
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pola Pembinaan Kegiatan Keagamaan 

a. Pengertian Pembinaan Keagamaan 

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai pembinaan keagamaan, maka perlu 

kiranya dikemukakan pengertian pembinaan itu sendiri, diantaranya : 

1. Menurut Masdar Helmy  

Pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan 

yang ditujukan untuk meningkatkan kwalitas beragama baik dalam bidang 

tauhid, bidang peribadatan, bidang ahlak dan bidang kemasyarakatan.
1 

2. Menurut Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN  

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sabar, berencana, 

teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan 

kepribadian dengan segala aspek-aspeknya.
2
 

3. Menurut Kamus Besar Indonesia  

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaya 

guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
33

 

Sedangkan pengertian dari keagamaan itu sendiriialah, bahwa keagamaan 

berasal dari kata agama yang kemudian mendapat awalan (ke dan an). 
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Sehingga membentuk kata baru yaitu “keagamaan”.Jadi keagamaan di sini 

mempunyai arti “segenap kepercayaan (kepada Tuhan) serta dengan ajaran 

kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu”.
4 

Dari rumusan di atas, yang dimaksud dengan pembinaan keagamaan 

adalah suatu usaha untuk membimbing dan mempertahankan serta 

mengembangkan atau menyempurnakan dalam segala seginya, baik segi akidah, 

segi ibadah dan segi ahlak. 

Pembinaan yang dilakukan harus berpedoman pada prinsip, memelihara 

fitrah anak. Agama pasti mengajarkan hal tersebut, dalam agama islam yang 

disebut (Al Muhafadzoh). Maksudnya adalah, segala upaya yang dilakukuan oleh 

semua orang untuk membina anak-anaknya harus didasari bahwa anak dilahirkan 

dalam keadaan fitrah (suci), dan taat kepada ajaran Islam.
5
Dalam hal ini Allah 

berfirman:  

َب  َٰٓؤَيُّٖ ُْ٘اٱيَ  ٍَ َِ َءا ا ۟  ىَِّري َٰ٘ٓ قُُ٘دَٕب  ۟  قُ َٗ ٌْ َّبًزا  ْٕيِيُن أَ َٗ  ٌْ َٗ ٱأَّفَُعُن ْىِحَجبَزةُ ٱىَّْبُض 

 َُ ئَِنتٌ ِغََلظٌ ِشَداٌد َّلَّ يَْعُص٘
َٰٓ يَ  ٍَ َُ ٱَعيَْيَٖب  ُسٗ ٍَ ب يُْؤ ٍَ  َُ يَْفَعيُ٘ َٗ  ٌْ َسُٕ ٍَ بَٰٓ أَ ٍَ  َ َّللَّ  

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat yangkasar, yang keras, yang 

tidakmendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepadamereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS : 

At-tahrim:6)
6
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Sedangkan dalam hadist Rosulullah menekankan bahwa pembinaan 

keagamaan merupakan suatu yang sangat penting bagi anak, karena pembinaan 

itulah yang nantinya akan menentukan arah dan tujuanbagi anak-anak. 

Sebagaimana hadist Rosulullah SAW:  

Artinya: "Tidaklah seorang itu dilahirkankecuali dalam keadaan fitrah (kesucian 

agama yang sesuai dengan naluri), sesungguhnya kedua orang 

tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, atau 

Majusi”.
7
 

Untuk dapat memelihara fitrah anak, ada beberapa hal yang dapat kita 

lakukan, berupaya selalu mengkondisikan anak pada norma-norma agama dalam 

perkembangannya.Memilih lingkungan tempat untuk berinteraksi dalam 

pengembangan diri mengingat lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap prilaku anak.Pembinaan yang dilakukan harus bersifat mengarahyaitu 

mengarahkan anak kepada kebaikan, mengajarinya dengan berbagai ajaran 

keagamaan dan harus dilakukan secara bertahap karena pembinaan keagamaan 

kepada anak adalah sebuah proses yang sangat panjang. 
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b. Bentuk Pembinaan Keagamaan dalam Pengajian 

1. Pembinaan Rohani 

Dengan adanya pembinaan rohani, maka anak dapat mengetahui 

kewajibannya kepada Allah dan rasul-Nya, orang tuanya dan masyarakat. 

Pembinaan rohani ini meliputi : 

a) Pendidikan Iman 

Iman secara etimologi berarti kepercayaan, sedang secara definitif 

adalah suatu kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang 

menciptakan, memberi hukuman-hukuman, mengatur dan mendidik alam 

semesta ini (Tauhid Rububiyah), sebagai konsekuensinya maka hanya 

Tuhan itulah yang satu-satunya yang wajib disembah, dimohon petunjuk 

dan pertolongan-Nya serta yang harus ditakuti (Tauhid Uluhiyah).
8
 

Dari pengertian iman diatas, maka yang dimaksud pendidikan iman 

ialah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, membiasakannya sejak 

mulai paham melaksanakan rukun islam, dan mengajarinya sejak 

mumayyis dasar-dasar syariat islam yang agung. Yang dimaksud dengan 

dasar-dasar iman ialah setiap hakikat keimanan dan persoalan ghaib yang 

secara mantap datang melalui berita yang benardan yang dimaksud rukun 

islam adalah setiap ibadah yang berhubungan dengan system Rabbani 

dan ajaran-ajaran islam. Dengan demikian tugas dan kewajiban pendidik 

ialah menumbuhbesarkan seorang anak sejak pertumbuhannya atas dasar 

konsep pendidikan iman dan atas dasar-dasar ajaran islam. Sehingga 
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mereka terikat oleh akidah dan ibadah islam berkomunikasi dengan-Nya 

lewat system dan peraturan islam. 

b) Pendidikan Ibadah 

Secara umum “ibadah berarti bakti manusia kepada Allah SWT 

karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid”.
9
materi 

pendidikan ibadah secara menyeluruh telah dikemas oleh para ulama di 

dalam ilmu fiqih atauh fiqih islam. Pendidikan ini tidak hanya 

membicarakan tentang hukum dan tata cara sholat belaka, melainkan 

meliputi pembahasan tentang zakat, puasa, haji, tata ekonomi islam 

(muamalat), hukum  waris (faroidh), tata pernikahan (munakahat), tata 

hukum pidana (junayat/hudud), tata peperangan (jihad), makanan sampai 

dengan tata cara Negara (khilafah). Hal ini dimaksudkan agar mereka 

tumbuh menjadi insan-insan yang benar-benar takwa, yakni insan-insan 

yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam 

menjauhi larangan-Nya. Dengan kata lain “tujuan pendidikan adalah agar 

hidup anak sejalan dengan tuntunan syariat islam”.
10

 

c) Pendidikan Akhlak 

Pendidkan agama berkaitan erat dengan pendidikan akhlak, tidak 

berlebihan kalau dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian 

islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama 

sebab yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk 
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adalah apa yang dianggap buruk oleh ajaran agama. Hampir sepakat para 

filosof pendidikan Islam bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa 

pendidikan Islam sebab tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah 

mendidik jiwa dan akhlak.Keutamaan akhlak dan tingkah laku 

merupakan salah satu buah iman yang meresap dalam kehidupan 

keberagamaan anak. Maka seorang anak bila sejak dini tumbuh dan 

berkembang dengan dasar iman kepada Allah, niscaya anak akan 

mempunyai kemampuan untuk menerima setiap keutamaan dan 

kemudian ia akan terbiasa dengan akhlak yang mulia karena ia 

menyadari bahwa iman akan membentengi dirinya dari berbuat dosa dan 

kebiasaan jelek. Maka dalam rangka mendidik akhlak kepada anak-anak 

selain harus memberikan keteladanan yang tepat juga harus ditunjukkan 

bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menghormati dan 

seterusnya.Dengan adanya pendidikan akhlak diharapkan anak-anaknya 

mempunyai akhlakul karimah yang baik. 

d) Pendidikan Kemandirian 

Kemandirian adalah bentuk sikap terhadap obyek dimana individu 

memiliki independensi yang tidak berpengaruh terhadap orang lain. Hal 

yang senada juga dikemukakan oleh Bathia sebagaimana yang dikutip 

oleh Chabib Toha bahwa : “Perilaku mandiri merupakan perilaku yang 

aktivitasnya diarahkan pada diri sendiritidak mengharapkan dari orang 

lain”.
11

Dalam melaksanakan pemecahan masalah yang dihadapi,perilaku 

                                                           
11

Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.121 



 

 
 

mandiri akan membuat seseorang memiliki identitas diri yang lebih jelas, 

mempunyai otonomi yang lebih besar sehingga orang tersebut 

menunjukkan adanya perkembangan pribadi yang terintegrasi dan lebih 

terkontrol dorongan-dorongannya. Orang yang berperilaku mandiri akan 

mempunyai kemampuan untuk menemukan sendiri apa yang harus 

dilakukan, menentukan dalam memilih kemungkinan-kemungkinan dari 

hasil perbuatannya dan akan memecahkan sendiri masalah-masalah yang 

dihadapi tanpa harus mengharapkan bantuan orang lain. Karena itu agar 

anak mempunyai perilaku mandiri, hendaknya sejak usia dini orang tua 

harus  menumbuhkan sikap mandiri pada anak-anaknya sampai yang 

setelah dewasa mereka nanti mampu bersikap dan berbuat sesuai dengan 

keinginan dan kemampuan yang dimilikinya tanpa adanya pengaruh dari 

orang lain. 

Perilaku mandiri dapat tumbuh dan berkembang pada diri anak 

melalui pembiasaan dan ajaran masing-masing orang tua yang memiliki 

peran yang lebih dominan dalam membentuk sikap mandiri pada anak. 

Perilaku mandiri yang tumbuh dan berkembang pada diri anak  

dipengaruhi oleh beberpa faktor dari dalam yang berupa kematangan dan 

intelegensi anak juga berpengaruh terhadap kemandirian anak. Namun 

faktor dari dalam yang sangat menentukan kemandirian anak adalah 

kekuatan iman dan ketakwaan terhadap Allah SWT.Anak yang memiliki 

kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap agama cenderung 



 

 
 

memiliki sikap mandiri yang kuat. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

(Q.S. Ali Imron ayat 139)  

ُِْٖ٘ا ََّل حَ ََّلحَْحَصُّ٘ا۟  َٗ َٗ  ۟ ٌُ أَّخُ َِ ٱَٗ ِْي ٍِ ْؤ َُّ َّئُِّنْخَُ ْ٘ ْْلَْعيَ  
Artinya : “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling 

tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”.
12

 

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang benar-benar 

beriman kepada Allah tidak ada tempat khawatir, sedih, putus asa dan 

orang akan bangkit percaya dirinya dan mampu menghadapi semua 

masalah yang dijumpainya. Adapun faktor dari luar yang sangat 

mempengaruhi kemandirian anak adalah faktor keluarga karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak dalam bersosialisasi 

sebelum mengenal lingkungan yang lain. Faktor  keluarga yang 

mempengaruhi kemandirian anak meliputi aktivitas pendidikan dalam 

keluarga, kecenderungan cara mendidik anak, cara memberikan penilaian 

kepada anak bahkan sampai pada cara hidup orang tua sangat 

berpengaruh terhadap kemandirian anak. Karena itu orang tua harus 

menanamkan sikap mandiri kepada anak sejak usia dini agar anak 

mampu bersikap dan berbuat mandiri sesuai keinginan dan kemampuan 

yang dimilikinya sehingga mampu memberikan sesuatu yang terbaik 

kepada orang lain dan tidak terus-menerus meminta kepada orang tua. 
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2. Pembinaan Intelektual 

Pembinaan akal tidak kalah pentingnya dari pembinaan lain. 

Pendidikan agama merupakan pembentuk dasar pendidikan jasmani sebagai 

persiapan pendidikan moral untuk membentuk akhlak, sedangkan 

pendidikan akal untuk penyadaran dan pembudayaan.Yang dimaksud 

dengan pendidikan akal adalah membentuk pemikiran anak dengan sesuatu 

yang bermanfaat seperti ilmu pasti, ilmu alam, teknologi modern dan 

peradaban sehingga anak bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan, pendidikan akal merupakan satu kesatuan dari pendidikan 

yang telah disebutkan.Terdapat saling keterkaitan antara aspek-aspek 

pendidikan itu untuk membentuk akal menjadi pribadi yang utuh yang dapat 

mengemban kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia dan khalifah 

Allah dimuka bumi.Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut 

Islam telah memberikan petunjuk diantaranya memberikan beberapa 

kelebihan pada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S. Al Mujadilah ayat : 11. 

َب  َٰٓؤَيُّٖ اٱيَ  َٰ٘ٓ ُْ ٍَ َِ َءا ٌْ حَفَعَُّح٘ا ۟  ىَِّري يِِط فَ ٱفِى  ۟  إَِذا قِيَو ىَُن َج  ََ يَْفَعِح  ۟  ْفَعُح٘اٱْى

ٌْ ٱ ُ ىَُن إَِذا قِيَو  ۟  َّللَّ ُ ٱيَْسفَِع  ۟  ُّشُصٗاٱفَ  ۟  ُّشُصٗاٱَٗ ُْ٘اٱَّللَّ ٍَ َِ َءا ٌْ  ۟  ىَِّري ُْن ٍِ
َِ أُٗحُ٘اٱَٗ  ٱىَِّري ٍج ۟  ٌَ َدَزَج  َُ َخبِيسٌ ٱَٗ  ۟  ْىِعْي يُ٘ ََ ب حَْع ََ ُ بِ َّللَّ  

 

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : 

berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orangyang beriman di antaramu 



 

 
 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berupa 

derajat…”(Q.S. Al-Mujadilah : 11).
13 

Dari ayat diatas nyata betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam 

kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat.Oleh karena itu 

kewajiban para pendidik terutama para orang tua untuk memerintahkan 

anak-anak mereka untuk mencari ilmu, lebih khusus lagi pada akhir masa 

kanak-kanak. 

Dari uraian diatas jelas bahwa pembinaan akal melalui pendidikan ini 

sepadan dengan pembinaan intelektual anak, yaitu usaha untuk menjadikan 

anak untuk mencintai ilmu sehingga anak akan termotivasi untuk 

mempelajari sesuatu untuk memperoleh kebenaran. 

 

3. Pembinaan Jasmaniah 

Pendidikan jasmani adalah suatu aspek pendidikan yang penting, yang 

tidak dapat lepas dari pendidikan yang lain bahkan dapat dikatakan bahwa 

pendidikan jasmani merupakan salah satu alat utama bagi pendidikan 

rohani. Pendidikan jasmani di sini maksudnya adalah pendidikan yang erat 

kaitannya dengan pertumbuhan dan kesehatan.Agar jasmani menjadi sehat 

dan kuat maka dianjurkan untuk melakukan olah raga. Berikut ini beberapa 

nilai manfaat yang didapat anak setelah berolah raga yaitu :
14

 

a) Nilai Pertumbuhan Fisik 
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Dengan olah raga seluruh anggota tubuh akan tumbuh lebih cepat 

dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah berolah raga. 

b) Nilai Kemasyarakatan 

Dalam permainan olah raga ini khususnya olah raga beregu, anak 

akan mampu belajar berorganisasi tentang bagaimana bergaul dengan 

kelompoknya, memupuk persaudaraan dan belajar untuk tolong-

menolong bersama kawan satu kelompok. 

c) Nilai Akhlak 

Di sini anak akan mengenal pula apa arti kesalahan dan sesuatu 

yang benar. Dalam permainan keluarga, anak akan mengerti 

kesalahannya dan bagaimana hukuman dari dari kesalahannya itu ketika 

dia melakukan langsung karena dilatih berbuat jujur tidak langsung 

menjegal, menipu, berbuat adil, egois, dan lain-lain. 

d) Nilai Pengendalian 

Dari permainan olah raga ini anak akanmengetahui pula ukuran 

kemampuannya didalam sebuah cabang olah raga tersebut, jenis olah 

raga apa yang dia yakini akan kemampuannya dan kemahirannya. 

Dengan demikian jelaslah betapa besar manfaat pembinaan jasmani anak 

agar menjadi generasi muslim yang sehat dan kuat dan itu akan terealisir 

jika orang tua menyadari akan manfaat olah raga tersebut. 

 

 

 



 

 
 

c. Pengertian Pengajian 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pengajian berasal dari kata 

“kaji” yang berarti pelajaran (agama) atau penyelidikan (tentang sesuatu) dan 

memperoleh awalan “pen-“ dan akhiran “-an” sehingga membentuk kata 

“pengajian” yang memiliki arti pengajaran (agama Islam) atau pembacaan Al-

qur‟an.
15

 

Pengajian  menurut  para  ahli  berbeda  pendapat  dalam  mendefinisikan 

pengajian ini, diantara pendapat-pendapat mereka adalah pengajian merupakan 

Istilah  umum yang  digunakan  untuk  menyebut  berbagai  kegiatan  belajar  dan  

mengajar agama.
16

Pengajian adalah kegiatan yang bersifat pendidikan kepada 

umum.
17

 

Dari beberapa definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengajian 

adalah istilah umum yang digunakan untuk berbagai kegiatan pendidikan tentang 

pengajaran (agama Islam) atau pembacaan Al-qur‟an. 

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-alaq ayat : 1-3 

ٌِ َزبَِّل ا ِْ َعيٍَق )1ىَِّري َخيََق )اْقَسْأ بِبْظ ٍِ  َُ َّْعب َزبَُّل 2( َخيََق اْْلِ َٗ ( اْقَسْأ 

( ًُ (3اْْلَْمَس  
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Artinya : “ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang maha mulia”.
1818

(Q.S. Al-alaq ayat 1-3) 

 

B. Ruang LingkupPembinaan Keagamaan 

a. Pembinaan Agama Dalam Keluarga 

Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, dari 

buaian sampai ke liang lahat. Karena pembinaan dan pendidikan anak dalam 

keluarga adalah awal dari suatu usaha untuk mendidik anak untuk menjadi 

manusia yang bertaqwa, cerdas dan terampil.Maka hal ini menempati posisi kunci 

yang sangat penting dan mendasar serta menjadi fondasi penyangga anak 

selanjutnya.
19

Dalam hal ini hubungan diantara sesama anggota keluarga sangat 

mempengaruhi jiwa anak. Hubungan yang serasi, penuh perhatian dan kasih 

sayang yang akan membawa kepada kepribadian yang tenang, terbuka dan mudah 

dididik karena iamendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.
20 

Untuk membina keimanan dan ke Islaman anak, Abdullah Ulwani 

meletakkan tanggung jawab pendidikan anak pada orang tua atau ibu bapaknya 

yang meliputi hal–hal sebagai berikut : 

a) Memberi petunjuk, mengajari agar beriman kepada Allah dengan jalan 

merenungkan dan memikirkan ciptaan-Nya (bumi, langit atau alam dan 

isinya).  

                                                           
18

Kementrian Agama RI, Alwasim:”Alqur’an Tajwid Kode, Transliterasi per kata,Terjemah 

Perkata”,(Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 597 
19

Bakir Yusuf Barnawi, Op.Cit, h. 7 
20

Zakiah Daradzat, Op. Cit. h. 12 



 

 
 

b) Menamkan dalam jiwanya roh kekhususan, bertaqwa dan beribadah kepada 

Allah, melalui sholat, dan melatih tingkah laku denngan rasa haru dan 

menangis disaat mendengar suara Al-Qur‟an.   

c) Mendidik anak untuk dekat kepada Allah di setiap kegiatan dan situasi. 

Melatih bahwa Allah selalu mengawasi, melihat dan mengetahui rahasia.
21

 

Pembinaan dan pendidikan anak dalam keluarga berlangsung sejak anak 

lahir sampai dewasa.Bahkan sampai dewasapun orang tua masih berhak 

memberikan nasehat kepada anaknya. 

 

b. Pembinaan Agama Di Sekolah 

Sekolah adalah sebagai pembantu pendidikan anak, yang dalam banyak 

hal melebihi pendidikan dalam keluarga, terutama: dari segi cakupan ilmu 

pengetahuan yang diajarkannya. Karena sekolah juga merupakan pelengkap dari 

pendidikan dalam keluarga. 

Sekolah betul – betul merupakan dasar pembinaan anak. Apabila 

pembinaan pribadi anak terlaksana dengan baik, maka si anak akan memasuki 

masa remaja dengan mudah dan membina masa remaja itu tidak akan mengalami 

kesusahan. Akan tetapi jika si anak kurang bernasib baik, dimana pembinaan 

pribadi di rumah tidak terlaksana dan di sekolah kurang membantu, maka ia akan 

mengahadapi masa remaja yang sulit dan pembinaan pribadinya akan sangat 

sukar.
22 
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Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan 

pada anak, antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga, 

atau membentuk keagamaan pada diri anak agar menerima pendidikan agama 

yang diberikan.
23

 

 

c. Pembinaan Agama Dalam Masyarakat 

Selain keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarpun turut andil dalam 

membina anak.Pembinaan agama yang diberikan oleh keluarga sebagai dasar 

utama, sedangkan sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kekurangan 

maupun keluarga dalam mendidik anak.Kebudayaan hidup yang semakin 

kompleks, mental anak untuk mengetahui berbagai macam hal penemuan ilmiah 

dan agama, maka perlu kerjasama antar keluarga dan sekolah serta masyarakat 

untuk mengarahkan ke hal yang positif.Sehingga mampu mengenal makna 

kehidupan yang sebenarnya.
24 

Masyarkat merupakan lapangan pendidiakan yang ketiga, keserasian 

antara ketiga lapangan pembinaan ini akan memberi dampak yang positif bagi 

perkembangan anak termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. 

Seperti diketahui bahwa dalam keadaan yang ideal, pertummbuhan seorang 

menjadai sosok yang memiliki kepribadian yang terintegrasi dalam berbagai 

aspek,mencakup fisik, psikis, moral dan spiritual.
25

Dalam hal ini masyarakat 

mempunyai pengaruh yang sangat besar, menyangkut hal-hal sebagai konsekuensi 

interaksi sebagai berikut: 

                                                           
23

Dzalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 217 
24

Ibid, h. 26 
25

Bakir Yusuf Barnawi, Op. Cit., h. 34 



 

 
 

a. Anak akan mendapatkan pengalaman langsung setelah memperhatikan 

(mengamati) apa yang terjadi pada masyarakat.  

b. Membina anak-anak itu berasal darimasyarakat dan akan kembali ke 

masyarakat.  

c. Masyarakat (dapat menjadi sumber) pengetahuan.  

d. Masyarakat membutuhkan orang-orang terdidik, dan anakpun membutuhkan 

masyarakat (untuk mengembangkan dirinya).
26

 

 

C. Materi Pembinaan 

Materi pembinaan keagamaan meliputi pelbagai aspek. Namun secara 

garis besar dapat dibedakan dalam tiga aspek utama, yaitu: akidah, syari‟ah dan 

akhlak.adapun uraian dari ketiga aspek tersebut secara umum adalah sebagai 

berikut : 

1) Akidah 

Secara etimologi (bahasa) akidah adalah ikatan, sangkutan. Sedangkan 

menurut terminologi (istilah) makna akidah adalah iman, 

keyakinan.
27

Oleh karena itu, akidah ditautkan dengan rukun iman yang 

merupakan asas dari seluruh ajaran Islam, yaitu terdiri dari: a) Iman 

kepada Allah Swt, b) Iman kepada Malaikat, c) Iman kepada kitab 

suci, d) Iman kepada Nabi dan Rasul, e) Iman kepada hari akhir, dan f) 

Iman kepada qadha‟ dan qadar. 

2) Syari‟ah 
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Secara bahasa syari‟ah adalah jalan (ke sumber mata air) yang harus 

ditempuh (oleh setiap umat Islam). Sedangkan menurut istilah makna 

syari‟ah adalah sistem norma (kaidah) yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia 

dalamkehidupan sosial dan hubungan manusia dengan benda dan alam 

lingkungan hidupnya.
28

 Kaidah yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah atau kaidah  ubudiah atau 

juga yang disebut dengan ibadah mahdah  (murni). Sedangkan kaidah 

hubungan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam 

kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan benda dan alam 

lingkungan hidupnya disebut dengan kaidah muamalah. 

3) Akhlak 

Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap perilaku, 

watak, budi pekerti.Akhlak ialah sikap yang menimbulkan kelakuan 

baik dan buruk.
29

 

Akhlak manusia terhadap Allah Swt dibahas dalam ilmu  tasawuf 

sedangkan ilmu yang membahas tentang akhlak manusia terhadap 

sesama ciptaan Allah (makhluk) disebut ilmu akhlak. 

 

D. Urgensi Pembinaan Keagamaan Bagi Anak 

Dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak sekali kebiasaan yang 

berlangsung otomatis dalam bertingkah laku. Oleh karena itu pembinaan 
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kehidupan beragama melalui proses pendidikan yang baik akan sangat 

berpengaruh dari genersi ke generasi sehingga membudaya dalam kehidupan. 

Pembinaan kehidupan beragama sangat penting bagi anak, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Zakiah Darazat bahwa :Pembinaan moral dan agama bagi 

generasimuda tidak dapat dipisahkan dari keyakinan beragama.Karena nilai-nilai 

moral yang tegas, pasti, dan tetap, tidak berubah karena keadaan, tempat, dan 

waktu atau nilai yang bersumber kepada agama.Oleh karena itu dalam pembinaan 

generasi muda, kehidupan moral dan agama harus sejalan dan mendapat perhatian 

yang serius.
30

 

Sehubungan dengan yang telah dikatakan oleh Zakiah Darajat diatas maka 

apabila kita mengamati lembar demi lembar Al- Qur‟an maka kita akan temukan 

bahwa setiap nabi dan rasul selalu memperhatikan keselamatan Aqidah anak – 

anaknya. Diantaranya disebutkan dalam salah satu firman Allah (Q.S.Al-Baqarah 

ayat : 132 ) 

 ِٓ ى  بَِٖبَٰٓ إِْبَس  صَّ َٗ َُّ ۦَٗ بَِْىَّ إِ يَْعقُُ٘ة يَ  َٗ  ِٔ َ ٱًُ بَِْي ٌُ ٱَّللَّ َِّ ٱْصطَفَى  ىَُن ٘حُ َُ َِ فَََل حَ ي ىدِّ

 ٍُّ أَّخٌُ  َٗ َُ إَِّلَّ  ٘ َُ ْعيِ  
 

Artinya : “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada Anak-anaknya, 

demikian pula Yaqub”. (Ibrahim berkata): “Hai Anakku, sesungguhnya 

Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati 

kecuali dalam memeluk agama Islam.”
31 
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Kita perhatikan pula Ayat-ayat Allah dlam surah Al-Ikhlas yang 

menggambarkan tentang keEsaan Allah melalui pertimbangan akal manusia. . 

Surah ini merupakan bentuk skenario Allah yang diberikan kepada Manusia, 

dengan menjadikannya dalam bagian surah yang pendek agar anak yang sedang 

memulai pertumbuhan jasadnya mampu menghafal surah pendek tersebut. 

Begitu pentingnya pembinaan kehidupan beragama pada anak, membuat 

perhatian Rasulullah SAW begitu besar terhadap kemajuan ummat. Seperti saat 

Nabi mengunjungi anak kecil yang sedang sakit sambil beliau berdakwa, dengan 

cara menyuruh kepada anak itu untuk memeluk agama Islam dihadapan orang 

tuanya. 

Diriwayatkan pula oleh imam Abdur Razzaq dalam kitab Mashannaf-Nya 

(Jil.VI, hlm 34) diceritakan bahwa Rasulullah SAW memiliki tetangga seorang 

yahudi yang baik, ketika orang yahudi itu sakit, beliau mengunjunginya dengan 

mengajak beberapa sahabatnya. Rasulullah SAW kemudian berkata pada pemuda 

yahudi yang telah menderita sakit itu “Apakah Engkau mau bersaksi bahwa 

sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan 

Allah”. Pemuda itupun mengucapkan dua Kalimat Syahadat dan beberapa saat 

kemudian matilah pemuda yang telah menjadi muslim. 

Para ulama besar terdahulu turut menjalankan apa yang nabi SAW ajarkan 

dalam dakwah mereka terhadap anak. Seperti yang telah dilakukan “Umar Bin 

Khaththab” beliau melarang orang-orang yahudi dan Nasraniyang berada dibawah 

kekuasaan islam untuk mengajak anak-anak mereka agar memasuki agama orang 

tuanya yang Nasrani. 



 

 
 

 

E. Pengaruh Pembinaan Keagamaan Bagi Anak 

Dengan adanya pembinaan kehidupan beragama bagi anak, dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan anak.Baik dari segi budaya, 

sosial dan Religi.
32

 Adapun uraiannya sebagai berikut:  

1. Pengaruh dari segi sosial 

Seperti yang dikemukaan oleh Muh.Nur Abdul Hanizh bahwa Pembinaan 

membuat anak bisa bersikap benar dalam pergaulannya dengan masyarakat 

disekitarnya, baik bergaul dengan anak seusianya, maupun dalam adab kesopanan 

terhadap orang yang lebih dewasa. 

Anak dapat berkelakuan yang sesuai dengan ukuran – ukuran (Nilai-nilai) 

masyarakat, yang timbul dari hatinya sendiri, bukan paksaan dari luar, yang 

disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan (Tindakan) 

tersebut.Tindakan itu haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada 

kepentingan atau keinginan pribadi. 

Menurut Ibn Miskawaih (abad ke-X M) bahwa segala perbuatan anak, baik 

itu saling tolong menolong dan lain sebagainya adalah sesuatu keinginan 

yanglahir dengan mudah dari jiwa anak dengan tulus tanpa memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran lagi. Inilah Pengaruh pembinaan kehidupan 

beragama bagi anak terhadap kehidupan sosialnya. 

2. Pengaruh dari segi religi 

Dengan adanya pembinaan kehidupan beragama pada anak, maka: (a). 

Anak yakin dan percaya terhadap adanya Tuhan (Allah) serta Kekuatan Tuhan 
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yang dapat melindungi dan memberi pertolongan terhadap ummatnya. (b). Anak 

mampu melakukan hubungan yang sebaik-baiknya dengan Tuhan, guna mencapai 

kesejahteraan hidup didunia dan di akhirat. (c). Anak dapat mencintai dan 

melaksanakan perintah serta menjauhi larangan tuhan dengan jalan beribadahyang 

setulus-tulusnya.(d). Anak yakin dan percaya adanya hal-hal yang dianggap suci 

dan sakral, seperti: Kitab suci, Tempat ibadah, dan sebagainya. 

3. Pengaruh dari segi budaya 

Dengan pembinaan agama tersebut anak bisa menjaga diri dari kerusakan 

moral dikalangan pelajar dan generasi muda serta terhindar dari derasnya arus 

budaya yang negatif yang banyak di salurkan melalui beberapa media, baik itu 

melalui bacaan-bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, pertunjukan dan lain 

sebagainya. 

Dengan demikian pembinaan etika, moral, kaidah agama yang diberikan 

pada anak memiliki banyak peran dalam membimbing anak menuju terbentuknya 

masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin, termasuk dalam menciptakan 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

F. Peranan Guru Dalam Pembinaan Keagamaan 

Pendidikan agama dalam sekolah sangat penting untuk pembinaan dan 

penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak didik, karena pendidikan agama 

mempunyai dua aspek terpenting.Aspek pertama dari pendidikan agama adalah 

yang ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian.Anak didik diberikan 

kesadaran kepada adanya Tuhan lalu dibiasakan melakukan perintah-perintah 



 

 
 

Tuhan dan meninggalkan larangan Nya.Dalam hal ini anak didik dibimbing agar 

terbiasa berbuat yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama.Aspek kedua dari 

pendidikan agama adalah yang ditujukan kepada pikiran yaitu pengajaran agama 

itu sendiri. Kepercayaan kepada Tuhan tidak akan sempurna bila isi dari ajaran-

ajaran Tuhan tidak diketahui betul-betul. Anak didik harus ditunjukkan apa yang 

disuruh, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, apa yang dianjurkan 

melakukannya dan apa yang dianjurkan meninggalkannya menurut ajaran 

agama.
33 

Dari kutipan dan uraian diatas menunjukkan bahwa pendidikan agama 

mutlak diperlukan di sekolah apalagi di sekolah umum.Oleh sebab itu guru yang 

mengajar pelajaran agama sangat bertanggung jawab dalam pembinaan sikap 

mental dan kepribadian anak didiknya. Guru agama harus mampu menanam nilai-

nilai agama kepada setiap siswa dengan berbagai cara. Akan tetapi tujuan itu tidak 

akan tercapai apabila tidak ada kerjasama dengan semua pihak terutama dengan 

sesama guru dan antara guru dengan orang tua siswa. Sebab pendidikan 

agamadapat terbina apabila adanya kesinambungan atau keterpaduan antara 

pembinaan orang tua didalam keluarga, masyarakat dan guru di sekolah. 

Melalui peranannya sebagai pendidik guru diharapkan mampu mendorong 

siswa untuk senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui bermacam-

macam sumber dan media. Guru hendaknya mampu membantu setiap siswa untuk 
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secara efektif dapat mempergunakan berbagai kesempatan belajar dari berbagai 

sumber serta media belajar. 

 

G. Kerangka berpikir 

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

memahami dengan jelas betapa pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Dengan begitu semua bisa 

tercerahkanserta bisa memberi pencerahan kepada generasi penerus sehingga 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.Karena pendidikan tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas 

secara intelektual saja, tapi juga generasi yang mempunyai akhlakul karimahserta 

santun dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. 

Pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan al-Quran terhadap anak-anak agar terbentuk kepribadian muslim 

yang sempurna. Sedangkan lembaga adalah tempat berlangsungnya proses 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan al-Qur'an yang dilakukan oleh orang 

dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia berkepribadian muslim. 

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada 

anak didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota 

masyarakat, warganegara dan umat manusia serta mempersiapkan anak didik 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. 

SDN 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi sebagai 

salah satu institusi yang menyelenggarakan pendidikan dasar diharapkan dapat 

memberikan motifasi bagi anak-anak didiknya untuk menjadi bagian dari Sumber 



 

 
 

Daya Manusia yang unggul di segala bidang, khususnya dalam pembentukan 

kepribadian muslim yang sempurna. 

 

  


