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Abstrak  
 
Skripsi ini berjudul peran komunikasi orangtua dan guru PAK terhadap pembentukan 
karakter Peserta didik di SMTK 1 BANTEN. Komunikasi bisa mempengaruhi karakter 
peserta didik dalam hal, moral, sikap, dan etika terhadap cara hidup mereka sehari-hari 
agar lebih efektif, sehingga komunikasi orangtua dan guru terjalin dengan baik. Anak 
atau peserta didik merupakan anugrah dari Allah, berarti Allah tahu bahwa orangtua 
dan guru mampu membimbing dan mendidik anak. Dengan kenyataannya, begitu 
banyak orangtua dan guru PAK yang lalai berkomunikasi dalam mendidik anak, 
sedangkan anak membutuhkan didikan dari guru yang bakal menjadi anak yang baik di 
kemudian hari. Dengan demikian adanya komunikasi orangtua dan guru PAK, maka 
dapat memudahkan anak untuk lebih berinteraksi dengan baik terhadap orangtua dan 
guru, serta menciptakan Moral dan etika bagi peserta didik di masa depannya, dan juga 
menunjang cara belajarnya yang lebih baik dan efektif. 
 Penulisan skripsi diuraikan secara sistematika yang di dukung dengan data yang 
cukup dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ada 
lima pokok yang dibahas oleh penulis yaitu pertama, anak yang tidak berkarakter dan 
kurang bergaul dengan orang lain, kedua, pandangan para ahli tentang komunikasi dan 
karakter, ketiga, hasil informasi penelitian dari responden, keempat, hasil dan analisis 
data, kelima, kesimpulan dan saran. 
 Kiranya dengan membaca tulian ini, khususnya orangtua dan guru dapat 
menyadari, dan memahami bahwa mendidik adalah mengantarkan mereka untuk 
mengenal kasih Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus, sehingga dengan pertolongan 
Roh Kudus mereka datang dalam suatu persektuan hidup dengan Tuhan. Hal ini 
dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan kata-kata maupun dengan 
perbuatan selaku anggota tubuh kristus yang hidup sesuai dengan Firman Tuhan, 
sehingga anak dapat mengerti dan memahami bahwa komunikasi itu sangat penting 
dalam kehidupan guna meningkatkan kekeluargaan, relasi dan interaksi peserta didik di 
mana pun berada. 
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BAB I 
PEMDAHULUAN 

 
A. Latar belakang masalah 

 
 Komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia, secara 
normal sejak manusia dilahirkan hingga wafat ia akan selalu berkomunikasi. Sejak lahir, 
manusia bersosialisasi melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan 
sekitarnya, dan pada setiap interaksi pasti terdapat komunikasi. 
 Pendidikan Agama Kristen merupakan hal yang langka dalam mendidik dan 
mengarahkan peserta didik dalam pembentukan moral, sikap kepribadiaan, dan tingkah 
laku peserta didik di sekolah. Pendidikan Agama Kristen dapat mengubah tingkah laku 
peserta didik dari hal yang tidak baik menjadi baik, setidaknya peserta didik memiliki 
sikap yang takut akan Tuhan, menghormati Guru, menghargai orangtua dan juga 
menghargai sesamanya. 
 Hal pembentukan karakter merupakan hal penting untuk membentuk cara 
berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, 
baik dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. karakter ini sebagai 
gambaran tingkah laku yang menonjol dalam diri individu, benar-benar baik atau buruk 
baik secara eksplisit maupun implisit. H. Sunarto dan Agung Hartono menyatakan, 
“moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, 
dan sebagainya.1 Oleh karena itu seorang peserta didik  yang berperilaku tidak jujur, 
kejam atau rakus di katakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang 
yang berperilaku jujur suka menolong, memiliki sikap yang empati dan simpati 
terhadap orang lain di katakana sebagai orang berkarakter mulia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 H. Sunarto dan B. Agung Hartono,perkembangan peserta didik (Jakarta: Rineka Cipto,2006),169 



 

 

BAB II 
KAJIAN TEORITIS-TEOLOGIS, TENTANG PERAN KOMUNIKASI ORANGTUA DAN 

GURU PAK TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI 
SMTK 1 BANTEN 

A. Kajian Teoritis-Teologis, tentang komunikasi antara orangtua dengan peserta 
didik 

1. Pengertian Komunikasi Orangtua 
Komunikasi dapat di katakan juga dengan partisipasi atau ikut serta, yaitu partisipasi 
yang dapat menunjukan objek yang mengandung kompleksitas di dalamnya dan 
hubungan antara unsur-unsur pendukungnya. Berdasarkan pengertian komunikasi di 
atas penulis dapat mengadopsi salah satu hal yang menarik yakni peran adalah salah 
satu keterlibatan seseorang dalam komunikasi yang dapat dilihat dari jumlah 
komunikasinya. 

Sebagai orangtua setidaknya memahami benar apa makna dari komunikasi 
dalam dalam mendidik dan membentuk karakter anak sehingga tidak berpendapat 
bahwa mendidik anak adalah melarang, menasehat atau memerintah si anak. Tetapi 
setidaknya dapat di pahami komunikasi adalah proses memberi pengertian atau 
pemaknaan agar dapat memahami lingkungan sekitarnya dan dapat mengembangkan 
dirinya secara bertanggung jawab. Proses membri pengertian atau pemaknaan ini dapat 
melalui komunikasi maupun teladan/tindakan, contoh: jika ingin anak berkarakter baik 
maka orangtua dapat member teladan kepada anak akan hal-hal yang baik dan beretika 
atau orangtua menciptakan komunikasi yang dialogis dengan penuh keterbukaan, 
kejujuran dan ketulusan. 

Komunikasi orangtua dan guru PAK dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi 
pembentukan karakter peserta didik. (Kol 4:6), dalam hal komunikasi ini, penulis tidak 
hanya berfokus terhadap apa yang disampaikan orangtua dan guru kepada peserta 
didik, tetapi bagaimana cara menyampaikan komunikasi itu dengan benar dan baik. 
Pada pembahasan ini makna perlu lebih tepat diartikan sebagai pengaruh karena 
memiliki keterkaitan dengan keaktifan yang dapat memberikan pengaruh kepada orang 
yang ada di dalamnya. 

Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian satu pesan oleh seorang 
kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau 
perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. 
Komunikasi menurut bahasa atau etimologi dalam “Eksikolopedi umum” diartikan 
dengan berhubungan sedangkan yang terdapat dalam buku komunikasi berasal dari 
perkataan latin yaitu: 

1. Communicare, yang berarti berpatisipasi atau memberitahukan  
2. Communis,yang berarti milik bersama atau berlaku dimana-mana 
3. Communis opinion, yang berarti pendapat umum ataupun pendapat mayoritas 
4. Communico, yang berarti membuat sama 
5. Demikian juga communication berasal dari kata latin communication yang juga 

bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya sama 
makna. 
Pengertian komunikasi secara etimologi ini memberi pengertian komunikasi 

yang di lakukan hendaknya dengan lambang-lambang atau bahasa yang mempunyai 
kesamaan arti antara yang memberi pesan dengan orang yang memberi pesan.2 

 
2 Roundnan,ilmu komunikasi (jakarta UIN pres, 2007),20 



 

 

Para ahli berkomunikasi juga banyak yang berpendapat tentang pengertian 
komunikasi. Hal ini tidak terlepas dari hal yang menarik yang dapat di kaji dalam 
komunikasi salah satunya adalah: 

a. William Albig, mengatakan komunikasi adalah proses penyampaian atau 
penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna di antara individu-
individu.3 

b. Everett M. Rogers, menyatakan komunikasi adalah proses dimana satu ide 
dialihkan kepada sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud 
untuk mengubah tingkah laku mereka.4 

c. Hovland Kelly menyatakan komunikasi adalah proses individu mengirim uang 
biasanya dalam bentuk verbal untuk tingkahlaku orang lain. 
Geral Berry, mengatakan bahwa berkomunikasi adalah berunding dengan 

komunikasi orang memperoleh pengetahuan, informasi, dan pengalaman.5 Paradigm 
diatas menunjukkan bahwa komunikasi  meliputi lima unsur sebagai jawaban dari 
pernyataan tersebut, yakni komunikator, pesan, komunikan, media dan efek, jadi pada 
dasarnya Lasswell menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan 
oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan  efek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan penelitian 
 Tujuan penelitian adalah untuk menggali data dan informasi tentang peran 
komunikasi orangtua dan guru PAK terhadap pembentukan karakter peserta didik di 
SMTK 1 Banten yang di tunjukkan untuk kepentingan pendalamam atau peneliti 
selanjutnya. Penelitian ini penulis lakukan untuk merumuskan pertnyaan-pertanyaan 
“wawancara, observasi, dan media elektronik” dan memperoleh informasi yang lebih 
akurat dan sistematik dalam menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh peserta 
didik. 
 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan 
pendidikan agama Kristen. 

a. Agar orangtua dan guru PAK terhadap pembentukan karakter peserta didik ada 
kontribusi kerja sama yang baik sehingga komunikasi dapat di jadikan pedoman 
atau acuan bagi peserta didik selanjutnya. 

b. Agar orangtua dan guru PAK lebih erat dalam membentuk kepribadian anak 
didik, dan juga memberikan dorongan bagi peserta didik untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan yang sesungguhnya. 

c. Agar komunikasi orangtua dan guru PAK dengan peserta didik mengalami 
perubahan, sehingga karakter anak menjadi lebih baik. 

 
3 Arif Anuwar, ilmu komunikasi sebagai pengantar ringkas (Jakarta: PT Grafindo,1995),25 
4 Haviet Cangara, pengantar ilmu komunikasi (Jakarta: Grafindo,2007),20 
5 Widjaya, ilmu komunikasi pengantar studi (Jakarta:Rineka cipta,2000),15 



 

 

B. Metode dan alasan memilih Metode 
1. Metode Analisa Data kualitatif 

 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non 
eskperimen yakni metode deskriptif dengan teknik survey (descriptive survey) yaitu 
mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya dengan koesioner menenai 
peran komunikasi orangtua dan guru PAK terhadap pembentuan karakter peserta didik 
di SMTK 1 Banten. 

 Pemilihan metode deskriptif di dasarkan sesuai untuk melihat mengenai 
gambaran tentang suatu kejadian secara detail. Adapun tujuan dari metode deskriptif 
ini menurut Prasetyo dan Jannah yakni “untuk menggambarkan mekanisme sebuah 
proses dan menciptakan kategori atau pola” (Prasetyo dan Jannah 2010:42).,peneliti 
dengan deskriptif menggambarkan sebuah kejadian secara alami tanpa ada campur 
tangan peneliti yang dalam hal ini adalah keadaan yang sebenarnya dari objek yang 
diteliti.  
Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan dan temuan-temuan peneliti yang 
diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya, namun prosedur ini 
menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan 
menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun 
bisa juga mencangkup dokumen, buku bahkan data yang telah dihitung oleh tujuan lain. 
Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman yang berjudul analisis data 
kualitatif (1992), tahapan-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah 
sebagai berikut: 

a. Membangun kerangka konseptual 
b. Merumuskan permasalahan penelitian 
c. Instrumentasi 
d. Pengumpulan data 
e. Analisis data.6 

Artinya mengetahui penyebab setiap saran dan prasarana dari setiap data dan 
dokumentasi sesuai dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan deskriptif yang 
adalah menggambarkan secara sistematis masalah yang di selidiki dan menganalisis 
fenomena yang terjadi sesuai dengan masa yang di teliti.7 

Sedangkan menurut Dr. Endang S. Sedyaningsih, tahapan penelitian kualitatif 
meliputi: 

1. Menentukan permasalahan 
2. Melakukan studi literature 
3. Penetapan lokasi 
4. Studi pendahuluan 
5. Penetapan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumen, diskusi 

terarah. 
6. Analisa data selama penelitian 
7. Analisa data setelah validasi dan reliabilitas 
8. Hasil cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu tabel frekuensi.8 

Namun penulis menggunakan metode atau tahapan yang dinyatakan oleh 
Endang S. Sedyaningsih yang berjudul penelitian kualitatif. 

 
6 Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, analisis data kualitatif (Jakarta: UKI press, 1992), 156 
7 Moh, Nazir, metode penelitian (Jakarta: Gramedia, 1998), 111-112 
8 Endang S. Sedyaningsih, penelitian kualitatif (Malang: YA, 1990), 72 



 

 

Metode kualitatif berbentuk deskriptif, yang berupa kata-kata lisan atau tulisan 
tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Dalam metode ini dapat dipilih 
menjadi dua jenis: 

a. Hasil pengamatan: uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, komunikasi 
dan tingkah laku yang diamati di lapangan. 

b. Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang 
pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan 
wawancara mendalam. 

2. Alasan pemilihan metode 
Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode kualitatif lapangan yang 

berfokus di SMTK 1 Banten. Adapaun sumbernya orangtua, guru, dan perserta didik. 
Dengan menggunakan tekhnik yang terdiri dari wawancara, observasi, angket dan 
media elektronik lainnya. 

Metode penelitian kualitatif adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang dimaksud cara ilmiah berarti kegiatan 
penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. 
Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk 
akal, sehingga terjangkaulah penalaran dan pemikiran manusia. Pendekatan survey 
adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk 
pengumpulan data yang luas dan banyak. 

Pada dasarnya sebuah penelitian peran komunikasi dilakukan untuk memahami 
berbagai hal berkaitan dengan dinamika kehidupan individu dalam masyarakat.9 dalam 
sebuah kegiatan penelitian, pendekatan sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti 
memahami bahkan memecahkan masalah yang dihadapai. Adapun jenis penelitian yang 
digunakan peneliti ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini 
mengkaji secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.10 

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa peneliti jenis kualitatif ini merupakan 
pendeskripsian data-data objektif yang diperoleh dari site penelitian secara 
menyeluruh dan profesional, sehingga diperoleh hasil yang betul-betul objektif dan apa 
adanya dalam konteks penelitian ini, maka penelitian ini ditunjukkan untuk 
mendeskripsikan tentang peran komunikasi orangtua dan guru PAK terhadap 
pembentukan karakter peserta didik di SMTK 1 Banten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Sutinah dan Bangong Suyanto, metode penelitian: berbagai alternative pendekatan (Jakarta: 

Kencana, 2005), 165 
10 Lexi J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3 



 

 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik infomasi 
Karakteristik ini dibuat dalam bentuk wawancara, observasi, dan elektronik 

(video rekaman). Informasi dapat diakatakan baik jika memiliki kriteria dan 
karakteristik sebagai berikut: 

1. Information must be pertinent 
Informasi harus berhubungan. Pernyataan informasi harus berhubungan dengan 
urusan dan masalah yang penting bagi penerima informasi (orang yang 
membutuhkan informasi). 

2. Information must be accurate 
Informasi harus bebas dari setiap kesalahan-kesalahan dan tidak memiliki 
bahasa atau menyesatkan. Informasi yang dihasilkan harus mencerminkan 
maksudnya. Keakuratan informasi sering kali bergantung pada keadaan. 

3. Information must be timely 
Informasi harus ada ketika dibutuhkan. Informasi yang datang pada penerima 
tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah asing tidak akan mempunyai nilai 
lagi karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. 
Ketiga karakteristik informasi diatas telah dijelaskan, maka nilainya ditemukan 

oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suaut 
informasi dapat dikatakan bernilai bila bermanfaat lebih efektif dibandingkan dengan 
biaya untuk mendapatkannya. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan karakteristik yang di buat 
dalam bentuk tabel yang diisi dengan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan sumber 
informasi di SMTK 1 Banten. Informasi yang telah di dapatkan oleh peneliti yang dibuat 
dalam tabel tersebut melalui tiga karakteristik yaitu wawancara, observasi, dan media 
(rekaman), menunjukkan bahwa komunikasi itu penting dalam keluarga maupun dalam 
sekolah komunikasi orangtua dan guru terhadap anak atau peserta didik sangat 
memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter atau kepribadian anak atau 
peserta didik, baik itu sikap, etika, moral, dan lain sebagainya sangat dibutuhkan yang 
namanya komunikasi yang baik dan efektif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
 

Dari keseluruhan proses penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “peran 
komunikasi orangtua dan guru PAK terhadap pembentukan karakter peserta didik di 
SMTK 1 Banten.” Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara orangtua dengan 
anak di SMTK 1 Banten, berjalan dan terlaksana cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 
hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan yang memberikan nilai yang 
positif dan efektif. 

Komunikasi antara guru PAK dengan peserta didik di SMTK 1 Banten 
menunjukkan baik, hasulnya dapat dilihat dari tabel wawancara yang telah penulis 
muat sesuai dengan informasi dan pengamatan penulis secara langsung di lapangan, 
sehingga sebagian besar anak atau peserta didik di SMTK 1 Banten memiliki perilaku 
yang cukup baik, dapat dilihat hasilnya dari tabel persentase mengenai perilaku dan 
cara belajar mereka. Hubungan komunikasi orangtua dan guru PAK kepada anak atau 
peserta didik, menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan responden orangtua dan 
guru PAK kepada peserta didik, juga sebaliknya, sehingga terdapat korelasi positif. 

Komunikasi antar orangtua dan guru PAK dengan peserta didik di SMTK 1 
Banten menunjukkan salah satu keharmonisan yang cukup baik. Hal tersebut dapat 
dilihat dari perbandingan jawaban yang diperoleh dari orangtua lima orang, guru lima 
orang, dan peserta didik dua belas orang. Masing-masing memberikan respon bahwa 
dari respon tiga orangtua yang menyatakan baik dan dua yang menyatakan tidak atau 
ragu-ragu begitu dengan guru, terdapat tiga orang mentatakan baik dan terdapat dua 
orang menyatakan kurang baik, peserta didik juga terdapat sepuluh orang menyatakan 
hubungan komunikasi baik, dan terdapat dua orang menyatakan kurang baik atau ragu-
ragu. Namun korelasinya termasuk dalam korelasi cukup. Peran orangtua dan guru PAK 
dengan peserta didik, memiliki peran komunikasi yang amat baik dan posistif. 

Komunikasi yang dibangun antara orangtua dan guru terhadap anak atau peserta 
didik, sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak atau peserta didik. 
Dengan demikian komunikasi sangat memberikan pengaruh yang begitu besar dalam 
keluarga maupun dalam lingkungan sekolah dimana seorang peserta didik tinggal atau 
berdomisili. 

 
 
 

 
  

 


