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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus 

dikembangkan, memiliki karakteristik yang khas dan tidak sama dengan manusia 

dewasa, yang kemudian anak akan berkembang menjadi manusia dewasa. Anak 

memiliki pola perkembangan tertentu yang berbeda dengan manusia dewasa. Pada 

umumnya anak memiliki pola perkembangan yang sama, tetapi tahap perkembangan 

akan berbeda satu dengan lainnya.  

Setiap tahapan usia yang dilalui anak akan menunjukkan karakteristik yang 

berbeda. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pad anak 

haruslah mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan 

perkembangan. Maka perlakuan yang tepat pada anak sangat disarankan, sehingga 

anak berada pada kondisi perkembangan yang sesuai karakteristiknya.  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, 

yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 
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Pada usia 0-5 tahun anak berada pada proses pembentukan karakter melalui 

stimulus. Stimulus ini akan diberikan atau dirangsang oleh orangtua di rumah serta 

guru di PAUD. Dalam pembentukan karakter ini anak akan dibiasan berkelakuan baik 

dalam kegiatan sehari-hari. Peran orangtua dan guru sangat penting. Diharapkan 

orangtua di rumah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dan 

penerapan waktu belajar yang sesuai dengan usia dan karakter anak. Seorang guru di 

PAUD diharapkan mampu menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan anak 

agar tercipta keselarasan dalam proses belajar. Hal ini agar anak mengerti dengan apa 

yang mereka lakukan dan membentuk pribadi baik serta santun.  

Anak harus diarahkan menjadi pribadi yang cerdas, baik cerdas dalam lingkup 

pendidikan maupun cerdas dalam lingkup permainan. Disini peran PAUD sangat 

penting karena pengajar harus sabar dan aktif dalam mengajari anak tentang berbagai 

hal. Proses pembentukan karakter harus senantiasa dicontrol atau dipantau oleh para 

pengajar, sehingga para pengajar dapat membimbing dan mengarahkan perilaku anak 

ke arah yang positif.  

Proses belajar mengajar adalah salah satu kegiatan komunikasi. Bagaimana 

sehingga proses belajar mengajar menjadi efektif? Menurut Stewart L. Tubbs dan 

Sylvia  Moss (19974:9-13) dalam buku psikologi komunikasi (Rakhmat, 1985:13) 

Rakhmat paling tidak menimbulkan 5 hal : pengertian, kesenangan, pengaruh pada 

sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. 

Dengan terjalinnya komunikasi dan hubungan yang baik antara guru dan murid, 

maka proses belajar mengajar yang terjadi di PAUD akan berlangsung baik dan 
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optimal. Interaksi yang dinamis antara guru dan murid akan menciptakan iklim 

belajar yang dinamis pula sehingga anak dapat mengikuti semua kegiatan dan 

pelajaran yang diajarkan. Hal ini sesuai dngan pengertian komunikasi menurut 

William I. Gordon bahwa komunikasi adalah suatu transaksi dinamis yang 

melibatkan gagasan dan perasaan (Nurudin, 2016:38). Interaksi yang terjalin di 

PAUD dalam proses belajar mengajar adalah untuk lebih mendalami pribadi anak, 

merangsang kecerdasan, dan mengasah bakat anak. 

Pola interaksi yang terjadi disini dimaksudkan agar guru dapat mengoptimalkan 

muridnya dalam memupuk rasa percaya diri pada usia emas ini. Sehingga anak lebih 

memiliki sikap siap mental untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, dan anak akan 

memiliki karakter yang lebih unggul dibandingkan anak lainnya. Karakter unggul 

yang telah dibentuk di PAUD menjadikan anak lebih siap menuju jenjang yang lebih 

tinggi dengan bekal kecerdasan dan prilaku baik yang telah anak miliki. 

Pola interaksi ini menuntut komunikator untuk dapat berkomunikasi dengan 

komunikan yang dijelaskan memiliki pola interaksi yang berbeda atau pemaknaan 

tiap pesan yang berbeda, karena anak usia dini jelas belum diperkenalkan atau belum 

mengetahui pola interaksi yang kompleks, pola interaksi bagi orang dewasa. Karena 

perbedaan tersebut, maka akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana mereka 

berkomunikasi ? dan bagaiamana mereka dapat memaknai satu sama lain? Dari 

sinilah dibutuhkan adaptasi yang dilakukan tiap-tiap individu dalam berkomunikasi. 

Jadi semua itu dapat dijelaskan melalui salah satu teori komunikasi interpersonal, 

yaitu teori akomodasi. Teori akomodasi menjelaskan bagaimana mereka mengolah 
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informasi dipandang sebagai kunci untuk memahami bagaimana individu terhubung 

dalam percakapan. Selain itu teori akomodasi juga menjelaskan bagaimana dan 

mengapa kita menyesuaikan kebiasaan komunikasi kita diterapkan ke orang lain. 

Formulated by Howard Giles and his colleagues, accommodation theory 

explains how and why we adjust our communication behaviors to the action of 

others. ( Littlejohn dan foss, 2008:218) 

Dengan menggunakan teori ini peniliti akan lebih mudah mengetahui bagaimana 

interaksi  pada kegiatan belajar mengajar di PAUD sangat berperan penting dalam 

pembutukan karakter anak. 

Pada tahun1970-1980 kota Ende dikategorikan menjadi kota pelajar, sehingga 

menjadi barometer pendidikan di NTT. Kota Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 

adalah salah satu kota yang memiliki banyak instansi pendidikan. Diantaranya untuk 

PAUD berjumlah 105, SD/MI berjumlah 344, SMP/MTS berjumlah 95, 

SMA/MA/SMK berjumlah 42, total keseluruan 586.  

Salah satu PAUD yang berada di kota Ende adalah Kelompok Bermain (KB) Air 

Mata Ibu (AMI). Kober AMI merupakan suatu instansi yang menyelenggarakan 

pendidikan anak usia dini yang berbasis agama dan bertanggung jawab dalam 

pengembangan pendidikan pada usia dini. Kober AMI hadir untuk memenuhi aspek-

aspek dalam perkembangan anak baik aspek fisik, kognitif, social, emosional, dan 

bahasa serta aspek lainnya seperti moral, kemandirian serta seni.  
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PAUD Air Mata Ibu (AMI) hadir sebagai sekolah anak usia dini yang memiliki 

kelompok bermain (kober) serta taman penitipan anak (TPA). PAUD AMI memiliki 

5 orang pengajar serta 1 orang staf administrasi dan keuangan. Jumlah murid 

terhitung sampai bulan Januari 2017 adalah 30 orang dan semua murid beragama 

Islam. Siswa dibagi menjadi 3 kelas, yaitu 1)kelas kamboja untuk anak usia 5-7 

tahun, 2)kelas mawar untuk anak usia 4-5 tahun, 3)kelas melati untuk anak usai 2-4 

tahun. PAUD AMI juga memiliki sarana baik anak didik seperti perpustakan, mini 

laboraturium, dan lahan bermain serta wahana bermain. Dengan berlandaskan VISI 

dan MISI, bermutu tinggi (unggul) dalam kemampuan logika, etika, estetika, dan 

pratika berlandaskan iman dan taqwa serta meningkatkan keunggulan proses kegiatan 

belajar mengajar dan peningkatan aspek-aspek penunjang keberhasilan belajar, 

PAUD AMI memiliki motto sebagai berikut “SEKOLAHKU RUMAHKU”. Motto 

ini dilampirkan sebagai gambaran bahwa PAUD AMI dapat memberikan pendidikan 

yang lanyak bagi anak usia dini dengan suasana yang hangat, suasana seperti dirumah 

sehingga anak didik lebih cepat dapat berkembang tanpa merasa memiliki suatu 

beban atau tekanan tertentu. PAUD AMI adalah lembanga pendidikan anak usia dini 

yang berkonsepkan sekolah alam dan merupakan salah satu sekolah Islam yang 

unggul dari pertama didirikan hingga saat ini. 

Menyadari  pentingnya kualitas perkembangan anak khususnya perkembangan 

factor lingkungan dalam rangka menunjang atau menutup kelemahan yang mungkin 

terdapat pada factor bawaan anak, maka kober AMI menyelenggarakan beberapa 

jenis kegiatan dan model pembelajaran. Pada tahun 2011 Kober AMI melakukan uji 
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coba kegiatan belajar mengajar sambil bermain dan langsung berhubungan dengan 

alam. Konsep sekolah alam yang dimaksud merupakan suatu proses belajar lewat 

bermain, yang nantinya dapat menjadikan anak sebagai manusia yang dapat 

bertanggung jawab. Anak diajarkan untuk mengenal alam sejak dini secara langsung 

tanpa melalui imajinasi. 

Selain itu Kober AMI juga berpartisipasi dalam berbagai lomba yang diadakan 

oleh baik pihak pemerintah ataupun pihak lain. Dari perlombaan yang diikuti siswa 

Kober AMI juga mendapat banyak juara. Keberhasilan ini berkat para guru PAUD 

Kober AMI yang berhasil mengarahkan bakat anak sehingga bakat anak dapat 

tersalurkan dengan baik. Dari keberhasilan ini juga membuktikan bahwa strategi yang 

digunakan Kober AMI dalam membentuk karakter anak sangat efektif, dan tak lepas 

dari aspek agama yang menjadi landasan terbentuknya PAUD Air Mata Ibu. Dari 

penjelasan diatas peneliti memilih PAUD Air Mata Ibu sebagai objek penelitian utuk 

judul skripsi ”Komunikasi antara Guru dan Murid dalam Pembentukan 

Karakter Sikap dan perilaku Anak (Studi Pada Guru PAUD Air Mata Ibu di 

Ende, Propinsi  NTT). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah 

bagaimana komunikasi yang terjadi dalam pembentukan karakter sikap dan 

prilaku anak antara guru dan murid PAUD Air Mata Ibu? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Mengetahui proses komunikasi apa saja yang sesuai teori akomodasi, dalam 

pembentukan karakter anak antara guru dan murid PAUD Air Mata Ibu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penilitian ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Komunikasi, dan dapat dijadikan 

refrensi untuk penelitian yang lebih mendalam.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat berguna bagi PAUD Air Mata Ibu untuk mengetahui apa 

strategi komunikasi yang tepat, serta mngetahui pola komunikasi yang tepat 

untuk merangsang kecerdasan anak untuk pembentukan karakter anak. 

 

 

 

 

 

 

 


