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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan buaian tempat anak melihat cahaya kehidupan 

pertama, sehingga apapun yang dicurahkan dalam sebuah keluarga akan 

meninggalkan kesan yang mendalam terhadap watak, pikiran serta sikap dan 

perilaku anak. Sebab tujuan dalam membina kehidupan keluarga adalah agar 

dapat melahirkan generasi baru sebagai penerus perjuangan hidup orangtua. 

Untuk itulah orangtua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam 

pendidikan agama anak-anaknya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. 

dalam QS. At-Tahrim / 66 : 6  

                                  

                      

Terjemahnya: 

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”
1
. 

 

Setiap orangtua pasti menginginkan keberhasilan dalam pendidikan anak-

anaknya. Keberhasilan tersebut tentunya tidak akan dapat terwujud tanpa adanya 

usaha dan peran dari orangtua itu sendiri. Dalam aspek kehidupan rumah tangga 
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pada dasarnya merupakan persekutuan hidup keluarga yang di dalamnya 

mencerminkan unsur-unsur dinamis antara ayah, ibu dan anak. Proses yang 

berjalan dalam kehidupan rumah tangga berlangsung alami dan informal sehingga 

kelangsungan interaksinya mencerminkan sesuatu yang sangat khas atau spesifik. 

Peran orangtua sebagai pengasuhan anak akan memberikan implikasi baik 

dari sisi positif maupun negatif dalam setiap fase perkembangan anak dengan 

membawa nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orangtuanya, mengingat bahwa 

idealnya perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dari nilai nilai 

moral bagi keturunannya. Suatu ketetapan Allah yang harus dijalani bahwa Allah 

menghendaki keharusan adanya manusia sebagai khalifah yang bertugas 

mengusahakan kesejahteraan di atas permukaan bumi selain itu juga merupakan 

aktivitas kehidupan guna terwujudnya regenerasi untuk menjamin kelestarian 

hidup yang lebih baik. Jadi jelas sekali bahwa perkawinan merupakan salah satu 

sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.  

Agama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengasuh 

anak, artinya bahwa ibadah, berdosa, berdoa, dan lain sebagainya merupakan 

dasar pembentukan perilaku seorang anak. Agama dalam suatu keluarga 

merupakan hal yang sangat sensitif, karena tidak jarang dalam satu keluarga, 

agama menjadi landasan berpijak atau menjadi barometer dalam bertindak dalam 

kehidupan sehari-hari. Orangtua menyadari betul akan pentingnya agama dalam 

keluarga, karena agama merupakan pedoman hidup. Sehingga dengan 

menerapkan sistem pola asuh yang tepat terhadap anak maka penyerapan nilai-
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nilai agama oleh anak akan berjalan secara optimal. Dalam mengasuh anak 

orangtua perlu melakukan sosialisasi dalam memberikan pengertian tentang nilai-

nilai, norma, dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan agama.  

Sosialisasi agama adalah proses individu-individu untuk memeluk agama 

yang dipilihnya. Untuk memahami perkembangan agama pada tingkat individu, 

harus mengetahui bagaimana anak memilih agama, bagaimana mereka berubah, 

dan bagaimana pandangan mereka tentang agama tersebut. Dalam keluarga 

Orangtua mengajarkan pemahaman anak tentang hal-hal supranatural, dan ini 

merupakan sumber informasi yang memiliki keunggulan temporal dan afektif 

yang keduanya penting untuk mempengaruhi perilaku beragama. 

Proses sosialisasi agama terhadap anak sangat dipengaruhi oleh sistem 

pola pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua terhadap anak, dimana proses 

pewarisan pengetahuan mengenai agama baik itu nilai, norma, dan berbagai 

aturan-aturan yang terkandung didalam agama itu dapat dilihat melalui sistem 

pola pengasuhan anak yang diterapkan orangtua. Peran orangtua akan 

mendominasi terhadap keyakinan agama dan perjalanan hidup anak-anaknya 

terutama tentang informasi-informasi penting dalam kehidupan sosial mereka 

yang berpengaruh terhadap keyakinan beragama mereka. 

Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 secara terang 

menunjuk paling pertama kepada hukum masing–masing agama dan 

kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya.  

Pasal 2 menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing 

agama dan kepercayannya itu. Tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan 
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hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya 

dilakukan pencatatannya saja tetapi berlangsung menurut hukum agama dan 

kepercayaanya itu. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 

bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-

masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, dan di samping itu tiap-tiap 

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku seperti tersebut di atas. Pasal 1 dan 2 merupakan suatu ketentuan yang 

tidak bisa dipisahkan.
2
  

 

Meskipun Undang-Undang perkawinan melarang perkawinan beda agama, 

namun terdapat kesepakatan para ulama Ahli Sunnah Wal Jama‟ah mengatakan:  

Muslim menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani diperbolehkan karena 

pernah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. seperti Usman, Thalhah, 

Ibnu Abbas, Hudzaifah dan para tabi‟in seperti Said bin Musayyad, al-Hasan, 

Mujahid, Thawus, Ikrimah dan Lain-lain.
3
 

 

Sekalipun ada beberapa contoh dari para shahabat yang shaleh serta para 

pelanjutnya (Tabi‟in) yang menikah dengan Ahli Kitab, namun seseorang harus 

cukup berhati-hati sebelum melaksanakan perkawinan semacam itu. Para 

shahabat memiliki sifat yang patut dicontoh dan kehidupan mereka penuh dengan 

ketaqwaan dan kesahajaan. Maka setelah menikahi Ahli Kitab yang berbeda 

agama dan berbeda pula upacara keagamaannya, mereka tahu bagaimana cara 

untuk tetap mengendalikan isterinya sehingga anak-anak mereka tidak 

terpengaruh oleh ibunya. Tidak ditemukan dari shahabat atau Tabi‟in yang anak-

anaknya melanggar ketentuan Allah, atau beralih memeluk agama ibunya. 

Terlepas boleh tidaknya menikah dengan orang yang berbeda agama namun dapat 
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dilihat dampak nyata dari perbedaan agama dalam keluarga adalah selain 

penerapan nilai-nilai agama terhadap anak-anaknya menjadikan banyak anak 

menjadi bingung terhadap agama apakah yang harus dipeluknya. 

Fenomena keluarga berbeda keyakinan agama merupakan suatu kenyataan 

yang tidak dapat dihindari. Fenomena keluarga berbeda keyakinan ini tidak hanya 

terjadi di kota-kota besar saja tetapi terjadi juga di desa-desa. Kemajuan di 

berbagai aspek kehidupan telah membuka peluang yang lebih besar kepada 

anggota suatu golongan masyarakat untuk berinteraksi dengan anggota dari luar 

golongannya, dimana salah satu akibat dari interaksi tersebut adalah perkawinan 

lintas agama. Menurut Miller (sebagaimana dikutip Muhammad) mengatakan: 

Berbagai hal yang mendorong perkawinan beda agama terjadi antara lain 

meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda 

dan meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk 

berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda.
4
 

 

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Wawolemo Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe, peneliti mendapati terdapat 7 (tujuh) kepala 

keluarga (KK) yang melakukan pernikahan beda agama. Rata-rata bapaknya 

beragama Islam dan ibunya beragama kristen (observasi 12 Januari 2018). 

Walaupun pernikahan lintas agama ini secara tegas dilarang dalam Undang-

Undang, tetapi hal tersebut masih terjadi khususnya di Desa Wawolemo. Hasil 

wawancara awal peneliti dengan salah seorang informan mengatakan bahwa: 

Saya memutuskan membangun sebuah keluarga yang berbeda keyakinan 

agama dengan istri saya karena kami memiliki perasaan saling mencintai satu 
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sama lain dan menurut saya membangun sebuah keluarga dengan latar 

belakang agama yang sama bukan menjadi tolak ukur yang mutlak untuk 

hidup rukun dan bahagia, saya berkeyakinan bahwa saya juga bisa 

membangun keluarga yang bahagia dan harmonis walaupun latar belakang 

agama dalam keluarga yang berbeda.
5
 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, hal yang menarik perhatian 

bagi penulis untuk melakukan penelitian ini karena keluarga yang berbeda 

keyakinan agama tersebut mampu mempertahankan keluarga mereka hingga saat 

ini, dan anak-anak mereka juga sudah diajarkan agama yang mereka anut. Namun 

kebanyakan keturunan dari keluarga tersebut menganut agama Islam. Untuk itu 

peneliti bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “pola 

pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama di Desa Wawolemo 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam 

penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang pola pembinaan 

agama anak dalam keluarga beda agama di Desa Wawolemo Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah pola pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama di 
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Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe? 

2. Apa problematika yang muncul dalam pembinaan keagamaan anak pada 

keluarga beda agama di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita 

capai”
6
. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pola pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama di 

Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

3. Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam pembinaan keagamaan 

anak pada keluarga beda agama di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka daharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan dalam hal pola pembinaan agama anak 

dalam keluarga beda agama agar masyarakat khususnya pemuda dan pemudi 

untuk berhati-hati memilih pasangan yang berbeda keyakinan agama karena 
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Dalam keluarga berbeda keyakinan agama kemungkinan untuk terjadinya konflik 

sosial lebih besar dibandingkan dengan keluarga pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta 

meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah. 

b. Bagi peneliti kelembagaan, sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan 

di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

c. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan 

masyarakat desa khususnya di Desa Wawolemo dalam hal pembinaan 

agama anak pada keluarga beda agama. 

d. Bagi keluarga beda agama, sebagai keterangan dan masukan yang 

berkaitan dengan pola pembinaan anak terhadap kepenganutan agama. 

e. Bagi anak dalam keluarga beda agama, sebagai bimbingan dalam 

membangkitkan sikap positif anak. 

f. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan yang penelitiannya memiliki 

hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini. 

 

F. Definisi Istilah 

Adapun yang menjadi definisi istilah dalam penelitian ini: 

1. Pola yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem, cara kerja, bentuk 

(struktur), standarisasi, atau rangkaian unsur yang sudah tersusun dan tertata 

yang digunakan seseorang untuk melakukan dan menggambarkan sesuatu. 

2. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha untuk 
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memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang 

melalui bimbingan mental atau jiwanya sehingga memiliki kepribadian yang 

sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. 

3. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang anak yang berusia 

antara 0 sampai 17 tahun. 

4. Pola Pembinaan agama anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola 

interaksi pembinaan antara anak dengan orangtua yang meliputi bukan hanya 

pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, dan lainnya) atau pun 

kebutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga norma keagamaan 

yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. 

Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari dua 

atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga dan tinggal di suatu 

tempat karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. 

5. Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kepercayaan atau 

keyakinan yang menjadi jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia dalam 

kehidupannya di dunia ini supaya lebih teratur dan mendatangkan 

kesejahteraan dan keselamatan. 

6. Keluarga beda agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga 

yang berasal dari pasangan berbeda keyakinan, artinya pernikahan yang 

dilakukan antara dua orang yang berbeda agama tersebut masing-masing tetap 

mempertahankan agama yang dianutnya. Agama yang ada di Desa 

Wawolemo yaitu agama Islam, kristen dan hindu. 
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