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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Pola Pembinaan Agama Anak 

1. Pengertian Pola  

Pengertian pola dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) yang menjelaskan bahwa  

Pola adalah 1) gambar yang dipakai untuk contoh batik. 2) corak batik atau 

tenun, ragi atau suri. 3) potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam 

membuat baju dan sebagainya,  model. 4) sistem dan cara kerja seperti pola 

permainan, pola  pemerintahan. 5) bentuk (struktur) yang tetap seperti pola 

kalimat dalam puisi, pola adalah bentuk sajak yang dinyatakan dengan bunyi, 

gerak kata, atau arti.
7
 

 

Soekanto mengatakan bahwa “pola adalah standardisasi, pengulangan, 

organisasi atau arah dari perilaku”.
8
 Suyono juga mengatakan bahwa “pola juga 

dapat diartikan sebagai suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap mengenai 

suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau 

mendeskripsikan gejala itu sendiri”.
9
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola merupakan 

sistem, cara kerja, bentuk (struktur), standarisasi, atau rangkaian unsur-unsur yang 

                                                           
7
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), h. 239. 

8
Soekanto, Keberhasilan Anak Tergantung Orang Tua. (Jakarta: PT. Elex Media 
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10 



11 

 

 

sudah tersusun dan tertata yang digunakan seseorang untuk melakukan dan 

menggambarkan sesuatu. 

2. Pengertian Pembinaan 

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola 

kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan 

ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup 

tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang 

kehidupannya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Pembinaan 

dimaknai sebagai “1) proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya). 

2) pembaharuan, penyempurnaan. 3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.
10

 

Poerwadarminta menjelaskan bahwa pembinaan berasal dari kata “bina” 

yang mendapat awalan ke- dan akhiran –an, yang berarti bangun/bangunan. 

Dengan demikian beliau menyimpulkan bahwa pembinaan berarti membina, 

memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik.
11

  

Hal yang hampir senada diungkapkan M Quraisy Shihab menjelaskan 

bahwa Manusia yang dibina adalah makhluk yang mempunyai unsur-unsur 
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W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 
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jasmani (material) dan akal dan jiwa (immaterial). Pembinaan akalnya 

menghasilkan keterampilan dan yang paling penting adalah pembinaan jiwanya 

yang menghasilkan kesucian dan akhlak. Dengan demikian, terciptalah manusia 

dwidimensi dalam suatu keseimbangan.
12

 

Pembinaan mental atau jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam 

misi Islam. Untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, Islam telah 

mengajarkan bahwa pembinaan jiwa harus lebih diutamakan daripada pembinaan 

fisik atau pembinaan pada aspek-aspek lain, karena dari jiwa yang baik inilah 

akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang pada gilirannya akan 

menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir 

dan batin. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan 

adalah usaha untuk 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 

menjalani kehidupannya. 

3. Pengertian Anak 

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan 

dengan anak anak adalah “seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum 
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dewasa serta belum kawin”.
13

 Pengertian di atas merupakan pengertian yang 

sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. 

Pengertian anak juga dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) mengartikan bahwa: 

1) keturunan yang kedua: seperti ini bukan  anaknya, melainkan cucunya; 2) 

manusia yang masih kecil: seperti anak itu baru berumur enam tahun; 3) 

binatang yang masih kecil: seperti anak ayam itu berciap-ciap mencari 

induknya; 4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-

tumbuhan yang besar: seperti anak pisang; 5) orang yang berasal dr atau 

dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya): seperti anak Jakarta; 

anak Medan; 6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan 

(keluarga dsb): seperti anak kapal; anak komidi; 7) bagian yang kecil (pada 

suatu benda): seperti anak baju; 8) yang lebih kecil dp yang lain
14

 

 

Dikemukakan oleh Ter Haar sebagaimana dikutip Sholeh Soeaidy bahwa 

Saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai 

orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak 

mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang 

berdiri sendiri.
15

 

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, 

yang meliputi: 

a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun 

b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 

tahun harus ada ijin dari orangtua. 

                                                           
13

W.J.S. Poerwadarminta, op.cit, h. 125 

14
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, op.cit, h. 854. 
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c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.
16

 

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai 

akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria 

tentang anak, sebagai berikut : 

a. Anak menurut KUHP. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan bahwa anak yang 

belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. 

b. Anak menurut Hukum Perdata. Pasal 330 mengatakan bahwa orang belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) 

tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 

c. Anak dalam Hukum Perburuhan. Pasal 1 (1) Undang-undang pokok 

perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah 

orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. 

d. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 

Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang 

pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) 

tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

e. Undang-undang Pengadilan Anak. Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 

3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam 

perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
17
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Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang 

anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti 

beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga 

terdapat keanearagaman. 

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur 

atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP 

menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan 

berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita 

adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas 

pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP 

Tahun 2012 menyatakan Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) 

tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ayat (2) 

pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 

(dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.
18

 

Dalam hukum Islam yang menunjukan seseorang sudah Balig atau belum 

baliq tidak didasarkan pada batas usia, melaikan didasarkan atas tanda-tanda 

tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan 

kewajiban melaksanakan syar‟i. Seseorang dikatagorikan Mukallaf, yaitu 

seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita 

muslimah berakal dan balig. 
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Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi basah dan 

wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayidz, adalah anak kecil yang belum 

balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu 

Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak 

masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun. 

Berdasarkan beberapa pengertian anak-anak di atas peneliti dapat 

menyimpulkan mengenai pengertian anak yaitu bahwa anak adalah seseorang 

yang berusia di bawah 17 tahun. 

4. Pengertian Pola Pembinaan 

Muhammad Hafizh mengatakan bahwa “pola pembinaan adalah suatu 

kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada dan 

dilakukan secara berulang-ulang”.
19

 Sementara itu Charriniza Graha juga 

mengatakan bahwa “pola pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara 

dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan 

sebagaimana seharusnya”.
20

 Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, 

pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang 

dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang 

telah direncanakan. 
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Pembinaan anak adalah bagian dari proses sosialisasi yang paling penting 

dan mendasar, karena cara pembinaan anak berfungsi untuk mempersiapkan anak 

untuk menjadi warga masyarakat.Wagne dan Funk sebagaimana dikutip 

Muhammad Hafizh menyebutkan bahwa “membina itu meliputi menjaga serta 

memberi bimbingan menuju pertumbuhan kearah kedewasaan”.
21

 Pengertian lain 

diutarakan oleh Webster sebagaimana dikutip Charriniza Graha mengatakan 

bahwa “pola pembinaan itu merupakan bimbingan menuju ke pertumbuhan ke 

arah kedewasaan dengan memberikan pendidikan, makanan, dan sebagainya 

terhadap mereka yang di bina”.
22

 Dengan demikian pembinaan anak yang 

merupakan bagian dari sosialisasi pada dasarnya berfungsi untuk 

mempertahankan kebudayaan dalam suatu masyarakat tertentu. 

Whiting dan Child sebagaimana dikutip Muhammad Azmi menjelaskan 

bahwa dalam proses pola pembinaan anak harus diperhatikan yaitu orang-orang 

yang membina dan cara-cara penerapan larangan dan keharusan yang 

dipergunakan. Menerapkan larangan maupun keharusan terhadap pola pembinaan 

anak beraneka ragam. Tetapi pada prinsipnya cara pembinaan anak setidak-

tidaknya mengandung sifat pengajaran (instructing), pengganjaran (rewarding), 

dan pembujukan (inciting).
23
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Pola pembinaan anak tidak akan sama bentuknya di setiap keluarga dan 

setiap suku. Pola pembinaan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yang 

didukung pula oleh faktor pendidikan, faktor stratifikasi sosial, faktor ekonomi, 

dan faktor kebiasaan hidup orangtua dalam keluarga tersebut. Selain itu faktor 

lingkungan misalnya tempat tinggal ataupun sistem kekerabatan pada suatu 

masayarakat sekitarnya juga turut mempengaruhi pola pembinaan yang 

diterapkan dalam suatu keluarga. 

Pada masa pembinaan, lingkungan pertama yang berhubungan langsung 

dengan anak adalah orangtua. Pertumbuhan seorang anak berada dibawah asuhan 

dan perawatan orangtua. Hal ini lah yang menyebabkan orangtua merupakan 

dasar pertama bagi pembentukan kepribadian anak. Melalui orangtua, anak akan 

beradaptasi dengan lingkungannya dalam proses pengenalan lingkungan 

sekitarnya. Pengembangan seorang anak telah diletakkan di tangan orangtua 

melalui pembinaan anak sejak anak itu memulai kehidupannya sebagai mahkluk 

sosial. Masa anak-anak merupakan sangat penting dalam pembentukan karakter 

seorang individu, karena pada masa ini orangtua akan menanamkan norma, nilai, 

kebiasaan, sifat-sifat, dan aturan-aturan yang berlaku yang akan mempentuk pola 

tingkah laku yang diharapkan masyarkat. 

Secara teoritis menurut Baumrind sebagaimana dikutip Muhamad Abdul 

Kadir mengatakan bahwa pola pembinaan anak terdiri dari tiga bentuk yaitu pola 
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pembinaan otoriter, pola pembinaan demokratis dan pola pembinaan permisif.
24

 

Berikut peneliti jelaskan secara rinci. 

a. Pola Pembinaan Otoriter 

Dalam pembinaan otoriter ini orangtua memiliki kaidah-kaidah dalam 

peraturan-peraturan yang kaku dalam membina anaknya. Pola pembinaan ini 

identik dengan hukuman dan tingkah laku anak akan dikekang secara kaku dan 

dan tidak ada kebebasan berbuat kecuali perbuatan yang sudah di tetapkan oleh 

peraturan. Dengan demikian anak tidak memperoleh kesempatan untuk 

mengendalikan perbuatannya.  

Muhamad Abdul Kadir menjelaskan bahwa perilaku orangtua dalam 

berinteraksi dengan anak bercirikan tegas, suka menghukum, anak dipaksa untuk 

patuh terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh orangtua tanpa merasa perlu 

menjelaskan kepada anak apa guna dan alasan dibalik aturan tersebut, serta 

cenderung mengekang keinginan anaknya.
25

 Pola pembinaan otoriter dapat 

berdampak buruk pada anak, yaitu anak merasa tidak bahagia, ketakutan, tidak 

terlatih untuk berinisiatif (kurang berinisiatif), selalu tegang, cenderung ragu, 

tidak mampu menyelesaikan masalah (kemampuan problem solving-nya buruk), 

kemampuan komunikasinya buruk serta mudah gugup, akibat seringnya mendapat 

hukuman dari orangtua. Anak menjadi tidak disiplin dan nakal, pola pembinaan 
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seperti ini anak diharuskan untuk berdisiplin karena keputusan dan peraturan ada 

ditangan orangtua. 

b. Pola Pembinaan Demokratis 

Pola pembinaan demokratis merupakan pola asuh yang bercirikan adanya 

hak dan kewajiban orangtua dan anak adalah sama dalam arti saling melengkapi, 

anak dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendiri agar 

dapat berdiplin. Orangtua yang menerapkan pola pembinaan demokratis banyak 

memberikan kesempatan kepada anak untuk berbuat keputusan secara bebas, 

berkomunikasi dengan lebih baik, mendukung anak untuk memiliki kebebasan 

sehingga anak mempunyai kepuasan sedikit menggunakan hukuman badan untuk 

mengembangkan disiplin. Orangtua menggunakan diskusi, penjelasan, dan 

alasan-alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta untuk 

mematuhi semua aturan. 

Lebih lanjut Muhamad Abdul Kadir menjelaskan bahwa pada pola 

pembinaan demokratis orangtua lebih menekankan aspek penididikan ketimbang 

aspek hukuman. Hukuman hanya diberikan ketika anak-anak menolak perbuatan 

yang harus dilakukan secara sengaja namun tidak menggunakan kekerasan dan 

ketika anak melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang patut ia laksanakan 

maka anak tersebut akan memperoleh pujian dari orangtua. Orangtua demokratis 

adalah orangtua yang berusaha untuk menumbuhkan kontrol dari dalam diri 
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sendiri. Pola pembinaan demokratis dihubungkan dengan tingkah laku anak-anak 

yang memperlihatkan emosional positif, sosial, dan pengembangan kognitif.
26

 

c. Pola Pembinaan Permisif 

Pola Pembinaan Permisif merupakan pola asuh yang orangtuanya bersikap 

membiarkan atau mengizinkan setiap tingkah laku anak, dan tidak memberikan 

hukuman kepada anak. Muhamad Abdul Kadir menjelaskan bahwa Pola Permisif 

ditandai oleh sikap orangtua yang membiarkan anak mencari dan menemukan 

sendiri tata cara yang memberikan batasan-batasan dari tingkah lakunya. Pada 

saat terjadi hal yang berlebihan barulah orangtua bertindak. Pada pola pembinaan 

ini pengawasan menjadi sangat longgar.
27

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan 

merupakan pola interaksi pembinaan antara anak dengan orangtua yang meliputi 

bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, dan lain 

sebagainya) atau pun kebutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga 

norma-norma keagamaan yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup 

selaras dengan lingkungan. 

5. Konsep Pengasuhan dalam Islam 

Secara bahasa hadhanah berasal dari kada “hidan”, artinya: lambung. 

Seperti kata “hadhanah ath-thaairu baidhahu”, artinya burung itu mengapi telur di 
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bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya.
28

 

Para ahli fikih mendefinisikan “hadhanah‟ yaitu melakukan pemeliharaan anak-

anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, 

tetapi belum mumayyiz. Tanpa perintah darinya menyediakan seesuatu yang 

menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, 

mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi 

hidup dan memikul tanggung jawabnya.
29

  

Pengasuhan anak ini sangat urgen dan wajib, mengingat bahwa 

pengabaian terhadap anak sama halnya menjerumuskan generasi masa depan 

dalam keterpurukan dan degradari dari beragam dimensi baik itu kasat mata 

atapun yang tidak terlihat.  Konsep hadhanah/pengasuhan dalam Islam pada 

hakikatnya merupakan pemenuhan hak bagi anak-anak yang masih kecil. Karena 

mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang 

yang mendidiknya. Ibu merupakan orang yang paling diutamakan dalam 

mengemban amanat pengasuhan tersebut. 

Walaupun demikian, subtansi dari pengasuhan ini adalah pemenuhan hak 

anak baik itu pendidikan, jasmani maupun rohani yang sudah semestinya mereka 

dapatkan ketika terlahirkan di muka bumi ini. Spirit ini selaras dengan prinsip 

anak dalam Islam yang melihat aspek kuatitas dan kualitas dari setiap anak 

sebagai generasi yang hidup hari ini dan masa depan. Oleh karena itu pelaksanaan 
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pengasuhan ini tidak boleh terlewatkan, karena pelompatan siklus hidup seorang 

anak akan melahirkan sosok pribadi kurang utuh, alias karbitan. 

Madzhab Maliki sebagaimana dikutip Abdu Ar-Rahma Al-Jaziri 

menjelaskan bahwa pengasuhan anak di mualai sejak lahir hingga menginjak 

umur baligh. Madzhab Syafi‟iyyah, tidak mengenal rentang waktu pengasuhan, 

karena waktu yang di tentukan tidak di kenal. Madzhab Hambali, bahwa jenjang 

pengasuhan terhitung sejak dilahirkan hingga menginjak umur tujuh tahun.
30

 

Al-Hasan Sabiq sebagaimana dikutip Zakiah Darajat menjelaskan bahwa 

Didiklah anak-anakmu! Didiklah mereka dan pahamkanlah ajaran agama kepada 

mereka!”. Beliau juga berkata: bahwa saya telah mendengar guruku (Ibnu 

Taimiyyah) almarhum berkata: Ibu-bapak memperebutkan anaknya yang kecil 

pada beberapa pengadilan. Lalu ia pilih bapaknya. Maka ibunya berkata kepada 

Hakim: “Cobalah Tuan tanya megapa ia pilih bapaknya!”, lalu hakim bertanya 

dan si anak ini menjawab: “Ibuku setiap hari menyuruhku belajar mengaji dan 

guru mengajiku suka memukulku, sedangkan bapakku membiarkan aku bermain 

dengan teman-teman”. Lalu hakim memutuskan ibunyalah yang lebih berhak 

untuk mengasuh si anak.
31

  

Dari dialog di atas, semangat dalam pengasuhan adalah untuk kepentingan 

anak dan masa depannya. Jadi dalam pengasuhan selain memelihara anak juga 

harus mendidik mereka dalam memproyeksikan kebaikannya di hari depan. 
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Demikian pula bagaimana hukum Islam juga mengatur bagaimana ketatnya aturan 

dalam kasus berpindahnya pengasuh dari suatu tempat ketempat lain yang 

memiliki fungsi kontrol dalam masa pengasuhan ini agar pengasuh tidak semena-

mena dan memenuhi kewajiban dalam pengasuhan itu sendiri.        

Ahmad Fu‟adi al-Ahwani sebagaimana dikutip oleh Samira Jamil Miski 

menjelaskan bahwa pendidikan dalam Islam sesungguhnya berkisar seputar: (1) 

Membangun akidah/tanmiyatu al-‘aqidah. (2) Menjernihkan jiwa/ tashfiyatu ar-

ruuh. (3) Membentuk kepribadian (disiplin)/tahdzifu an-nafs. (4) Membangun 

akhlak/taqwiimu al-kholqi. (5) Melatih akal/tatsqiifu al-‘aql. (6) Pendidikan 

Jasmani/taqwiyatu al-jismi. (7) Melengkapinya dengan perangai budi pekerti yang 

umum/at-tahalli bi al-adabi al-ijtimaaiyyati as-saamiyyati.
32

  

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep pendidikan dalam Islam 

secara umum berkisar seputar pedidikan agama, akhlak, ilmu, dan raga/jasmani. 

Tanpa membenturkan satu-sama lain. Demikianlah uraian singkat tentang 

pengasuhan, yang memuat didalamnya fungsi pemeliharaan dan pendidikan yang 

merupakan hak anak. Dari sini diharapkan dapat melihat bagaimana yang 

diidealkan dalam Islam sehingga dapat kita ketahui apa yang seharusnya di 

peroleh setiap anak. 
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B. Deskripsi Keluarga Beda Agama 

1. Pengertian Keluarga 

Tumbuh kembangnya beberapa aspek manusia baik fisik atau psikis, 

sosial dan spiritual, yang paling menentukan bagi keberhasilan kehidupannya, 

sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang 

kondusif menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, penyesuaian diri, 

kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral, juga peningkatan 

kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran 

kemanusiaan. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal 

dan dekat dengan anak, hal ini menjadikan peranan keluarga dalam pendidikan 

dan proses pembentukan pribadi tampak dominan. Karena pada dasarnya 

manusia itu memiliki potensi yang positif untuk berkembang akan tetapi 

potensi itu bisa teraktualisasikan atau tidak, sangat ditentukan oleh peran 

pendidikan dalam keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

pengertian keluarga dimaknai sebagai. 

1) Ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, seperti seluruh 

keluarganya pindah ke Bandung. 2) orang seisi rumah yang menjadi 

tanggungan batih,  seperti ia pindah ke Jakarta bersama keluarganya. 3) kaum 

keluarga sanak saudara, kaum kerabat, seperti ia sering berkunjung ke Jakarta 

karena banyak keluarganya tinggal di sana; 4) satuan kekerabatan yg sangat 

mendasar dalam masyarakat.
33

 

 

Sigmund Freud sebagaimana dikutip Sri Lestari menjelaskan bahwa 

“pada dasarnya keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. 
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Keluarga merupakan manifestasi dari pada dorongan seksual sehingga landasan 

keluarga itu adalah kehidupan seksual suami isteri”.
34

 Pengertian Sigmund Freud 

dapat difahami bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang (rumah tangga) 

yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan 

terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif 

keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. 

Pengertian lainnya tentang definisi keluarga menurut para ahli yaitu 

Duvall dan Logan menjelaskan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan 

ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, 

mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, 

emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Sedangkan Bailon dan Maglaya 

menjelaskan bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam 

satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. 

Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-

masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.
35

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas jika ditelaah memiliki 4 

karateristik dalam keluarga meliputi:  

a. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, 

perkawinan atau adopsi. 
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b. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai 

peran sosial: suami, istri, anak, kakak dan adik. 

c. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap 

memperhatikan satu sama lain. 

d. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan 

perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 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.  

2. Pengertian Agama 

Pengertian agama dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) yang menjelaskan bahwa:  

Agama atau ajaran merupakan sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata 

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

lingkungannya, seperti  agama Islam, agama Kristen, agama Buddha.
36

 

 

Saefudin menjelaskan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, 

agama yang berarti tradisi atau A berarti tidak, GAMA berarti kacau. Sehingga 

agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan 

untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu.
37
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M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa “agama adalah suatu sistem yang 

terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal 

yang suci”.
38

 Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk 

terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani 

yang sempurna kesuciannya. Sedangkan menurut Bahrun Rangkuti sebagaimana 

dikutip Pratiwi mengatakan bahwa “agama berasal dari bahasa Sansekerta; a-ga-

ma. A (panjang) artinya adalah cara, jalan, dan gama adalah artinya jalan, cara-

cara berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada Tuhan”.
39

 

Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, 

agama dalam bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang 

bisa disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din. Harun 

Nasution menjelaskan bahwa Agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang 

terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi 

kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan 

bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.
40

 

Berikut ini peneliti paparkan pengertian agama menurut para ahli yaitu 

Menurut Sutan Takdir Alisyahbana agama adalah suatu system kelakuan dan 

perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia 

kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian 
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member arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. 

Sedangkan Sidi Gazalba, menjelaskan bahwa religi (agama) adalah kecendrungan 

rohani manusia, yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi 

segalanya, makna yang terakhir, hakekat dari semuanya itu.
41

 

Pendapat para pakar di atas kalau ditelusuri lebih mendalam, memiliki 

titik persamaan. Semua menyakini bahwa agama merupakan : 

a. Kebutuhan manusia yang paling esensial. 

b. Adanya kesadaran di luar diri manusia yang tidak dapat dijangkau olehnya. 

c. Adanya kesabaran dalam diri manusia, bahwa ada sesuatu yang dapat 

membimbing, mengarahkan, dan mengasihi di luar jangkauannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama 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. 

3. Pengertian Keluarga Beda Agama  

Pada hakikatnya, keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun 

tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah 

dengan keturunannya yang merupakan suatu satuan yang khusus.
42

 Maka dalam 

keluarga berbeda agama ini terdapat ikatan pernikahan, kekerabatan, dan adopsi.  
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Afny Hanindya menjelaskan bahwa keluarga berbeda keyakinan agama 

(Interfaith Family) merupakan sekelompok orang yang terkait melalui hubungan 

(penikahan, adopsi, ataupun kelahiran) yang saling berbagi satu sama lain serta 

para anggota keluarganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang 

berbeda.
43

 

Robinson sebagaimana dikutip Khairuddin menjelaskan bahwa keluarga 

berbeda keyakinan agama memiliki setidaknya dua keyakinan dalam keluarga 

tersebut, misalnya dalam keluarga tersebut ayah beragama Islam sedangkan ibu 

beragama kristen. Selain pada pebedaan agama yang dianut dalam keluarga 

tersebut, hal yang membedakan keluarga ini dengan keluarga pada umumnya 

adalah ikatan pernikahan berbeda keyakinan (agama) yang disebut juga interfaith 

marriage, mixed marriage, mixed faith marriage, atau interreligious marriage.
44

  

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Wahyono Darmabrata 

menjabarkan terdapat empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama 

agar pernikahannya dapat dilangsungkan yaitu sebagai berikut: 

a. Meminta penetapan pengadilan. 

b. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Pagi menikah sesuai 

agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. 

c. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Penundukan diri 

terhadap salah satu hukum agama mempelai lebih sering digunakan. 
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d. Menikah di luar negeri. Solusi terakhir adalah menikah di luar negeri. Banyak 

artis yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan 

perkawinan beda agama.
45

 

Keluarga berbeda keyakinan merupakan keluarga yang dibangun dengan 

pernikahan antar agama oleh pasangan suami dan istri. Dimana pernikahan antar 

agama yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang 

memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya. 

Maksudnya adalah perkawinan pasangan yang berbeda agama dan masing-masing 

tetap mempertahankan agama yang dianutnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga beda 

agama adalah keluarga yang berasal dari pasangan yang berasal dari iman yang 

berbeda, artinya pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama 

tersebut dan masing-masing tetap  mempertahankan agama atau keyakinan yang 

dianutnya. 

4. Sosialisasi Agama Anak Dalam Keluarga 

Vembriarto sebagaimana dikutip Khairuddin menjelaskan bahwa proses 

sosialisasi agama dalam keluarga yaitu proses akomodasi dengan mana individu 

menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau 

kebudayaan masyarakatnya. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari 

kebiasaan, sikap, ide-ide, nilai dan tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam 

masyarakat dimana ia hidup. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam 
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proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem 

dalam diri pribadinya.
46

 

Keluarga merupakan kelompok pertama yang akan mengenalkan nilai-

nilai kebudayaan kepada si anak dan dalam keluarga pula dialami antar aksi dan 

disiplin pertama yang dikenakan kepadanya dalam kehidupan sosial. Vembriarto 

sebagaimana dikutip Khairuddin menyatakan bahwa kondisi-kondisi yang 

menyebabkan pentingnya peranan keluarga dalam proses sosialisasi anak yaitu: 

Dalam keluarga juga terdapat tiga tujuan sosialisasi keluarga yaitu sebagai 

berikut: 

a. Penguasahan diri merupakan proses mengajar anak untuk menguasai diri 

dapat dimulai dengan melatih anak misalnya tentang disiplin beribadah dan 

penguasaan diri secara emosional. Tuntutan sosial ini merupakan pelajaran 

yang paling berat dalam masyarakat.  

b. Mengajarkan mengenai nilai-nilai dapat dilakukan secara bersamaan dengan 

latihan penguasaan diri. Nilai-nilai merupakan dasar dalam diri seseorang 

sehingga keluarga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai 

tersebut.  

c. Mempelajari mengenai peranan sosial ini terjadi melalui proses interaksi 

sosial yang terjadi dalam keluarga. Setelah anak mengalami perkembangan 

kesadaran diri sendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain, maka 
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anak akan mulai mempelajari peranan sosialnya yang sesuai dengan gambaran 

tentang dirinya.
47

 

Bentuk sosialisasi berbeda-beda dari setiap tahap kehidupan individu 

dalam siklus kehidupannya. Pada masa kanak-kanak orangtua mempunyai 

tanggung jawab yang besar dalam mengajarkan tentang kehidupan kepada 

mereka. Kewajiban orangtua dalam proses sosialisasi di masa kanak-kanak ini 

adalah untuk membentuk kepribadian anak-anaknya. 

Sosialisasi agama merupakan proses interaktif antar kelompok sosial yang 

mempengaruhi keyakinan dan pemahaman keagamaan individu. Orang-orang 

berinteraksi dengan berbagai kelompok sosilal yang berbeda, dengan orang-

orang, organisasi, dan prefensi agama. Prefensi ini membentuk menginformasikan 

komitmen terhadap organisasi keagamaan. Individu mempunyai pengaruh 

terhadap sosialisasi pengalaman dan pemahaman keagamaan untuk meningktkan 

iman dan religiositas (keberagamaan) masyarakat. Sebaliknya, individu juga 

memiliki hak yang cukup untuk menolak sosialisasi preferensi agama. Sosialisasi 

tentang preferensi agama jelas penting, terutama dalam interaksi antara 

masyarakat yang satu dengan yang lain serta interaksi antar individu dengan 

organisasi. 

Keluarga merupakan masyarakat terpenting di dalam penyebaran agama 

karena penyebaran simbol-simbol dasar keagamaan di dalam jiwa terjadi pada 

proses sosialisasi di masa kanak-kanak. Sering terjadi juga bahwa keluargalah 
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yang menyebarkan penafsiran dasar simbol-simbol dan rumusan-rumusan 

pernyataan iman yang sederhana dari warisan keagamaan. Namun demikian tidak 

ada jaminan akan adanya keselarasan antara penataan simbol, pernyataan iman, 

dan isyarat-isyarat penafsiran yang diterima seorang anak. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa agama sangat erat 

hubungannya dengan pengalaman masa kanak-kanak, sehingga pemberontakan 

terhadap orangtua sering mencakup pemberontakan terhadap agama. Semakin 

menyenangkan suasana keagamaan dalam keluarga maka akan semakin besar 

pula kemungkinan seorang anak mempunyai pengalaman akan kebaikan. 

Sehingga citra keagamaan yang hangat muncul di dalam keluarga tersebut. Oleh 

karena itu, keluarga merupakan lembaga utama dalam sarana sosialisasi agama 

yang pertama bagi seorang anak. Ayah lebih banyak mempengaruhi anak 

dibandingkan ibu, namun isteri lebih banyak mempengaruhi suaminya. sehingga 

sosok ibu dianggap figur yang paling tepat dalam proses sosialisasi agama kepada 

anak-anaknya. Sehingga ibu diharapkan lebih menguasai tentang keagamaan 

sedangkan ayah menguasai bidang politik, karena ibu merupakan sosok yag ahli 

dalam sosio-emosional sehingga dapat membentuk hubungan sosial agama dalam 

keluarga. 

5. Problematika Pembianaan Agama Anak Dalam Keluarga Beda Agama  

Perkawinan dalam keluarga yang orangtua berbeda agama sedikit banyak 

berdampak pada anak itu sendiri. Kebanyakan dari anak-anak mereka menjadi 

binggung dalam menentukan arah kebenaran agama yang dia yakini sehingga 
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tidak jarang terjadi konversi agama setelah menginjak dewasa. Keluarga yang 

pada dasarnya memiliki peran mendidik, memberi pengayoman, dan pembinaan 

utamanya dalam pembinaan agama tidak banyak didapat dalam lingkungan 

keluarganya, justru lingkungan yang mendorong mereka menjadi sosok penganut 

agama yang taat. Kenyataan tersebut hendaknya diperhatikan, anak-anak 

memerlukan tuntunan dan bimbingan, sejalan dengan tahap perkembangan yang 

mereka alami. 

Menjadi sebuah keluarga yang berbeda keyakinan agama bukan lah suatu 

hal yang mudah dijalani. Banyak hal yang harus dihadapi dalam menjalani dan 

mempertahankan keluarga dengan didasari dua keyakinan agama dalam satu 

rumah tangga. banyak permasalahan yang dihadapi anggota keluarga tersebut 

dalam kehidupan mereka. Masalah yang dihadapi tidak hanya masalah yang 

berasal dari luar keluarga seperti masalah pandangan negatip lingkungan sekitar 

terhadap keluarga beda agama tetapi juga berasal dari diri masing-masing 

keluarga tersebut.  

Khairuddin menjelaskan bahwa sebagai orangtua perasaan sedih sering 

muncul ketika harus melihat keluarga lain yang dapat berkumpul dengan seluruh 

anggota keluarga dalam melakukan ibadah, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh 

keluarga yang beda agama. Saat itu lah muncul konflik yang terjadi dalam diri 

keluarga yang beda agama tersebut. Dimana terjadi sebuah benturan antara 

perbedaan keyakinan, opini, nilai keinginan, pendapat, dan perbedaan tujuan. 

Benturan-benturan tersebut muncul akibat kejujuran, perbedaan adanya 
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kesalahpahaman, kemarahan atau bahkan adanya harapan yang tidak terpenuhi 

dari seseorang atau situasi yang ada.
48

 

Konflik interpersonal yang berkaitan dengan perbedaan agama yang 

dialami antara orangtua jarang terjadi. Karena mereka merasa bahwa jalan 

tersebut merupakan keputusan mereka jadi segala konsewensi yang dihadapi 

setelah pengambilan keputusan ini sudah diperkirakan sejak awal. Sehingga 

mereka pada umumnya telah siap menghadapi apapun dan tidak 

mempermasalahkan perbedaan yang ada dalam keluarga. Yang terpenting bagi 

mereka adalah saling menghargai dan menghormati. 

Sebagai keluarga yang berbeda agama, masalah yang dihadapi pada 

keluarga ini tidak hanya terjadi pada orangtua saja namun juga anak. Dengan 

perbedaan agama yang terjadi dalam keluarga, maka hal ini juga menimbulkan 

masalah keagamaan pada anak. Masalah keagamaan yang dihadapi oleh anak 

adalah masalah memilih agama dan masalah menjalankan agam itu sendiri. 

Walaupun mereka diberikan kebebasan namun ada banyak pertimbangan yang 

dilakukan mereka sebelum akhirnya memilih agama yang mereka yakini. 

Sebagaimana yang dipaparkan Su‟adah menjelaskan bahwa sedikit tidaknya ada 

beberapa problematika yang diahadapi anak dalam keluarga yang beda agama 

yaitu sebagai berikut: 

1. Masalah yang dihadapi anak dalam keluarga beda agama mulai dari mengenai 

perbedaan agama dalam keluarga, penerapan ajaran agama itu sendiri, dan 
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pemilihan agama tersebut. Semua ini tergolong menjadi konflik batin karena 

berasal dari diri anak itu sendiri. Masalah perbedaan agama yang terjadi 

dalam keluarga sulit diterima oleh anaknya.  

2. Masalah penerapan ajaran agama yang di sosialisasikan oleh orangtuanya juga 

menjadi masalah bagi anak-anak dari keluarga berbeda keyakinan. Anak-anak 

merasa tidak yakin dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mereka merasa apa 

yang mereka lakukan itu belum benar. Selain itu mereka merasa sungkan 

kepada orangtuanya jika tidak melaksanakan ibadah yang diajarkannya.  

3. Masalah yang di sering dihadapi oleh anak-anak yang berasal dari keluarga 

berbeda keyakinan ini adalah adanya rasa bingung saat akan memilih agama 

yang akan mereka anut.
49

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa masalah perbedaan 

keyakinan pada keluarga yang beda agama harus menyadari bahwa hal tersebut 

merupakan konsekwensi dari keputusannya untuk menikah berbeda keyakinan 

agama. Perbedaan agama yang ada dalam keluarga tersebut membentuk batasan 

pada keluraga mereka untuk berkumpul dalam suatu kesempatan tertentu seperti 

melaksanaakan ritual agamanya masing-masing. Konflik yang dialami oleh 

orangtua  ketika menjalankan keluarga berbeda keyakinan agama ini membuatnya 

berharap agar anak-anaknya kedepannya tidak memilih jalan yang sama dengan 

apa yang dipilihnya.  
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C. Penelitian Relevan 

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang 

telah dilakukan terkait pola pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Kurniawan dengan judul penelitian 

“Perhatian Orangtua Pada  Aktifitas  Keagamaan Anak  di  Kelurahan  

Landono  Kabupaten  Konawe Selatan”. Hasil penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa Perhatian orangtua di Kelurahan Landono dalam 

bentuk membimbing anak, mengawasi anak, mengontrol anak, membiasakan 

perbuatan yang baik kepada anak, memberikan teladan yang baik kepada 

anak, dan memenuhi kebutuhan anak. Masih ada beberapa hal yang perlu 

dibenahi dan ditingkatkan seperti pengawasan, kontrol dari orangtua dan 

memberikan teladan yang baik kepada anak. Aktivitas keagamaan anak di 

Kelurahan Landono meliputi keaktifan mengikuti TPA, melaksanakan ibadah 

shalat, dan memiliki kebiasaan yang baik seperti masuk dan keluar rumah 

mengucapkan salam, dan memulai segala aktifitasnya dengan membaca 

basmalah. Tiga faktor yang dapat menjadi penghambat perhatian orangtua 

pada aktifitas keagamaan anak yaitu anak, orangtua dan lingkungan.
50

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khunatul Fitriyah dengan judul penelitian 

“Perbandingan Pola Pembinaan Keagamaan Anak Pada Keluarga Petani Dan 

Buruh Pabrik (Studi Di Dusun Klurahan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang 
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Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Pola 

Pembinaan keagamaan anak-anak di Dusun klurahan baik keluarga petani 

maupun keluarga buruh pabrik, sebagian besar dilakukan oleh keluarga 

mereka. Namun ada juga yang diserahkan kepada lembaga formal maupun 

nonformal. Pembinaan keagamaan yang dilakukan meliputi tiga aspek yaitu 

pembinaan aqidah, akhlak, ibadah dan metode yang digunakan orangtua 

dalam menyampaikan materi pendidikan meliputi metode keteladan, 

pembiasan, nasehat dan pengawasan. Sedangkan metodenya yaitu dengan 

menggunakan metode pembiasaan dan latihan yang menyangkut bidang 

ibadah. Persamaan dalam pola pembinaan keagamaan anak yaitu pembinaan 

yang dilakukan orangtua pada keluarga petani dan buruh pabrik dimulai sejak 

kecil sesuai denagn tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. 

Dan dengan membiasakan pemberian materi dan metode pendidikan kepada 

anak. Sedangkan perbedaannya yaitu pada keluarga petani dalam setiap 

mengambil solusi orangtua selalu memberi motivasi pada anak-

anaknya,tetapi pada keluarga buruh pabrik anak yang tidak mau menuruti 

perintah orangtua, maka anak diberi peringatan bahkan sampai memberi 

hukuman misalnya menjewer anak.
51
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Ratnasari Karo-Karo dengan judul 

penelitian “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Yang Berbeda Keyakinan 

Agama (Studi di Desa Bintaro Sukorejo, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten 

Magelang)” Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Konflik yang 

dihadapi keluarga berbeda keyakinan ini terbagi menjadi dua yaitu konflik 

sebelum menikah dan konflik setelah menikah. Konflik sebelum menikah 

pada umumnya berasal dari keluarga yaitu berkaitan tentang restu orangtua 

terhadap perinkaha tersebut. Konflik setelah menikah berkaitan tentang 

masalah ekonomi, prinsip dan perbedaan pendapat, pandangan miring 

masyarakat terhadap keluarga tersebut, dan masalah sosialisasi perbedaan 

agama kepada anak. Kendala yang dihadapi dalam proses sosialisasi agama 

kepada anak adalah ketika anak sulit menerima keadaan keluarga yang 

memiliki dua agama dalam keluarga. Beberapa masalah yang dihadapi anak 

dalam keluarga ini mulai dari mengenai perbedaan agama dalam keluarga, 

penerapan ajaran agama itu sendrin, dan pemilihan agama tersebut.
52

 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, belum ada yang 

membahas tentang hal pola pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama 

di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe”. Kesamaan 

proposal penelitian ini terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang 
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pola pembinaan agama anak dalam keluarga beda agama. Namun persamaan 

tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari, 

rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin 

diteliti dalam proposal penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah, setting 

tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti  ingin mengungkapkan bagaimana pola pembinaan 

agama anak dalam keluarga beda agama di Desa Wawolemo Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe. Dengan memahami masalah pokok yang ingin 

dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah 

pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian 

ini bukan merupakan plagiat. 
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