
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.   Pengertian Pola Pendidikan Agama Islam 

a.Pengertian Pola 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah corak, model, 

sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Online). (http:// http://kbbi.web.id/pola, diakses 01 Januari 2020). Pola atau dapat 

juga disebut dengan metode merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidik 

dalam menyampaikan nilai-nilai atau materi pendidikan pada peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan itu sendiri sebagai salah satu komponen penting 

dalam proses pendidikan.Pola adalah suatu bentuk pendidikan atau arah yang dipakai 

dan diterapkan orangtua dalam keluarga untuk membimbing, membina, dan mengarahkan 

anak-anak agar menjadi pribadi-pribadi yang matang dan dapat berdidir sendiri. 

(Sabirin, 2011, h. 47) Sabirin mengemukakan bahwa pola pendidikan keluarga 

adalah sebuah desain pendidikan yang menjadi patokan dasar orangtua dalam mendidik 

dan membimbing anak-anaknya kearah perkembangan yang lebih baik. 

b. Pengertian Pendidikan Agama dalam Keluarga 

Pendidikan menurut Theodore Mayer Greene yang dikutip oleh Ahmad 

Tafsir adalah usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan 

yang bermakna (Tafsir, 2004, h. 6). Menurut Munardji pendidikan adalah suatu 

proses penanaman suatu ke dalam diri manusia (Munardji, 2004, h. 5). Sedangkan 

menurut Syaiful Sagal pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan sepanjang hidup (Sagala, 2011, h. 1).  

http://kbbi.web.id/pasar
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Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah 

satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang 

mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. (Jalaludin, 

2003, h. 67). Ahli pendidikan islam mengartikan pendidikan dengan mengambil 

tiga istilah, yaitu: Ta’lim, Ta’dib, dan Tarbiyah. Muhammad Athiyyah dalam 

bukunya Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim mengartikan tarbiyah sebagai suatu upaya 

maksimal seseotang atau kelompok dalam mempersiapkan anak didik agar  bisa 

hidup sempurna, bahagia, cinta tanah air, fisik yang kuat, akhlak ayang sempuna, 

lurus dalam berpikir, berperasaan yang halus, terampil dalam bekerja, saling 

menolong dengan sesama, dapat menggunakan pemikirannya dengan baik melalui 

lisan maupun tulisan, dan mampu hidup mandiri (Budianto, 2019, h. 48). 

Menurut Charles E. Silberman pendidikan tidak sama dengan pengajaran, 

karena hanya menitik beratkan pada usaha pengembangan seluruh intelektualitas 

manusia. Sedangkan pendidikan berusaha mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian dan kemampuan manusia, baik dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Pendidikan mempunyai makna yang lbih luas dari pengajaran, tetapi 

pengajaran merupakan sarana yang ampuh dalam menyelenggarakan pendidikan 

(Sagala,2011, h. 5). 

Berdasarkan beberapa ketengan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah usaha untuk membimbing yang dilakukan secara sadar 

terhadap peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang baik. 

Yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha 

bimbingan dan asuahan terhadap anak agara nantinya setelah selesai dari 
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pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara 

keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya 

dapat mengamalkannya serta menjadikannya ajaran-ajaran agama Islam yang 

telah dianutnya sebagai pandangan hidupnya sehingga mendatangkan keselamatan 

di dunia maupun di akhiratnya kelak (Daradjat, 2008, h. 88). Berkaitan dengan 

pendidikan maka Islam telah memerintahkan menuntut ilmu sejak dari kandungan 

sampai ke liang kubur. Artinya sejak anak dalam kandungan sikap ibu, amal 

perbuatan ibu akan dapat mempengaruhi anak yang dikandungnya, setelah lahir 

ibulah yang pertama-tama mendidiknya, mengajarkannya berbicara, bersikap 

sopan santun yang baik. Jadi keluarga adalah lembaga pendidikan pertama.  

Adapun pendidikan agama Islam menurut para ahli, sebagai berikut: 

menurut Abdul Majid dan Dian Andayani pendidikan agama Islam adalah upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tutunan 

untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan dengan kerukunan 

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Majid, 

2005, h. 130). 

Menurut Zakiyah Daradjat pendidikan agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajrana agama islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan, yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

Sedangkan menurut Achmad patoni pendidikan agama Islam adalah usaha untuk 

membimbing ke arah pertumbuhan peserta didik secara sistematis dan pragmatis 
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supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat (Patoni, 2004, h. 15). 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulakn bahwa pendidikan agama 

Islam adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik baik itu 

guru maupun orangtua yang diarahkan untuk membentuk pribadi yang sempurna 

sesuai dengan ajaran Islam agar mereka hidup bahagia di dunia maupun di 

kahirat. 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri atas 

ayah, ibu, anak-anak serta kerabat lainnya (Fachrudin, 2011, h. 3). Lingkungan 

keluarga merupakan tempat dimana anak-anak dibesarkan dan merupakan 

lingkungan yang pertama kali dijalani oleh seorang anak dalam mengarungi 

hidupnya sehingga apa yang dilihat dan dirasakan oleh anak-anak di dalam 

keluarga akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang 

anak. 

Keluarga adalah suatu kesatuan  sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia 

sebagai makhluk sosial yang memilki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama 

ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat dan sebagaianya. Dalam 

perspektif sosiologi keluarga dalam artian luas meliputi semua pihak yang 

mempunyai hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit 

keluarga meliputi orang tua dan anak-anaknya (Yasin, 2008, h. 202). 

Keluarga sebagai institusi atau lembaga pendidikan ditujukan oleh hadits 

Nabi yang manyatakan bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan anak paling 

awal dan memberikan warna paling dominan bagi anak (Roqib, 2010, h. 133). 

Dalam keluarga inilah akan terjadi interaksi pendidikan yang akan menjadi 
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pondasi dalam pendidikanselanjutnya. Dengan demikian keluargalah yang 

memegang peran utama dan tanggungjawab terhadap pendidikan anaknya.  

Jadi pendidikan agama dalam keluarga adalah pendidikan yang diberikan 

anggota keluarga terutama orangtua kepada anaknya dalam lingkungan keluarga 

itu sendiri untuk membentuk kepribadian anak menjadi muslim dengan adanya 

perubahan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

c. Pengertian Anak 

Merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 

secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil maupun manusia 

yang belum dewasa.(Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 

5 Januari 2020). 

Menurut al-Ghazali, anak adalah amanat dari Allah SWT dan harus dijaga 

dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri pada 

Allah SWT. Semua bayi yang dilahirkan ke dunia bagaikan sebuah mutiara yang 

belum diukur dan belum berbentuk tapi amat bernilai tinggi. Maka kedua orang 

tuanyalah yang akan mengukir dan membentuknya menjadi mutiara yang 

berkualitas tinggi dan disenangi semua orang.( Mufathihatut Taubah, 2015, h. 

116-136). Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang di dalam dirinya diberi 

kelengkapan-kelengkapan psikologis dan fisik yang memiliki kecenderungan ke 

arah yang baik dan buruk. Allah SWT berfirman dalam al-Qur‟an surah asy-

Syams/91: 7-10: 

َْا ) ا َّٕ َيا َس َٔ ََْفٍس  َْا )7َٔ ا َٕ تَْق َٔ َْا  ا فُُجَٕز َٓ ًَ َٓ َْا  (8( فَأَْن ٍْ َشكَّا قَْد أَْفهََح َي

َْا9) ٍْ دَسَّا قَْد َخاَب َي َٔ  )  
Terjemahnya: 

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan 

kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya 
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beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan Sesungguhnya 

merugilah orang yang mengotorinya (Al-Qur’ān. Terjemh. 2015, h. 595). 
  

Ayat tersebut menjelaskan tanpa melalui proses pendidikan, manusia dapat 

menjadi makhluk yang serba diliputi oleh dorongan-dorongan nafsu jahat, ingkar 

dan kafir terhadap Tuhannya. Hanya melalui proses pendidikan manusia dapat 

dimanusiakan sebagai hamba Tuhan yang mampu menaati ajaran agama-Nya 

dengan penyerahan diri secara total. 

d. Pengertian Keluarga Beda Agama   

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. 

Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama mengatakan, bahwa keluarga 

memiliki peran pendidikan yaitu dalam menanamkan rasa dan sikap 

keberagamaan pada anak. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam 

usaha menanamkan rasa keagamaan pada anak (Jalaluddin, 1998, h. 201). 

Menurut Departemen Kesehatan RI 1998, keluarga adalah unit terkecil 

dari masyarakat, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang 

terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling 

kebergantungan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa keluarga 

adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu 

mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, nyaman 

dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan 

anggota( Sely Fajar Saputri,  h, 37). 

Salvicion dan Ara Celis, mengemukakan tentang pengertian keluarga 

adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan 
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pernikahan atau pengangkatan yang hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi 

satu sama lain, dan dalam perannya masing-masing menciptakan serta 

mempertahankan suatu kebudayaan (Sely Fajar Saputri, h, 39). 

Menurut Djamarah menuliskan bahwa keluarga adalah sebuah institusi 

pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. Sebagai komunitas masyarakat 

terkecil, keluarga memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan 

komunitas masyarakat yang lebih luas. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga 

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa 

anggota yang mempunyai hubungan darah dan turunan yang dibentuk dalam suatu 

ikatan pernikahan yang tinggal dan hidup bersama di dalam satu atap.  

Keluarga beda agama terbentuk karena pernikahan beda agama dan pindah 

agama. Pernikahan beda agama adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh 

orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Pernikahan beda agama sulit untuk dilangsungkan di Negara 

Indoonesia. Artinya sulit untuk mendapatkan pengakuan sah di depan hukum. 

Maka untuk mendapatkan pengakuan sah menurut Negara terkadang salah satu 

dari pasangan tersebut berpindah agama mengikuti agama pasangannya dan 

menikah sesuai agama yang dipilih. Akan tetapi setelah pernikahan tersebut 

mereka kembali ke agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 2 

Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dikakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” 

 



 

15 

 

e. Tujuan Pendidikan Agama dalam Keluarga 

Tujuan pendidikan adalah gambaran sasaran yang harus dicapai oleh anak 

sebagai obyek didik. Tujuan  pendidikan nasional yang dirumuskan yaitu tujuan 

yang menggambarkan secara umum kualifikasi warga Negara yang harus 

dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Pada hakikatnya 

tujuan umum pendidikan nasional adalah merupakan rumusan kualifikasi umum 

yang diharapkan dimiliki oleh setiap warna Negara setelah menyelesaikan suatu 

program pendidikan. 

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dijelaskan bahwa  tujuan pendidikan nasional adalah “ untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab” (Muhammad Anwar, 2015, h. 103). 

Rumusan tersebut menentukan arah pendidikan nasional yang berarti 

bahwa usaha pendidikan nasional harus terarah kepada terbinanya manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan 

nasional yang berdasarkan Pancasila sejalan dengan tujuan pendidikan agama 

islam karena bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang  No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional hanya dapat dibina melalui pendidikan agama 

yang intensif dan efektif. 
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Dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa tujuan pendidikan islam adalah untuk 

meninggikan derajat umat manusia, hal ini terdapat dalam surat Al-

Mujādalaḥ/58:11 ; 

َِْؼْمَ  َرَجَاٍۚ  و َاّللَاه مَِاٍ ....يَْرفَغِ ّللَاه   ََِّييَ  ََنوه ّ ِنْومهْ  َاََِّييَ  وهاوه ّ ّ

 وَْؼَامه َن َخِبير  

Terjemahnya: 

,,,,,,,,niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat (Al-Qur’ān. 

Perjmh.2015, h. 543). 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa tjuan pendidikan islam adalah untuk 

mencapai derajat yang lebih tinggi dan lebih baik dalam kehidupan di dunia dan 

di akhirat kelak. Adapun tujuan akhir dari pendidikan islam itu dapat dipahami 

dalam firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran ayat 102: 

 ٌَ ٕ ًُ َْتُْى ُيْسِه أَ َٔ ٍَّ ِإَلَّ  ٕتُ ًُ ََل تَ َٔ  ِّ َ َحقَّ تُقَاتِ ٍَ آَيُُٕا اتَّقُٕا َّللاَّ ا انَِّري َٓ  يَا أَيُّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

keadaan beragama Islam (Al-Qur’ān. Penjmh. 2015, h. 63). 

f. Pola Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga 

Pendidikan anak menurut pandangan islam yang harus dilakukan dalam 

keluarga adalah dengan menggunakan beberapa pola pendidikan. Pola atau dapat 

juga dikatakan sebagai metode merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai atau materi pendidikan pada peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri sebagai salah satu komponen 

penting dalam proses pendidikan. 

Pola atau metode pendidikan agama dalam islam pada dasarnya 

mencontoh pada perilaku Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga dan 

sahabatnya. (Mufathihatut Taubah, 2015, h. 122-136) Karena segala apa yang 
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dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan manifestasi dari kandungan 

Al-Qur’an. Adapun dalam pelaksanaannya, Nabi memberikan kesempatan kepada 

para pengikutnya untuk mngembangkan cara sendiri selama cara tersebut tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh 

Nabi. Di dalam Al-Quran disebutkan metode pendekatan sebagaimana yang 

difirmankan Allah SWT. dalam Q.S An-Naḥl/16:125. 

ْ  مٍََِتِ  َْهه ََْحَسوَِةۖ  َاَاٍِر ََْاْ ِػَظِة ّ َِْحْمَاِة َاّ ي ِهَي ّْرعه إََِٰى َسبِيِل َجم َِك مٍِ

ْهتَِدي َ  َْاه  وَْحَس ه و إَِن َجمََك ههَ  وَْػمَ ه مَِاْ  َضَل َػْ  َسِبيِمِه `ۖ َاههَ  وَْػمَ ه مٍِ
 

Terjemahnya: 

Suruhlah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk (Al-Qur’ān. Penejmh. 2015, h. 261 ). 

Berdasarkan firman di atas terdapat tiga metode pendidikan ajaran islam 

yaitu metode hikmah, metode maudhah al hasanah dan metode mujadalah. 

Pendidikan agama pada anak akan lebih efektif jika ada pola tertentu yang bisa 

dijadikan acuan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Adapun pola pendidikan 

agama Islam anak dalam lingkungan rumah tangga dapat dilakukan dengan empat 

bentuk, yaitu nasehat, keteladanan, pembiasaan dan pengawasan. 

a). Pendidikan Dengan Nasihat  

Nasihat adalah suatu bentuk penyampaian ajaran atau pendidikan agama 

kepada orang lain termaksud kepada anak yang ada dalam lingkungan keluarga. 

Pemberi nasihat dalam keluarga tentunya orang tuanya sendiri selaku pendidik 

bagi anak. Anak akan mendengarkan nasihat tersebut, apabila pemberi nasihat 

juga bisa memberi keteladanan. Sebab mnasihat saja tidak cukup bila tidak diikuti 

oleh keteladanan yang baik. Anak tidaka akan melaksanakan nasihat tersebut 
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apabila didapatinya pemberi nasihat tersebut juga tidak melaksanakannya. Anak 

tidak butuh segi teoritis saja, tapi segi praktislah yang akan mampu memberikan 

pengaruh bagi diri anak. 

Nasihat biasanya dilakukan untuk mengajaka anak kepada kabaikan dan 

mencekagah dari perbuatan kemungkaran. Pemberian nasihat sangat penting 

artinya bagi setiap anak agar dapat mengetahui mana perbuatan yang harus 

dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. 

Nasihat yang berpengaruh, membuka jalannya ke dalam jiwa secara 

langsung melalui perasaan. Setiap manusia (amak) selalu membutuhkan nasihat, 

sebab dalam jiwa terdapat pembawaan yang biasanya  tidak tetap, oleh karena itu 

kata-kata atau nasihat harus diulang-ulang.( Mufatihatut Taubah,2015, h. 128-

136). Nasihat akan berhasil atau dapa mempengaruhi jiwa anak, apabila orang tua 

mampu memberikan keadaan yang baik. Hal ini sesuai denga firman Allah SWT 

dalam QS. al-Baqaraḥ: 44; 

ٰٖ تَقَ  َك قَْد َََس َٓ ْج َٔ ّلِ  َٕ َْا ۚ فَ نِّيَََُّك قِْثهَحً تَْسَضا َٕ اِء ۖ فَهَُُ ًَ َك فِي انسَّ ِٓ ْج َٔ هَُّة 

 ٍَ ٌَّ انَِّري إِ َٔ َُْكْى َشْطَسُِۗ   ُجٕ ُٔ ا  نُّٕ َٕ ُْتُْى فَ َحْيُث َيا ُك َٔ ْسِجِد اْنَحَساِوۚ   ًَ َشْطَس اْن

 ِٓ ٍْ َزتِّ ٌَ أَََُّّ اْنَحقُّ ِي ٕ ًُ ٌَ أُٔتُٕا اْنِكتَاَب نَيَْعَه هُٕ ًَ ا َيْع ًَّ ُ تِغَافٍِم َع َيا َّللاَّ َٔ ْى ۗ   

Terjemahnya: 

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu 

melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membeca Kitab (Taurat)? 

Tidakkah kamu mengerti? (al-qur’ān. Penjmh. 2015, h. 07) 

Agar harapan orang tua terpenuhi yakni anak megikuti apa-apa yang telah 

diperintahkan dan yang telah diajarkannya, tentu disamping memberikan nasihat 

yang baik juga ditunjang dengan teladan yang baik pula. Karena pembawaan anak 

mudah terpengaruh oleh kata-kata yang didengarnya dan juga tingkah laku yang 

sering dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. 
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b). Pendidikan dengan Keteladanan  

Selain dalam bentuk nasihat maka dalam mendidik anak harus diikuti 

dengan sikap keteladanan orang tua terhadap anaknya dalam kehidupan sehari-

hari. Yaitu suatu pola atau metode pendidikan dengan cara memberikan contoh 

kepada anak didik, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan 

merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah SAW dan 

dianggap paling banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penyampaian isi 

dakwahnya. Sebagai umat islam sudah seharusnya mencontoh perilaku Nabi 

Muhammad SAW, karena dalam dirinya telah ada keteladanan yang 

mencerminkan ajaran Al-Qur’an. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS. al-

Aḥzāb: 21; 

 َ ٌَ يَْسُجٕ َّللاَّ ٍْ َكا ًَ جٌ َحَسَُحٌ ِن َٕ ِ أُْس ٌَ نَُكْى فِي َزُسِٕل َّللاَّ نَقَْد َكا

َ َكثِيًسا ذََكَس َّللاَّ َٔ َو اْْلِخَس  ْٕ اْنيَ َٔ  
 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suru teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Al-Qur’ān. Terjmh. 2015 h. 

420). 

 

c). Pendidikan dengan Adat Pembiasaan.  

Setiap manusia yang dilahirkan membawa potensi, salah satunya berupa 

potensi bergama. Potensi beragama ini dapat terbentuk pada diri anak (manusia) 

melalui dua faktor, yaitu faktor pendidikan islam yang utama dan faktor 

pendidikan lingkungan yang baik. Faktor pendidikan islam yang bertanggung 

jawab penuh adalah bapak ibunya. Ia merupakan pembentuk karakter anak. Hal 

ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW; 
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 َٔ  ِّ ُّْ قَال : قَاَل َزُسُٕل َّللاَّ َصهَٗ َّللاَّ َعهَْي ُ َع َُْسْيسجَ َزِضَي َّللاَّ ٍْ أَتِٗ  َع

 َٔ  ِّ َساَِ َٔ يَُُّصِ  ِّ دَاَِ ِ ّٕ َٓ َسهَّى َيا ِيٍ َيٕنٍُٕد إَلَّ يُٕنَدُ َعهَٗ انِفْطَسجِ فَاَتَٕاُِ يُ

 ِّ َساَِ ّجِ ًَ  يُ

) زٔاِ يسهى (   

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra., telah bersabda Rasulullah SAW,; tidak ada anak 

yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah 

yangmenjadikannya sebagai orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi (HR. 

muslim no ). 

 

Pada umur kanak-kanak kecenderungan anak adalah meniru apa yang 

dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, baik saudara terdekatnya ataupun bapak 

ibunya. Oleh karena itu anak-anak harus dibiasakan melakukan sesuatu yang baik 

dan sesuai dengan ajaran agama harus dimulai dari masa kanak-kanak agar ketika 

sudah dewasa ia tidak canggung untuk melakukan kabaikan dan kewajiban 

sebagai seorang muslim. 

d). Pengawasan. 

Pola selanjutnya adalah pola pengawasan orang tua. Sekalipun anak telah 

dinasihat, teladan dan pembiasaan dalam kesehariannya namun belum menjamin 

anak itu dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan factor 

lingkungan akan turut mempengaruhi anak sehingga kadang kala lupa atau lalai 

terhadap apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. 

Keempat pola ini harus dilakukan oleh orang tua dalam memberikan 

pendidikan kepada anaknya terutama dalam pendidikan agama agar anak tersebut 

berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. 

Menurut Hourlock mengemukakan bahwa ada tiga cara yang digunakan 

orangtua untuk mendidika anaknya, yaitu: 
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a) Pola Otoriter 

Dariyo (2011:207) menyebutkan bahwa pola asuh otoriter adalah 

sentral artinya segala ucapan, perkataan, maupun kehendak orangtua dijadikan 

patokan yang harus ditaati oleh anak-anaknya. Supaya taat orangtua tidak 

segan-segan menerapkan hukuman yang keras kepada anak (Agustiawati, 

2014, h. 14).  

Pola otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orangtua 

dengan menetukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak 

harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. 

orangtualah yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanyalah objek pelaksanaan saja. Jika anak membantah, orangtua tidak segan-

segan akan memberikan hukuman, biasanya hukumannya berupa hukuman 

fisik. Ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Hourlock (Thoha, 1996, h. 111-

112) bahwa: 

Pola asuh yang bersifat otoriter ditandai dengan penggunaan hukuman 

yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman badan, anak juga diatur 

segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap diberlakukan 

meskipun sudah mengijak usia dewasa (Agustiawati, 2014, h. 15). 

b) Pola Demokratis 

Menurut Dariyo (2011:208) bahwa “pola asuh demokratis adalah 

gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter dengan tujuan untuk 

menyeimbangkan pemikiran, sikap dan tindakan antara anak dan orangtua.” 

Pola demokratis merupakan suatu bentuk pola pendidikan yang 

memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak 
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mutlak, orangtua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak. 

Pola ini memberikan anak kebebasan untuk mengemukakan pendapat, 

melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas atau 

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh orangtua. Ini ditandai dengan adanya 

sikap terbuka antara orangtua dengan anak. 

c) Pola Permisif 

Menurut Dariyo (2011:207) bahwa “pola permisif ini adalah orangtua 

justru merasa tidak peduli dan cenderung memberikan kesempatan serta 

kebebasan secara luas kepada anaknya.” Sedangkan menurut yatim dan 

Irwanto bahwa pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang 

dibeikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri 

(Isni, 2014, h. 16). 

Jadi pola permisif yaitu orangtua serba membolehkan anak berbuat apa 

saja. Orangtua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan 

keinginannya sendiri. 

2.2. Ruang Lingkup Pendidikan Agama dalam Keluarga  

Pendidikan agama dalam keluarga meliputi pendidikan akidah, ibadah 

serta akhlak.( Zakiyah Daradjat,1994, h. 52.) 

a. Pendidikan akidah 

Pendidikan pertama yang harus orang tua ajarkan kepada anak dalam 

keluarga adalah pendidikan keimanan atau akidah. Pendidikan keimanan adalah 

pendidikan mengenai keyakinan terhadap Allah SWT. Secara etimologis iman 

memiliki arti percaya dengan sepenuh hati. 
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b. Pendidikan ibadah  

Pelaksanaan pendidikan ibadah dalam keluarga dapat dilakukan dengan 

cara peneladanan dan ajakan dalam beribadah sehari-hari. Jika anak telah terbiasa 

salat dalam keluarga maka kebiasaan tersebut akan terbawa sampai ia dewasa. 

c. Pendidikan Akhlak  

Akhlak menurut konsep Ibnu Miskawaih, ialah suatu sikap atau keadaan 

jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa piker dan pertimbangan (Sirajuddin 

Zar, 2007, h. 135). 

Akhlakul karimah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

dalam pendidikan keluarga. Pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan cara 

melatih anak dan membiasakan melakukan hal-hal yang baik, menghormati 

kepada kedua orang tua, bertingkah laku sopan baik dalam perilaku keseharian 

maupun dalam bertutur kata. Pendidikan akhlak tidak hanya diajarkan secara 

teoritik, melainkan disertai contoh-contoh kongkrit untuk dihayati maknanya 

(Mahfud Junaedi, Kiai Bisri Musthafa, 2009, h. 39). 

2.3.Tanggung Jawab Orang Tua  

Dalam berbagai literatur, para ahli memberikan berbagai sudut pandang 

tentang pengertian pendidikan keluarga. Misalnya Mansyur, mendefinisikan 

pendidikan keluarga adalah proses pemberian nilai-nilai positif bagi tumbuh 

kembangnya anak sebagai fondasi pendidikan selanjutya. Selain itu Abdullah jua 

mendefinisikan pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh 

orang tua berupa berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantun 

perkembangan pribadi anak. Pendapat lain yang dikemukakan oleh an-Nahlawi, 

Hasan langgulung memberi batasan terhadap pengertian pendidikan keluarga 
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sebagai usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai orang yang diberi 

tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai, akhlak, keteladanan dan 

kefitrahan.Orang tua mempunyai kedudukan yang istimewa dihati setiap anak. 

(M. Syahrul Jailani, 2014, h. 248). 

Disinilah mula pertama anak mendapat pendidikan dari orang tuanya, baik 

langsung maupun tidak langsung. Dalam keluarga anak mendapat kasih sayang 

dan pengalaman keagamaan yang menentukan jalan hidupnya dikemudian hari. 

Anak adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam 

islam, anak bukan hanya sekedar konsekuansi dari pemenuhan kebutuhan bilogis 

orang tua (ayah dan ibu), tetapi anak merupakan titipan Allah yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Di antaranya adalah tanggung jawab 

mendidik, memberikan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian kepada anak 

yang bersangkutan. Posisi anak sebagai amanat Allah inilah antara lain yang 

menjadi faktor esensial harus dilaksanakannya pendidikan kepada mereka oleh 

para orang tua, sebab bila tidak, merupakan suatu pelanggaran terhadap ajaran 

islam yang harus dipertanggungjawabkan kelak( Ahmad Syar’i, 2005, h. 46). 

Menurut al-Gazali, anak adalah amanah dari Allah SWT dan harus dijaga 

dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri kepada 

Allah SWT.(Nanang Budianto, 2019, h. 48). Semua bayi yang dilairkan ke dunia 

bagaikan sebuah mutiara yang belum diukur dan belum terbentuk tapi amat 

bernilai tinggi. Maka kedua orang tuanyalah yang akan mengukir dan 

membentuknya menjadi mutiara yang berkualitas tinggi dan disenangi semua 

orang. Oleh karena itu orang tua adalah guru yang pertama bagi anak-anaknya 

termasuk soal aqidah dan akhlak anak. Tingkah laku, sifat-sifat ibu dan bapak 
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merupakan pembinaan keagamaan anak yang bertujuan membentuk kepribadian 

anak yang islami. 

Pendidikan agama terhadap anak hendaknya ditanamkan sejak usia dini 

dan terutama diberikan oleh para pendidik, khususnya orang tua yang setiap saat 

berinteraksi dengan anak, maka orang tua harus mencerminkan nilai-nilai ajaran 

Islam dalam sikapnya, tingkah lakunya, gerak geriknya, cara bertutur katanya, 

cara berpakaian serta cara menghadapi persoalan dalam hidupnya. 

Tanggung jawab pendidikan islam yang menjadi beban orang tua 

sekuarng-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka: 

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini dalah bentuk yang paling 

sederhana dari tanggung jawab setiap otrang tua dan merupakan dorongan 

alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.  

2. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, 

dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari 

tujuan hidup yang sesuai dengan filsafat hidup dan agama yang dianutnya.  

3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh 

peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi 

mungkin yang dapat dicapainya. 

 

Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan 

pandangan dan tujuan hidup muslim( Zakiah Daradjat, dkk, 2009, h, 38). Dalam 

QS. At-Tahrim ayat 6: 

 ..... مهْ  َاوَْهِميمهْ  َنًٍجّيٍَ وَيَُّهٍ ََِّييَ  ََنوه ّ قه ّ وَْنفهسَ 

Terjemahnya: 

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

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

 

Pendidikan dan pembinaan agama pada anak dalam keluarga merupakan 

awal dari suatu usaha untuk mendidik anak agar menjadi mansusia yang bertaqwa, 

cerdas dan trampil. Maka hal ini menempati posisi yang sangat penting dan 

mendasar yang akan menjadi fondasi dalam hubungan dengan perkembangan 



 

26 

 

mental dan sikap keagamaan anak sebab keluarga merupakan sekolah pertama 

bagi anak yang mendasari jenjang pendidikan Islam selanjutnya. 

Dengan demikian sudah menjadi tanggungjawab orang tua untuk 

memberikan pendidikan agama bagi anak. Sebab pengaruh orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya secara Islam sangat dominan dalam mengisi kehidupan 

rohani dan membentuk kepribadian.  

 

2.4 Kajian Relevan 

 Kajian penelitian yang relevan merupakan deskripsi hubungan antara 

masalah yang diteliti dengan kerangka teoritik yang dipakai, serta hubungannya 

dengan penelitian terdahulu yang relevan. Maka, sebagai bahan perbandingan 

dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan penelitian yang terdahulu yang 

relevan.  

a. Dari hasil penelitian Laili Nur Fitriyani terkait Penanaman Pendidikan 

Akhlak Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Kenteng Kecamatan Susukan 

Kabupaten Semarang tahun 2018. Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian lapangan dalam pelaksanaannya menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif analisis yang umumnya menggunakan 

strategi multi metode yaitu wawancara, pengamatan, serta menelaah 

dokumen atau studi documenter yang antara satu dengan yang lain saling 

melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan. Penelitian ini bersifat 

kualitatif artinya menggunakan data yang secara verbal dan kualifikasi 

secara teoritis, sedangkan pengelolaan datanya menggunakan digunakan 

secara rasional dan dengan menggunakan pola induktif. Dalam penelitian  

ditemukan bahwa cara orang tua menanamkan pendidikan akhlak pada anak 
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dalam keluarga beda agama, meliputi: keluarga beda agama menanamkan 

pendidikan akhlak (keagamaan) yaitu sholat, ngaji, dan puasa pada anak, 

(disiplin dan toleransi) dengan cara memberikan hukuman, pengharagaan, 

mengajarkan kesopanan, kesederhanaan, dan pembiasaan untuk menjauhkan 

diri dari perbuatan tercela(Laili Nur Fitriyani, 2018, h. 5 dan 49). 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Handayani dalam skripsinya yang 

berjudul Penanaman Nila-nilai Moral Dalam Keluarga Beda Agama Studi 

Kasus Dalam Tiga Keluarga Agama Islam dan Kristen di Desa Doplang, 

Kecamatan Bawen, kabupaten semarang 2010. Penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian lapangan dalam pelaksanaannya menggunakan 

metode pendekatan kualitatif deskriptif analisis yang umumnya 

menggunakan strategi multi metode yaitu wawancara, pengamatan, serta 

menelaah dokumen atau studi documenter yang antara satu dengan yang lain 

saling melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan. Penelitian ini 

bersifak kualitatif artinya menggunakan data yang secara verbal dan 

kualifikasi secara teoritis, sedangkan pengelolaan datanya menggunakan 

digunakan secara rasional dan dengan menggunakan pola induktif. Dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa penanaman nilai-nilai moral pada keluarga 

beda agama agak susah dalam pemilihan agama anak yang aan 

diyakini(Lilis Handayani,h. 5 dan 74). 

c. Penelitian yang dilakukan oleh  Agustina Turandan terkait kebebasan anak 

memilih agama dalam kelarga beda agama di Kecamatan Sanggala Selatan 

Kabupaten Tanah Toraja tahun 2016.  Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian lapangan dalam pelaksanaannya menggunakan metode 
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pendekatan kualitatif deskriptif analisis yang umumnya menggunakan 

strategi multi metode yaitu wawancara, pengamatan, serta menelaah 

dokumen atau studi documenter yang antara satu dengan yang lain saling 

melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan. Penelitian ini bersifak 

kualitatif artinya menggunakan data yang secara verbal dan kualifikasi 

secara teoritis, sedangkan pengelolaan datanya menggunakan digunakan 

secara rasional dan dengan menggunakan pola induktif. Diketahi bahwa 

pernikahan beda agama tidak hanya menimbulkan masalah pada pasangan 

itu sendiri namun, perkawinan beda agama juga berdampak pada anak-anak 

yang mereka lahirkan. Dari penelitian sebagian anak-anak yang lahir dari 

perkawinan beda agama ada yang ikut agama ayahnya ada juga yang 

mengikut agama ibunya dimana ada yang sejak kecil agama mereka sudah 

ditentukan oleh orang tua melalui kesepakatan, namun ada juga yang 

memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih agama sendiri(Agustina 

Turandan, 2016, h. 5 dan 78). 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Yasin mengenai Pola 

Pengasuhan Anak Terhadap Kepenganutan Agama Studi Kasus pada Lima 

Keluarga Beda Agama.  Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif 

bertipe deskriptif, data penelitian ini diambil dengan teknik observasi 

dengan tujuan melihat secara nyata dan faktual menggunakan wawancara 

tak terstruktur namun terfokus. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pola 

asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi 

agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakinya 

benar(Mohammad Yasin, 2010, h. 65). 
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e. Penelitian yang dilakukan oleh Azazi mengenai Hak Memilih  Agama Bagi 

anak dari Pasangan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, untuk mendapatkan 

data penulis menggunakan dua cara yaitu pengumpulan data lapangan dan 

kepustakaan. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kebebasan memilih 

agama merupakan hak-hak asasi lainnya, karena hak ini bersifat individual 

dan langsung berkaitan dengan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan dan orangtua yang berbeda agama memberikan hak kebebasan 

kepada anak memilih agamanya dengan melalui bimbingan dan pendidikan 

agama sampai anak dapat menentukan pilihannya sepenuh hati tanpa ada 

paksaan-paksaan(Azazi, 2008, h. 81). 

f. Penelitian yang dilakukan oleh Minarti Subakti mengenai Pemilihan Agama 

pada Anak dari Perkawinan Beda Agama. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan sebuah model studi kasus, informasi dari para 

informan pokok diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dan 

dengan menggunakan life history method. Dalam penelitiannya peneliti 

menyimpulkan walaupun memiliki agama yang berbeda dalam satu 

keluarga, mereka selalu berusaha mengutamakan perdamaian tanpa 

menyinggung masalah perbedaan agama diantara mereka. mereka tidak 

pernah menganggu saudara yang berbeda agama  dengannya. Dengan 

demikian, sehari-hari terlihat bahwa kehidupan beragama bukanlah satu 

masalah yang harus mereka besar-besarkan, karena sebagian besar dari 

mereka bukanlah penganut agama yang fanatik. Di daerah tersebut 

masyarakatnya lebih mengutamakan hubungan baik dalam sistem adat 
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istiadat mereka. Jika ada anggota keluarga yang dikucilkan karena keluar 

dari agama yang telah mereka anut dan telah berpindah ke agama yang lain, 

hubungan tali silaturrahmi mereka masih tetap bisa terjalin melalui acara 

adat-istiadat yang mengharuskan kehadiran mereka, jadi dalam hal ini 

kebudayaan atau adat-istiadat yang menjadi pengikat dan menyatukan 

merekaMiarti Subakti, 2009, h. 91). 

g. Penelitian yang dilakukan oleh Oktafiani mengenai Problematika 

Pengamalan Ibadah Anak pada Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 

masyarakat Ngentak RT 10 RW V Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan 

Tingkir, Kota Salatiga). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

Kualitatif dan untuk mendapatkan data digunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa cara 

pengamalan Ibadah anak yang tinggal di lingkungan keluarga beda agama di 

Dukuh Ngentak adalah dengan menjalankan sholat lima waktu, puasa 

ramadhan, membayar zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan anak 

yang beragama non islam mereka menjalankan ibadah ke gereja setiap hari 

minggu. Problem pengamalan ibadah anak yang tinggal di lingkungan beda 

agama di dukuh Ngentak antara lain yaitu: anak yang kurang mampu 

mendalami ajaran agama yang mereka yakini, anak yang kurang menjiwai 

ketika beribadah di rumah, rendahnya semangat atau motivasi  beribadah 

anak solesi yang ditempuh untuk mengatasi problem-problem tersebut 

adalah bersosialisasi dengan masyarakat luar. Aktif mengikuti kajian-kajian 

keagamaan, banyak membaca buku-buku keagamaan. 
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h. Penelitian yang dilakukan oleh Fani Farida pada tahun 2013 dengan judul 

“Strategi Orang Tua Beda Agama dalam Mendidik Anak (Studi Kasus Tiga 

Keluarga Beda Agama di Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti 

Kota Salatiga)”. Penelitian ini lebih fokus kepada cara mendidik anak pada 

keluarga beda agama dan menentukan keyakinan terhadap anak. Hasil 

penelitiannya adalah strategi orang tua beda agama dalam mendidik anak 

memiliki kesamaan dengan keluarga yang lainnya, yang membedakan hanya 

dalam menentukan keyakinan agama anak. Namun para orang tua beda 

agama tidak menjadikan perbedaan agama sebagai masalah besar. Dengan 

adany sikap dewasa, toleransi, dan kebebasan melakukan rutinitas 

keagamaan masing-masing maka keutuhan dan keharmonisan keluarga 

dapat terjalin dengan baik. dari penelitian ini pendidikan anak dibebankan 

kepada ibu. Sebab ibu sebagai figur dan pendidik dalam kelaurga kerena 

ayah banyak waktu di luar rumah untuk bekerja(Fani Farida, 2013). 

i. Penelitian yang dilakukan oleh Marsilia Malavia pada tahun 2016 dengan 

judul “Manajemen Konflik Pada Individu Pernikahan Beda Agama”. 

Penelitian ini lebih fokus kepada konflik yang terjadi ditengah pernikahan 

beda agama dan cara-cara memenejemen konflik yang digunakan ditengah 

pernikahan beda agama. Hasil dari penelitian ini yakni, terdapatnya potensi 

konflik pada pernikahan beda agama meliputi, tata cara pernikahan, 

penentuan agama anak, pemilihan sekolah anak, serta relasi dalam keluarga 

dan lingkungan. Menejemen konflik yang tepat dapat terjadi dalam 

pernikahan beda agama apabila suami istri mampu mengindahkan komitmen 

yang telah disepakati bersama, mampu menjalin komunikasi antar pribadi 
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yang baik dengan bernegosiasi, kompromi, collaboration, accommodation, 

tidak menarik diri dan mampu menyelesaikan dengan cara bertatap muka 

ketika terjadi konflik. Kemudian menejemen konflik dengan cara humor dan 

menggunakan kebiasaan yang romantis dapat dilakukan pada pernikahan 

beda agama guna mencairkan ketegangan yang sedang dialami(Marsilia 

Malavia, 2016). 

Tabel 2.1 Kajian Relevan 

No. Nama Judul Penelitian  Persamaan Perbedaan 

1 
Laili Nur 

Fitriyani 

Penanaman 

Pendidikan Akhlak 

Dalam Keluarga 

Beda Agama di 

Desa Kenteng 

Kecamatan 

Susukan Kabupaten 

Semarang 

tahun2018 

 Menggunakan 

pendekatan 

deskriptif 

kualitatif 

 Meneliti tentang 

pendidikan 

agama dalam 

keluarga beda 

agama 

 Lokasi 

penelitia 

 Fokus 

penelitian 

2 
Lilis 

Handayani  

Penanaman Nila-

nilai Moral Dalam 

Keluarga Beda 

Agama Studi Kasus 

Dalam Tiga 

Keluarga Agama 

Islam dan Kristen 

di Desa Doplang, 

Kecamatan Bawen, 

kabupaten 

semarang 

 Meneliti tentang 

keluarga beda 

agama 

 Wawancara tak 

terstruktur 

namun terfokus 

 Lokasi 

peneliti

an 

 Fokus 

penelitian 
 

3 
Agustina 

Turandan  

Kebebasan anak 

memilih agama 

dalam kelarga beda 

agama di 

Kecamatan 

Sanggala Selatan 

Kabupaten Tanah 

Toraja tahun 2016 

Meneliti tentang 

keluarga beda agama 

 Lokasi 

penelitian 

 Fokus 

penelitian 

pada hak-

hak ]dan 

kebebasan 

anak 

memilih 

agama 

dalam 

keluarga 
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4 
Fani 

Farida 

Strategi Orang Tua 

Beda Agama dalam 

Mendidik Anak 

(Studi Kasus Tiga 

Keluarga Beda 

Agama di 

Kelurahan 

Mangunsari 

Kecamatan 

Sidomukti Kota 

Salatiga) pada 

tahun 2013 

 

 Meneliti tentang 

keluarga bda 

beda agama 

 

 Fokus 

penelitian 

pada 

pendidikan 

dan 

pemilihan 

agama pada 

anak. 

 Lokasi 

peneitian 

5 
Marsilia 

Malavia 

Manajemen Konflik 

Pada Individu 

Pernikahan Beda 

Agama pada tahun 

2016 

 Meneliti tentang 

pasangan beda 

agama 

 Berfokus 

pada konflik 

yang terjadi 

pada 

pernikahan 

beda agama 

dan cara 

memenage 

konflik 

 Lokasi 

penelitian 
 

6 Azazi 

Hak Memilih  

Agama Bagi anak 

dari Pasangan Beda 

Agama dalam 

Perspektif Hak 

Asasi Manusia 

 Meneliti tentang 

keluarga beda 

agama 

 Berfokus 

pada 

pemilihan 

agama paa 

anak dalam 

keluarga 

beda agama 

perspektif 

HAM 

 Lokasi 

penelitian 

 

 

Beberapa penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian  yang 

sedang peneliti kaji yaitu tentang pendidikan agama dalam keluarga beda agama, 

namun pada penelitian yang dilakukan peneliti mengkhususkan pada pendidikan 

agama dalam keluarga terhadap pendidikan ibadah, pendidikan akhlak dan 

pendidikan BTQ anak yang tentunya berbeda dengan beberapa penelitian di atas. 
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Jadi yang membedakan judul yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah  lokasi penelitian. Penelitian ini tidak hanya 

berfokus pada tata cara pengamalan ibadah anak tapi juga pendidikan akhlak dan 

BTQ anak. 

 


