
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial dan merupakan unit pertama dalam masyarakat. Dalam keluarga 

pulalah proses sosialisasi serta perkembangan individu mulai terbentuk. Keluarga 

sebagai pusat pendidikan yang pertama menjadi fase awal dan pondasi yang 

menentukan keberhasilan pendidikan selanjutnya, karenanya pendidikan dalam 

keluarga menjadi sentrum pendidikan alamiah yang berlangsung dengan penuh 

kewajaran dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya. (Basihanor, 2011. h, 2)  

Orang tua sebagai individu yang paling bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak, berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan 

kedudukan dan amanat yang telah diberikan Tuhan. Fungsi orang tua secara 

kodrati adalah membimbing anak-anaknya agar menjadi anak yang dewasa, 

berkehidupan yang layak, taat beragama, menjadi anak yang saleh, bahagia di 

dunia dan di akhirat. Sebagaiamana Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taḥrim 

ayat 6 yang berbunyi:  

 ..... يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُىا قُىا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم َناًرا

Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka…..(Al-Qur’ān. Terjmh. 2015 h. 560). 

Keinginan seperti ini merupakan kenginan alamiah yang secara fitrah telah 

dimiliki oleh orang tua. Hal ini disebabkan Allah telah menghembuskan sifat 

kasih sayang ke dalam setiap diri manusia sebagai modal dasar untuk menjadi 

khalifah di muka bumi. 
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Untuk mewujudkan hal yang demikian orang tua dituntut menciptakan 

rumah tangga yang harmonis antara kebutuhan fisik dan psikis. Kebutuhan fisik 

berupa pemenuhan seluruh kebutuhan keluarga baik berkenaan dengan sandang, 

pangan, dan papan, sedangkan kebutuhan psikis adalah menjadikan keluarga 

sebagai basis pendidikan sekaligus penghayatan agama bagi seluruh anggota 

keluarga. 

Peran orang tua dalam mendidik anak sejak dini melalui pendidikan 

keagamaan sangat penting, bahkan pembinaan mental terhadap anak dimulai sejak 

masa konsepsi(pra-natal), hal ini sesuai dengan konsep psikologi dan ajaran islam 

yang menyatakan bahwa kondisi kejiwaan seorang ibu yang sedang hamil sangat 

berpengaruh terhadap mental anak dikemudian hari (Netty Hartati dkk, 2004. h, 

22). 

Demikian pula latihan-latihan keagaamaan yang diajarkan sejak kecil akan 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tumbuh dan berkembangnya 

anak. Semakin banyak anak mendapatkan latihan-latihan keagamaan waktu kecil 

maka sewaktu dewasa nanti akan semakin merasa kebutuhan kepada agama. Oleh 

karena itu internalisasi nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri anak melalui 

lembaga keluarga menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan, apalagi keluarga 

merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. 

Dari semua proses pendidikan yang dijelaskan di atas, maka pendidikan 

nilai-nilai agama menjadi sesuatu yang sangat urgen di dalam rumah tangga. 

Pendidikan agama dalam keluarga dapat memberikan pengaruh besar bagi 

pembentukan karakter yang diharapkan. Hanya melalui proses internalisasi nilai, 
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baik berupa etika/moral atau nilai agama, maka seseorang akan tumbuh menjadi 

figure yang diharapkan. 

Nilai-nilai ajaran agama ini mudah dilakukan jika kedua orangtua 

memiliki keyakinan yang sama, dan sebaliknya, nilai ajaran agama akan sulit 

dilakukan apabila keduanya memiliki perbedaan keyakinan. Kondisi seperti ini 

membuat anak kesulitan dalam menentukan sikap dan keyakinannya. Hal ini 

disebabkan dominasi pengaruh kedua orang tuanya yang terkadang menimbulkan 

kebimbangan dalam jiwa anak. 

Realitas menunjukkan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang 

cukup besar memiliki keragaman agama, suku bangsa, adat istiadat dan bahasa 

sebagai ciri masyarakat majemuk. Kelurahan Uepai adalah salah satu desa atau 

kelurahan yang ada di Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara 

yang dihuni oleh penduduk dengan beragam suku dan agama. Oleh karenanya 

tidak mengherankan apabila dalam satu keluarga dihuni oleh anggota keluarga 

yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. 

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak 

dibolehkan. Merujuk pada undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, pasal 2 

ayat (1) Undang-undang perkawinan. “ Perkawinan adalah sah apbila 

dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Dari kalimat “menrut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” 

banyak diterjemahkan bahwa perkawinan hanya sahdalam konteks pasangan 

suami istri adalah seagama. Pemahaman ini yang menjadi rujukan formal para 

pelaksana hukum di Indonesia. 
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Namun, dalam realitas yang terjadi pernikahan beda agama masih saja 

terjadi dikalangan masyarakat Indonesia terutama di kelurahan Uepai. Masyarakat 

Kelurahan Uepai merupakan masyarakat yang dapat dikatakan heterogen karena 

berasal dari beragam agama. Mereka hidup bergotong-royong dan tolong-

menolong dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbaikan rumah penduduk, 

perbaikan jalan, fasilitas peribadatan dan lain-lain. Mereka hidup rukun dengan 

orang atau dengan komunitas agama yang berbeda, baik dalam keluarga maupun 

dalam masyarakat. Perbedaan agama dan kepercayaan tidak menjadikan 

masyarakat Klurahan Uepai  terpecah bela,. Masyarakat di kelurahan ini tetap 

hidup rukun dan damai, meskipun terdiri dari berbagai agama. Apalagi kebebasan 

memilih dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan sesuai dengan 

keyakinan masing-masing dijamin oleh negara sebagaimana yang termaktub 

dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Berdasarkan hasil dari obeservasi dan wawancara awal dari salah satu 

objek penelitian ditemukan fakta bahwa salah satu penyebab terjadinya perbedaan 

agama dalam keluarga ini disebabkan setelah menikah, kedua pasangan tetap 

mempertahankan agama masing-masing. Pada awalnya perkawinan semacam ini 

terjadi diakibatkan lahirnya kesepakatan bersama calon kedua mempelai untuk 

menganut salah satu agama (NF, Oktober 25, 2019). Akan tetapi perjalanan rumah 

tangga yang telah mereka arungi akhirnya tidak konsisten dengan janji yang 

mereka ikrarkan saat menikah. Akibatnya mereka kembali pada agama semula. 

Maka hadirlah keluarga dengan multi keyakinan dalam sebuah rumah tangga; 

seperti seorang suami beragama islam dan istri beragama Kristen dan sebagainya 
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sampai keluarga tersebut mempunyai keturunan. Keluarga tersebut terlihat tetap 

dapat bidup rukun walaupun berbeda keyakinan atau agamanya. 

Namun demikian dibalik realitas kehidupan keluarga beda agama yang 

tampak “rukun” tersebut sesungguhnya terdapat berbagai permasalahan atau 

problematika khususnya dalam pendidikan agama anak. Hal inilah yang terjadi di 

kelurahan Uepai, yaitu dalam satu keluarga terdapat multi agama (multi religion) 

sehingga anak menjadi bingung melihat perbedaan agama kedua orang tuanya. 

Berangkat dari kenyataan ini, peneliti bermaksud mengangkat fenomena 

pernikahan beda agama ini dalam konteks pendidikan agama dalam keluarga. 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe 

Provinsi Sulawesi Tenggara.” 

1.2.   Identifikasi Masalah 

Fokus penelitian ini adalah Pola Pendidikan Agama Islam Anak dalam 

Keluarga Beda Agama dengan penajaman fokus pada:  

1.2.1 Akhlak; 

1.2.2 Ibadah; dan  

1.2.3 Akidah.  

1.3.   Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian sebagaimana uraian di atas, maka fokus 

penelitiannya sebagai berikut:  

1.3.1 Bagaimana pola pendidikan agama Islam pada anak dalam keluarga 

beda agama di Kelurahan Uepai, Kabupaten Konawe? 
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1.3.2 Apa kendalayang dihadapi orangtua dalam mengajarkan pendidikan 

agama Islam dalam keluarga beda agama? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang ada, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana pola pendidikan agama dalam keluarga 

beda agama di Kelurahan Uepai, Kabupaten Konawe. 

1.4.2 Untuk mengetahui kendalayang dihadapi orangtua dalam mengajarkan 

pendidikan agama Islam dalam keluarga beda agama. 

1.5 Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang jelas tentang 

pola pendidikan agama anak dalam keluarga beda agama. Dari informasi tersebut 

dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu: 

1.5.1 Secara teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumbangan untuk 

memperkaya khazanah ilmiah, khususnya tentang bagaiman pola pendidikan 

agama anak dalam keluarga beda agama dan mengungkap secara detail pola 

pendidikan agama pada anak dalam keluarga yang kedua orangtuanya 

berbeda agama.  

1.5.2 Secara praktis  

a. Bagi keluarga 

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan untuk pembinaan 

keagamaan anak dalam keluarga beda agama. 
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2. Diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi orang tua untuk 

membina keagamaan anak khususnya pendidikan agama dalam keluarga 

beda agama agar anak tidak kebingungan memilih agama. 

b. Bagi Anak  

1) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika 

menghadapi pembinaan keagamaan yang didapatkan dari orangtua 

dalam keluarga beda agama. 

2) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dan kajian 

untuk meningkatkan pembinaan kegamaan dalam keluarga beda agama.  

3) Agar anak dapat menerapkan hukum-hukum agama dalam kehidupan 

sehari-harinya dan tidak kebingungan dalam memilih agama.  

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, 

maka dapat diuraikan definisi operasional sebagai berikut: 

1.6.1 Pola pendidikan agama anak beda agama yang dimaksud oleh peneliti  

adalah cara, bentuk atau model pendidikan yang dilakukan orang tua 

dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada anaknya. 

1.6.2 Keluarga beda agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dalam satu keluarga trdapat dua keyakinan seperti seorang suami 

beragama Islam dan istri beragama Kristen. 

 

 


