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MOTO
ٰۤس وَالۡحِجَا َرةُ عَلَيۡهَا مَلِٰٰٓئـكِكَ غ لِلَا غ دِاَادغ لَّا يَصۡوُىۡ َ اللّٰ َ مَا
ُ يٰٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَُنىۡا ُقىٰۡۤا اَنۡ ُفسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّقُىۡدُهَا النَّا
﴾زوۡ َ ﴿ז
ُ َاَمَزَهُمۡ وَيَفۡصَُلىۡ َ مَا ُيؤۡم
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."(Surah At-Tahrim
6)1

1

Tim penerjemah dan penafsir Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, jakarta: Departemen Agama

RI, 1974.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di masyarakat desa
Lubuk Bintialo. dimana banyak anak remaja yang masih belum bisa mengaji hal ini
mendorong penulis untuk mengemukakan bagaimana komunikasi persuasif yang
dilakukan oleh orang tua terhadap anak, sehingga anak yang sudah memasuki usia
remaja tapi belum bisa mengaji dan apa saja kendala yang orang tua hadapi dan
bagaimanakah solusi yang dilakukan.
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian
kualitatif deskriftif dengan mengambil sampel untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh komunikasi persuasif orang tua terhadap anak. Metode pengumpulan data
yang digunakan yaitu berupa observasi, dokumentasi dan wawancar, dengan teknik
analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data.
Hasil penelitian ini adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh orang
tua di desa Lubuk Bintialo adalah berupa bujukan atau rayuan oleh orang tua kepada
anak. Dan gaya berkomunikasi orang tua yang ada didesa ini berbeda-beda yaitu ada
orang tua yang kejam dalam mendidik, ada yang mendengarkan dan berkerja sama,
ada yang suka menghindari konflik dan ada juga yang mengikuti kemauan anak.
Penulis juga menemukan kendala yang terjadi dalam meningkatkan minat mengaji ini
yakni, tidak adanya waktu dan kurangnya interaksi orang tua dengan anaknya, dan
anak sulit menerima respon dikarenakan terpengaruh lingkungan teman sedesa
maupun diluar desa dan menyebabkan kenakalan remaja dan prilaku yang
menyimpang pada anak, dan juga guru yang tidak pernah lama dalam mengajar.
Adapun solusi yang dapat penulis temukan dalam penelitian ini yakni, orang tua
harus meluangkan waktu bersama anaknya dan harus sering berinterasksi dengan
anak agar anak mudah untuk dinasehati dan terhindar dari prilaku yang menyimpang
serta orang tua hendaknya mendatangkan guru pripat nagji untuk anaknya.
Kata kunci: komunikasi persuasif, meningkatkan minat mengaji, anak remaja
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah
Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, baik sebagai individu
maupun sebagai kelompok. Hal ini disebabkan oleh identitas manusia sebagai
makhluk sosial

yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri melainkan saling

membutuhkan satu sama lain. Melalui interaksi setiap hari dengan sesama, manusia
berhubungan satu sama lain dengan berbagai tujuan. setiap manusia mengembangkan
konsep dirinya melalui interaksi dengan orang lain dalam masyarakat dan itu
dilakukan lewat komunikasi.3
Komunikasi dalam kehidupan manusia adalah hal yang sangat penting karna
tanpa komunikasi manusia tidak dapat memberikan atau menyampaikan pesan
kepada orang lain. Dengan adanya komunikasi memudahkan manusia untuk
berinteraksi. Sifat manusia untuk menyampaikan keinginannya dan untuk mengetahui
hasrat orang lain, merupakan awal keterampilan manusia berkomunikasi secara
otomatis melalui lambang isyarat, kemudian disusul dengan kemampuan untuk
memberi arti setiap lambang itu dalam bentuk bahasa Komunikasi manusia disiapkan
dengan baik selalu mengandung tujuan tertentu.
Ketika berkomunikasi manusia memiliki cara tersendiri untuk membuat orang
lain ikut dengan apa yang disampaikan, salah satu bentuk komunikasi itu adalah
dengan menggunakan komunikasi yang mampu membuat orang lain terpengaruh
yaitu dengan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan salah satu
kajian komunikasi yang kerap digunakan sebagai metode mempengaruhi orang lain
dalam berbagai hal komunikasi persuasif hakikatnya adalah penyampaian pesan
dengan tujuan untuk mengubah kepercayaan, sikap, dan prilaku, melalui aspek-aspek
3

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

,11.

1

2

psikologis. Secara umum Allah telah memberikan pedoman tentang komunikasi
persuasif tersebut, sebagaimana firman Allah swt yang tercantum dalam Al-Qur‟an
surah An-nahl ayat 125:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS.AnNahl:125).4
Komunikasi antara ibu dan anak merupakan komunikasi yang harus dijaga
dengan baik. Kelak anak-anak kita akan menjadi bangsa dan yang akan menetukan
masa depan bangsa sehingga diperlukan bimbingan dan pengawasan yang baik serta
ketat untuk menghasilkan penerus-penerus yang bermoral baik, berwawasan jauh
serta paham akan fungsinya sebagai generasi penerus.
Komunikasi keluarga pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa adanya
komunikasi kehidupan keluarga akan sepi dari kegiatan berbicara, berdialog, dan
bertukar pikiran. Komunikasi antara orang tua dan anak dikatakan berkualitas apabila
kedua pihak memiliki hubungan yang baik dalam arti bisa saling mngerti, saling
memahami saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lain. Orang tua
merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh kuat sekali terhadap anak, didalam
lingkunganinilah anak-anak mengenal berbagai pendidikan dan salah satunya adalah
bimbingan orang tua. Sebelum anak-anak tiba ke tangan pendidik atau guru

4

Departemen Agama Ri, Alqur’an Dan Terjemahan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 125.
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disekolah, keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar. Peranan dan fungsi
orangtua berpengaruh besar terhadap kepribadian dan perkembangan tabiat anak.5
Dalam hal ini, satu yang harus diingat oleh para orang tua bahwa masalah
komunikasi adalah masalah kebiasaan, artinya komunikasi harus dipelihara terus
sejak anak-anak masih berada dalam kandungan ibunya sampai mereka dewasa.
Biasanya orang tua menjadi lengah akan komunikasi dengan anaknya, justru pada
anak-anak ini itu meningkat dewasa, karena pada saat itu orang tuabtengah enanjak
karirnya dan perhatian orang tua yang mempercayakan sepenuhnya karena mereka
akan dewasa dengan sendirinya. Dan pada waktu orang tua menyadari kekurangan
ini, keadaan sudah terlanjur parah untuk keselamatannya. Komunikasi orang tua
mesti selalu waspada dan mencoba untuk tidak melupakan komunikasinya dengan
anak-anak, bagaimana pun sibuknya mereka
Namun dalam hal ini orang tua yang merasa kesulitan dalam memahmi
perilaku anak-anaknya yang sering sekali terlihat tidak bagus dan tidak sesuai dengan
akal sehat, maka untuk memahami anak, membina kehidupan, kecerdasan,
perkembangan sosial dan emosionalnya, orang tua dituntuk untuk memiliki
pengetahuan tentang perilaku mereka, dengan memandang anak sebagai mahluk
sosial dengan segala yg mereka lakukan hanya bertujuan untuk mendapatkan tempat
dalam kelompok-kelompok yang penting dalam hidup mereka adalah keluarga. Agar
komunikasi senantiasa bebas dan terbuka, maka pandangan orang tua terhadap anak
haruslah bertambah sesuai dengan perkemangan anak.
Menurut pengamatan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di
desa lubuk bintialo. Penulis banyak sekali menemukan anak-anak yang sudah
memasuki usia remaja tapi banyak yang kurang bisa mengaji entah itu karena mereka
memang benar-benar tidak mengaji sedari kecil atau karena semangkin majunya
teknologi sehingga membuat mereka lalai dan tidak pernah mau belajar mengaji lagi,
dan Karena sudah memasusuki usia remaja sehingga membuat mereka semangkin
5

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Press,
2013), 133.
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enggan untuk belajar mengaji. Adapun faktor lain yang menyebabkan ini terjadi
adalah pengaruh lingkungan, lingkungan yang banyak sekali anak-anak yang tidak
mau belajar mengaji dibandingkan anak yang mau belajar mengaji sehingga banyak
sekali anak-anak yang tidak mau juga belajar mengaji mereka lebih memilih bermain
serta menghabiskan waktu berkumpul bersama teman serta menonton tv dari pada
mereka belajar mengaji.6
Menghadapi permasalahan tersebut orang tua hendaknya meluangkan waktu
bersama anak cara ini merupakan syarat untuk menciptakan komunikasi antar orang
tua dan anak. Sebab dengan adanya waktu bersama, barulah keintiman dan keakraban
dapat diciptakan diantara anggota keluarga.7
Perkembangan zaman sangat mempengarui pola pikir masyrakat, di era
globalisasi ini dapat di lihat dengan jelas karna sangat menurunnya minat belajar
membaca AL-Qur‟an pada generasi muda terutama pada anak remaja. Banyak
fenomena yang dapat dilihat di sekeliling kita, peran orang tua dalam mengajarkan
ilmu agama sudah tidak berpengaruh lagi. Sehingga sangat sulit untuk menanamkan
nilai-nilai agama dalam diri mereka. Peran orang tua sangatlah penting dalam
pendidikan anaknya, sebagai orang tua hendaknya memiliki pemahaman yg luar biasa
tentang agama islam. Dengan demikian orang tua dapat membentuk anak-anak yang
berahlakkul karimah.
Melihat dari permasalahan di atas bahwa komunikasi yang terjadi antara
orang tua dan anak sering terjadi tidak efektif, apa lagi dalam pemahaman kepada
anak untuk mengaji Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai ‟ Komunikasi Persuasif Orang Tua dalam Meningkatkan Minat
Mengaji pada Anak Remaja di DesaLubuk Bintialo, KecamatanBatang Hari
Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

6
7

Observasi, di desa lubuk bintialo, tanggal 8 november 2019.
Alex Sobur, Komunikasi Orang Tua dan Anak (Bandung: Angkasa, 1991), 7.
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B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas Mengapa komunikasi persuasif dilakukan
Maka rumusan masalah dari Komunikasi persuasiforang tua dalam meningkatkan
minat mengaji pada anak remajayaitu:
1.

Bagaimana proses belajar mengaji di desa lubuk bintialo?

2.

Bagaimana Pola komunikasi persuasif yang dilakukan oleh orang tua dalam
meningkatkan minat mengaji pada anak remaja.?

3.

Kendala dan solusi dalam meningkatkan minat mengaji pada anak remaja.?

C. Batasan Masalah
Agar pembahasan permasalahan dalam penulisan proposal ini tidak meluas
maka penulis hanya mempokuskan pada Komunikasi persuasif orang tua dalam
meningkatkan minat mengajipada anak remaja yaitu: komunikasi persuasif penulis
batasi hanya pada orang tua dan anak remaja dalam meningkatkan minat mengaji
sedangkan pada anak remaja nya penulis hanya mempokuskan pada anak remaja
yang berusia 13-18 tahun saja. Dengan tujuan menghindari penyimpangan serta
meluasnya masalah yang akan dibahas.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini secara umum diusahakan untuk mencapaai serta mengetahui
bagaimanaKomunikasi persuasif orang tua dalam menigkatkan minat mengaji pada
anak remaja di Desa lubuk bintialo Yang bertujuan:
1.

Mengetahui bagaimana proses belajar mengaji di desa lubuk bintialo?

2.

Mengetahui bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan oleh orang tua pada
anak remajadalam meningkatkan minat mengaji.

3.

Mengetahui Kendala dan solusi apa saja yang di alami orang tua dalam
meningkatkan minat mengaji pada anak remaja.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. secara akademisi sebagai masukan dan informasi bagi para peneliti dan pembaca
dalam hal pengembangan penelitian yang akan datang khususnya di bidang
komunikasi persuasif.

6

2.

Dapat

mengetahui

bagaimana

komunikasi

persuasif

orang tua

dalam

meningkatkan minat mengaji pada anak remaja di Desa Lubuk Bintialo
Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra
Selatan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Komunikasi
Penyiaran Islam Strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah UIN STS Jambi.
E.

Kerangka teori
Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-

istilah ysng terkandung dalam tulisan ini maka perlu terlebih dahulu penulis
menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan
dalam skripsi ini adalah:
1.

Komunikasi persuasif
a. Pengertian komunikasi persuasif
Komunikasi persuasi menurut Larson yaitu adanya kesempatan yang sama
untuk saling mempengaruhi, memberi tahu audiens tentang tujuan persuasif,
dan mempertimbangkan kehadiran audiens. Istilah Persuasif bersumber dari
bahasa latin persuasion, yang berarti membujuk, mengajak atau merayu.
Persuasif bisa di lakukan secara rasional dan secara emosional,biasanya
menyentuh aspek afeksi yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan
emosional, Melalui cara emosional ,aspek simpati dan empati seseorang dapat
di gugah.8
Mengawali tentang definisi komunikasi persuasiF, maka perlu di ketahui

bahwa ada 3 jenis pola komunikasi Menurut Burgon dan Huffner yaitu Pertama,
komunikasi asertif yaitu kemampuan komunikasi yang mampu menyampaikan
pendapat secara lugas kepada orang lain (komunikan) namun tidak melukai atau
menyinggung secara verbal maupun non verbal (tidak ada agresi verbal dan non
verbal). Kedua, komunikasi pasif yaitu pola komunikasi yang tidak mempunyai
8

Herdiyan Maulana dan Gumgum Gumelar, Psikologi Komunikasi dan Persuasif (Jakarta:
Akademia Permata 2013),7.
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umpan balik yang maksimal sehingga proses komunikasi sering kali tidak efektif.
Ketiga,

Komunikasi

agresi

yaitu

pola

komunikasi

yang

mengutarakan

pendapat/informasi atau pesan secara lugas namun terdapat agresi verbal dan non
verbal.9
Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, yaitu
komunikasi yang bersifat mempengaruhi audien atau komunikannya, sehingga
bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator.
[M]enurut Anderson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku
komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku
individu maupun kelompok melalui transmisi pesan. yang dikehendaki dalam
komunikasi persuasif adalah perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang lebih
mantap yang seolah- olah perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator
akan tetapi justru atas kehendak komunikan sendiri.10
[D]e Vito menjelaskan bahwa pembicaraan persuasif mempertengahkan
pembicaraan yang sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi dan menyodorkan
informasi kepada khalayak. Akan tetapi tujuan pokoknya adalah menguatkan atau
mengubah sikap dan perilaku sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan himbauan
motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya.11
[M]enurut Larson (1986), salah satu model komunikasi yang digunakan untuk
menjelaskan proses komunikasi persuasif adalah model komunikasi Berlo yang
dicetuskan oleh David K. Berlo dan merupakan pengembangan dari model
komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi Berlo atau dikenal juga
dengan model komunikasi SMCR terdiri dari empat unsur komunikasi yaitu
sumber, pesan, saluran komunikasi, dan penerima pesan. Keempat unsur tersebut
merupakan bagian dari proses persuasif. Merujuk pada model komunikasi Berlo,
kita harus waspada terhadap motivasi sumber, kita juga harus memperhatikan
pesan, media yang digunakan untuk mengirim pesan, dan efek yang terjadi. 12
secara sfesifik pada komunikasi persuasif, maka Burgon dan huffner meringkas
beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi persuasif sebagai
berikut, Pertama, Proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan
9

Ibid, 7.
Maria Fitriah, “Pengaruh komunikasi persuasif dalam penyuluhan produksi pangan industry
rumah tangga terhadap perubahan sikap para usaha kecil menengah (UKM) di kota Bogor”, Jurnal
Komunikasi pembangunan, Vol 13 No. 2, Juli (2015), hlm 2.
11
Ibid, 3.
12
Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi suatu pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2015), 162.
10
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pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Kedua,
Proses Komunikasi yang mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuanSecara
spesifik pada komunikasi persuasif, maka Burgon dan huffner meringkas beberapa
pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi komunikasi persuasif sebagai berikut,
Pertama, Proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat
orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Kedua, Proses
Komunikasi yang mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan mengubah
sikap,keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator tanpa adanya unsur
paksaan.13
b. Teori-teori Komunikasi persuasif
1. Social judgment theory
Teori ini dikembangkan pertama kali M Sheriff and Hovland pada
tahun 1961. Teori ini didasarkan atas peta kognitif kita sendiri terhadap
pesan tersebut. Seseorang menerima atau menolak suatu pernyataan atau
pesan tertentu, bergantung pada egonya sendiri. Ketika orang menerima
pesan baik verbal maupun nonverbal mereka akan segera menjudge
(memperkirakan atau menilai) dimana pesan harus ditempatkan dalam
bagian otak dengan cara membandingkan
dengan pesan pesan yang diterima selama ini. Teori ini juga menjelaskan
tentang bagaimana seorang inidividu menilai pesan-pesan yang mereka
terima. Ia juga mampu memprediksi bahwa seseorang menerima atau
menolak terhadap pesan yang masuk.
2.

Inuclation theory
Teori ini pertama kali di perkenalkan pertama kali oleh William

Meguire tahun 1961. Teori ini digunakan untuk menjelaskan sifat
kekebalan atau ketahanan yang lebih besar terhadap diri seseorang. Atau
jika dalam konteks ini adalah proses suplai informasi kepada penerima
dilakukan komunikasi terjadi, dengan harapan agar informasi yang dikirim
mampu membuat penerima lebih resistant. Dalam sifat penyajianya suatu
13

Ibid, 8
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pesan dianggap penting kedudukanya, hal ini bermaskud agar pesan pesan
yang telah disampaikan di terima oleh audiens dengan benar sesuai dengan
harapan penyajinya.
3.

Balance theory
Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Frits Heider dan Thendore

Newcomb tahun 1946. Teori ini menjelaskan ketika tekanan diantara orang
orang meningkat, mereka akan berusaha untuk mengurangi tekanan melalui
persuasif diri atau mencoba membujuk (mempersuasi) orang lain. Teori
keseimbangan ini juga termasuk kedalam kategori humanistic, meskipun
dalam situasi tertentu bisa bersifat objektif dan deterministik. Secara
eptimologis teori ini memiliki kebenaran yang multi, bahwa manusia
mencoba mengurangi tekanan dengan cara mempersuasi diri dengan orang
lain. Sedangkan secara ontologis teori ini mewakili kebebasan kemauan,
orang bisa bebas memilih apakah suka atau tidak terhadap sesuatu yang
diterimanya. Dan secara aksiologis teori ini memiliki muatan nilai (value –
laden), proposisi teoritisnya bersifat teoritis dan bias.
4.

Rangk’s model
Teori ini di kembangkan oleh Hugh Rank pada tahun 1976. Teori ini

menegaskan bahwa persuaders menggunakan dua strategi utama untuk
mencapai tujuanya. Dua strategi ini secara baik disusun dalam dua skema
yaitu intensify (pemerkuat) dan downplay (pengurangan). Teori ini
menegaskan bahwa kita melakukan penjelasan secara persuasi dengan cara
menonjolkan kelebian dan mengurangi kekuatan pesan pesan yang
datangnya dari luar dengan cara menonjolkan kekurangan kekurangan dan
kelemahanya.
5.

Source credibility theory
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Teori ini dikembangkan oleh hovland, Janis dan Kelly pada tahun
1953. Disini dijelaskan bahwa seseorang dimungkinkan lebih mudah untuk
dibujuk (dipersuasi) jika sumber sumber persuasinya memiliki kredibilitas
yang cukup. Biasanya kita akan lebih percara dan cenderung menerima
dengan baik pesan- pesan yang disampaikan oleh orang orang yang
memiliki kredibilitas dibidangnya. Berdasarkan teori kredibilitas dapat
diketahui bahwa dalam melakukan persuasi kepada seseorang maupun
kelompok maka kridebilitas komunikator harus dipertimbangkan.14
c. Tujuan Komunikasi Persuasif
Segala sesuatu, pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Tujuan inilah
nantinya yang digunakan sebagai target suatu kegiatan. Sehingga terbentuklah
perencanaan untuk menuju tujuan tersebut. Sebenarnya, komunikasi persuasif
ini merupakan bentuk teknik dalam berkomunikasi. Sehingga, tujuan adanya
komunikasi persuasif ini di antaranya:
1.

Perubahan sikap
Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir yang

mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap
pesan apa yang diterimanya.
2.

Perubahan pendapat
Seorang komunikasi pastinya memiliki pendapat atau anggapan

yang berbeda dari seorang komunikator. Sehingga, perlu adanya
komunikasi persuasif ini sebagai alat mengubahnya pola pikir komunikan
yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang
disampaikan oleh seorang komunikator.
3. Perubahan perilaku

14

Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2009), hlm 109-114.
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Perubahan sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan
sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan sikap. Namun,
prilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap. Ketika sikap berubah,
maka perilaku pada seseorang atau komunikan pun juga ikut berubah
mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima.
4.

Perubahan sosial
Perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari

adanya bahasa yang persuasif. Komunikator Yang berbahasa persuasif
akan membawa perbubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir,
hingga perilaku masyarakat. Hal ini dapat ditemukan seseorang lurah
yang menyampaikan informasi persuasif agar masyarakat desa mengikuti
program pemerintah.15
d. Bentuk-bentuk komunikasi persuasif
Terdapat beberapa bentuk-bentuk komunikasi persuasif diantaranya:
1. Iklan
Di dalam iklan, komunikasi persuasif sering kali dimanfaatkan sebagai
bentuk kegiatan pemasaran. Karena, iklan sendiri merupakan bagian dari
jenis promosi, sehingga iklan merupakan bagiian kecil dari aktivitas promosi
yang lebih luas, iklan adalah salah satu bentuk komunikasi persuasifyang
merupakan bagian dari kegiatan pmasaran yang bermaksud membujuk
khalayak untuk memanfaatkan barang atau jasa.
2.

Dakwah
Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan seperti layaknya

orasi namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang
benar, sehingga aktivitas ini memerlukan bahasa persuasif yang dapat
membuat orang yang mendengar pesan tersebut menjadi ikut pengaruh dalam
bahasa dan kata-kata yang disampaikan.

15

Dedy djamaludin, kounikasi perssuasif (bandung: PT. remaja rosda karya, 1994), 32.
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3.

Pamlet
Pamlet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang

berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya masuk kedalam kategori iklan.
Namun, pada umumnya dijaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk
audio visual. Didalam pamlet pastinya berunsur iklan yang mengajak,
sehingga pamlet merupakan salah Satu bentuk komunikasi persuasif.16
e.

Metode- metode komunikasi persuasif
Dalam

melaksanakan

komunikasi

persuasif,

komunikator

sebaiknya

mempersiapkan segala hal secara matang dan baik. Seperti metode mendukung
pelaksanaan komunikasi persuasif tersebut. Berikut metode dalam komunikasi
persuasif.
1. Metode asosiasi, adalah penyajian pesan komunikasi dengan jalan
menumpangkan pada suatu peristiwa yang actual, atau sedang menarik
perhatian dan minat massa.
2. Metode integrasi, kemampuan untuk menyatukan diri dengan komunikan
dalam arti menyatukan diri secara komunikatif, sehingga tampak menjadi satu
atau mengandung arti kebersamaan, baik dilakukan secara verbal maupun
nonverbal.
3. Metode pay-off, dan fear-arousing, adalah kegiatan mempengaruhi orang lain
dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan
perasaan atau memberi harapan.
4. Metode icing, yaitu menjadikan indah sesuatu sehingga menarik siapa yang
menerimanya.17
f. Proses Komunikasi persuasif
Proses komunikasi dapat terjadi apabila sumber (komunikator), bermaksudz
menyampaikan gagasan (informasi, saran, permintaan dan seterusnya) yang ingin
16

Nisful laily, “Bentuk Komunikasi Persuasif” jurnal nomosleca Vol.03 No.2 (2017), 559.
Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2009), hlm 126.
17

13

disampaikan

kepada

penerima

dengan

maksud

tertentu.

Untuk

itu

dia

menterjemahkan gagasan tersebut menjadi symbol - simbol (proses encoding) yang
selanjutnya disebut pesan (message).18
Persuasif adalah suatu teknik komunikasi. Jadi proses komunikasi persuasif
adalah proses komunikasi yang ditujukan untuk mempersesuaikan suatu pihak yang
menjadi sasaran komunikasi. sedangkan yang menjadi komponen komponen proses
komunikasi adalah:
1) Source/sumber
Yang dimaksud dengan source atau sumber adalah sumber komunikasi atau
yang disebut dengan komunikator (orang yang mengirim pesan), yang dapat
berupa persona, lembaga, atau suatu organisasi.
2) Message/pesan
Yaitu segala sesuatu yang dikirim oleh sumber melalui berbagai kode berupa
ide atau gagasan yang telah dirumuskan melalui bentuk komunikasi tertentu.
3) Channel/saluran
Yaitu yang membawa pesan-pesan dan mungkin mempunyai gangguan yang
terbawa. Berupa alat atau benda yang telah diatur atau ditata menurut susunan
atau tatanan tertentu, sehingga ia bukan saja menjadi sekedar saluran tetapi juga
menunjang efektifnya komunikasi.
4) Receiver/penerima
Yaitu siapa saja sasaran yang menerima pesan yang mencoba membebankan
saluran dan menambahkan interprestasi pribadinya. Komunikasi atau biasa
disebut dengan komunikan.
Proses komunikasi diatas juga bisa dilihat pada bagan berikut ini:
18

Harapan & Syarwani Ahmad, Komunikasi Antarpribadi: Prilaku Insani Dalam Organi
Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 16.
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Sumber

pesan

Saluran

Penerima

Umpan balik
Jadi dalam proses komunikasi persuasif semua ini harus dapat disiapkan secara
matang. Semua komponen itu harus diarahkan kepada upaya dalam mensukseskan
komunikasi. Sebab jika salah satu komponen itu terabaikan maka proses komunikasi
akan terganggu atau bahkan gagal.19
g. Efek Komunikasi Persuasif
Adapun beberapa efek komunikasi persusaif seperti berikut:
1.

Efek kognitif
Ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan

dimengerti oleh mitra dakwah tentang isi pesan yang diterimanya sebagai bentuk
efek kognitif. Pemahaman tersebut didahului kegiatan berpikir tentang pesan
dakwah. Greenwald menegaskan bahwa perubahan sikap adalah fungsi berfikir.
Respons-respons kognitif adalah pikiran yang dimiliki individu sebagai reaksi
terhadap sebuah pesan persuasif.20 Efek kognitif dapat tercapai apabila pesan yang
disampaikan sesuai dengan kebutuhan komunikan.
2. Efek afektif
Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah
setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses belajar
dengan tiga variabel sebagai penunjang nya, yaitu perhatian, pengertian, dan
penerimaan. Pada tahap atau aspek ini pula penerima dakwah dengan pengertian
dan pemikirannya terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat
19

Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi suatu pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2015), 166.
20

Lihat Charles R. Berger, Michael E. Rallof, David R. Raskos-Ewoldsen, Handbook Ilmu
Komunikasi (Bandung: Nusa media, 2014), 292.

15

keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah.21 Dalam komunikasi
persuasif, efek afektif dapat diketahui melalui sikap yang diberikan komunikan
terhadap pesan yang disampaikan kepada komunikator.
3. Efek behavioral
Pada dasar nya efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan
dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah
yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari efek ini muncul setelah melalui
efek kognitif, afektif. Jika dakwah telah dapat aspek behavioral yaitu telah dapat
mendorong manusia melakukan secara nyata ajaran ajaran islam sesuai dengan
pesan dakwah, maka dakwah dapat dikatakan berhasil dengan baik, dan inilah
tujuan akhir dakwah.22 Keberhasilan efek behavioral ini dapat diketahui ketika
tindakan yang dilakukan komunikan sesuai dengan pesan yang disampaikan
komunikator.
2.

Orang tua
a. Pengertian Orang tua
Dalam kamus besar bahasa indonesia di jelaskan bahwa orang tua adalah ayah
ibu kandung. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak
mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan
demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kelarga. Pada
umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu 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 itu terwujud berkat adanya
pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara
orang tua dan anak.23

21

Ibid, 293.
Ibid, 295.
23
Hasanudin, Cakrawala Kulia Agama (Surabaya: Al-ikhlas,1984), 155.
22
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Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas
pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah
pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak. Dan
yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena
kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih
sayang yang sejati pula.24
b. Hak dan kewajiban orang tua
Menurut islam, kewajiban orang tua terhadap anak merupakan suatu
ketentuan yang harus dilaksanakn oleh seorang ayah dan ibu. Bila kewajiban itu
tidak di laksanakan dengan sebaik-baiknya, atau orang tua melupakannya sama
sekali, maka akibatnya terjadi hal-hal yang tidak baik terutama terhadap orang
tua tersebut.
Akibat yang tidak baik terhadap anak yaitu, secara psikologis anak akan
merasakan bahwa dirinya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya,
dapat menyebabkan anak memilih prilaku yang tidak baik, anak merasakan hakhaknya tidak terpenuhi, bahkan mungkin anak tersebut menjadi anak yang
durhaka kepada orang tuanya.25
Dalam islam nama adalah do‟a maka dari itu dianjurkan untuk oran tua
memberi nama yang baik untuk anak, dan anak diberi pendidikan yang baik
supaya anak kelak berahlak yang mulia, dan mengajarkan keahlian supaya anak
bisa melakukan apa

26

yang mereka inginkan dan melakukan hal-hal yang

poositif. Anak harus ditempatkan pada lingkungan yang baik supaya anak kelak
menjadi anak-anak yang tumbuh dengan kepribadian yang baik, dan diberi rezeki
yang baik dan halal supaya pikiran anak itu jernih dan takut melakukan
perbuatan yang melanggar norma-norma agama, dan menikahkannya bila cukup
24

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2010), 139.
25
Ibid.139
26
Atom,“Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluuarga‟‟ diakses melalui
alamat http://ilmusosialweb.blogspot.co.id/html. Tanggal 30 november2017.
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umur karena didalam islam disunahkan anak laki-laki dinikahkan umur 25 tahun
dan peremupuan apa bila sudah aqil balig.
Adapun penjelasan sedikit tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak
adalah sebagai berikut:
1. Memelihara dan membesarkannya.
Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan,
karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup
berkelanjutan.
2. Melinndungi dan menjamin kesehatannya
Melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara jasmania maupun
rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaa lingkungan yang dapat
membahayakan dirinya.
3.

Mendidiknya
Mendidiknya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan dan keterampilan

yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu
berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.
4.

Membahagiakan anak dunia akhirat
Dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah

sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik
dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap
orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai
dengan perkembangan zaman.
Dengan demikian tingkat dan kualitas materi pendidikan yang diberikan
dapat digunakan untuk menghadapi lingkungan yang slalu beubah. Bila hal ini
dapat dilakukan oleh setiap orang tua maka generasi mendatang mempunyai
kekuatan mental menghadapi perubahan dalam masyarakat. Untuk dapat
berbuat

demikian,

keterampilannya

tentu

sebagai

saja

orang

pendidik

tua

pertama

perlu
dan

meningkatka
utama

bagi

ilmu
anak-

anaknya.Kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk
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mental si anak terletakpada peranan orang tuanya, sehingga baik buruknya
budi pekerti anak itu tergantung kepada budi pekerti orangg tuanya.27
c. Pola didik orang tua menurut psikolog
Menurut pandangan psikologi barat, ada empat (4) tipe parenting style yang
dikemukakan oleh Baumrind di santrock (2010); Authoritarian parenting,
authoritative parenting, nenglectfull parenting, dan induelgent parengting.28
Dalam teori ini Baumrind mengatagorikan parenting style berdasarkan 2 kategori
utama yaitu yang pertama responsip yang mencakup kehanggatan, penerimaan,
support, dan sensitivitas. Yang kedua, permintaan yang didalamnya ada unsur
disiplin, permintaan yang sesuai dengan kematangan umur, dan kontrol (Carr
2009).
1.

Authoritarian parenting (restriktif parenting)
Adalah pola pengasuhan yang menekankan pada larangan, dan hukuman,

dimana dalam hal ini orang tua memaksakan anaknya untuk mengikuti
perintah, serta menghargai pekerjaan dan usaha orang tua (Santrock, 2010).
Orang tua yang menerapkan parenting style ini tinggi permintaannya tetapi
tidak responsip terhadap kebutuhan psikologis anak-anaknya (Carr, 2009).
2. Authoritative parenting
Memotivasi anak-anaknya untuk menjadi anak yang mandiri tetapi masih
mempunyai batasan-batasan dan control dari orang tua (santrock, 2010).
Dalam pola pengasuhan ini, orang tua mempunyai permintaan dan responsif
yang tinggi. Hal ini ditunjukan dengan memberikan bimbingan pada anakanak dengan sikap yang baik. Mereka meletakan standart yang dan
menerapkan control yang tegas jika bimbingan dari orang tua diperlukan.
Orang tua ini juga memahami hak-hak individual anaknya dengan mmberikan
ppenjelasan setiap tindakan dan disiplin yang diterapkan dirumah. Setiap
27
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tindakan disiplin yang diambil lebih kepada tindakan supportif dari pada
memberikan hukuman. Selain itu komunikasi yang baik serta dua arah sangat
dianjurkan (carr,2009).
3. Neglectfull parenting (uninvolved parenting)
Dimana pada pola pengasuhan ini orang tua sama sekali tidak terlibat dalam
pengasuhan anak-anaknya. Mereka menolak tanggung jawabnya sebagai
orang tua dan perkembangan anak-anaknya (carr,2009).
4. Indulgent parenting
Adalah pola pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan
anak-anaknya tetapi tidak ada permintaan atau control dari orang tua
(santrock,2010), anak dilepaskan tanpa pengawasan dan tidak memerlukan
tanggung jawab dari setiap sikap dan tingkah laku peruatan anak-anaknya
(carr,2009). 29
d. Pola didik orang tua menurut islam
Kemudian pola pengasuhan atau parenting style dalam islam. Didalam buku
tarbiyatul aulad fil islam (pendidikan anak dalam islam). „Ulwan (2012)
menyampaikan: “betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anakanaknya, dan mengancam mereka dengan azab yang besar jika mereka
meninggalkan dan meremehkan atau berkhianat”. 30
Selain itu dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali menekankan pentingnya
memberikan perhatian kepada anka-anak, berkewajiban melaksanakan urusanya,
dan mendidiknya („Ulwan, 2012). Salah satu diantaranya Rasulullah SAW
bersabda:” Seorang laki-laki adalah pemimpin didalam keluarganya dan ia
bertanggung jawab terhadap keluarganya itu. Dan seorang wanita itu adalah
pemimpin didalam rumah suaminya dan ia bertanggung jawab terhadap apa-apa
yang dipimpinya itu … “(HR. Bukhari dan Muslim). 31
29
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Mengeni pentingnya orang tua dalam mendidik anak nya juga ditekankan oleh
Al-Ghazali melalui Noval (1993) bahwa manusia dilahirkan sebagai tabula rasa,
dan anak-anak mendapatkan personality dan karakteristik, tingkah laku melalui
lingkungan tempat dia berada. Keluarga mengajarkan bahasa, kebiasaan, dan tradisi
agama yang pengaruhnya tidak dapat dihindari. Karena itu, menurut Al-Ghazali
orang tua lah yang punya tanggung jawab utama dalam mendidik anak-anaknya.
Orang tua mendapatkan ganjaran apabila anaknya melakukan kebaikan, dan
menanggung beban atas kesalahan mereka. Selanjutnya, Al-ghazali juga
menekankan pada pentingnya pembentukan karakter pada masa kanak-kanak. Pola
pengasuhan yang baik akan memberikan karakter yang baik pada anak-anak dan
membantu mereka hidup dijalan yang benar. Sedangkan pola pengasuhan yang
salah akan mengacaukan karakternya dan susah untuk dibawa kembali kejaalan
yang benar. 32
Menurut „Ulwan (2012) parenting style yang baik adalah mendidik anak
dengan keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasihat,
mendidik dengan perhatian atau pengawasan, dan mendidik dengan hukuman,
apabila parenting style diterapkan dalam keluarga maka tujuan pendidikan dalam
islam akan tercapai. Tujuan pendidikan dalam islam adalah membentuk manusia
yang berkepribadian islam Rachman, (2012). Menurut Ahmad (2009), keperibadian
islami adalah keperibadian yang berhubungan dengan yang maha pencipta, dimana
manusia diciptakan untuk menunaikan ibadahnya kepada Allah SWT. Kemudian
keperibadian islam adalah kepribadian yang sarat akan etika dan moral berdasarkan
Al-Qur‟an dan pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.33
5. Anak
a.

Pengertian anak
Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum

mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata
32
33
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anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua,
mereka meskipun mereka telah dewasa. Anak adalah anugrah terbesar yang
diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaannya. Anak
merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia
yang berpasang-pasangan dan telah di berikan keturunan tentu saja sangat
mensyukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin
seorangpun yang akan melukai anaknya.
Menurut psikologi, anak adlah periode perkembangan yang merentang dari
masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan
periode prasekolah, kemudian berkembangan setara dengan tahun –tahun sekolah
dasar.
b. Kebutuhan dasar anak
Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara umum digolongkan
menjadi kebutuhan fisik yang meliputi, pangan atau gizi, perawat kesehatan dasar,
tempat tinggal yang layak, sanitasi, sandang, ketegaran jasmani atau rekreasi.
Kebutuhan emosi atau kasih sayang (Asi pada tahun-tahun pertama kehidupan,
hubungan yang erat, mesra dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak
merupakan syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras
baik fisik, mental maupun psikososial. Kebutuhan akan stimulasi mental, stimulasi
mental merupakacikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan) pada
anak stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan mental psikososial di
antaranya kecerdasan, ketrampilan, kemandirian, kreaktifitas, agama, kepribadian
dan sebagainya.
c.

Tingkat perkembangan anak

Karateristik anak sesuai tingkat perkembangan
1. Usia bayi (0-1 tahun)
Pada masa ini bayi belum dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya
dengan kata-kata. Oleh karena itu, komunikasi dengan bayi lebih banyak
menggunakan jenis komunikasi nonverbal. Pada saat lapar, haus, basah dan
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perasaan tidak nyaman lainnya, bayi hanya bisa mengekspresikan
perasaannya dengan menangis, walaupun demikian, sebenarnya bayi dapat
merespon terhadap tingkah laku orang dewasa yang berkomunikasi
dengannya secara non verbal, misalnya memberian sentuhan, dekapan, dan
menggendong dan berbicara lemah lembut. Ada beberapa respon non verbal
yang bisa ditunjukkan bayi misalnya menggerakan badan, tangan dan kaki,
hal ini terutama terjadi pada bayi kurang dari enam bulan sebagai cara
menarik perhatian orang. Oleh karena itu, perhatian saat berkomunikasi
dengannya, jangan langsung menggendong atau memangkunya karena bayi
akan merasa takut. lakukan komunikasi terlebih dahulu dengan ibunya,
tunjukan bahwa kita ingin membina hubungan yang baik dengan ibunnya.
2. Usia pra sekolah (2-5 tahun)
Kararteristik anak pada masa ini terutama pada anak di bawah tiga tahun
adalah sangat egosentris. Selain itu anak juga mempunyai perasaan takut pada
ketidaktahuan sehingga anak perlu di beri tahu tentang apa yang akan terjadi
padanya. Misalnya, pada saat akan di ukur suhu, anak akan merasa melihat
alat yang akan di tempelkan ke tubuhnya, oleh karena itu jelaskan bagaimana
akan merasakannya, beri kesempatan padanya untuk memegang termometer
sampai ia yakin bahwa alat tersebut tidaak berbahaya untuknya.
3. Usia (6-12 tahun)
Anak pada usia ini sudah sangat peka terhadap stimulus yang di rasakan
yang mengancam keutuhan tubuhnya, oleh karena itu, apabila berkomunikasi
dan beriteraksi sosial dengan anak diusia ini harus menggunakan bahasa yang
mudah di mengerti anak dan berikan contoh yang jelas sesuai dengan
kemampuannya. Anak usia sekolah sudah lebih mampu berkomunikasi dengan
orang dewasa.
4. Usia remaja (13-18 tahun).
Fase remaja merupakan masa transisiatau peralihan dari akhir masa anakanak menuju masa dewasa. Dengan demikian, pola pikir dan tingkah laku anak
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merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa, anak harus di beri
kesempatan untuk belajar memecahkan masalah secara positif. Apabila anak
merasa cemas atau stres, jelaskan bahwa ia dapat mengajak bicara teman
sebayaa atau orang dewasa yang ia percaya.34
4

Minat mengaji
Pengertian minat secara ringkas yang di kemukakan oleh Hurlock, yaitu: Minat

merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang
meraka inginkan mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan
menguntungkan, mereka merasa berminat.ini kemudian mendatangkan kepuasan. bila
kepuasan berkurang, minat pun berkurang.35
Pengertian minat yang dikemukakan oleh Muhammad Fathurrohman yaitu
sebagai berikut:
Minat adalah sesuatu yang menimbulkan rasa suka kepada hal tertentu, yang
disebabkan karena adanya ketrtarikan atau hal yang lain. Minat terdapat pada setiap
individu

yang lahir

didunia. Namun, kecenderungan minat berbeda-beda.

Kecenderungan minat dapat dipupuk dan ditumbuhkan. Tentu saja, pemupukan minat
bukanlah hal yang mudah dan hal itu memerlukan proses yang cukup rumit.36
Jadi yang dimaksud minat mengaji adalah suatu kecenderungan hati seseorang
terhadap suatu objek yang disertai adanya perhatian dan keaktifan yang saling
berhubungan untuk tujuan, melalui aktivitas disengaja yang akhirnya melahirkan
perubahan yang relatif tetap, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
F. Metode penelitian
1. Pendekatan penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umun tujuan penelitian ada 3
34
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macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan berarti
data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang
sebelumnya belum pernah diketahui.37
Kajian terhadap komuniksi persuasif orang tua dalam meningkatkan minat
mengaji pada anak remaja di desa lubuk bintialo peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif, bergantung pada pengamatan manusia yang besifat
deskriftif. Jenis deskriftif digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan
suatu hal sebagaimana adanya, Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelokasi
untuk mengetahui lebih jelas permasalahan yang ada dan interaksi lingkungkan
di desa lubuk bintialo.
2. Setting dan subjek penelitian
Setting penelitian ini adalah di Desa lubuk bintialo. Pemilihan penelitian di
dasarkan atas pertimbangan rasional, dikarenakan banyaknya anak-anakyang
sudah memasuki usia remaja di desa tersebut banyak yang tidak bisa mengaji dan
bagaimanakah komunikasi persuasif anak tersebut dengan orang tua nya.
Subjek penelitian berpusat pada orang tua dan anak-anak remaja di desa lubuk
bintialo mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif. Cukup
mengetahui, memahami, atau untuk memberi informasi secara benar.
3. Sumber dan jenis data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan
dokumentasi sumber data manusia yang berbentuk perkataan maupun tindakan
orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data dokumenter
seperti poto dan vidio atau berbagai refrensi yang menjadi bahan rujukan dan
berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer
adalah data yang diproleh langsung dari sumber pertama melalui observasi
wawancara di lapangan. Dalam hal ini data yang diinginkan adalah data
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penerapan komunikasi persuasif orang tua dalam menigkatkan minat mengaji
pada anak remaja di desa lubuk bintialo. Sementara data skunder adalah data
yang diproleh dari sumber kedua berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan
yang ada hubungan dengan objek penelitian.38
4. Metode pengumpulan data
untuk mendapatkan data yang relevan perllu memeperhatikan sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Observsi lapangan
Observasi adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan

pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang akan di
teliti. Atau pengamatan dan pencatatan dengan mengamati situasi dan
keejadian di sekitar penelitian. Maka penulis akn mengamati secara
langsung masyarakat yang ada di Desa lubuk bintialo.
b.

Wawancara
Metode pengumpulan data dengan wawancar yaitu kegiatan yang

dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden. Sebelum
wawancara sebagian pertanyaan sudah di tentukan sebelumnya termasuk
urutan dan materi pertanyaan. wawancara yang dilakukan adalah wawancara
mendalam yang merupakan sebuah dialog dengan narasumber. dengan
wawancara mendalam ini dapat mengetahui secara mendalam tentang
berbagai infomasi yang terkait dengan persoalan yang diteliti.
c.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpuan data melalui data-data

dokumenter berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda
ataupun jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti.
Data yang di maksud adalah data tentang komunikasi persuasif orang tua
pada anak dalam meningkatkan minat belajar mengaji di desa lubuk bintialo.
38
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Ketiga tekhnik pengumpulan data diatas digunakan secara simultan dalam
penelitian ini, dalam arti digunakan untuk saling melengkapi antara data satu
dengan data yang lain sehingga data memiliki faliditas dan keabsahan yang baik
untuk dijadikan sebagai informasi.39
5. Metode/ Tehnik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data secara
menyeluruh. Data kemudian di cek kembali, secara berulang, dan untuk
mencocokan data yang di proleh dan di sistematiskan dan di interpretasikan
secara logis, sehingga diproleh data yang absah dan kredibelTehnik analisis data
yang dilakukan meliputi: data primer, skunder, maupun sumber-sumber data
yang dikumpul, dicatat, serta di klasifikasikan dan di rumus untuk mencari
kebenaran yang berhubungan dengan analisis.Dari hal tersebut dijadikan bahan
penulisan skripsi.Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu.40
G. Pemeriksaan keabsahan data
Utuk memperoleh data yang terpercayah dan dapat dipercaya maka peneliti
melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah
kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upayah pemeriksaan data dapat dilakukan lewat
empat cara:
1.

keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan dilakukan dengan keikutsertaan peneliti dilokasi

secara langsung dan cukup lama, dalam hal upaya mendeteksi dan
memperhitungkan penyimpanan yang mungkin mengurangi keabsahan data,
karena kesalahan data, (data distortion) oleh peneliti atau responden, disengaja
atau tidak disengaja, distori data dari responden dapat muncul karena adanya
39
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nilai-nilai bawaan dari peneliti atau adanya ketersaingan peneliti dari laapangan
yang diteliti, sedangkan distori dari responden dapat timbul secara tidak sengjah
akibat adanya kesalah pahaman terhadap pertanyaa, atau muncul dengan
sengajah, karena responden berupaya memberikan informasi fiktif yang dapat
menyenangkan peneliti ataupun menutupi fakta yang sebenarnya.
Distori data tersebut dapat dihindari melalui perpanjangan keikut sertaan
peneliti dilapangan yang dihapkan dapat menjadikan data yang peroleh memiliki
derajat reliabilitas dan validitas yang tinggi perpanjangan keikutsertaan peneliti
pada akhirnya juga akan menjadi sebagai motivasi untuk hubungan baik yang
saling mempercayai antara responden sebagai objek penelitian dengan peneliti.
2.

Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan

secara teliti, rinci, dan kesinambuungan terhadap faktor-faktor yang menonjol
dalam penelitian faktor-faktor tersebut selanjutnya ditelaah sehingga peneliti
memahami faktor-faktor tersebut. Ketekukan pengamatan dilakuakan dalam
upaya mendapatkan karakteristik data yang benar-benar relevan dan terfokus
pada objek penelitian. Permasalahan dan penelitian hal ini diharapkan pula dapat
mengurangi distirdi data yang mungkin timbul akibat keterburuan peneliti untuk
menilai suatu persoalan ataupun distorsi data yang timbul dari kesalahan
responden yang memberikan data yang tidak benar, misalnya berdusta, menipu
dan pura-pura
3.

Trianggulasi
Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

diluar data pokok, untuk keperluan pengecekan reliabilitas, data melalui
pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan silang, yaitu lewat perbandingan
data yang diperoleh dari dari berbagai informan terdapat empat macam teknik
trianggulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik yang
meggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.
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a.

Trianggulasi sumber merupakan teknik yang dilaksanakan dengan

membandingkan dan mengecek kembali suatu derajat informasi yang di
dapat tersebut
b.

Trianggulasi metode merupakan teknik yang dilaksanakan dengan

mengecek informasi didapatkan bersama dengan metode yang dilakukan.
c.

Trianggulasi penyidik merupakan teknik yang dilaksanakan dengan

jalan memanfaatkan peneliti dengan pengamat lainnya dalam mengecek
kepercayaan data.
d.

Trianggulasi teori merupakan teknik yang dilaksanakan dengan

melakukan perbandingan terhadap data yang didapatkan.41
4.

Diskusi dengan teman sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan melakukan

disskusi dengan teman sejawat, guna memastikan data yang diterima konkret dan
bukan semata persepsi sepihak dari peneliti dan informan, melalui cara tersebut
peneliti mengharapkan sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan
konstruktit dalam meninjau keabsahan data.
H. Studi Relevan
Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap beberapa literatur terdahulu,
maka peneliti menemukan adanya beberapa refrensi yang dapat menunjang peneliti
ini untuk dapat ditindaklanjuti, kemudian dari literatur-literatur yang penulis
temukan, terdapat titik persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang akan peneliti
lakukan, letak persamaan dan perbedaan dari literatur-literatur tersebut antara lain
adalah sebagai berikut:
Skripsi karya muhammad taupik yang berjudul ‟ pola komunikasi orang tua
dalam menanamkan nilai-nilai agama terhadap anak didesa tanjung paku kecamatan
merlung kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi” karya ini membahas
bagaimana komunikasi orang tua terhadap anak sedangkan penelitian yang sedang
41
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berlangsung dilakukan adalah komunikasi persuasif orang tua pada anak jadi jelas
berbeda dari segi komunikasi .42
Skripsi nurul fadhillah, yang berjudul ”pendekatan komunikasi persuasif orang
tua terhadap anak dalam membina akhlak remaja didesa teluk rendah kecamatan tebo
ilir babupaten tebo” karya ini membahas bagaimana cara pendekatan pada remaja
menggunakan

komunikasi

persuasif

sedangkan

peneliti

membahas

tentang

komunikasi persuaasif pada anak remaja agar meningkatnya minat mengaji jadi jelas
berbeda walaupun sama-sama menggunakan metode komunikasi persuasif.43
Skripsi probo tri anggoro yang berjudul ”teknik komunikasi persuasif dalam
membangun minat belajar” karya ini membahas tentang teknik dalam membangun
minat belajar sedangkan penelitian ini membahas tentang meningkatkan minat
mengaji jadi jelas berbeda walaupun sama-sama menggunakan komunikasi
persuasif.44
Karya-karya diatas berbeda dengan karya yang sedang penulis lakukan yaitu
membahas tentang komunikasi persuasif orang tua dalam meningkatkan minat
mengaji pada anak remaja didesa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko,
Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah desa lubuk bintialo
Berdasarkan hasil wanwancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak
pernando selaku sekdes Desa lubuk bintialo beliau mengatakan bahwasannya Desa
Lubuk Bintialo mempunyai sejarah yakni,
[M]enurut legaenda dari rakyat, nama desa lubuk bintialo berasal dari lubuk yang
merupakan nama sebuah sungai yang sangat dalam, sedangkan bintialo adalah
seekor burung yang menurut legenda burung tersebut adalah suami dari seekor
ikan yang bernama ikan tangkaleso. Meurut legenda, burung tersebut mengawini
ikal tangkaleso di lubuk tersebut, kejadian inilah yang menjadi awal penamaan
desa lubuk bintialo.45
Desa Lubuk Bintialo, menurut cerita pertama berdiri dari bathin 9 yang artinya 9
orang dari 9 daerah berbeda, Lubuk Bintialo berdiri pada tahun 1802 dibawah ke
pemimpinan pemerintah kolonial belanda, dan pada tahun 1808 oemerintah belanda
membuka suban burung, yang menjadikan lubuk bintialo tergabung dalam marga
Batanghari Leko di bawah kepemimpinan seorang pasirah, sedangkan di desa lubuk
bintialo dipimpin seorang kario yang bernama kario kurek. Seiring dengan
perkembangan jaman pada tahun 1945 negara indonesia meraih kemerdekaan dan
lubuk bintialo menjadi bagian NKRI. Desa lubuk bintialo tergabung di marga
Batanghari Leko kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi
sumatrea selatan, adapun pasirah pertama marga Batang Harileko setelah
kemerdekaan adalah depati manan yang berkedudukan di desa pangakalan bulian,
sedangkan di desa Lubuk bintialo di pimpin oleh kario yaitu kario kurek. Pemerintah
marga batang harileko berlanjut dengan pasirh kedua yaitu pasirah depati anang asim
yang berkedudukan di desa lubuk bintialo, sementara sebagai kario desa lubuk
bintialo adalah kario yahya dan sebagai pengawo (kepala dusun) adalah harun.
Pasirah ketiga adalah pasirah arba‟i yang berkedudukan di desa pangkalan bulian dan
didesa lubuk bintialo, masih dipimpin oleh kario yahya yang memimpin lubuk
45
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bintialo sampai dengan tahun 1984. Marga batang hari leko sendiri dari tiga desa
yaitu, desa lubuk bintialo, pangkalan bulia dan sako suban.
Tahun 1984 pemerintahan marga dihapuskan dan marga batang hari leko jabatan
kario pun dihilangkan. Desa lubuk bintialo menjadi bagian dari kecamatan babat
toman kabupaten musi banyuasin propinsi sematera selatan yang mana desa lubuk
bintialo pada tahun 1984 memilih kepala desa untuk pertama kali. Kepala desa
pertama desa lubuk bintialo adalah bapak ilyas yahya yang memiliki masa jabatan
1984-1992. Pada tanun 1992 lubuk bintialo mengadakan kembali pemilihan kepala
desa kedua dan terpilih sebagai kepala desa kedua yaitu bapak sahrin sa‟ri (19922001), selanjutnya kepala desa ketiga yaitu bapak panji wijjaya (2002-2007),
selanjutnya kepala desa keempat bapak abu leman (2008-20013) dan pada tahun 2014
lubuk bintialo kembali memilih kepala desa dan kepala desa terpilih adalah bapak
sunarto periode (2015-2021). Seangkan sekarang lubuk bintialo sudah tr]ergabung
dalaam kecamatan batang hari leko kabupaten muasi banyuasin propinsi sumatrea
selatan yang kantor kecamatannya berkedudukan di tanah abang.46
Tabel 1.
Sejarah kepemimpinan Desa Lubuk Bintialo47
No

Nama

Periode kepemimpinan

Keterangan

1

Korek

1802-1945

Kario 1

2

Muhammad yahya

1945-1965

Kario 2

3

Asnawi

1965-1974

Kario 3

4

Muhammad yahya

1974-1984

Kario 4

5

Ilyas yahya

1984-1990

Kades 1

6

Syahrin Sakrik

1991-1999

Kades 2

NO

Nama

Periode kepemimpinan

Keterangan

No

Nama

Periode kepemimpinan

Keterangan
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7

Panji wijaya

2000-2006

Kades 3

8

Abuleman

2007-2014

Kades 4

9

Sunarto

2015-2021

Kades 5

Dari table diatas dapat dietahui bahwa kepala desa yang ada didesa Lubuk
Bintialo ini setiap periodenya selalu berganti-ganti namun ada satu nama yang
berkesempatan memimpin dua periode yaitu bapak Muhammad Yahya adapun tahun
periodenya dapat dilihat pada abel diatas.
B. Kondisi umum desa lubuk bintialo
Desa adalah wilayah yang ada di dalam kecamatan yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan pemerintah desa. Desa merupakan unit terkecil dari kecamatan,
yang terdiri dari beberapa rukun tetangga (RT).
Desa lubuk bintialo kecamatan batang hari leko terletak di pinggir aliran sungai
batang hari leko, sedangkan secara tofografis berada di timur kecamatan batanghari
leko dengan suhu udara 15-20 derajat selsius, yang terdiri dari enam dusun yaitu
dusun satu sampai dusun enam. Sedangkan jarak dengan ibu kota kabupaten sekitar
120 kilo meter dan jarak dengan kecamatan batanghari leko sekitar 140 kilo meter.
Desa lubuk bintialo di pimpin langsung oleh kepala desa dan di bantu oleh perangkat
desa yang lain. Desa lubuk bintialo memiliki 6 (enam) RT. Berdasarkan data yang
penulis dapat dari dokumen kependudukan yang di miliki oleh desa lubuk bintialo
dapatlah penulis menjelaskan bahwa penduduk di desa lubuk bintialo berjumlah
2.852 juta jiwa terdiri dari 1.481 laki-laki dan 1.371 perempuan.48
C. Letak geografis desa lubuk bintialo
Desa Lubuk Bintialo terletak di wilayah sumatera, tepatnya di Kecamatan Batang
Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi sumatera selatan. Desa lubuk
bintialo sebelah barat berbatasan dengan desa pangkalan bulian sebelah timur
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berbatasan dengan desa air bening kabupaten muara tara dan desa macang sakti
kecamatan sanga desa sedangkan sebelah utara berbatasan dengan desa terusan,
kemang dan desa keban satu kecamatan sanga desa sedangkan sebelah selatan, desa
lubuk bintialo berbatasan dengan desa sako suban, kecamatan batang hari leko.49
D. Visi dan Misi Desa Lubuk Bintialo
Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan
nyata untuk dapat mewujudkan, secara umum bisa di katakan bahwa visi dan misi
adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan yang
direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.
Visi adalah suatu cita-cita keadaan tentang masa depan dalam kurun waktu yang
diinginkan oleh masyarakat yang perwujudannya dapat terukur secara jelas baik
berdasarkan permasalahan, potensi, kebutuhan, masyarakat berdasarkan skala
prioritas. Misi adalah pernyataan tentang yang harus dikerjakan tentunya harus
diterapkan pokok-pokok program (misi) agar lebih mudah dilaksanakan di
operasionalkan, di implementasikan sehingga bisa terukur nantinya. Adapun visi dan
misi dari desa lubuk bintialo yaitu:
1. Visi
Terwujudnya desa lubuk bintialo yang maju, mandiri dan berdaya saing
melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan perdesaan
berdasarkan religius dan berwawasan lingkungan.
2. Misi
a. Meningkatkan propesionalisme birokrasi.
b. Meningkatkan (pendidikan) kesehatan, memantapkan kesalehan sosial
berlandaskan iman dan takwa.
c. Memantapkan pemulihan keseimbangan lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan.
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d. Menumbuh kembangkan dan melestarikan budaya serta kearifan lokal
lainnya.
e. Memantapkan pembangunan perdesaan.50
E. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan desa yang dapat di gunakan
untuk aktivitas masyarakat desa lubuk bintialo. Sarana dan prasarana desa dapat
berupa fasilitas yang bisa menjadi alat penujang kegiatan masyarakat yang bisa
dimanfaatkan untuk seluruh warga desa lubuk bintialo.
Fasilitas yang dimiliki desa lubuk bintialo berupa :
1. Kantor kepala desa satu unit terletak di dusun empat.
2. Gedung paud dua unit terletak di dusun empat.
3. Gedung sekolah dasar (SD) satu unit terletak di dusun tiga
4. Gedung sekolah menengah pertama (SMP) satu unit bertempat di dusun tiga.
5. Gedung sekolah menengah atas (SMA) satu unit terletak di dusun empat.
6. Puskesmas terletak di dusun lima
7. Masjid satu unit terletak didusun satu.
8. Mushola dua unit terlat di dusun satu dan dusun empat.
9. Gedung serbaguna satu unit terletak di dusun dua.
10. Gedung PLTD satu unit terletak didusun empat.
11. Lapangan volly dua unit terletak di dusun empat.
12. Lapngan badminton satu unit terletak di dusun empat.
13. Lapangan putsal satu unit terletak di dusun empat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saran dan prasarana yang
ada di desa lubuk bintialo masih layak digunakan namun ada sebagian yang sedang di
perbaiki seperti masjid dan sekolah dasar memang sering dilakukan perbaikan hal ini
terjadi karena masyarakat sepapakat untuk memperbesar dan memperindah masjid
yang ada di desa.sarana dan prasarana desa digunakan sesuai dengan kegunaan
50
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semestinya, jika salah satu bangunan ada yang rusak maka yang bertanggung jawab
adalah masyarakat desa Lubuk Bintialo.
F. Kondisi sosial keagamaan desa lubuk bintialo
Hubungan

sosial

menyangkut

kehidupan

manusia

dalam

kehidupan

bermasyarakat, karena manusia adalah mahkluk sosial, artinya tidak bisa hidup
sendiri. Kesadaran sosial di btuhkan oleh setiap orang agar bisa hidup rukun dalam
hidup bermasyarakat. Kondisi sosial yang ada pada masyarakat merupakan faktor
yang sangat berpengaruh pada kerukunan dan persatuan yang sangat berpengaruh
pada ketentraman masyarakat. Oleh karena itu kegiatan sosial sangat dibutuhkan
dalam membangun masyarakat yang aman dan tentram.
Dalam menjalani kehidupan sosial, manusia dalam kehidupan bermasyarakat
memerlukan pedoman dalam membimbing dan mengarahkan kehidupannyaagar
selalu berada di jalan yang benar, yaitu dengan mengajak pada kebaikan dan
menjauhi kejahatan serta kemungkaran. Pedoman tersebut di namakan agama, yang
di turunkan oleh tuhan, tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan umat manusia.
Dengan agama, manusia dalam kehidupannya memperoleh rambu-rambu yang jelas,
bagaimana tata cara yang sebenarnya untuk menjalin hubungan dengan tuhannya,
sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
Desa lubuk bintialo memiliki beberapa aset sosial yang meliputi sosial
keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, kebudayaan. Dakam

aset sosial

keagamaan, desa lubuk bintialo memiliki beberapa kelompok masyarakat yang
tergabung dalam majelis ta‟lim, dan beberapa kelompok yasinan dan tahlil. Untuk
aset sosial kemasyarakatan, desa lubuk bintialo memiliki beberapa kegiatan yang
meliputi gotong royong/kerja bakti, pelaksanaan ronda siskamling, dan kelompok
pemberdayaan kesehjahteraan keluarga (PKK) desa. Masyarakat desa lubuk bintialo
mayoritas beragama islam. Hal ini disimpulkan dari data jumlah penduduk yang
beragama islam mencapai 100%. Adapun jumlah agama di desa lubuk bintialo dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 2
jumlah agama penduduk desa lubuk bintialo51
No

Agama

Jumlah penduduk

1

Islam

2.852 Orang

2

Kristen

0 Orang

3

Khatolik

0 Orang

4

Hindu

0 Orang

5

Budha

0 Orang

No

Agama

Jumlah penduduk

6

Konghuchu

0 Orang

7

Aliran kepercayaan kepada tuhan yang maha esa

0 Orang

8

Aliran kepercayaan lain

0 Orang

Berdasaran tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk/masyaraat Desa Lubuk
Bintialo adalah beragama islam semua dan tidak ada yang beragama lain.
G. Struktur Kepengurusan Desa Lubuk Bintialo
Suatu wilayah desa biasanya mempunyai tiga persyaratan unsur penting yaitu ada
tiga persyaratan unsur penting yaitu ada rakyat, pemimpin dan daerah. Maka
demikian juga halnya dengan Desa lubuk bintialo dipimpin oleh seorang kepala desa.
Berjalan atau tidaknya pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan, kemauan
dak kecakapan dari pemimpinnya.
Sebagaimana pada umumnya, masyarakat desa belum begitu maju, sehingga
kepala desa serta aparat desa lainnya harus bekerja keras memajukan desa tersebut.
Oleh karena itu untuk kelancaran tugas pemerintah sehari-hari.
Adapun tugas kepala desa dan sekretaris desa dan kepala urusan untuk membantu
segala kegiatan kepala desa dalam bidang pemerintahah demi kepentingan umum.
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Kepala desa juga dibantu oleh kepala dusun

(kadus) dengan tugas yang telah

ditentukan oleh kepala desa.
Susunan struktur organisasi pada suatu desa berarti merupakan suatu kegiatan
atau ikatan yang mempertemukan antara program kegiatan-kegiatan dalam desa
tersebut, disamping itu juga mempermudah pencapaian program pembangun yang
ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tugas atau fungsi masing-masing bidang tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Kepala desa bertugas untuk memimpin desa secara keseluruhan dalam
memantau segala kegiatan dalam desa.
2. Sekertaris desa adalah staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan
tugas-tugas yang berupa hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin
desa terutama dalam bidang administrasi desa.
3. Kaur merupakan staf desa yang bertugas masing-masing sesuai dengan
bidangnya.
4. Kadus atau kepala dusun merupakan unsur pelaksanaan tugas kepala desa
dengan wiliyah kerja tertentu dalam membantu melaksanakan tugas-tugas
kepala desa wilayah masing-masing.
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Adapun struktur pemerintahan Desa Lubuk bintialo adalah sebagai berikut:
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA LUBUK BINTIALO TAHUN 2020.52

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

Kaur Keuangan dan
Umum

Kadus 1

52

Kadus 2

Kaur Ekonomi
Pembangunan

Kadus 3

Kadus 4
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Kaur Pemerintahan
Kam, Tib
Kadus 5

Kadus 6

BAB III
PROSES BELAJAR MENGAJI ANAK-ANAK DI DESA LUBUK BINTIALO
A. Usia anak belajar mengaji di Desa Lubuk bintialo
Dalam penelitian kualitatif yang di lakukan oleh peneliti, objek penelitian dipilih
dan ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan peneliian yang
penulis lakukan anak remaja yang ada di desa Lubk Bintalo ini berjumlah 173 orang
yang tidak bisa mengaji dan anak-anak yang mengaji di masjid dan mushola
berjumlah 65 orang anak yang mengaji. penelitian ini dilakukan atas dasar
kepentingan penelitian yang bersifat natural. Jadi untuk mengamati sebuah fenomena
secara mendalam peneliti memilih anak-anak remaja yang ada di Desa Lubuk
Bintialo. berdasakan hasil penelitian adapun anak-anak yang belajar ngaji di Desa
dimulai umur 5-12 tahun. Seperti yang dikatakan oleh ustad thamrin saat penulis
mewawancarainnya.
[D]isini dilanggar hidayatul Qur‟an ini anak-anak yang belajar mengaji hanya
anak-anak yang berusia 5-12 tahun rata-rata anak kelas satu sampai kelas enam
SD. Saya mengjarkan mereka mulai dari iqro terlebih dahulu agar mereka lebih
mudah mengenal huruf-huruf hijaiyah dan apabila mereka tamat iqro barulah
mereka melanjutkan bekajar menggunakan Al-qur‟an.53
Jadi anak-anak yang belajar mengaji dimulai dari usia 5-12 tahun dikarenakan
anak yang berumur 5 tahun orang tua mulai memperkenalkan anak pada hal-hal yang
mendasar seperti mengajarkan huruf hijaiyah dirumah dan juga menitipkan anak
pada guru ngaji. Dan anak pun sudah mulai mengenal huruf-huruf hijaiyah sedari dini
dan ketika usia mereka semangkin bertambah mereka semangkin mengenal hurufhuruf hijaiyah dan akhirnya mereka bisa mengaji dengan benar dan akhirnya anakanak tersebut dapat mengaji Al-qur‟an. Serta diajarkan ilmu tajwid juga seperti yang
disampaikan ustad thamrin dalam wawancara dengan penulis.
[S]etelah anak-anak sudah selesai semua mengaji apabila waktu masih tersisa
saya mengajarkan anak-anak tajwid agar mereka mengenal huruf dengan benar
53
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dan mereka mengerti hukum-hukum huruf dalam Al-qur‟an tapi apabila waktu
tidak cukup saya hanya menyuruh anak-anak membaca huruf hijaiyah dari awal
sampai akhir saja.54
Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ustad yang ada di Desa
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak di Desa Lubuk Bintialo selain
mereka mengenal huruf hijaiyah mereka juga belajar tajwid agar mereka lebih paham
mengaji iqro maupun Al-qur‟an dan ustad yang mengajar pun membutuhkan waktu
yang tidak sebentar dalam membimbing anak-anak yang mengaji sehinga mereka bisa
mambaca iqro maupun Al-qur‟an dengan benar. Anak-anak di Desa Lubuk Bintialo
belajar menggunkan iqro terlebih dahulu sebelum belajar menggunakan Al-quran.
Hal ini dikarenakan belajar menggunakan iqro lebih mudah memperkenalkan bacaanbacaan Al-qur‟an kepada anak-anak apalagi anak-anak yang baru berusia 5 tahunan
anak-anak seusia ini sangat sulit bagi ustad untuk mengajarkannya sebagaimana ustad
mengatakan dalam wawancaranya dengan penulis “[S]aya sangat kesulitan dalam
mengajarkan anak-anak yang baru berusia 5 tahun yang dititpkan oleh orang tuannya
karena anak-anak ini sangat susah diatur”.55
Jadi anak-anak yang belajar mengaji di Desa Lubuk Bintialo dimulai dari umu
5 tahun sampai dengan 7 tahun Pengajian anak-anak di Desa Lubuk Bintialo
merupakan penyelengaraan pendidikan oleh kelompok masyarakat yang biasanya
bersifat nonformal. Kegiatan keagamaan pengajian anak-anak ini bertujuan agar
anak-anak di Desa Lubuk Bintialo bisa membaca Al-qur‟an sejak usia dini, serta
mengajarkan pula kepada anak-anak untuk memahami ajaran agama islam.
B. Tempat proses belajar mengaji di Desa Lubuk Bintialo
1. Mushola
Mushola ialah rumah kecil menyerupai masjid yang di gunakan sebagai
tempat mengaji dan sholat bagi umat islam. Mushola juga sering disebut sebagai
54
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surau atau langgar. Fungsi yang menyerupai masjid, namun ada beberapa hal
yang membedakannya dengan masjid yaitu:
a. Tidak dapat di gunakan untuk sholat jumat.
b. Tidak dapat digunakan untuk itikaf.
c. Kadangkala mushola adalah milik pribadi seseorang.
d. Mushola umumnya berukuran lebih kecil dari pada masjid.
Dari pemjelasan atas telah dijelaskan bahwa fungsi mushola selain sebagai tempat
musyawarah ataupun tempat penyelenggaraan pendidikan. Mushola dilihat dari segi
fungsinya adalah merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Dengan
menjadikan lembaga pendidikan dalam masjid atau mushola, akan terlihat hidupnya
sunah-sunah islam, serta menghilangnya stratifikasi status sosial ekonomi dalam
pendidikan.56
Oleh karena itu mushola merupakan lembaga kedua setelah lembaga pendidikan
keluarga, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui
bahwa masyarakat Desa Lubuk Bintialo menggunakan mushola sebagai tempat
belajar mengaji, kegiatan belajar mengaji dilakukan mulai dari jam 5 sore, seperti
yang dikatakan oleh ustad thamrin guru ngaji yang ada mushola Desa Lubuk Bintialo
tersebut.
[A]nak-anak mulai datang ke mushola mulai jam 5 sore dan mereka mulai
bergantian mengaji satu per satu sampai waktu magrib tiba saya dan semua anakanak melaksanakan sholat magrib secara berjamaah terlebih dahulu dan selesai
sholat magrib saya baru melanjutkan proses belajar mengaji lagi sampai waktu
isya apabila masih belum selesai juga di lanjutkan lagi setelah sholat isya.57
Dari penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa proses belajar
mengaji ini dimulai pukul jam 5 sore dan selesai sampai sesudah isya dengan
mengajar anak-anak mengaji di mushola selain mereka belajar mengaji mereka juga
tebiasa untuk mengerjakan sholat tepat waktu dan sholat berjamaah dan dengan
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diajarkannya anak-anak mengaji di mushola hal ini akan membentuk sifat-sifat
kebersamaan. Sifat kebersamaan dalam mengajar anak-anak mengaji di mushola
inilah yang harus ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak dengan tujuan akan
dilanjutkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan uraian diatas menandakan bahwa fungsi mushola sangat berperan
dalam menumbuh kembangkan karakter, mental dan kepribadian. Oleh karena itu
dengan adanya mushola diharapkan dengan segala problema yang menyangkut ajaran
agama islam dapat diatasi. Dengan kata lain mushola dapat dimanfaatkan dalam
proses penanaman nilai-nilai keagamaan terhadap anak didik. Pendidikan dalam
islam erat sekali hubungannya dengan masjid atau mushola. Kaum muslimin telah
memanfaatkannya untuk tempat beribadah dan sebagai lembaga pendidikan dan
pengetahuan islam.
Pendidikan di masjid atau mushola merupakan pendidikan tingkat dasar atau
disebut dengan pengajian Al-qur‟an dan pendidikan tingkat lanjutan atau yang
disebut dengan pengajian kitab. Dengan demikian di mushola sangat berperan dalam
tingkat pendidikan agama dan pengetahuan islam, hukum agama dan juga sebagai
pusat kerohanian mushola merupakan lembaga pendidikan, berfungsi sebagai
penyempurnaan pendidikan dalam keluarga. Dan mampu melaksanakn tugas
kehidupannya dalam bermasyarakat dan lingkungannya.
2. Masjid
Masjid adalah tempat umat muslim yang disediakan khusus untuk
mengerjakan sholat lima waktu, peran masjid yang paling penting ialah untuk
membangkitkan ruhanya dan iman, masid juga berperan penting dalam
menghidupkan kebudayaan masyarakat yang ada, kebudayaan islam yang
meliputi setiap bidang kehidupn, dan mencerminkan kehidupan islam yang
lengkap. Dan memiliki hubungan yang khusus dengan pengetahuanyang muncul
sejak lahirnya islam. Budaya-budaya yang dimaksud di sini yakni seperti
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memiliki madrasah-madrasah untuk anak-anak menuntut ilmu seperti TPU
(Tempat pengajian umum).
Berdasarkan observasi dilapangan penulis menemukan bahwa, masjid di
Desa Lubuk Bintialo digunakan sebagai tempat mengaji anak-anak, proses
belajar mengaji di Desa Lubuk Bintialo dilakukan mulai jam 5 sore sampai
dengan selesai seperti yang dikatakan oleh dania siska salah satu murid yang ada
di masjid „„[K]ami mulai ngaji jam 5 sore apabila ustad belum datang kami
membersikan masjid seperti nyapu dan membersikan teras masjid setelah ustad
datang kami mulai ngaji di panggil satu persatu kedepan‟‟.58
Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu murid
yang ada di masjid sudah jelas bahwa proses belajar mengaji di masjid dilakukan
mulai jam 5 sore dan mereka mengaji secara bergantian satu persatu kedepan dan
apabila sudah selesai anak-anak tetap berdiam di masjid sampai azan magrib tiba
lalu mereka mengerjakan sholat magrib secara berjamaah di masjid setelah
selesai sholat ustad mengarahkan anak-anak untuk melanjutkan ngaji kembali
sampai dengan selesai.
Pendidikan agama islam pada umumnya dilaksanakan secara konservatif atau
tradisional. Pendidikan agama islam dengan cara tradisional adalah dengan
metode seperti, ustad membaca lalu santri mengikuti apa yang dibaca oleh ustad
dan sebaliknya pula, metode ini juga memungkinkan untuk terjadinya tanya
jawab antara santri dan ustad atau kyai masjid. Dan masjid juga sebagai pusat
kehidupan shalat fardu yang kita lakukan hendaknya selalu dikerjakan secara
berjamaah di masjid, karena sebagaimana kita ketahui lebih mulia dari pada
sholat sendiri. Fungsi masjid bagi kehidupan manusia itu sangatlah penting
sebagaimana diuraikan di bawah ini:
a. Sebagai tempat peribadatan umat muslim, terutama dalam sholat lima waktu,
perayaan besar islam, dan kegiatan-kegiatan islam lainnya.
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b. Sebagai tempat para ulama besar berkumpul dalam mengajarkan ilmu tentang
syariat-syariat islam.59
Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa masjid sangat berepran penting
dalam kehidupan masyarakat muslim karena masjid adalah tempat berkumpulnya
orang-orang muslim dan masjid juga tempat apabila ada perayaan-perayaan hari
besar islam. Proses belajar mengaji juga adalah salah satu kegiatan muslim yang
dilakukan oleh para guru-guru yang ada di Desa Lubuk Bintialo.
C. Pengajar Al-Qur’an di Desa Lubuk Bintialo
Diakui atau tidak, peran guru ngaji adalah sebagai ujung tombak atau garda
terdepan setelah orang tua dalam membentuk prilaku yang baik atau berakhlakul
karimah, menciptakan generasi-generasi muda yang berprilaku islami, guru adalah
profesi yang mulia dan tidakmudah dilaksanakan serta memiliki posisi yang sangat
luhur dimasyarakat.
Keperluan guru merupakan komponen yang diprolehi melalui proses latihan
khusus, yang ada di perguruan atau universitas. Sebagai mu‟alim seorang guru perlu
mendapat latihan yang cukup, agar ustad atau ustazah dapat menyalurkan ilmu-ilmu
yang diprolehnya kepada murid-murid atau santriwan dan santriwati yang ada.
Sebagaimana yang dikatakan oleh ustad thamrin „„[S]aya mengajar anak-anak disini
itu sesuai dengan apayang saya bisa, kalau saya tidak mengetahui terhadap suatu
halmaka saya tidak mengajarkan hal tersebutkepada anak-anak.‟‟60
Dari pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa seorang guru dalam
mengajarkan suatu hal kepada muridnya tidaklah dengan sembarang saja guru
tersebut pastilah mengerti terlebih dahulu dengan apa yang akan diajarkannya.
Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa latar belakang
pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Desa Lubuk Bintialo.
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terutama dalam mendidik anak-anak dalam ilmu agama, salah satunya belajar
membaca Al-qur‟an. Karena dapat kita lihat dalam uraian diatas bahwasanna para
orang tua mempercayai ustad karena latar belakang pendidikan ustad tersebut berasal
dari pondok pesantren.
Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan
pada pengetahuan dan pengalamannya, bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan
itu, sehingga ilmu-ilmu yang didapakan tersalurkan kepada generasi-generasi
selanjutnya.

BAB IV
POLA KOMUNIKASI PERSUASIF ORANG TUA DALAM
MENINGKATKAN MINAT MENGAJI PADA ANAK REMAJA
A. Bentuk komunikasi persuasif orang tua dalam meningkatkan minat mengaji
pada anak remaja.
Sesuai dengan namanya, komunikai persuasif adalah salah satu bentuk
komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada audien. Dengan
penyampaian pesan secara persuasif atau membujuk, diharapkan audien dapat
memiliki cara pandang yang sama dengan komunikator sehingga audien akan
bertindak seperti yang diinginkan.61
Kurangnya atau hilangnya semamgat adalah kondisi jiwa yang sering kita alami
dari waktu kewaktu, dalam kondisi ini kita tidak melakukan apapun, meskipun yang
sederhana, kondisi ini membuat orang merasa dirinya tidak berguna dan kehilangan
semangat. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting dalam meningkatkan minat
mengaji pada anak remaja. Dengan demikian di butuhkan suatu cara agar komunikasi
orang tua dengan anak dapat berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan efek
terhadap keduanya. Dalam komunikasi persuasif efeknya harus merupakan dampak
dalam perubahan sikap, tingkah laku yang timbul dari kesadaran komunikan. Adapun
unsur-unsur yang mempengaruhi komunikasi persuasif yakni:
1. Persuader
Persuader

adalah

orang

atau

sekelompok

orang

yang

bertujuan

menyampaikan pesan, dengan tujuan mempengaruhi sikap, pendapat, dan prilaku
orang lain baik secara verbal maupun nonverbal. Persuader memiliki karateristik
yakni, otoritas, kredibilitas, dan daya tarik. Adapun karateristik yang harus
dimiliki oleh persuader yaitu:
a.

Dalam proses komunikasi, otoritas selalu hadir dalam bentuk dan kadar
beragam, begitupun dalam komunikasi persuasif. Seorang komunikator
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atau sumber dikatakan memiliki otoritas bila memiliki keahlian yang
diakui. Tubbs dan moss (1996) mengatakan bahwa keahlian sama artinya
dengan

otoritas,

seubjeknya,

yakni

bagaimana

keahlian
pendapat

komunikator
khalayak

dalam

mengenali

mengenai

kecerdasan

komunikator, informasi, dan kewajibannya.
b. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi tentang diri
komunikator. Kredibilitas sebagai sikap sumber komunikasi pada waktu
tertenu oleh penerima. Berdasarkan beragam pengertian itu, dapat
disimpulkan kredibilitas merupakan persepsi persuadee tentang diri
persuader.
c. Daya tarik

merupakan karateristik yan ketiga persuader daya tarik

merupakan faktor paling penting yang dapat menetukan efektivitas
persuasif dan berhasilnya komunikasi.62
2. Persuadee
Persuadee adalah elemen penting dalam proses komunikasi. Merekalah
sasaran dari komunikasi persuasif , secara sederhana persuadee adalah orang atau
kelompok yang menjadi tujuan pesan itu disampaikan oleh persuader baik secara
verbal maupun nonverbal.63
Dengan unur dan kareteristik komunikasi persuasif diatas dapat dilihat tujuan
dan guna dari komunikasi persuasif itu sendiri. Untuk tujuan terbentuknya dan
mempengaruhi sikap dibutuhkan suatu proses, proses bukanlah hal yang sederhana
namun bersifat kompleks. Dalam upaya terbentuknya komunikasi persusif antara
orang tua dan anak dalam meningkatkan minat mengaji pada anak remaja di Desa
Lubuk Bintialoorang tua harus memiliki cara dalam menumbuhkan minat tersebut
yang mana pada obsevasi yang penulis lakukan penulis menemukan banyak sekali
anak remaja yang enggan untuk belajar mengaji dan penulis menemukan bahwa
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masyarakat di Desa Lubuk Bintialo menerapkan teori asosiasi yakni yang mengikut
sertakan peran orang tua dalam menigkatkan minat belajar mengaji pada anak remaja,
seperti:
a. Membangkitkan motivasi pada anak
Maksudnya yaitu menggerakan dan mendorong anak untuk belajar dengan
menanamkan nilai-nilai islami pada mereka. Dengan cara penyampaian pesanpesan religus dan dengan penyampaian yang lemah lembut dan sopan, seperti
yang Ibu Amdiana katakan
[A]nak itu kalau disuruh dengan lemah lembut pasti bakal mikir sendiri dan
meresapi apa yang kita bicarakan sehingga ia mendengarkan apa yg kita
katakan apalagi dia sudah memasuki usia remaja, kalau kita keras dalam
menasehati maka mereka akan lebih keras lagi.64
Jadi dengan membujuk anak secara lemah lembut mampu membuat anak
lebih mengerti, karena yang kita ketahui anak memiliki jiwa yang lembut. Oleh
karena itu dalam penyampaian pesan lebih efektif jika menggunakan komunikasi
persuasif yakni dengan cara membujuk secara lemah lembut dan orang tua juga harus
memahami sifat dan kreteria anaknya sehingga orang tua dapat dengan mudah
strategi yang harus dilakukan dalam membujuk anak-anak nya.
b. Meningkatkan kepercayaan diri pada anak
Pada tahap ini orang tua mulai mengembangkan keterampilan yang
diperlukan untuk melakukan hal yang mereka inginkan sebagai orang tua
hendaknya harus menjaga komunikasi yang baik dengan anaknya apalagi jika
anak sudah mulai beranjak dewasa. Orang tua pun harus tau bagaimana gaya
kamunikasi yang pas untuk menghadapi anak remaja seperti ajak anak
mengobrol dan jangan menyeramahinya karena tidak akan didengar anak.
Nilai positif yang diproleh dari hal itu yakni anak akan merasa percaya diri
dan bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Nilai percaya diri inilah
diasah kemudian dikembangkan melalui kegiatan bermasyarakat.
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c. Memberi contoh sebagai tauladan anak
Memberi contoh atau memperkenalkan anak pada Qori atau Qori‟ah
terbaik hal ini merupakan cara untuk meningkatkan minat anak dalam belajar
mengaji. secara tidak langsung cara seprti ini dapat mempengaruhi alam
bawah sadar berupa sugesti kebaikan untuk terus mengaji dan memperbaiki
bacaan. Hal ini sejalan dengan pendapat ustad agus.
[D]alam memberi pendidikan kepada anak, harus seimbang antara pendidikan
dunia dan akhirat barulah anak dapat menjadi anak yang berguna dunia dan
akhirat, perkenalkan orang-orang berilmu yang baik kepada mereka supaya
mereka menjadikan orang-orang itu sebagai idolanya, sehingga mereka tumbuh
semangat didalam dirinya untuk belajar dan bisa menjadi seperti idolanya agar
dapat dijadikan contoh didalam kehidupannya.65
Perkembangan zaman yang begitu pesat mampu mengubah pola pikir masyarakat
kecanggihan alat komunikasi sudah mempengaruhi pola pikir masyarakat. Bukan
hanya masyarakat kota saja namun sudah merambat ke masyarakat desa salah satunya
masyarakat desa Lubuk Bintialo. sehimgga orang tua merasa kesusahan dalam
memberi pengertian kepada anak-anaknya. Dalam menerapkan komunikasi persuasif
antara orang tua dan anak untuk meningkatkan minat mengaji pada anak remaja
khususnya di desa Lubuk Bintialo para orang tua mempunyai gaya berkomunikasi
yang berbeda setiap orang tua. Teori ini muncul dilatar belakangi oleh pengamatan
dan wawancara secara langsung oleh penulis. Ada yang keras kepada anaknya, ada
yang mendengar dan selalu berkerja sama, menhindari konflik atau malah selalu
mengikuti kemauan anak.
Berdasarkan observasi dan wawancara penulis diatas dapatlah diketahui
bahwasannya metode komunikasi persuasif yang dilakukan dapat mempengaruhi
pendapat, sikap dan tingkah laku adapun gaya berkomunikasi yang pertama yakni:
1) Orang tua yang keras
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Orang tua yang seperti ini cenderung keras dalam mendidik anaknya, sangat suka
memaksa kehendak karena semua aturan yang ada di rumah harus sesuai dengan
kehendaknya, seperti yang dikatakan oleh ibu Ratnawati salah satu orang tua yang
ada di desa Lubuk Bintialo „„[S]aya kalau mendidik anak cukup keras dan saya juga
sering bilang kepada anak-anak kalau mereka tidak mau ngaji nanti kedua orang tua
kalian meninggal dan masuk neraka.”66.
Dari hasil wawancara diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa orang tua yang
seperti ini merasa pendapatnyalah yang paling benar dan menurut mereka mendidik
seperti ini akan membuat anak mereka takut dengan apa yang dikatakannya, dan
mereka merasa ini paling bisa mengatur anak-anaknya dan orang tua seperti ini sulit
untuk mendengar pendapat anak kalaupun mendengar ia harus mendapat alasan yang
kuat dari anak, dan orang tua seperti ini sering menghukum dan sering mengancam.
2) Mendengarkan dan berkerja sama
Orang tua seperti ini sering melakukan kerja sama dengan anak, jika ada suatu hal
yang perlu dicapai biasanya orang tua mengajak anaknya berkumpul untuk mencapai
tujuan bersama-sama, ketika akan melakukan sesuatu anak diajak berunding untuk
memutuskan hal terbaik. Orang tua yang seprti ini pasti lebih terbuka dengan anakanaknya dan anak pun sebaliknya kepada orang tua.
3) Suka menghindari konflik
Orang tua dengan gaya seperti ini selalu menghindari terjadinya konflik dengan
anak, jika anak melakukan kesalahan orang tua tidak banyak menasehati dan menegur
karena orang tua tidak mau anaknya melawan atau marah kepada ornag tuanya.
Orang tua seperti ini cenderung cuek kepada anaknya karena komunikasi yang
terjalin antara orang tua dan anak itu kurang baik apabila orang tua tidak mau
menegur dan menasehati anaknya apabila anaknya salah, dan orang tua seperti ini
tidak banya aturan dan tidak membatasi apa saja yang dilakukan oleh anaknya.
4) Mengikuti kemauan anak
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Orang tua seperti ini lebih ingin mengabulkan keinginan anak, memberi
kebebasan pada anak dalam berkomunikasi dan bereksperimen. Orang tua dengan
gaya seperti ini tidak banyak aturan karena dianggap akan mengekang anaknya
mereka cenderung antikonflik demi menjaga hubungan baik dengan anak.
Akan tetapi dari pengamatan dan wawancara tersebut penulis lebih banyak
menjumpai orang tua yang lebih memilih sikap kerasdalam mendidik anak, karena
karena orang tua lbih beranggapan bahwa anak akan melawan atau memberontak
apabila tidak dididik dengan keras. Seperti halnya juga yang dikatakan bapak Hadi
warga desa Lubuk Bintialo.
[A]nak kalu kita didik dengan lembut dia akan pijak kepala kita. Sebagai orang
tua wajib mendidik anak dengan keras. Itu juga dilakukan karena demi kebaikan
dia sendiri. Apalagi anak-anak yang tinggal di desa ini cenderung lebih meiliki
sipat yang nakal dan pemberontak, hal ini disebabkan karena kurangnya
perhatian karena orang tua yang pergi pagi pulang malam dari berkerja. 67
Kondisi perekonomian masyarakatlah yang membentuk karakter anak yang
tinggal di desa cendenrung bersipat susah diatur dan pembangkang. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Seperti halnya yang
dikatakan nayla anak remaja di desa Lubuk Bintialo. „„[O]rang tua saya sangatlah
sibuk bekerja di kebun dari saya kecil pulangnya pun kadang seminggu sekali.68
Orang tua yang seperti ini lebih memilih berkerja siang dan malam ketimbang
memberi perhatian kepada anaknya. Dengan kurangnya pengawasan dan perhatian
terhadap anak membuat anak memilih jalannya dengan caranya sendiri. Sehingga
akan susah diatur dan dinasehati dan akan berdampak pada pendidikannya sehingga
mereka beranggapan bahwa mereka mampu menentukanjalan kehidupan yang baik.
Akan tetapi tidak semua anak yang tinggal didesa memiliki sipat yang keras,
karena ada juga keluarga yang lebih memilih kerja sama dengan anaknya. Dari
penjelasan diatas dapat penulis gambarkan bahwa orang tua adalah objek pertama
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yang dijadikan seorang anak sebagai contoh dalam kehidupannya. Dalam interaksi
sosial terutama interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak dalam meningkatkan
minat mengaji pada anak remaja khususnya didesa lubuk bintialo orang tua perlu
menerapkan beberapa faktor yang dapat memepengaruhi sikap anak hal ini dilakukan
bertujuan supaya tercapainya komunikasi persuasif dengan efektif. Adapun faktor
yang mempengaruhi seperti hal dibawah ini:
a) Pengalaman pribadi
Pengalaman pribadi sangatlah mempengaruhi dalam pembentukan sikap,
dengan adanya pengalaman yang telah diproleh sebagai orang tua mampu
mempertimbangkan dengan baik hal-hal yang akan dilakukan terhadap anak.
Karena apa yang telah dialami akan ikut membentuk dan mempengaruhi atas
stimulasi social. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap.
Dengan demikian orang tua lebih mudah membujuk anak-anak mereka untuk
mengikuti apa yang mereka katakan.
Dan yang paling utama orang tua hendaknya bisa mengaji dan memiliki
pemahaman ilmu agama yang baik. Sehingga anak dengan mudah dibentuk
dengan alasan orang tua memiliki pengetahuan yang baik juga.
b) Pentingnya pengaruh orang tua terhadap anak
Setiap anak beranggapan jika orang tuanya adalah orang yang terpenting
dallam kehidupannya sehari-hari. Pada umumnya anak lebih memilih sikap yang
searah dengan sikap seseorang yang dianggapnya penting tersebut. Oleh karena
itu orang itu menjadi motivator yang dapat membentuk anak menjadi baik dan
dapat membentuk kepribadian yang mudah diatur. Dengan demikian orang tua
lebih muda memberi arahan kepada anak untuk melakukan sesuatu.
B. Kendala menghadapi anak dalam meningkatkan minat mengaji pada anak
remaja
Kendala komunikasi dalam meningkatkan minat mengaji pada anak remaja di
desa Lubuk Bintialo adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya interaksi dan waktu orang tua terhadap anak.
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Hal yang menjadi kendala dalam mendidik anak-anak di Desa Lubuk Bintialo
yakni komunikasi antara orang tua dan anak menjadi faktor utama sebagai
penghamabat hal ini disebabkan penegetahuan dan pengalaman. Karena
pengetahuan dan pengalaman sangat mempengaruhi perkembangan dan
pertumbuhan bagi anak-anak. Khususnya dalam cara maupun pola orang tua
dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Keterbatasan waktu orang tua
berkomunikasi dengan anak dapat menyebabkan kendala dalam mendidik anak
seperti anak tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Hal ini disebabkan
oleh sibuknya orang tua dalam berkerja sehingga tidak memiliki waktu yang
banyak untuk anak, sehingga penulis menemukan banyak sekali anak-anak yang
sudah memasuki usia remaja yang tidak mau belajar mengaji lagi mereka lebih
meilih bermain dengan teman-temannya.
Serta kesibukan orang tua dalam berkerja guna untuk mencukupi kebutuhan
hidup dalam keluarga membuat kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya,
sehingga menyebabkan prilaku menyimpang pada anak seperti yang dilakukan
gunttur ketika orang tua menyuruh mengaji. „„[K]aklau orang tua saya menyuruh
saya mengaji saya langsung mengalihkan pembicaraan atau saya langsung pergi
bermain hp atau bermain dengan teman-teman.‟‟69
Hasil observasi dilapangan diproleh suatu gambaran bahwa dengan kesibukan
orang tua berkerja membuat prilaku anak menjadi kurang baik karena
kesibukannya sehingga orang tua tidak memliki waktu yang banyak untuk
memperhatikan anak-anak sehingga anak-anak lebih memilih kehendaknya
sendiri. Komunikasi dalam keluarga sangat diperlukan sebagai salah satu aspek
pembentuknya keluarga yang harmonis, dimana untuk mencapai sebuah keluarga
yang harmonis semua anggota keluarga didorong untuk ambil bagian dalam
mengemukakan pendapat dan perasaannya. Tidak adanya waktu orang tua untuk
anak ini merupakan sebab utama dalam membentuk karakter anak karena dengan
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orang tua tidak memperhatikan anaknya anak akan bertindak sendiri dan lebih
memilih kehendaknya sendiri.
Komnikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan sosial
masyarakat, hampir seluruh kegiatan masyarakat dimanapun adanya, selalu
tersentuh komunikasi. Karena sudah disepakati bahwa pungsi umum dari
komunikasi adalah informatif, edukatif dan rekreatif.70 Terkait dengan hal diatas,
untuk memberi pelajaran kepada para orang tua, Al-qur‟an dan hadist sebagai
pedoman umat manusia telah memberi penjelasan bagaimana tanggung jawab
orang tua terhadap anak.
2. Anak sulit menerima respon yang ada.
Pengaruh pergaulan selalu menjadi langkah pertama pada anak dalam suatu
kegiatan sehingga hal ini menyebabkan bentuk kenakalan. Sesuai dengan
observasi di lapangan telah diproleh suatu gambaran bahwa yang dilakukan anakanak yang berkumpul dengan teman-temanya yang sedesa maupun diluar desa
mereka berkumpul kadang di tengah kesunyian atau di hutan entah apa yang
mereka lakukan hal inilah membuat anak-anak terpengaruh. Seperti yang
dikemukakan bapak jenggot sebagai orang tau dari salah satu anak di desa Lubuk
Bintialo dia mengatakan.
[A]nak di desa Lubuk Bintialo ini sangat susah diatur termasuk anak saya. Anakanak disini bermain dengan teman sebaya dan ada juga yang lebih tua dari
mereka, mereka bermain terlalu bebas shingga menyebabkan mereka menjadi
nakal. Itulah pengaruh lingkungan dan pengaruh dari teman-temanya sendiri.71
Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, hasil
observasi yang didapatkan oleh penulis bahwa di Desa Lubuk Bintialo remaja
yang berusia 13 tahun keatas sudh banayak menggunakan obat-obatan terlarang.
Oleh sebab itulah mereka susah diatur dan tidak medengar nasihat orang tuanya.
Pola pikir mereka dipengaruhi oleh hal tersebut sehingga mereka sulit untuk
dinasehati. Seperti yang dikatan bapak jenggot
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„„[A]nak remaja didesa ini sangat sulit diatur dan dinasehati, karena baru
beeumur 13 tahun saja sudah berani menggunakan obat-obat terlarang
seperti narkoba dan inilah yang merusak anak remaja dan menjadikan
mereka nakal dan tidak mendengar nasihat dari orang tuanya.‟‟.72
3. Guru yang mengajar tidak pernah lama
Kendala yang timdul dalam hal menigkatkan minat mengaji pada anak
remaja didesa Lubuk Bintilao juga timbul dari aspek tenaga pengajar yang ada.
Karena guru yang mengajar tidak pernah lama. Hal ini juga menjadi kendala
orang tua dalam menigkatkan minat mengaji pada anak karena anak yang sudah
terputus karena guru yang mengajar tidak lagi mengajar ini menyebabkan anak
malas untuk mengaji lagi seperti yang dikatakan ibu yus.„„[G]uru yang mengajar
disini itu tidak pernah lama ngajarnya kadang anak saya baru bebrapa bulan
ngajinya gurunya sudah berenti mengajar.‟‟.73
Lagi dan lagi penulis menemukan kendala yang dialami oleh orang tua dalam
menigkatkan minat mengaji pada anak remaja didesa Lubuk Bintialo ini guru
yang mengajar tidak pernah lama dalam mengajarnya seperti yang dikatakan buk
isnaini. „„[K]adang anak-anak sudah semangat mengajinya tetapi gurunya belum
sampai anak kami bisa mengajinya gurunya sudah tidak mengajr lagi.”.74
berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bebrapa warga orang tua
dari anak-anak remaja yang ada didesa Lubuk Bintialo dapat penulis simpulkan
bahwa kurang konsistennya guru dalam mengajar menjadi kendala juga bagi
orang tua dalam meningkatkan minat mengaji pada anak remaja. Apalagi anak
yang sudah memasuki usia remaja ini sangat sulit disuruh untuk mengaji dan
ditambah pula dengan guru yang ngajarnya tidak pernah lama dalam mengajar
sehingga membuat mereka semangkin malas.
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C. Solusi dalam meningkatkan minat mengaji pada anak remaja.
Dari bentuk yang paling umum keluarga terdiri dari Ayah, Ibu dan anak. Dua
komponen yang pertama yaitu Ayah ataupun Ibu merupakan komponen yang sangat
menentukan kehidupan anak. Baik Ayah ataupun Ibu keduanya adalah pengasuh
utama dan pertama bagi sang anak dalam keluarga, baik karena alasan biologis,
maupun psikologis. Oleh sebab itu komunikasi diantara keduanya sangat
pentingdalam membentuk sikap prilaku anak Komunikasi persuasif yang dilakukan
orang tua dalam meningkatkan minat mengaji pada anak remaja dengan membujuk
anak kemudian memberi motivasi pada anak, dan menerapkan ajaran-ajaran islam
kepada anak sejak usia dini. Hal ini dapat mempengaruhi alam bawah sadar anak
sehingga mampu melakukan yang terbaik.
Adapun solusi yang penulis simpulkan berdasarkan observasi dan wawancara
yang penulis lakukan secara langsung dapat penulis simpulkan bahwa solusi dalam
meningkatkan minat mengaji pada anak remaja yaitu:
1. Orang tua harus sering berinteraksi dan meluangkan waktu untuk
anaknya.
Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak.

Agar anak tidak

menyimpang dalam kenakalan remaja, Jika orang tua mampu membagi waktu
untuk berkomunikasi dengan anak-anak atau mengisi waktu luang mereka dengan
berkumpul bersama keluarga hal ini akan sangat membantu anak agar lebih
mudah diatur dan dapat mempengaruhi anak karena dengan seringnya orang tua
menasehati dan bercanda tawa bersama anak maka anak akan mudah untuk
dipengaruhi karena dengan itu anak merasa mendapatkan kebahagian dari
keluarga dan tidak akan membuat keputusannya sendiri, sehingga anak akan
menuruti apa perkataan orang tua. Karena menjalin komunikasi yang baik
merupakan hal yang terpenting agar anak tidak melakukan hal yang menyimpang.
Karena di dalam kendala yang penulis temukan dalam penulisan ini adalah
kurangya waktu orang tua terhadap anaknya jadi solusi yang dapat dilakukan oleh
para orang tua adalah dengan meluangkan waktunya untuk anak-anak mereka,
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sehingga dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua anak orang tua
tidak akan kesulitan dalam meningkatkan minat mengaji pada anak remaja
tersebut, karena dengan komunikasi persuasif saja yang berupa bujukan-bujaukan
yang halus anak akan menuruti apa perkataan orang tua tersebut.
2. Mendatangkan guru pripat mengaji untuk anak
Irma suryani mengatakan dalam wawancara dengan penulis:
[D]ulu saya pernah ngaji tapi saya berenti karena guru yang ngajar berenti
mengajar jadi sejak itu saya tidak mengaji lagi dan akhirnya saya sudh kelas 3
SMP lalu waktu itu saya mengaji lagi tapi tidak lama juga guru yang mengajar
berhenti sehingga saya tidak mengaji lagi sampai sekarang saya tidak mengaji
lagi.75
Kris juga mengatakan dalam wawancara dengan penulis:
„„[S]aya sama dengan irma dulu waktu saya kecil pernah nagji tapi guru yang
mengajar tidak pernah lama dalam mengajar sehingga saya putus belajar
mengaji pada saat saat itu padahal saya belum terlalu lancar ngajinya.‟‟.76
Dalam wawancara diatas peenulis dapat menyimpulkan bahwa Guru adalah
tempat belajar yang kedua setelah orang tua dan guru adalah orang yang mampu
meningkatkan pengetahuan lebih tinggi pada anak baik itu dalam pengetahuan umum
maupun pengetahuan agama. Adapun solusi yang kedua setelah penulis melakukan
observasi dan wawancara adalah mendatangkan guru pripat mengaji untuk anak
karena dengan didatangkannya guru pripat kerumah guru tersebut tidak mempunyai
alasan untuk berhenti mengajar krena belajar pripat beda dengan belajar bersamasama serta belajar pripat juga dapat mebuat guru pokus dalam mengajarkan anakanak karena hanya beberapa orang saja yang diajarkan oleh guru tersebut. Hal ini
akan membuat anak lebih pokus dalam belajar mengaji dan guru yang mengajar juga
tidak dapat berhenti seperti biasanya karena orang tua sudah menyewa guru tersebut
hingga waktu yang telah disepkati antara orang tua dan guru tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sbelumnya, analisis dan

pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Proses belajar mengaji di desa Lubuk Bintialo di lakukan di masjid dan
mushola, proses belajar mengaji dilakukan dari jam 5 sampai sesudah isya atau
sampai selesai, untuk penerapan pembelajarannya ustad mengajarkan dengan
menggunakan iqro terlebih dahulu setelah khatam iqro lalu dilanjutkan dengan
belajar Al-qur‟an, ustad yang mengajar juga menerepkan pembelajaran tajwid
kepada anak-anak yang mengaji pembelajaran tajwid dilakukan setelah selesai
semua mengaji dan waktu masih tersisah sehingga dimanfaatkan dengan belajar
tajwid, dan Ustad yang mengajar iddesa Lubuk Bintialo berjumlah 2 orang
yakni Ustda Agus dan Ustad Thamrin.

2.

Gaya berkomunikasi orang tua dalam membujuk dan mempengaruhi anaknya
yakni, ada orang tua yang keras dalam mendidik anaknya, oran tua yang
berkerja sama dengan anaknya yaitu dengan berunding antara orang tua dan
anaknya apabila ingin mencapai sesuatu, orang tua yang suka menghindari
konflik dan orang tua yang mengikuti kemauan anak.
3. Kendala dan solusi dalam meningkatkan minat menngaji pada anak remaja
pertama, tidak adanya waktu dan kurangnya interaksi orang tua terhadap
anak, kedua, anak sulit menerima respon yang ada , ketiga guru yang
mengajar tidak pernah lama. Adapun solusinya yakni: pertama, Orang tua
harus sering berinteraksi dan meluangkan waktu untuk anaknya, kedua,
Mendatangkan guru pripat ngaji kerumah untuk anak.
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B. Implikasi penelitian
Sesuai dengan skripsi yang penulis sususn mengenai komunikasi persuasif orang
tua dalam meningkatkan minat mengaji pada anak remaja di Desa Lubuk Bintialo
maka penulis dapat memberikan saran-saran yang berguna untuk bahasan masukan
pembaca yaaitu sebagai berikut:
1. Untuk jurusan komunikasi penyiaran islam. Bahwa jurusan ini sangat
dibutuhkan oleh berbagai lembaga salah satunya yaitu masyarakat sehingga
dapat memberikan sumbangsi dan solusi dalam mengatasi permasalahan yang
ada pada masyarakat.
2. Sebagai manusia harus berusaha berprilaku yang baik. Karena prilaku bisa
diperbaiki. Tidak perlu khawatir jika kita msih merasakan ada prilaku kita
yang masih kurang baik. Karena dengan kita belajar berusaha dengan jelas
dan perbaikan diri maka kita akan bisa mengubah prilaku kita kearah yang
lebih baiklagi sesuai ajaran islam.
3. Selaku perangkat

dusun dan tokoh

masyarakat

untuk

lebih bisa

mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pengajaran kepada masyarakat. Karena
manfaat yang didapatkan masyarakat banyak sekali yang positif. Dan untuk
masyarakatnya pun agar lebih bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti
kegiatan pengajaran untuk menambah wawasan. Pengetahguan dan
pemahaman tentang ajaran-ajaran agam islam yang berpodaman dari Alqur‟an dan hadist sebagai panduan dan pegangan dalam hidupnya.
4. Untuk para orang tua yang melakukan kegiatan memberi pemahaman kepada
anak juga tidak boleh memiliki sipat mudah puas dengan hasil yang sudah
didapatkan. Melainkan pengaruh positif yang bisa diberikan para orang tua
kepada anak merupakan sebuah bentuk tantangan yang baru untuk bisa lebih
ditingkatkan lagi dan dipertahankan pengaruh positifnya.
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