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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan mustahil manusia 

dapat berkembang secara baik. Proses pendidikan merupakan upaya 

mengembangkan dan mengaktualisasikan peserta didik dengan maksimal 

sesuai dengan bakat dan minatnya baik secara formal maupun informal. 

Dalam lembaga pendidikan baik formal maupun informal, 

pengembangan akhlak mulia dan religius tentu saja menempati salah satu 

tugas dari suatu lembaga.1 Oleh sebab itu pengembangan religius dan 

akhlak mulia menempati tempat yang khusus dalam pendidikan nasional. 

Tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang bersusila, 

dan beradab sebagai anggota dalam masyarakatnya, masyarakat 

sekitarnya, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya yang bhinneka 

dan sebagai anggota dari masyarakat manusia yang beradab. 

Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang 

dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan 

tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional. 

 
1 H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), h. 30 
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Pendidikan agama Islam tidak bertentangan hal itu karena pendidikan 

agama Islam adalah pendidikan yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran 

yang bersumber dari Allah SWT sebagai Maha Pencipta. Menurut Moh. 

Solikodin Djaelani bahwa: 

Tujuan utama pendidikan Agama Islam adalah agar manusia 

memiliki gambaran tentang islam yang jelas, utuh dan menyeluruh. 

Interaksi di dalam diri manusia memberi pengaruh kepada 

penampilan, sikap, dan tingkah laku serta amalannya.2 

 

Dalam keberhasilan tujuan pendidikan agama Islam di lingkungan 

keluarga harus ada peran dari seorang pendidik dalam hal ini orang tua. 

Menurut Miami dalam Zaldy Munir dikemukakan bahwa orang tua adalah 

pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk 

memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang 

dilahirkannya.3 Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran vital dalam 

dalam bertanggung jawab pada keturunannya atau pada anak-anaknya 

dirumah. 

Anggota keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

memberikan bimbingan, pendidikan dan perhatian kepada anak, terutama 

ayah dan ibunya. Tugas orang tua untuk mendidik keluarga khusus anak-

anaknya, secara umum Allah SWT tegaskan dalam al-Qur’an surat At 

Tahrim ayat 6:  

 
2 Moh. Solikodin Djaelani, Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga 

dan Masyarakat, Jurnal Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kawula Indonesia 

(STIAKI), Volume 1, Nomor 2 Juli-Agustus 2013, h. 100 
3 Zaldy Munir. Pengertian Orang Tua. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 2 
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  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمََلئَِكة  

َ َما أَمَ  َرهُْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن  ِغََلظ  ِشدَاد  َّلَّ يَْعُصوَن َّللاَّ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu, dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”Q.S( At-Tahrim: 6).4 

 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa orang tua mempunyai 

kewajiban dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai 

penerima amanat dari tuhan.  Sebab itu orang tua harus mampu membimbing 

anak-anaknya agar menjadi manusia dewasa, berkehidupan yang layak, bahagia di 

dunia dan akhirat. Dengan demikian  untuk menuju kearah itu, pendidikan di 

Dalam Keluarga  tidak boleh lepas dari pendidikan Agama Islam. Kunci 

pendidikan dalam keluarga sebenarnya terletak pada pendidikan rohani atau 

pendidikan agama yang memiliki peran besar dalam membentuk pandangan hidup 

seseorang. Oleh sebab itu, orang tua sangat bertanggung jawab dalam mendidik 

anak dan mengarahkan pada kebaikan, membiasakan anak-anak dengan kebiasaan 

yang baik dalam pergaulan sehari-hari sehingga mereka akan tumbuh 

baik, mempunyai kepribadian dan selalu bertakwa kepada Allah SWT. 

 Saat ini pergaulan muda-mudi maupun anak-anak sangat memprihatinkan. 

Anak sekarang lebih senang meniru budaya barat yang bertolak belakang dengan 

budaya timur. Hal ini disebabkan oleh para anak-anak yang bergaul dengan orang-

orang yang kurang baik. Perkembangan informasi dan komunikasi saat ini juga 

merupakan sebab pergaaulan remaja yang buruk . 

 
4 Departeman Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag, 2005), h. 265 
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Jaman sekarang agama telah menjadi nomor kesekian untuk para anak-anak. 

Ini dibuktikan dengan para anak-anak kini melalaikan kewajibannya pada Allah, 

mereka mementingkan apa yang mereka inginkan saja. misalkan ketika adzan 

telah dikumandangkan seharusnya sebagai orang Islam harus menyegerakan untuk 

sholat, ini disebabkan karena anak zaman sekarang kurang memahami akan 

pentingnya pendidikan agama. Bagaimana bisa anak sekarang memahami lebih 

tentang agama, di sekolah umum sekarang saja pelajaran agama hanya dua jam 

dalam seminggu, apalagi dalam kuliah saja jarang mendapatkan mata kuliah 

agama. 

  Agama sangatlah penting untuk pedoman hidup kita, karena pendidikan 

agama bisa membuat kita lebih bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-

Nya, karena dalam pendidikan agama berisi tentang aturan-aturan kehidupan dan 

pengendali dari dari perbuatan keji dan mungkar. Nilai-nilai keagamaan akan 

merupakan landasan bagi anak untuk kelak menjadi orang yang dapat 

mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat negatif. 

  Jadi, kebutuhan agama perlu ditanamkan pada usia tertentu, agar kelak 

manusia itu mempunyai suatu pemahaman tentang agama yang baik nantinya. 

Usia yang baik atau perkembangan jiwa beragama ini agar lebih jelasnya peneliti 

akan mencoba menguraikannya dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hal itu, hendaknya pula bagi orang tua khususnya dan juga 

bagi kita semua untuk menegur sang anak apabila dia membaca sesuatu yang 

tidak bermanfaat baginya, terlebih lagi apabila dia membaca hal-hal yang tidak 

pantas untuk dia baca. Dan juga hendaklah kita selalu berusaha untuk 
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menghadirkan atau memberikan buku-buku bacaan yang bermanfaat bagi sang 

anak, karena hal itu bisa menambah keilmuan sang anak dan juga bisa 

menghindarkan sang anak dari membaca bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. 

Orang tua yang peduli dalam hal pendidikan agama Islam anaknya 

pastinya memberikan nasehat dan bimbingan kepada anaknya untuk 

melaksanakan shalat berjamaah, puasa, membaca Al-Qur’an, tidak melakukan 

hal-hal yang dilarang oleh agama dan selalu menghormati orang tua maupun 

orang lain. 

Berdasarkan hasil observasi awal di desa Aggondara menemukan bahwa 

hanya beberapa orang tua saja yang sangat intensif dalam memperhatikan 

pendidikan Agama Islam pada anaknya, contohnya orang tua dari Amalia 

Febrianty sangat memperhatikan pendidikan anaknya, khususnya pendidikan 

Agama Islam. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang anak 

yang menjelaskan bahwa: 

Ayah saya selalu mengajak saya shalat magrib secara berjamaah di masjid. 

Kalau Ayah tidak ada dirumah maka ibu yang ajak saya shalat beerjamaah 

di rumah, namun terkadang juga di masjid. Kemudian setelah selesai 

shalat saya diajar mengaji oleh ayah atau ibu.5 

 

Orang tua anak ini sangat  peduli terhadap pendidikan Islam pada anaknya. 

Bentuk kepeduliannya dengan memberikan contoh teladan yang baik, bimbingan 

langsung kepada anaknya dan juga orang tuanya sangat tegas dan intensif dalam 

pengawasan kepada anaknya. Seperti yang dijelaskan oleh orang tua Amalia 

bahwa: 

 
5 Amalia Febrianty, (anak warga Desa Anggondara), Wawancara, pada tanggal 

20 November 2018  
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Saya sangat tegas kepada anak saya terkait pendidikan agama mereka. 

contohnya saja kalau mereka terlambat ke masjid saya akan menegur 

mereka, apabila tidak melaksanakan shalat maka saya memarahi mereka 

dan apabila mereka berulang-ulang tidak melaksanakan shalat maka saya 

berikan mereka hukuman, biasanya dengan memukul atau dengan 

pemotongan uang jajan supaya mereka tidak mengulangi kesalahan 

mereka. Terlebih lagi apabila mereka berakhlak yang buruk seperti 

mengganggu temannya atau bahkan mengambil barang atau mainan 

temannya maka saya pasti akan menghukum mereka.6 

 

Bukan hanya bentuk punishment atau hukuman yang diberikan kepada 

anak untuk melatih mereka dalam disiplin melaksanakan perintah Agama namun 

namun ada reward yang diberikan misalkan sang anak berhasil dalam belajarnya 

maka akan diberikan pujian maupun hadiah dari orang tua. Seperti yang 

diungkapkan oleh sang anak bahwa: 

Waktu itu saya perna dijanjikan oleh Ayah kalau saya bisa masuk bacaan 

saya di Juz 5 (lima) maka saya akan dibelikan tas baru. Saya pun berhasil 

dan mendapatkan hadiah saya. Sekarang ini saya lagi berusaha supaya bisa 

sampai juz 15 karena ayah akan berikan nanti saya sepeda baru.7   

 

Orang tua yang peduli dan begitu intensif dalam memperhatikan 

pendidikan anaknya khususnya pendidikan agama Islam maka akan berdampak 

baik kepada anak karena mereka sudah terbiasa melakukan dan mampu 

mengamalkan nilai-nilai pendidikan Agama Islam tersebut dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. 

Namun di sisi lain, masih banyak pula orang tua yang kurang peduli 

terhadap pendidikan anaknya. Mereka terlalu sibuk mengurusi pekerjaan mereka 

masing-masing sehingga pendidikan agama Islam sang anak terabaikan. Dari hasil 

observasi penulis di lapangan melihat masih ada orang tua dan anaknya sibuk 

 
6 Abdul Ghofur, (Orang Tua warga Desa Anggondara), Wawancara pada 

tanggal 20 November 2018 
7 Amalia Febrianty, (anak warga Desa Anggondara), Wawancara, pada tanggal 

20 November 2018 
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dengan urusan mereka masing-masing, misalkan saja di jam-jam shalat magrib 

orang tua hanya melihat saja anaknya bermain di luar tanpa harus menegur atau 

menyuruh anaknya untuk melaksanakan shalat. Bahkan orang tua hanya menegur 

saja anaknya yang begitu nyata anaknya bersalah karena telah menganggu 

temannya hingga temannya menangis. Orang tua kurang menganggap hal itu biasa 

dalam pergaulan.8 

Memang anak saya sedikit nakal, mungkin dia mengikuti ayahnya yang 

dulunya nakal juga. Saya sudah cukup keras menasehati di rumah bahkan 

sampai memukul anak juga tapi tetap begitu juga. Semoga nanti kalau 

sudah besar tidak akan begitu terus.9 

 

Orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya dalam hal 

pembelajaran agama Islam. Bahkan masih ada anak yang belum bisa membaca 

Al-Qur’an. Dari hasil wawancara penulis dengan sang anak mengemukakan 

bahwa: 

Orang tua saya tidak mengajarkan saya mengaji. Saya hanya diperintahkan  

pergi mengaji di masjid, itu pun hanya sekedar diperintahkan saja, kalau 

saya tidak pergi maka saya tidak dimarah, makanya kadang-kadang saya 

tidak pergi mengaji.10 

 

Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya sangatlah kurang 

karena proses bimbingan kepada anak tidak berjalan dengan baik, orang tua hanya 

sebatas menyuruh tanpa memberikan contoh yang baik kepada anak, orang tua 

hanya bisa marah kalau anaknya tidak mampu membaca Al-qur’an tanpa mereka 

berusaha mengajarkannya di rumah. 

 
8 Observasi, 21 November 2018 
9 Nurhayati, (orang tua warga Desa Anggondara), Wawancara pada tanggal 20 

November 2018 
10 Ardiansyah, (anak warga Desa Anggondara), Wawancara, pada tanggal 20 

November 2018 
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Orang tua yang benar-benar peduli akan pendidikan anaknya tidak cukup 

hanya hanya menyuruh atau nasehat saja dengan kata-kata yang verbal akan tetapi 

proses pembiasaan dalam prakteknya sangatlah penting diberikan. Orang tua 

seyogyanya memberikan bimbingan dan contoh yang baik kepada anak  agar 

mereka akan terbiasa melakukan dan dapat diamalkan secara terus-menerus dalam 

kehidupan sehari-harinya.   

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba melakukan penelitian 

dengan judul “Kepedulian Orang Tua dalam mengimplementasikan nilai 

pendidikan agama Islam pada anak di desa Anggondara Kabupaten Konawe 

Selatan” 

B. Fokus Penelitian  

Upaya untuk menghindari meluasnya penafsiran masalah penelitian, maka 

penulis perlu memberi batasan masalah agar lebih fokus terhadap permasalahan 

yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepedulian orang tua dalam hal mendidik, memotivasi, menasehati, 

memberikan reward dan punishment serta melakukan pengawasan 

terhadap anaknya 

2. Nilai pendidikan Islam seperti nilai pendidikan tauhid, ibadah dan akhlak. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat diuraikan ke dalam 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk kepedulian orang tua pada anaknya di desa Anggondara 

Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Bagaimanakah implementasi nilai pendidikan agama Islam pada anak di 

desa Anggondara Kabupaten Konawe Selatan? 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan nilai 

pendidikan agama Islam pada anak di desa Anggondara Kabupaten 

Konawe Selatan? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk kepedulian orang tua pada anaknya di desa 

Anggondara Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui implementasi nilai pendidikan agama Islam pada anak 

di desa Anggondara Kabupaten Konawe Selatan. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengimplementasikan nilai pendidikan agama Islam pada anak di desa 

Anggondara Kabupaten Konawe Selatan? 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk mengetahui deskripsi kepedulian orang tua dalam 

mengimplementasikan nilai pendidikan agama Islam pada anak di desa 

Anggondara Kabupaten Konawe Selatan 

b. Memberikan Informasi bagi masyarakat tentang kepedulian orang tua 

dalam mengimplementasikan nilai pendidikan agama Islam pada anak di 

desa Anggondara Kabupaten Konawe Selatan 

c. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang berkaitan dengan 

pendidikan agama Islam pada anak. 

d. Sebagai masukan kepada orang tua atau keluarga bagaimana seharusnya 

memberikan pembinaan  atau mendidik anak menurut syariat Islam 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak mengingatkan mereka bahwa pendidikan Agama Islam dalam 

keluarga sangat penting 

b. Bagi orang tua akan bermanfaat sebagai bahan informasi, untuk lebih 

memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang 

baik dalam memberi bimbingan terkait dengan pendidikan Agama Islam. 

c. Bagi Kepala Daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi tugasnya untuk membuat suatu program yang berkaitan dengan 

pendidikan Agama Islam yang berkenaan langsung dengan orang tua 
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agar mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua 

dalam memberikan pendidikan Agama Islam pada anaknya di rumah. 

d. Bagi Kepala Dinas Pendidikan terkait khususnya pendidikan Agama 

Islam agar ikut berperan aktif dalam membuat suatu kebijakan untuk 

masyarakat maupun untuk dunia pendidikan. 

F. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepedulian orang tua yang peneliti maksud adalah sikap atau tindakan 

orang tua yang mengandung makna adanya perhatian dan tanggung jawab 

sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan 

agama Islam pada anaknya. 

2. Nilai pendidikan Agama Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup 

yang saling terkait dan berisi ajaran-ajaran guna memelihara dan 

mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada 

padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma 

atau ajaran Islam. Nilai yang menjadi fokus penulis adalah: 

a. Nilai pendidikan tauhid atau akidah yaitu ibadah yang menyatakan dan 

mengamalkan keesaan Allah. 

b. Nilai pendidikan ibadah yaitu ibadah mahdhah yang berarti ibadah 

telah jelas rukun dan syaratnya dan dilakukan tujuannya murni 

dilakukan untuk Allah seperti shalat, puasa. Ibadah ghoiru mahdhah 

adalah ibadah yang tidak murni ibadah kepada Allah contohnya 

berdoa, membaca Al-Qur’an dan menuntut ilmu. 
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c. Nilai pendidikan akhlak kepada orang tua, guru dan akhlak anak dalam 

berpakaian Islami. 

d. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang anak muslim 

baik itu laki-laki maupun perempuan yang berusia 7 – 12 tahun dan 

dalam pengasuhan orang tuanya. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka kepedulian orang tua dalam 

mengimplementasikan nilai pendidikan agama Islam adalah suatu bentuk sikap 

maupun tindakan dari orang tua sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai 

pemimpin bagi anaknya agar anaknya tersebut melaksanakan nilai-nilai 

keislaman(Tauhid, ibadah dan akhlak). Bentuk-bentuk kepedulian tersebut seperti 

halnya orang tua mendidik, memotivasi, menasehati, memberikan reward dan 

punishment serta melakukan pengawasan terhadap anaknya terkait penanaman 

nilai pendidikan agama Islam tersebut. 
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