 Keberhasilan komunikasi tergantung dari kemampuan 

komunikan menafsirkan pesan, komunikan sadar bahwa pesan 
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yang diterima memenuhi kebutuhannya, perhatian komunikan 

terhadap pesan yang diterima 

d) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Dalam Keluarga 

Menurut Djamarah (2004), Faktor-faktor yang mempengaruhi 

komunikasi dalam keluarga : 

1) Citra Diri dan Citra Orang Lain 

Ketika orang berhubungan dan berkomunikasi dengan 

seorang lain, dia mempunyai citra diri, dia merasa dirinya 

sebagai apa dan bagaimana. Setiap orang mempunyai 

gambaran tertentu mengenai dirinya, statusnya, kelebihan dan 

kekurangannya. Gambaran itulah yang menentukan apa dan 

bagaimana ia berbicara, menjadi menyaring bagi apa yang 

dilihatnya, didengarnya, bagaimana penilaiannya terhadap 

segala yang berlangsung di sekitarnya. Dengan kata lain, citra 

diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. 

Tidak hanya citra diri, citra orang lain juga 

mempengaruhi cara dan kemampuan orang berkomunikasi. 

Orang lain mempunyai gambaran yang khas bagi dirinya. Jika 

seorang ayah mencitrakan anaknya sebagai manusia yang 

lemah, ingusan, tak tahu apa-apa, harus diatur, harus diawasi, 

maka ia berbicara kepada anaknya itu secara otoriter, yaitu 

lebih banyak mengatur, melarang, atau memerintah. Tetapi, 
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jika seorang ayah mencitrakan anaknya sebagai manusia 

cerdas, kreatif, dan berpikiran, maka ia mengkomunikasikan 

sesuatu kepada anaknya dalam bentuk anjuran daripada 

perintah, pertimbangan daripada larangan, kebebasan terpimpin 

daripada banyak mengatur. 

2) Suasana Psikologis 

Komunikasi akan sulit berlangsung bila seseorang 

dalam keadaan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa 

iri hati, diliputi prasangka, dan suasana psikologis lainnya. 

Seseorang dalam keadaan marah lebih banyak dipengaruhi oleh 

nafsu amarahnya sehingga sulit untuk diajak bicara. Karena 

marahnya, seseorang sulit untuk dikendalikan oleh orang lain. 

Karena lepas dari kendali akal sehat, ucapan yang keluar dari 

mulutnya teramat menyakitkan untuk didengar.  

3) Lingkungan Fisik 

Komunikasi dapat berlangsung di mana saja dan kapan 

saja, dengan gaya dan cara yang berbeda. Komunikasi yang 

berlangsung dalam keluarga berbeda dengan yang terjadi di 

sekolah. Karena memang kedua lingkungan ini berbeda. 

Suasana di rumah bersifat informal, sedangkan suasana di 

sekolah bersifat formal. Demikian juga komunikasi yang 

berlangsung dalam masyarakat. 
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4) Kepemimpinan 

Dalam keluarga seorang kepemimpinan mempunyai 

peranan yang sangat penting dan strategis. Seorang 

pemimpin,tidak hanya dapat mempengaruhi anggota keluarga 

lainnya yang dipimpinnya, tetapi juga dapat mempengaruhi 

kondisi dan suasana kehidupan sosial dalam keluarga. Oleh 

karena itu, tidak dapat disangkal bila dalam masyarakat etnik 

tertentu ditemukan tradisi keluarga yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, yang disebabkan pengaruh cara 

kepemimpinan yang berlainan. 

5) Bahasa 

Dalam komunikasi verbal orang tua atau anak pasti 

menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan 

sesuatu. Pada suatu kesempatan bahasa yang dipergunakan 

oleh orang tua ketika berbicara kepada anaknya dapat mewakili 

suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Tetapi, di lain 

kesempatan, bahasa yang dipergunakan itu tidak mampu 

mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Seringkali 

penafsiran seseorang bermacam-macam terhadap bahasa yang 

digunakan itu, disebabkan penggunaan bahasa (dalam konteks 

budaya) dengan maksud agar lebih sopan atau untuk 
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menghilangkan kesan jelek, atau supaya tidak menyinggung 

perasaan suatu kelompok. 

6) Perbedaan Usia 

Komunikasi dipengaruhi oleh usia. Itu berarti, setiap 

orang tidak bisa berbicara sekehendak hati tanpa 

memperhatikan siapa yang diajak bicara. Berbicara kepada 

anak kecil berbeda ketika berbicara kepada remaja. Mereka 

mempunyai dunia masing-masing yang harus dipahami. Dalam 

berkomunikasi, orang tua tidak bisa menggiring cara berpikir 

anak ke dalam cara berpikir orang tua. Karena anak belum 

mampu untuk melakukannya. Dalam berbicara, orang tualah 

yang seharusnya mengikuti cara berpikir anak dan menyelami 

jiwanya. Bila tidak, maka komunikasi tidak berlangsung 

dengan lancar. Jadi, orang tua jangan terlalu egois untuk 

memaksa anak menuruti cara berpikir orang tua. Penghargaan 

kepada anak ketika anak berbicara adalah penting demi 

membangun hubungan baik antara orang tua dan anak. 

Mengajak anak duduk bersama sambil diselingi perbincangan 

di seputar kehidupan anak merupakan salah satu taktik untuk 

menyelami jiwa anak dan mengetahui perkembangan bahasa 

anak. 
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e) Macam Komunikasi Dalam Keluarga (Orang tua)  

Menurut Djamarah dalam  (2004) macam komunikasi dalam 

keluarga ada 4 macam yaitu:  

1) Komunikasi Verbal  

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi 

antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa 

sebagai alat perhubungan. Kegiatan komunikasi verbal 

menempati frekuensi terbanyak dalam keluarga. Setiap hari 

orang tua selalu ingin berbincang-bincang kepada anaknya. 

Canda dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak. 

Perintah, suruhan, larangan, dan sebagainya merupakan alat 

pendidikan yang sering di pergunakan oleh orang tua atau anak 

dalam komunikasi keluarga. Dalam perhubungan antara orang 

tua dan anak akan terjadi interaksi. Dalam interaksi itu orang 

tua berusaha mempengaruhi anak untuk terlibat secara pikiran 

dan emosi untuk memperhatikan apa yang akan di sampaikan. 

Anak mungkin berusaha menjadi pendengar yang baik dalam 

menafsirkan pesan-pesan yang akan di sampaikan oleh orang 

tua.  

2) Komunikasi Nonverbal  

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga antara 

orangtua dan anak tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga 
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dalam bentuk nonverbal. Walaupun begitu, komunikasi 

nonverbal suatu ketika bisa berfungsi sebagai penguat 

komunikasi verbal. Fungsi komunikasi nonverbal itu sangat 

terasa jika, komunikasi yang dilakukan secara verbal tidak 

mampu mengungkapkan sesuatu secara jelas. Komunikasi 

nonverbal sering dipakai oleh orangtua dalam menyampaikan 

suatu pesan kepada anak. Sering tanpa berkata sepatah kata 

pun, orang tua menggerakkan hati anak untuk melakukan 

sesuatu. Kebiasaan orang tua dalam mengerjakan sesuatu dan 

karena anak sering melihatnya, anak pun ikut mengerjakan apa 

yang pernah dilihat dan di dengar dari orang tuanya. Tidak 

hanya orang tua, anak juga sering menggunakan pesan 

nonverbal dalam menyampaikan gagasan, keinginan atau 

maksud tertentu kepada orang tuanya. Malasnya anak untuk 

melakukan sesuatu yang di perintahkan oleh orang tua adalah 

sebagai ekspresi penolakan anak atas perintah. Akhirnya, 

komunikasi nonverbal sangat di perlukan dalam 

menyampaikan suatu pesan ketika komunikasi verbal tidak 

mampu mewakilinya.  

3) Komunikasi Individual 

Komunikasi individual dan komunikasi interpersonal 

adalah komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. 
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Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi 

antarpribadi, antara orang tua dan anak. Pada kesempatan yang 

lain, orang tua tidak menyia-nyiakan waktu senggang untuk 

berbincang-bincang dengan anak secara pribadi tentang sesuatu 

hal, entah mengenai pelajaran di sekolah, mengenai 

pengalaman, atau hal-hal apa saja sebagai topik perbincangan 

Ketika orang tua merasa berkepentingan untuk menyampaikan 

sesuatu kepada anak, maka orang tualah yang memulai 

pembicaraan. Ketika anak berkepentingan untuk 

menyampaikan sesuatu kepada orang tua, maka anaklah yang 

memulai berbicara. Pesan yang ingin disampaikan itu bisa 

berupa gagasan, keinginan, atau maksud tertentu. Keinginan 

anak untuk berbicara dengan orang tuanya dari hati ke hati 

melahirkan komunikasi interpersonal. Komunikasi di sini 

dilandasi oleh kepercayaan anak kepada orang tuanya. Dengan 

kepercayaan itu, anak berusaha membangun keyakinan untuk 

membuka diri bahwa orang tuanya dapat dipercaya dan sangat 

mengerti perasaannya. Sebagai orang tua tentu saja keinginan 

anak itu harus direspons secara arif dan bijaksana, dan bukan 

sebaliknya, bersikap egois tanpa kompromi. Menjadi 

pendengar yang baik dan selalu membuka diri untuk berdialog 

dengan anak adalah rangka mengakrabkan hubungan antara 
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orangtua dan anak. Dengan begitu, anak tidak menganggap 

orang tuanya adalah orang yang tidak mengerti perasaan anak. 

4) Komunikasi Kelompok  

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat 

penting untuk dibina dalam keluarga. Keakraban hubungan itu 

sangat dilihat dari frekuensi pertemuan antara orang tua dan 

anak dalam suatu waktu dan kesempatan. Masalah waktu dan 

kesempatan menjadi faktor penentu berhasil atau gagal suatu 

pertemuan. Boleh jadi, suatu pertemuan yang sudah 

direncanakan oleh orang tua atau anak yang berkumpul, duduk 

bersama dalam satu meja, dalam acara keluarga terancam gagal 

di sebabkan belum ada pertemuan antara waktu dan 

kesempatan dan kurangnya komunikasi yang baik antara orang 

tua dan anak. 

4. PARADIGMA HUBUNGAN PERILAKU KEBERAGAMAAN 

ORANG TUA DAN AKHLAK ANAK MELALUI INTERAKSI 

KOMUNIKASI 

a) Konsep Keluarga dan Pendidikan 

 Antara keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang 

tidak bisa dipisahkan. Sebab, di mana ada keluarga di situ ada 

pendidikan. Di mana ada orang tua di situ ada anak merupakan 

suatu kemestian dalam keluarga.  
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 Dalam peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 

Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, BAB 

1, Pasal 1, Ayat 2 disebutkan bahwa : Keluarga sejahtera adalah 

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang 

layak, bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, memiliki hubungan 

yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara 

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 

 Dalam rangka untuk membangun keluarga yang 

berkualitas tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk 

mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada 

terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian 

keluarga dan ketahanan keluarga. Keluarga adalah ladang terbaik 

dalam penyemaian nilai-nilai agama. Orang tua memiliki peranan 

yang strategis dalam mentradisikan ritual keagamaan sehingga 

nilai-nilai agama dapat ditanamkan ke dalam jiwa anak. Kebiasaan 

orang tua dalam melaksanakan ibadah misalnya seperti salat, 

puasa, infaq dan sadaqah menjadi suri tauladan bagi anak untuk 

mengikutinya. 

b) Upaya Orang Tua Membentuk Anak Cerdas dengan Pengandalan 

Komunikasi Keluarga yang Harmonis 
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(Menurut Djamarah: 2004) Jika komunikasi yang harmonis 

antara orang tua dan anak telah terbangun dan implikasinya dapat 

menciptakan keluarga sejahtera, maka tidaklah sukar bagi orang 

tua dalam upaya membentuk anak yang cerdas. Anak yang cerdas 

di sini dimaksudkan adalah anak yang cerdas secara intelektual, 

emosional, dan spiritual. 

Tri kecerdasan tersebut harus ditumbuhkembangkan secara 

serasi dan seimbang sehingga tidak ada salah satunya yang tidak 

mendapat perhatian. Mengabaikan salah satu kecerdasan dari 

agenda pembinaan akan melahirkan anak dengan pribadi tidak 

seimbang, yang pada gilirannya menjadi kendala yang serius bagi 

anak untuk mencapai sukses tentang bagaimana upaya orang tua 

dalam membangun kecerdasan anak secara intektual, emosional, 

dan spiritual. 

c) Tanggung Jawab Pendidikan Iman 

Dalam bukunya Nasih Ulwan, dijelaskan bahwa setelah kita 

memiliki keberagamaan yang sudah cukup baik maka tidak 

mungkin hanya untuk dirinya sendiri, namun harus diturunkan dan 

diwasiatkan kepada anak-anak kita. Dan sering disebut dengan 

tanggung jawab pendidikan iman dengan penjelasan sebagai 

berikut : 
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Yang dimaksud dengan pendidikan iman adalah, mengikat 

anak dengan dasar-dasar keimanan sejak ia mengerti, 

membiasakannya dengan rukun islam sejak ia memahami, dan 

mengajarkan kepadanya dasar-dasar syariat sejak usia tamyiz. 

Yang dimaksud dengan dasar-dasar keimanan ialah segala 

sesuatu yang ditetapkan melalui pemberitaan yang benar, berupa 

hakikat keimanan dan masalah ghaib, semisal beriman kepada 

Allah SWT, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-

kitab samawi,beriman kepada semua rasul, beriman bahwa 

manusia akan ditanya oleh dua malaikat, beriman kepada siksa 

kubur, hari kebangkitan, hisab, surga, neraka dan seluruh perkara 

gaib lainnya. Yang dimaksud dengan rukun islam adalah setiap 

ibadah yang bersifat badani maupun materi yaitu shalat, puasa, 

zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan yang dimaksud dengan 

dasar-dasar syariat adalah segala yang berhubungan dengan sistem 

atau aturan Illahi dan ajaran-ajaran islam, berupa akidah, ibadah, 

akhlak, perundag-undangan, peraturan dan hukum. 

Kewajiban pendidik adalah menumbuhkan anak atas dasar 

pemahaman-pemahaman diatas, berupa dasar-dasar pendidikan 

iman dan ajaran islam sejak masa pertumbuhannya. Sehingga anak 

akan terikat dengan islam, baik akidah maupun ibadah, dan juga ia 

akan selalu berkomunikasidengannya dalam hal penerapan metode 
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maupun peratutan. Pemahaman yang menyeluruh tentang 

pendidikan iman ini hendaklah didasarkan padawasiat-wasiat 

Rasulullah SAW.dan petunjuknya didalam menyampaikan dasar-

dasar keimanan dan rukun-rukun islam kepada Anak. Berikut ini, 

penulis sajikan beberapa petunjuk dan wasiat Rasululllah. 

1) Membuka kehidupan Anak dengan kalimat laa ilaaha illallah 

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi 

SAW bahwa beliau bersabda yang artinya : 

...”Bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat pertama 

dengan la illaha illallah (tidak ada tuhan selain Allah)” 

Rahasianya adalah agar kalimat tauhid dan syiar masuk islam 

itu menjadi yang pertama masuk ke dalam pendengaran anak, 

kalimat yang pertama diucapkanoleh lisannya dan lafal 

pertama yang dipahami anak. 

2) Mengenalkan hukum-hukum halal dan haram kepada anak 

sejak dini. 

Rahasianya adalah agar ketika akan membukakan 

kedua matanya dan tumbuh besar,ia telah mengenal perintah-

perintah Allah sehingga ia bersegera untuk 

melaksanakannya,dan mengerti larangan-larangan Nya 

sehingga menjauhinya. Apabila anak sejak memasuki masa 

baligh telah memahami hukum halal haram. 
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3) Menyuruh anak untuk beribadah ketika telah memasuki usia 

tujuh tahun 

Al hakim dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Amr 

bin Al Ash r.a. dari Rasulullah SAW beliau bersabda yang 

artinya “ Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah shalat 

jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah 

berusia sepuluh tahun maka pukullah mereka jika tidak mau 

melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”Dari 

perintah shalat ini, kita dapat menyamakan dengan puasa dan 

haji. Kita latih anak-anak untuk melakukan puasa jika mereka 

kuat, dan haji jika bapaknya mampu. Rahasianya adalah, agar 

anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah ini sejak masa 

pertumbuhannya. Sehingga ketika anak tumbuh besar, ia telah 

terbiasa melakukan dan terdidik untuk menaati Allah 

melaksanakan hak-Nya, bersyukur kepada Nya dan kembali 

kepada-Nya, berpegang teguh kepada-Nya, bersandar kepada-

Nya dan berserah diri kepada-Nya. Disamping itu anak akan 

mendapatkan kesucian rohani, kesehatan jasmani, kebaikan 

akhlak, perkataan dan perbuatan di dalam ibadah-ibadah ini. 

4) Mendidik anak untuk mencintai rasul, keluarganya dan 

membaca Alquran. 
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Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ali r.a bahwa Nabi Saw 

bersabda yang artinya : 

.....“Didiklah anak-anak kamu pada tiga hal : mencintai Nabi 

kamu, mencintai keluarganya dan membaca Alquran. Sebab, 

orang-orang yang ahli Alquran itu berada dalam lindungan 

singgasana Allah pada hari tidak ada perlindungan selain dari 

pada perlindungan-Nya beserta para Nabi-Nya dan orang orang 

yang suci. 

Berbicara tentang cinta kepada nabi perlu diajarkan 

pula kepada mereka peperangan Rasulullah SAW, perjalanan 

hidup para sahabat, kepribadian para pemimpin yang agung 

dan berbagai peperangan besar lainnya dalam sejarah. 

Rahasianya adalah agar anak-anak mampu meneladani 

perjalanan hidup orang-orang terdahulu, baik mengenai 

gerakan, kepahlawanan, maupun jihad mereka, agar mereka 

juga memiliki ketertarikan sejarah, baik perasaan meupun 

kejayaannya dan juga agar mereka terikat dengan alquran baik 

semangat metode maupun bacaanya. 

Maka dari sinilah adanya kewajiban orang tua 

menyampaikan ilmunya kepada anaknya maka terjadilah 

komunikasi dan interaksi satu sama lain demi mewujudkan 



43 
 

Islam yang baik. Tanpa interaksi dan komunikasi ilmu situ 

tidak akan tersampaikan. 

B. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini mengandung tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel 

intervening, dan variabel terikat. Variabel bebas (X) adalah perilaku 

keberagamaan orang tua, Variabel Intervening (Z) adalah interaksi 

komunikasi dan variabel terikat (Y) adalah akhlak anak. Dari hubungan kedua 

variabel penelitian tersebut diatas dapat digambarkan kerangka berfikir 

sebagai berikut.                              

Gambar 2.1 

 

 

Keterangan :  

  : Garis yang menunjukkan pengaruh 

          X  : Variabel bebas 

         Z  : Variabel intervening 

         Y  : Variabel terikat 

 

 Penggambaran paradigma diatas menunjukkan adanya pengaruh variabel X 

(perilaku keberagamaan orang tua) terhadap variabel Y (akhlak anak) melalui 

variabel Z (interaksi komunikasi). Pengaruh tersebut akan diteliti karena disinyalir 

ada pengaruh variabel X terhadap Y melalui Z. Pengaruh keberagamaan orang tua 

X Z Y 
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terhadap akhlak anak melalui interaksi komunikasi harus lebih besar dari pada 

“Pengaruh keberagamaan orang tua terhadap akhlak anak”. 

C. Hipotesis Penelitian 

 Peneliti mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut : 

H1: Ada pengaruh positif secara langsung antara keberagamaan orang tua 

dengan  akhlak anak  

H2 :Ada pengaruh positif secara langsung antara interaksi orang tua terhadap 

anak terhadap anak dengan akhlak anak 

H3 : Ada pengaruh positif secara langsung antara keberagamaan orang tua 

dengan interaksi orang tua terhadap anaknya 

H4 : Ada pengaruh positif secara tidak langsung antara keberagamaan orang 

tua terhadap akhlak anak melalui interaksi komunikasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandasakan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono : 2015) 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : Objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono : 

2015) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penduduk di Dusun 

Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan. 
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2. Sampel 

 Menurut Bailey (dalam Prasetyo, 2005) menjelaskan bahwa Sampel 

merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, sampel 

harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan 

populasi itu sendiri. 

Teknik pengambilan sample dengan menggunakan teknik acak 

sederhana (Simple Random Sampling) yaitu dengan cara mengambil sample 

penelitian secara acak dari jumlah seluruh responden dalam populasi. 

Responden ditetapkan pada penduduk di Dusun Saratan 1 dengan 

menggunakan Random Sampling dengan 15 % dari jumlah keseluruhan 

penduduk. 

C. Definisi Operasional Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

(X), Variabel terikat (Y), dan Variabel intervening (Z).  

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel Bebas (independent variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi. Variabel Bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, 

predictor, antecedent. Variabel Bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependent (terikat). Dalam penelitian ini, variabel bebasnya 

adalah perilaku keberagamaan orang tua. 
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Perilaku keberagamaan orang tua adalah kondisi pemeluk agama dalam 

mencapai dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan atau 

segenap kerukunan, kepercayaan kepada Tuhan YME dengan ajaran dan 

kewajiban melakukan sesuatu ibadah menurut agama. 

Adapun indikator tingkat perilaku keberagamaan orang tua adalah 

sebagai berikut : 

a. Dimensi keyakinan atau akidah islam 

b. Dimensi Peribadatan (atau Praktik Agama) atau Syariah 

c. Dimensi Pengamalan atau Akhlak 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel Terikat (dependent variable) adalah variabel akibat. Variabel 

terikat disebut juga variabel tidak bebas tergantung, variabel output, 

kriteria, atau konsekuen.Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah akhlak anak. 

(Akhlaq) adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, 

yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai 

perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau 

meninggalkannya. Sedangkan Anak yaitu orang dalam perkara anak nakal 

yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 

18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah . 
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Adapun indikator akhlak anak adalah sebagai berikut : 

a. Akhlak terhadap Allah 

b. Akhlak Pribadi 

c. Akhlak dalam Keluarga 

d. Akhlak dalam Bermasyarakat 

3. Variabel Intervening (Z) 

Variable Intervening merupakan variabel antara atau mediating. 

Variabel Memiliki kedudukan sebagai variabel yang berada di antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Keberadaan hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat tergantung dari keberadaan variabel ini karena 

variabel bebas harus mempengaruhi variabel antara terlebih dahulu 

(Prasetyo & Jannah : 2005). Variabel Intervening dari penelitian ini adalah 

interaksi komunikasi. 

Interaksi merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih 

individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau 

mempengaruhi individu lain atau sebaliknya yang didalamnya bermaksud 

menyampaikan sebuah pesan agar bisa dipahami oleh penerima pesan. 

Adapun indikator interaksi komunikasi adalah sebagai berikut : 

a. Komunikasi Non Verbal 

b. Komunikasi Verbal 

c. Komunikasi Individual 

d. Komunikasi Kelompok  
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D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen 

Menurut (Suliswiyadi : 2015) Instrumen penelitian adalah semua 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan 

menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Adapun 

instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket karena dirasa lebih tepat dijadikan alat bantu dengan subyek 

penelitian yang cukup banyak. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

a. Observasi 

   Observasi adalah sebagai metode pengumpulan data, observasi 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek 

penelitian. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti (Widoyoko, 

2012:46). 

b. Metode Kuesioner (Angket) 
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Kuesioner adalah lembaran yang berisi beberapa pertanyaan 

dengan struktur yang baku (Prasetyo, 2005:49). Metode Kuesioner 

(Angket) ditujukan untuk orang tua dan anak. Angket yang ditujukan 

untuk orang tua untuk mendapatkan data terkait perilaku 

keberagamaan orang tua. Adapun angket yang ditujukan untuk anak 

terkait dengan akhlak anak dan interaksi komunikasi. Untuk 

mempermudah dalam pembuatan angket, maka peneliti membuat kisi-

kisi. Kisi-kisi ini dikembangkan dari teori yang telah dipelajari 

peneliti. Adapun kisi-kisinya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

KISI-KISI ANGKET UNTUK ORANG TUA 

 

No Variabel  Indikator Sub Indikator Operasional 

1. Perilaku 

Keberagamaan 

Orang tua 

Dimensi 

Keyakinan atau 

Akidah 

Iman Kepada 

Allah SWT 

Mengetahui yang 

menciptakan 

dunia seisinya 

adalah Allah 

SWT 

    Selalu berdoa dan 

/ meminta 

pertolongan 

kepada Allah 

setiap kali ada 

masalah 

    Tidak pernah 

menyembah 

selain Allah 

   Iman kepada 

Malaikat 

Meyakini bahwa 

setiap amal 

perbuatan dicatat 

oleh malaikat  

   Iman kepada 

kitab Allah 

Percaya bahwa 

Alquran adalah 
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pedoman hidup 

umat islam 

   Iman kepada 

Surga / Neraka 

Setiap diceritakan 

tentang surga / 

neraka orang tua 

merasa takut  

  Dimensi 

Peribadatan atau 

Praktik Agama 

Shalat Melaksanakan 

shalat lima waktu 

berjamaah 

   Puasa  Mengetahui 

bahwa puasa 

ramadhan adalah 

puasa wajib 

   Zakat Menzakatkan 

sebagian hartanya 

  Dimensi 

Pengamalan atau 

Akhlak  

Suka 

menolong 

Menolong orang 

lain yang sedang 

membutuhkan 

walaupun dirinya 

dalam keadaan 

susah 

   Tidak Korupsi Tidak memakan 

harta yang bukan 

haknya 

   Jujur Tidak mengambil 

barang temuan 

yang bukan 

miliknya 

 

   Menjaga 

lingkungan 

hidup 

Ikut serta dalam 

melakukan kerja 

bakti untuk 

lingkungan RT 

setempat 
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   Tabel 3.2 

KISI KISI ANGKET  

 UNTUK ANAK (8-18 th) 

 

 

No Variabel  Indikator Sub Indikator Operasional 

1. Akhlak 

Anak 

(Usia 8-18) 

Akhlaq terhadap 

Allah 

Bersyukur Menerima uang 

saku seberapapun 

dari orang tua 

    Tidak selalu 

meminta sesuatu 

dan harus hari itu 

juga di belikan 

   Tawakal Jika mau ujian 

belajar setiap 

malam 

   Taubat Jika merasa 

berbuat salah/dosa 

langsung 

memohon maaf 

kepada Allah 

  Akhlaq Pribadi Jujur Percaya bahwa 

nyontek saat ujian 

tidak baik  

   Amanah Membayarkan 

uang SPP yang 

diberikan oleh 

orang tua 

   Tawadhu‟ Tidak sombong 

terhadap teman 

yang lebih bodoh 

dari kita 

   Pemaaf Mudah 

memaafkan orang 

lain yang berbuat 

salah kepada kita 

  Akhlaq dalam 

Keluarga 

Birrul Walidain Mendengarkan 

dan menuruti 

nasihat orang tua 

    Mencuci baju 

miliknya sendiri 

    Menyapu dan 
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mengepel lantai 

setiap hari 

    Mencuci piring 

ketika selesai 

makan 

   Silaturahim 

dengan karib 

kerabat 

Sering berkunjung 

ke rumah nenek 

  Akhlak dalam 

bermasyarakat 

Menjawab 

Salam 

Mengetahui bahwa 

menjawab salam 

adalah hukumnya 

wajib 

   Mengunjungi 

orang sakit 

Menjenguk teman 

sekolah atau 

rumah jika sedang 

sakit 

    

   Tabel 3.3 

KISI KISI ANGKET  

  UNTUK ANAK (8-18 th) 

   

No Variabel  Indikator Sub Indikator Operasional 

1. Interaksi 

Komunikasi 

Komunikasi Non 

verbal  

Tauladan Orang tua 

membaca alquran 

dirumah setiap 

malam 

    Orang tua selalu 

berkata baik dan 

lemah lembut 

  Komunikasi 

Verbal 

Suruhan Orang tua selalu 

menyuruh 

anaknya untuk 

shalat 

    Orang tua 

menasihati 

anaknya untuk 

berbuat baik 

   Larangan  Orang tua 

melarang 

anaknya untuk 
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keluar malam 

    Orang tua 

melarang 

anaknya berbuat 

jahat kepada 

teman 

  Komunikasi 

Individual 

Memperhatikan 

Ngaji anak 

Orang tua 

mengajari ngaji 

anaknya 

   Memperhatikan 

tugas sekolah 

anak 

Orang tua 

menemani saat 

belajar 

    Orang tua 

mengajari tugas 

rumah anaknya. 

    Orang tua 

memperhatikan 

Pendidikan 

Agama Islam 

disekolahnya 

  Komunikasi 

Kelompok  

Antar anggota 

keluarga 

Adanya interaksi 

bersama dalam 

satu rumah  

    Orang tua 

menghukum 

kepada anaknya 

yang berbuat 

salah 

    Orang tua 

mengajarkan 

anak untuk 

bersilaturahmi 

    Keluarga terbiasa 

menghadiri 

pengajian-

pengajian rutin. 

    Kakak atau adik 

mengajarkan 

untuk saling 

menyayangi dan 

mengasihi. 
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c. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan dan potensi yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui pendapat, keinginan dan hal-hal 

lain dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil (Sugiyono : 2015, 210) 

(1) Uji validitas dan reliabilitas Instrumen Penelitian 

  Menurut Sofyan Siregar (2015 : 46) Validitas atau 

kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin di ukur. Sedangkan 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama pula. Oleh karena itu, untuk dapat 

dikatakan instrumen penelitian yang baik, paling tidak ada 

unsur validitas dan reliabilitas. 

(a) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner (Ghozali,2006:45). Instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 
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menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud. Uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung 

memiliki nilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka 

butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Adapun 

hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran. 

(b) Uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala 

yang sama (Umar, 2003:113), Uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan program SPSS, Hasil analisis tersebut 

akan diperoleh melalui cronbach’s alpha, variabel 

dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,5 

(Ghozali, 2006: 42) 

Dalam pengujian instrument peneliti mengambil 10 responden dari 

jumlah sampel, hasil uji validitas dan reabilitas sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Keberagamaan Orang Tua 

No Pernyataan r Tabel r Hitung Keterangan 

1 
0,576 0.726 

valid 

2 0,576 
0.943 

valid 

3 0,576 
0.726 

valid 
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4 0,576 
0.943 

valid 

5 0,576 
0.943 

valid 

6 0,576 
0.726 

valid 

7 0,576 
0.943 

valid 

8 0,576 
0.726 

valid 

9 0,576 
0.726 

valid 

10 0,576 
0.600 

valid 

11 0,576 
0.726 

valid 

12 0,576 
0.943 

valid 

13 0,576 
0.726 

valid 

14 0,576 
0.943 

valid 

15 0,576 
0.943 

valid 

Sumber : SPSS 22,0 for windows 

Uji Reabilitas Variabel Perilaku Keberagamaan Orang tua 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.771 16 

 

                             Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Akhlak Anak (8-18 th) 

 

No Pernyataan r Tabel r Hitung Keterangan 

1 
0,576 0.910 

valid 

2 0,576 
0.739 

valid 

3 0,576 
0.910 

valid 

4 0,576 
0.910 

valid 

5 0,576 
0.739 

valid 

6 0,576 
0.910 

valid 

7 0,576 
0.910 

valid 

8 0,576 
0.910 

valid 

9 0,576 
0.910 

valid 

10 0,576 
0.910 

valid 

11 0,576 
0.739 

valid 

12 0,576 
0.910 

valid 
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13 0,576 
0.910 

valid 

14 0,576 
0.910 

valid 

15 0,576 
0.910 

valid 

Sumber: SPSS 22,0 for windows 

 

Uji Reliabilitas Variabel Akhlak Anak (8-18 th) 

 

No Pernyataan r Tabel r Hitung Keterangan 

1 
0,576 0.892 

valid 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.771 16 
 

 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Interaksi Komunikasi 
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2 0,576 
0.800 

valid 

3 0,576 
0.892 

valid 

4 0,576 
0.892 

valid 

5 0,576 
0.873 

valid 

6 0,576 
0.892 

valid 

7 0,576 
0.725 

valid 

8 0,576 
0.873 

valid 

9 0,576 
0.892 

valid 

10 0,576 
0.892 

valid 

11 0,576 
0.873 

valid 

12 0,576 
0.892 

valid 

13 0,576 
0.725 

valid 

14 0,576 
0.892 

valid 

15 0,576 
0.820 

valid 

  Sumber: SPSS 22,0 for windows 

Uji Reliabilitas Variabel Interaksi Komunikasi  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.773 16 
 

 

Berdasarkan pengujian angket tersebut, semua item dalam variabel 

valid, karena semua nilai r hitung lebih besar daripada r tabel pada taraf 

signifikansi 5 %. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2007:29). Dalam 

penelitian ini di gunakan SPSS dalam menganalisis uji deskriptif dengan 

teknik Regresi Linear. Seperti yang di cantumkan dalam rumusan masalah 

bahwa untuk mengetahui kondisi keberagamaan orang tua, akhlak anak, 

dan interaksi komunikasi menggunakan analisis deskriptif dan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel menggunakan analisis regresi pada 

SPSS. 
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2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis Jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab 

akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya 

mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga 

secara tidak langsung (Robert D. Retherford 1993). Analisis jalur 

merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, analisis jalur 

adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas 

antar variabel (causal) yang telah di tetapkan sebelumnya berdasarkan 

teori, Anak panah akan menunjukkan hubungan antar variabel. Analisis 

jalur (Path analysis) dalam penelitian ini adalah Interaksi Komunikasi. 

Analisis jalur akan membantu dalam melihat besarnya koefisien secara 

langsung dan tidak langsung dari variabel terikat terhadap variabel bebas, 

dengan memperhatikan besarnya koefisien. maka bisa di bandingkan 

besarnya pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan nilai 

koefisien tersebut, akan di ketahui variabel mana yang memberikan 

pengaruh terbesar dari pengaruh terkecil terhadap variabel terikat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya dan 

didasarkan pada penelitian juga hasil analisis data sebagaimana telah 

disebutkan pada bab-bab sebelumnya bahwa pengaruh perilaku keberagamaan 

orang tua terhadap akhlak anak melalui interaksi komunikasi di Dusun 

Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan, Magelang maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Perilaku Keberagamaan Orang tua di Dusun Saratan 1, Sumberrejo, 

Mertoyudan dalam kategori cukup.  

2. Interaksi komunikasi (antara orang tua dan anak) di Dusun Saratan 1, 

Sumberrejo, Mertoyudan masuk dalam kategori sangat baik.  

3. Akhlak anak (8-18 th) di Dusun Saratan masuk pada kategori baik.  

4. Hubungan perilaku keberagamaan orang tua terhadap akhlak anak melalui 

interaksi komunikasi di Dusun Saratan 1,Sumberrejo, Mertoyudan lebih 

besar dibanding dengan pengaruh perilaku keberagamaan orang tua 

terhadap akhlak anak saja yaitu adalah sebesar 79,0 %. Sementara sisanya 

21,0 % merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain yanng tidak masuk 

dalam penelitian. Dari data tersebut masuk kategori tinggi. 
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B. SARAN 

 Setelah mendiskripsikan dan memaparkan pengaruh perilaku 

keberagamaan orang tua terhadap akhlak melalui interaksi komunikasi di 

Dusun Saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan penulis memberikan saran kepada 

semua pihak, sebagai berikut : 

1. Bagi Masyarakat 

 Hendaknya bagi masyarakat saratan 1, Sumberrejo, Mertoyudan 

untuk senantiasa mengikuti kegiatan pengajian-pengajian yang ada di 

Dusun tersebut, untuk orang tua terus meningkatkan interaksi terhadap 

anaknya dan memperhatikan terus aktifitas anaknya baik yang berada di 

rumah maupun diluar rumah, akhlak anak sangat ditentukan oleh perilaku 

agama orang tua dan proses interaksi jangan sampai terlalu sibuk dengan 

urusan pekerjaan sampai mengesampingkan aktifitas anaknya. 

2. Bagi Tokoh Masyarakat  

 Mengadakan kegiatan keagamaan yang bersifat rutin dan berikan 

teladan yang baik untuk seluruh warga masyarakat baik yang non islam 

maupun islam tanpa mengesampingkan dan membedakan antar agama. 

Dan tingkatkan komunikasi dengan pemerintahan yang lebih baik lagi 

untuk kemajuan Dusun saratan 1. 
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