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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Hakekat Peran Orang Tua 

2.1.1. Pengertian Peran Orang Tua 

Pada hakekatnya peran menurut Soerjono Soekanto (2002) adalah aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan 

tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran 

merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati 

suatu posisi di dalam status sosial. 

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002) mencakup 

tiga hal penting, yaitu: 

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 
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Menurut Veithzal Rivai (2004), peranan di artikan sebagai perilaku yang 

diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu”. Miftha Thoha (2005), 

peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. 

Berdasarkan hal itu, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 

kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan 

terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat 

lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan 

adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatuperan tersebut akan 

terbentuk. 

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010) peranan dapat 

membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberi arah pada proses sosialisasi; 

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan; 

c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; 

d. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat. 

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut 

bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan 

pelaksanaanya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan 

peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan 
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yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak 

dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan; 

2) Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya 

peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaanya lebih luwes, dapat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan 

mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang 

muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat. 

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa perana 

dalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang 

atausekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan 

tertentu. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kata orang tua mempunyai 

arti sebagai berikut: 1). Ayah, ibu dan kandung, 2). Orang yang dianggap tua 

(cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya), 3). Orang-orang yang dihormati dan 

disegani dikampung. Sedangkan dalam bahasa arab, orang tua bisa diistilahkan 

dengan "al-walidain". Kata ini adalah bentuk jamak dari "al-waalid" yang bisa 

diartikan bapak kandung. Sebagaimana yang terdapat dalam firman allah swt 

dalam Q.S. Al-Isra/17: 23, yang berbunyi:  

* 4|Ó s%uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È øt$ Î!≡ uθ ø9$$ Î/uρ $·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4 $ ¨ΒÎ) £tó è=ö7 tƒ x8y‰ΨÏã u�y9 Å6ø9 $# 

!$ yϑèδ ß‰tn r& ÷ρr& $ yϑèδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅à)s? !$ yϑçλ °; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδ ö� pκ÷]s? ≅è%uρ $ yϑßγ ©9 Zω öθ s% $Vϑƒ Ì� Ÿ2 ∩⊄⊂∪     

 

Terjemahnya: 

 

"Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya 

sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 
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kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 

mulia". (Kementerian Agama RI, 2005). 

 

Pengertian orang tua juga adalah ibu bapak yaitu orang yang melahirkan 

(bagi ibu), merawat, mendidik, dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya 

dalam aspek kehidupan yang dapat membentuk anak menjadi pribadi-pribadi yang 

mampu mensosialisasikan semua itu dalam kehidupan beragama. Berbangsa dan 

bernegara. 

Kedua orang tua melakukan bagian (kewajiban) mereka dalam 

membesarkan anak-anak dengan bayaran berupa kesenangan dan kenyamanan 

yang mereka dapatkan. Ayah merasa bahagia menghabiskan uangnya yang 

didapatkannya dengan susah payah atas mereka, sementara ibu memberi makan 

mereka dari (air susu)nya. Oleh karenanya anak-anak tumbuh besar oleh kerja 

keras bersama, cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Maka dari itu 

perlakuan yang terbaik dari anak-anak (untuk mereka) ditekankan dalam Al-

qur’an dan sunnah. Tetapi hal itu adalah juga suatu fakta yang paling sederhana, 

bahwa seorang ibu melakukan lebih banyak pengorbanan dan memikul 

penderitaan lebih besar dari pada seorang ayah ketika membesarkan anak-anak. 

Ibu memberi makanan dan menjaga mereka dengan mengorbankan 

kesenangannya di siang hari dan tidurnya di malam hari, tanpa suatu perasaan 

ketamakan (kerakusan) atau tekanan (paksaan), tetapi semata-mata keluar dari 

perasaan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri dan ikhlas yang belum 

pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah manusia. Inilah alasan mengapa al-

qur’an telah memberi ibu kedudukan lebih penting dan menekankan atas anak-

anak agar lebih penuh perhatian serta bersikap patuh kepadanya jika dibandingkan 
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dengan ayah. Fakta menjadi jelas, bahwa ibu mendapat pelayanan, cinta, sikap 

patuh, ketaatan dan terima kasih anak-anaknya lebih dari sang ayah. Ini 

dibenarkan, karena sang ibu menghadapi penderitaan yang pedih, dan 

memberikan pengorbanan yang khusus dalam membesarkan anak-anaknya. 

Ajaran agama Islam mengisyaratkan bahwa perlunya kerjasama ibu dan 

ayah dalam pendidikan anak. Hanya saja, terutama dalam lingkungan keluarga 

yang menuntut ayah lebih berada di luar rumah untuk mencari nafkah dan ibu 

lebih banyak di rumah untuk mengatur urusan rumah dan pengaruh pendidikan 

yang diberikan ibu lebih besar. Hal ini karena anak dalam proses tumbuh 

kembangnya sampai menjadi manusia yang memikul kewajiban banyak dekat 

dengan ibunya. Itulah sebabnya mengapa wanita penting dipersiapkan untuk 

menjadi ibu yang diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai pendidik.  

2.1.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Orang Tua 

Pada hakikatnya di masa ini banyak buku-buku bacaan, majalah-majalah 

yang menjelaskan teori pendidikan dan ilmu jiwa perkembangan anak untuk 

membekali orang tua dalam mendidik anak. Anak merupakan amanat allah yang 

dititipkan kepada kedua orang tuanya, karena itu anak dilahirkan dalam keadaan 

suci. Bagaimana kelak jadinya dikemudian hari, tergantung kedua orang tuanya 

yang mendidik, membina, merawat sekaligus mengarahkannya. Sesuai dengan 

ajaran islam, pendidikan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, dan 

hasil ataupun buah dari pendidikan anak tersebut kelak diakhirat nanti, kedua 

orang tuanya akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah. Dalam hal ini tugas-

tugas dan kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain adalah: 

 



a. Mengembangkan ketaatan Kepada Allah 

Kewajiban pokok manusia adalah taat kepada allah, karena itu 

sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan akidah tauhid, 

yaitu menanamkan keimanan kepada Allah subhana’wa’ta’ala. 

Menurut Bawarni dkk, tuhan maha tunggal dan maha berkuasa atas 

segala-galanya yang wajib disembah, menyembah selain Allah adalah 

perbuatan syirik (Bawarni Dan Mariani, 2012). Sebagaimana yang 

dijelaskan allah swt dalam QS. Luqman/31: 13: 

øŒ Î)uρ tΑ$ s% ß≈yϑø)ä9 ÏµÏΖö/eω uθ èδ uρ … çµÝà Ïètƒ ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î�ô³è@ «!$$ Î/ ( āχÎ) x8÷�Åe³9 $# íΟù=Ýà s9 

ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊂∪     

Terjemahnya: 

 

 "Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: " hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan (Allah), sesungguhnya mempersekutukan (allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Kementerian Agama RI, 

2005). 

 

Rasulullah pun menjelaskan pula mengenai kewajiban orang tua dalam 

memberikan pendidikan agama anaknya. 

 

 

Artinya : 

Dari Abu Syariyah ( Saburah ) Bin Muabad Al-Juhainy Ra berkata 

:Rasulullah SAW bersabda : “ajarkan shalat pada anak jika berusia 

tujuhtahun dan pukullah jika meninggalkan shalat bila berusia 

sepuluh tahun ”.( H.R. Abu Daud Dan Tirmidzi Dalam Kitab 

Mukhtasar Sunan Abi Daud Jilid 1) 

 

Menanamkan ajaran tauhid kepada anak sejak kecil adalah 

kewajiban paling utama bagi orang tua. Tauhid dalam bentuknya yang 
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murni merupakan akidah (keyakinan yang kuat dalam jiwa) yang akan 

menjadi "way of life" (asas hidup). Bukan hanya sekedar ucapan yang 

terlontar lewat mulut atau hanya menempel dihati, akan tetapi akidah 

tauhid meronai seluruh hidup dan kehidupan seseorang. Tauhid yang benar 

akan tercermin dalam syariat yang benar dan akhlak yang mulia. Efeknya 

yang pertama antara lain menerapkan syariat allah sebagai pokok hukum 

yang mendominasi hidup dan kehidupan manusia. Jika tidak, maka akidah 

tauhid berarti belum tegak dalam dirinya, sebab hanya dengan tauhid jiwa 

itu akan tegak. Sebaliknya, menurut Bawarni (2012) Bahwa Tauhid atau 

akidah seseorang itu belum dianggap tegak jika pengaruhnya tidak dapat 

direalisasikan dalam seluruh aspek kehidupan. 

Untuk dapat mengajarkan tauhid pada anak-anak, terlebih dahulu 

orang tua harus mengetahui pentingnya pendidikan tauhid agar tidak 

lengah menanamkan ajaran ini kepada anak-anak. Orang tua juga harus 

lebih dahulu wajib mengetahui keyakinan dan perbuatan-perbuatan syirik, 

kufur dan munafik. Jika orang tua sendiri tidak tahu makna keyakinan 

syirik dan kafir, maka keyakinan tauhid sudah tentu tidak akan dapat ia 

ajarkan kepada anaknya. 

Pendidikan keimanan adalah mengajarkan kepada seorang anak 

sejak mulai anak dapat berfikir tentang rukun iman serta membiasakan 

anak untuk melaksanakan rukun islam dan mengajarkan pula tentang 

syariat islam sejak masa tamyiz atau usia sekolah. Menurut Amir Hamzah 

Lubis, pendidikan keimanan dalam islam dioreantasikan kepada 
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pembentukan pribadi muslim yang konsisten mengesakan allah (Lubis, 

2016). 

Wajib bagi orang tua atau pendidik untuk menumbuhkan dalam 

jiwa seorang anak kefahaman tentang keimanan, sebagai dasar bagi 

pendidikan islam. Dengan demikian akan terjalinlah akidah yang benar 

dengan ibadah yang sesuai. Maka anak hanya akan mengenal islam 

sebagai agamanya dan al-qur'an sebagai imannya serta rasulullah sebagai 

tokoh dan pemimpin yang wajib diteladani. 

b. Mengembangkan Akhlak yang Baik 

Setiap orang tua ingin membina anaknya agar menjadi orang 

yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat, sikap mental yang sehat 

dan akhlak yang terpuji. Hal tersebut senada yang dijelaskan oleh 

Zakiyah Daradjat (2010) bahwa semuanya itu dapat di usahakan 

melalui pendidikan, baik yang formil (di sekolah) maupun yang 

informal (di rumah).orang tua berkewajiban membiasakan anak-

anaknya berakhlak islam, dan setiap orang tua juga harus tahu seluk 

beluk agama Islam agar ia dapat mengajarkannya kepada anak-

anaknya. Lebih lanjut, Zakiyah Daradjat (2010) menjelaskan bahwa 

yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya tentang pendidikan 

akhlak antara lain adalah seyogyanya para orang tua harus senantiasa 

tanggap terhadap perilaku atau sikap anaknya yang tidak sesuai 

dengan islam. 

Jadi, orang tualah yang harus istiqamah menjaga akhlak islam 

supaya anak-anaknya dapat mencontoh dan melakukan akhlak yang 
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baik, bila hendak masuk rumah mengucapkan salam, hendak 

bepergian pamit dan minta izin kepada kedua orang tua, berdo'a 

sebelum dan sesudah tidur dan menjauhkan diri dari hal-hal kotor. Hal 

itu tercermin bahwa islam itu sangat menjunjung tinggi akhlak dan 

menyeru pada seluruh umat manusia (Bafadhol, 2017). 

Adapun tujuan dari pendidikan akhlak yang dijelaskan oleh 

Yunus (2011) antara lain adalah membentuk putera-puteri berakhlak 

mulia, berbudi luhur, bercita-cita tinggi, berkemauan keras, beradab 

sopan santun, baik tingkah lakunya, manis tutur bahasanya, jujur 

dalam segala perbuatannya, suci murni hatinya.oleh karena itu, 

pendidikan sangatlah penting dalam membentuk akhlak sang anak 

agar terbiasa melakukan hal-hal yang positif dan dapat berimplikasi 

terhadap dirinya maupun orang lain. 

c. Mendidik Anak Agar Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 

AI-Qur'an telah mengisahkan derita sengsara seorang ibu 

dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan memelihara anak-

anaknya. Begitu pula betapa beratnya dan susahnya seorang bapak 

berusaha mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. 

Semua pengorbanan ini mengharuskan seseorang untuk 

memikirkan dan merasakan betapa perlunya membalas budi kebaikan 

ibu dan bapak.hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam Al-

Qur’an surah Al-Luqman/31 ayat 14: 
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$ uΖøŠ¢¹uρuρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ çµ÷F n=uΗxq … çµ•Β é& $ ·Ζ÷δuρ 4’ n? tã 9÷δ uρ … çµè=≈ |Á Ïùuρ ’Îû È÷ tΒ% tæ Èβr& 

ö� à6ô© $# ’Í< y7 ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î9 uρ ¥’ n<Î) ç�� ÅÁ yϑø9 $# ∩⊇⊆∪     

Terjemahnya: 

 

"Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua 

orang tua ibu bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-kulah kembalimu" (Kementerian Agama RI, 2005). 

 

Kewajiban taat kepada kedua orang tua menempati urutan kedua 

setelah allah, karena itu sang ibu wajib mengajarkan kepada putera-puterinya 

agar berbakti kepada kedua orang tuanya sejak kecil agar tidak menjadi orang 

lalai, yang melupakan budi jasa orang tuanya. Menurut Aniqotsunainy dan 

Paramytha (2016) dalam sebuah jurnal menyatakan banyak terjadi anak-anak 

acuh bahkan melawan orang tuanya. Ini tidak lain disebabkan kelalaian orang 

tuanya sebagai pendidik yang pertama. 

Orang tua harus mendidik dan mengajarkan perilaku hormat kepada 

orang tua tersebut diatas secara bertahap dan konsisten. Bila anak-anak tidak 

mematuhi ketentuan tersebut, maka pertama-pertama mereka harus 

diperingatkan dan dinasehati. Mendidik anak memang tidak hanya bisa 

dengan nasehat semata-mata. Karena itu, berbagai metode pendidikan dan 

pengajaran harus dicoba diterapkan oleh orang tua sampai memperoleh hasil 

yang diinginkan sejalan dengan ketentuan syariat. Tujuan orang tua mendidik 

anak agar mereka berlaku beradab kepada orang tua dan supaya mereka 

tidakdurhaka kepada ibu bapaknya. Karena perbuatan durhaka kepada kedua 

orang tua termasuk dosa besar. 
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d. Pengawasan Terhadap Belajar 

Orang tua perlu mengawasi pendidikan anak-anaknya, sebab tanpa 

adanya pengawasan yang continue dari orang tua besar kemungkinan 

pendidikan anak tidak akan berjalan lancar. Pengawasan orang tua tersebut 

dalam arti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh anak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Ngalim Purwanto (2011) menjelaskan bahwa pengawasan 

orang tua terhadap anaknya biasanya lebih diutamakan dalam masalah belajar. 

Dengan cara ini orang tua akan mengetahui kesulitan apa yang dialami anak, 

kemunduran atau kemajuan belajar anak, apa saja yang dibutuhkan anak 

sehubungan dengan aktifitas belajarnya, dan lain-lain.dengan demikian orang 

tua dapat membenahi segala sesuatunya yang dibutuhkan anak hingga 

akhirnya anak dapat meraih hasil belajar yang maksimal. 

e. Pemenuhan Kebutuhan Belajar 

Kebutuhan belajar adalah segala alat dan sarana yang diperlukan untuk 

menunjang kegiatan belajar anak.kebutuhan tersebut bisa berupa ruang belajar 

anak, seragam sekolah, buku-buku, alat-alat belajar, dan lain-lain. Pemenuhan 

kebutuhan belajar ini sangat penting bagi anak, karena akan dapat 

mempermudah baginya untuk belajar dengan baik. Dalam hal ini Walgito 

(2010, h. 123) menyatakan bahwa semakin lengkap alat-alat pelajarannya, 

akan semakin dapat orang belajar dengan sebaik-baiknya, sebaliknya kalau 

alat-alatnya tidak lengkap, maka hal ini merupakan gangguan di dalam proses 

belajar, sehingga hasilnya akan mengalami gangguan. 
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Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menjadi kewajiban orang tua 

untuk juga belajar dan terus menerus mencari ilmu, terutama yang berkaitan 

dengan pendidikan agama anak. Agar terhindar dari kesalahan dalam mendidik 

anak yang dapat berakibat buruk bagi masa depan anak-anak. Orang tua harus 

lebih memperhatikan anak-anak mereka, melihat potensi dan bakat yang ada di 

diri anak-anak mereka, memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung 

proses pembelajaran mereka di sekolah. Para orang tua diharapkan dapat 

melakukan semua itu dengan niat yang tulus untuk menciptakan generasi yang 

mempunyai moral yang luhur dan wawasan yang tinggi serta semangat pantang 

menyerah. 

2.1.3. Peran Orang Tua Dalam Pengembangan Religiusitas Anak 

Peran orang tua dalam pengembangan pendidikan anak utamanya yang 

menyangkut pendidikan agama islam pada anak dapat dilihat dalam aspek peran 

orang tua sebagai pendidik, sahabat, motivator, teladan maupun sebagai fasilitator. 

Adapun penjelasan detailnya akan penulis uraikan berikut ini: 

1. Peran orang tua sebagai pendidik 

Kehidupan di dalam keluarga tidak lepas dari tugas dan tanggung 

jawab dari tiap-tiap anggota keluarga itu, dalam hal ini orangtua memegang 

peranan paling penting demi tercapainya keluarga yangaman, damai, dan 

sejahtera. Keluarga dapat diibaratkan seperti bahtera, yang sedang berlayar di 

lautan yang tentunya tidak mustahil bila ditimpa dengan cobaan-cobaan, yang 

terkadang sulit dipecahkan (rifai, 2011). Maka dari itu tugas inilah yang harus 

dipikul bersama-sama mengemban tanggung jawab dan tugas yang berat tapi 

mulia itu. Begitu pula selanjutnya tugas orangtua terhadap anak-anaknya 



 

22 

 

adalah memberi pendidikan dan pembinaan terutama pendidikan yang sifatnya 

membentuk kepribadian anak yang akan menjadi bekal hidup selanjutnya. 

Pada hakekatnya, dalam pendidikan keluarga ini orangtualah yang 

mempunyai peranan yang sangat penting. Orangtua sebagai pemelihara, 

pelindung, serta perkembangan anak selanjutnya. Maka peranan orangtua 

sebagai pendidik dalam keluarga muslim itu diantaranya: meluruskan fitroh 

Islam setiap anak yang dibawa sejak lahir. Karena menurut ajaran islam setiap 

anak yang dilahirkan telah mempunyai kecenderungan atau pembawaan untuk 

beragama yang dikenal dengan istilah fitrah. Seperti disebutkan dalam al-

quran surat at-tahrim/66 ayat 6 yang berbunyi: 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ è% ö/ ä3|¡ à$Ρr& ö/ ä3‹Î=÷δ r& uρ # Y‘$tΡ $yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yfÏtø: $#uρ $pκö� n=tæ 

îπ s3Í×̄≈ n=tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© āω tβθ ÝÁ÷ètƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ t� tΒ r& tβθ è=yè ø$tƒ uρ $ tΒ tβρâ÷s∆ ÷σãƒ ∩∉∪     

Terjemahnya: 

 

“Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu, dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 

mendurhakai allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kementerian 

Agama RI, 2005). 

 

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa fitroh islam yang 

dibawa anak itu tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pendidikan, 

bimbingan dan pembinaan dari orangtua, oleh karena itu tugas orangtua 

mengarahkan dan meluruskan serta mendampingi sehingga anak tumbuh 

dewasa dengan sempurna. Suasana keagamaan maksudnya adalah menjadikan 

rumah tangga itu menjalani kehidupan sehari-hari selalu didasarkan atas 

perintah-perintah dan ajaran islam, beramal, bertingkah laku maupun kegiatan 



 

23 

 

lainnya selalu diwarnai oleh ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan itu semua 

harus diberikan pendidikan yang bersifat Islam baik itu membimbing, 

membina dan memelihara anak agar anak-anak itu bisa selamat. 

Berdasarkan hal itu, maka penulis dapat menyimpulkan pembinaan 

yang diberikan kepada anak bukan hanya berdasarkan kepentingan keduniaan 

semata, tetapi akherat juga harus diutamakan. Untuk mencapai suasana 

keagamaan anak harus diberi bimbingan juga. Pendidikan agama yang 

bertujuan mencetak anak-anak mau memahami dan mengamalkan ajaran 

agamanya. Mereka dibimbing untuk menjadi manusia yang cerdas dan 

bertaqwa kepada allah dan memiliki perilaku dan budi pekerti yang luhur dan 

mulia. 

2. Peran orang tua sebagai sahabat 

Orang tua juga bisa menjadi sahabat bagi anaknya karena bagaimana 

pun dengan memposisikan sebagai sahabat anak, maka anak akan merasa 

lebih nyaman untuk bercerita dan merasa lebih dihargai.para orang tua tidak 

hanya memposisikan diri sebagai orang tua, karena posisi itu terlalu sakral 

bagi anak-anak dan membuat ada sekat dalam berinteraksi bersama mereka. 

Posisi sebagai sahabat akan dirasakan sebagai hubungan yang tidak formal, 

tidak sakral, dan lebih nyaman bagi anak-anak. Hal ini yang dijelaskan oleh 

pemerhati anak (kak seto) bahwa para orang mestinya menciptakan suasana 

yang meningkatkan keakraban dan keselarasan serta menyelipkan 

pembelajaran dalam pertemuan maupun percakapan  dengan anak secara 

kreatif (Antaranews.com). 
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Berdasarkan hal itu maka dengan menjadikan orang tua sebagai 

sahabat bagi anak banyak manfaat yang bisa didapatkan. Orang tua akan 

mendapatkan berbagai hal yang memudahkan mereka dalam mendidik, 

membimbing, mengarahkan dan membantu anak-anak menuju kehidupan 

yang sukses di dunia dan akhirat, anak-anak yang memberikan keberkahan 

hidup bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

3. Peran orang tua sebagai motivator 

Orang tua memberikan dorongan tentang pentingnya pendidikan 

agama dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama 

serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dorongan 

tersebutmenjadikan anak benar-benar merasa penting dan membutuhkan apa 

yang dianjurkan oleh orangtuanya. Orang tua harus mampu menjadi motivator 

belajar anak. Hal ini dilakukan antara lain dengan membimbing belajar anak 

dengan kasih sayang secara berkelanjutan, serta dengan menciptakan suasana 

belajar di rumah. Suasana belajar dapat diwujudkan dengan meminimalisir 

kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat, seperti nonton tv secara terus 

menerus, maka bagaimana suasana belajar (Umar, 2015). 

Menurut hasbullah hasbullah dalam Syamsinar (2015) bahwa orang tua 

adalah orang yang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya. Peran orang tua dalam 

membangkitkan motivasi seorang anak dapatdikategorikan sebagai sesuatu 

yang penting dimana orang tua berperanmerangsang atau menumbuhkan rasa 

motivasi dalam diri anak. Orang tuaberperan sebagai pendidik sebab dalam 
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pekerjaannya tidak hannya mengajar,tetapi juga melatih ketrampilan anak, 

terutama sekali melatih sikap mental anak (Sardiman, 2014) 

Berdasarkan hal itu maka, sebagai orang tua harus dapat membantu 

dan mendukung terhadap segala usaha yang dilakukan oleh anaknya serta 

dapat memberikan pendidikan informal guna membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak tersebut serta untuk mengikuti atau melanjutkan 

pendidikan pada program pendidkan informal di sekolah.  

4. Peran orang tua sebagai teladan 

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. Segala 

sesuatu yang diperbuat orang tua tanpa disadari akan ditiru oleh anak-anaknya 

kelak. Karena sikap orang tua akan yang bermalas-malas tidak baik, 

hendaknya dibuang jauh-jauh demikian juga dengan belajar memerlukan 

bimbingan dan motivasi dari orang tua agar sikap dewasa dan tanggung jawab 

belajar, tumbuh pada diri anak. Anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya 

dengan cara siswa belajar dengan sungguh-sungguh/giat tanpa terlalu banyak 

main dan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang di berikan oleh 

orang tua seperti perlengkapan sekolah dan buku dan alat tulis. Suhaenah  

dalam Syamsinar (2015) motivasi belajar adalah rangsangan yang berasal dari 

dalam diri yang dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan dalam belajar yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Berdasarkan hal itu, maka orangtua adalah guru pertama anak-anak 

dalam hal pendidikan atau pun pengalaman melalui contoh yang diberikan 
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oleh orang tua. Orangtua dapat menjadi pelatih pembelajaran melalui 

bimbingan dan pengarahan kepada anaknya. 

5. Peran orang tua sebagai fasilitator 

Peran orang tua dalam pengembangan keagamaan anak dapat 

dilakukandengan menyediakan berbagai fasilitas seperti media, alat peraga, 

termasuk menentukan berbagai jalan untuk mendapatkan fasilitas tertentu 

dalam menunjang program belajar anak. Orang tua sebagai fasilitator turut 

mempengaruhi tingkat prestasi yang dicapai anak. Bentuk dukungan lain yang 

tidak kalah pentingnya berkenaan dengan peranan orang tua dalam belajar 

anak adalah dengan menyiapkan berbagai fasilitas pembelajaran. Fasilitas ini 

dimulai dengan biaya pendidikan karena tidak ada pendidikan gratis seratus 

persen. Fasilitas pendidikan selanjutnya adalah berkenaan dengan penyediaan 

buku-buku ajar yang dibutuhkan peserta didik, demikian juga dengan fasilitas 

lainnya, seperti alat-alat tulis, tempat belajar, dan lain-lain. (2015). 

Berdasarkan hal itu, maka pentingnya peranan orang tua terhadap 

segala tumbuh kembangnya anak bahkan termasuk pendidikannya merupakan 

tugasnya yang harus menjadi prioritas bahkan pendidikan agama islam tidak 

lepas dari pendidikan yang ditanamkan orang tua kepada anak mulai dari kecil 

hingga anak tersebut beranjak dewasa. Nilai-nilai agama akan sengat melekat 

pada seseorang apabila telah ada pembiasaan yang dilakukan dari rumah 

sehingga nantinya dapat diimplementasikan pada kehidupan di masyarakat. 
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2.2. Hakekat Religiusitas Anak 

2.2.1. Pengertian Religiusitas 

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu nilai yang 

memuat norma-norma tertentu, dan dalam membentuk sistem nilai pada diri 

individu tersebut adalah dengan agama. Menurut Jalaluddin (2010), ada beberapa 

istilah lain dari agama, antara lain Religi, Religion (Inggris), Religie (Belanda), 

Religio (Latin), Dan Dien (Arab). Menurut drikarya dalam Fitriani (2016), kata 

religi berasal dari bahasa latin religio yang akar katanya religare yang berarti 

mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang 

harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan 

mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan 

tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitar. 

Berdasarkan istilah religi didapat istilah religiusitas. Religiusitas menurut 

mangunwijaya merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu di dalam hati, 

getaran hati nurani pribadi dan sikap personal. Sedangkan, Pontoh Dan Farid 

(2015), religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang 

berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama baik didalam hati 

maupun dalam ucapan. Kepercayaan ini kemudian diakualisasikan dalam 

perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Religiusitas sering dimaknai sebagai 

dimensi yang dikenal dengan keyakinan dan dipraktekkan dengan ritual dan 

bertendensi pada sikap baik atau juga bisa disebut akhlak. 

Berdasarkan hal itu maka religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, 

seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah dan seberapa 

dalam penghayatan agama yang dianut seseorang. 
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2.2.2. Dimensi-Dimensi Religiusitas 

Terdapat lima macam dimensi religiusitas menurut Glock Dan Stark dalam 

Fitriani (2016) yaitu: 

1. Dimensi ideologis 

Dimensi ini menunjuk pada tingkat keyakinan atau keimanan 

seseorang terhadap kebenaran ajaran agama, terutama terhadap ajaran-ajaran 

agama yang bersifat fundamental dan dogmatik. Misalnya seseorang percaya 

akan adanya malaikat, surga, neraka serta hal-hal lainnya yang bersifat 

dogmatik. Keimanan terhadap tuhan akan mempengaruhi terhadap 

keseluruhan hidup individu secara batin maupun fisik yang berupa tingkah 

laku dan perbuatannya. Individu memiliki iman dan kemantapan hati yang 

dapat dirasakannya sehingga akan menciptakan keseimbangan emosional, 

sentimen dan akal, serta selalu memelihara hubungan dengan tuhan karena 

akan terwujud kedamaian dan ketenangan sehingga ketika mendapat tekanan, 

individu dapat berpikir logis dan positif dalam memecahkan permasalahan 

yang sedang dihadapinya. Dengan indikatornya antara lain: 

a) Percaya kepada allah 

b) Pasrah pada allah 

c) Percaya kepada malaikat, rosul dan kitab suci. 

d) Melakukan sesuatu dengan ikhlas 

e) Percaya akan takdir tuhan (fitriani (2016) 

2. Dimensi praktik agama (religious practice) 

Merupakan dimensi ritualitik atau peribadatan, yakni sejauh mana 

seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agamanya. Misalnya 



 

29 

 

shalat, puasa, zakat dan nilai-nilai terutama bagi umat islam. Dengan 

indikatornya antara lain: a) selalu menjalankan shalat lima dengan tertib, b) 

membaca al-quran, c) melakukan puasa dan shalat sunnah sesuai ajaran rosul. 

D) melakukan kegiatan keagamaan seperti mendengarkan ceramah agama, 

melakukan dakwah, kegiatan amal, bersedekah dan berperan dalam kegiatan 

keagamaan (Fitriani (2016). Menurut Glork Dan Stark Dalam Ihsan (2017) 

praktik agama dimaksudkan sejauhmana individu terlibat dalam praktik-

praktik religius diterapkan dalam sehari-hari. Berdasarkan hal itu maka, 

dimensi ini merupakan aplikasi terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita 

dalam sehari-hari yang berkenaan langsung terhadap segala aktivitas diri 

sendiri maupun masyarakat. 

3. Eksperensial atau pengalaman (religious feeling) 

Dimensi pengalaman menunjukkan tentang perasaan-perasaan 

keagamaan yang dialami oleh individu. Dimensi ini berkaitan dengan 

pengalaman yang diperoleh dan dirasakan individu selama menjalankan ajaran 

agama yang diyakini. Misal kedekatan dengan suatu dzat yang maha esa 

(allah), kekuatan dari doa, rasa syukurnya dan lain-lain yang berkaitan dengan 

perasaan keagamaannya. Dengan indikatornya antara lain: 

a) Sabar dalam menghadapi cobaan 

b) Perasaan selalu bersyukur kepada allah 

c) Menganggap kegagalan yang dialami sebagai musibah yang ada 

hikmahnya (tawakkal) 

d) Takut ketika melanggar aturan dan merasakan tentang kehadiran tuhan. 

(Najiah, 2017). 



 

30 

 

4. Intelektual dan pengetahuan (religious knowledge) 

Dimensi ini tingkat pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran 

agamanya tentunya dengan pedoman pada kitab suci dan karya lainnya dari 

nabi atau ahli agama yang acuannya kitab suci. Misalapakah makna dari hari 

raya idul fitri, romadhon dan hal-hal lainnya. Indikatornya antara lain 

mengenai pengetahuan agama dengan membaca kitab suci (alqur’an), 

mendalami agama dengan membaca kitab suci, membaca buku-buku agama 

(Najiah, 2017). 

5. Konsekuensi atau penerapan/pengamalan (religious effect) 

Dimensi konsekuensial/pengamalan, yakni mengungkap tentang 

perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran agama dalam kehidupannya 

sehari-hari. Perilaku ini lebih bersifat hubungan horizontal yakni hubungan 

manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Indikatornya antara lain: 

a) Perilaku suka menolong. 

b) Berlaku jujur dan pemaaf. 

c) Menjaga amanat 

d) Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan menjaga 

kebersihan lingkungan. (Djamal, 2017). 

2.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas Anak 

Menurut thouless dalam Kristin (2012), membedakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap keagamaan pada anak menjadi empat macam, yaitu: 

1. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial 

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan 

keagamaan itu, termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, 
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tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaika diri dengan berbagai 

pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu. 

2. Faktor pengalaman 

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap 

keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral dan 

pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini umumnya berupa pengamalan 

spiritual yang secara cepat dapat mempengaruhi perilaku individu. 

3. Faktor kehidupan 

Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi empat, 

yaitu: (a) kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, (b) kebutuhan akan 

cinta kasih, (c) kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan (d) kebutuhan 

yang timbul karena adanya ancaman kematian. 

4. Faktor intelektual 

Berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap individu 

berbeda-beda tingkat religiusitasnya. 

2.2.4. Strategi Pengembangan Religiusitas Anak 

Melakukan mengembangkan religiusitas anak merupakan upaya atau 

pembinaan yang harus dilakukan oleh orang tua dalam keluarga untuk 

mewujudkan anak yang sempurna dengan menggunakan berbagai strategi. 

Seorang pendidik yang sadar akan tugas dan tanggungjawabnya akan selalu 

berusaha mencari metode atau strategi yang lebih efektif dan pedoman-pedoman 

yang berpengaruh dalam upaya mempersiapkan anak secara mental, moral, 

saintifikal, spiritual, dan sosial sehingga anak mampu meraih puncak 
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kesempurnaan, kedewasaan, dan kematangan berpikir. Mengasuh dan mendidik 

anak dalam keluarga memerlukan kiat-kiat atau metode yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak. Hamalik (2010) mengemukakan beberapa metode 

pendidikan yang berpengaruh terhadap anak yaitu: pendidikan dengan 

keteladanan, pendidikan dengan adat istiadat, pendidikan dengan nasehat, 

pendidikan dengan pengawasan, dan pendidikan dengan hukuman (sanksi). 

Metode-metode pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan dapat 

dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pembinaan kepribadian sehat pada 

anak di dalam keluarga. Diantaranya: 

a) Pembinaan religiusitas anak dengan keteladanan 

Anak khususnya pada usia dini selalu meniru apa yang dilakukan 

orang disekitarnya. Panutan atau teladan adalah guru terbaik bagi seorang 

anak yang masih berada pada fase proses kematangan jiwa dan akal sehingga 

anak sangat mudah terpengaruh oleh tokoh panutannya pada fase ini.apa yang 

dilakukan orang tua akan ditiru dan diikuti anak. Orang tua sebagai tokoh 

panutan terdekat harus menjadi panutan atau teladan yang benar dan baik bagi 

anak-anaknya. Tindakan yang dilakukan oleh orang tua tidak mendustakan 

ucapannya dan lahiriahnya tidak bertentangan dengan batinnya serta orang tua 

harus manjadi orang pertama yang melaksanakan apa yang diperintahkannya, 

dan menjadi orang pertama yang meninggalkan apa yang dilarangnya 

(Hamalik, 2010). 

Orang tua merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, dimana 

sopan santundan tingkah laku orang tua akan ditiru oleh anak disadari atau 

tidak oleh orang tua.bahkan semua keteladanan orang tua akan melekat pada 
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diri anak baik dalam bentukucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, 

indrawi maupun spiritual. Allah telah mengutus nabi muhammad saw. Sebagai 

contoh teladan yang baik bagi ummat manusia dalam segala espek kehidupan 

sepanjang sejarah manusia. Keteladanan rasulullah terlihat dalam segala aspek 

kehidupannya baik dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan 

manusia, dan hubungannya dengan makhluk lain dimuka bumi. 

Ibadah, akhlak, politik, keberanian dalam peperangan dan bidang-

bidang lain selalui menjadi penutan dan seharusnya menjadi pedoman bagi 

manusia dimuka bumi sepanjang masa.orang tua menjadi contoh teladan bagi 

anak dalam segala aspek kehidupan, baikdalam hal ibadah, akhlak, 

berhubungan dengan orang lain, dan berhubungan dengan makhluk ciptaan 

allah lainnya. Melalui keteladanan orang tua diharapkan tertanam nilai-nilai 

kebaikan dan kemuliaan dalam diri anak yang menjadi kepribadian anak 

dalam kehidupannya. Melalui tingkah laku akan timbul gejala identifikasi 

yaitu penyamaan diridengan orang yang ditiru. Mula-mula nilai kehidupan 

akan diserap anak tidak terasakemudian ia dapat memilikinya. Hal ini sangat 

penting dalam pembentukan kepribadian anak. 

Pembinaan kepribadian sehat pada anak melalui teladan yang baik 

merupakan strategi utama yang dilakukan orang tua dalam keluarga disamping 

strategi lain karena keteladanan merupakan salah satu dari sejumlah metode 

yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membina 

kepribadian anak. 
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b) Pembinaan religiusitas anak melalui adab 

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (kesucian) bertauhid dan 

beriman kepada Allah. Peran adat istiadat dalam hal ini di sebut pembiasaan, 

pengajaran, dan pendidikan akan menumbuhkan dan mengiring anak ke dalam 

tauhid murni, akhlak mulia, keutamaan jiwa, dan melakukan syariat yang 

lurus. Strategi pengajaran melalui pembiasaan dilakukan oleh orang tua untuk 

menanamkan dan melakukan kebaikan pada fase usia dini. Pengajaran dengan 

pembiasaan prinsip-prinsip kebaikan dapat dilakukan oleh orang tua terhadap 

anak pada fase usia dini (0-7 tahun) adalah: 

a) Mengajarkan dan membiasakan anak mengucap kalimat tauhid (laa ilaaha 

illallah).dengan tujuan menanamkan keimanan di hati. 

b) Mengajarkan anak tentang shalat, dan membiasakannya melakukan ibadah 

shalat, sehingga shalat menjadi akhlak dan kebiasaan anak. 

c) Mengajarkan hukum halal dan haram, dan membiasakan anak 

mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-nya. 

d) Mengajarkan anak untuk mencintai nabi, ahli bait dan mencintai al-qur’an. 

Orang tua membiasakan anak mendengarkan cerita tentang rasul dan ahli 

bait serta membiasakan membaca Al-qur’an (Hanum Dan Casmini, 2015). 

Pembinaan kepribadian sehat dengan pembiasaan akan menanamkan 

nilai-nilai kebaikan dalam kebiasaan yang dilakukan anak tanpa merasa 

terbebani ketika anak melakukannya. Pengasuhan dan pembinaan di 

lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral 

keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yangdiperlukan agar anak 

mampu mengembangkan diri secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral 
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agama sebaiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara 

ibadah (shalat), bacaan al-qur’an, do’a dan sebaginya.pembiasaan juga dapat 

dilakukan orang tua dengan membiasakan diri melaksanakan shalat, membaca 

al-qur’an dan mengucapkan kalimat tayyibah. 

c) Pembinaan religiusitas anak melalui nasehat 

Nasehat merupakan upaya yang dilakukan oleh orang tua melalui 

komunikasi duaarah yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Nasehat 

berperan dalam menjelaskan kepada anak tentang hakikat dan prinsip-prinsip 

Islam.  

Pembinaan kepribadian pada anak dapat dilakukan orang tua dengan 

selalu memberi nasehat-nasehat tentang kebaikan sebagaimana lukman 

menasehati anaknya dalam memberikan pengajaran dan pengetahuan. 

Pembentukan sikap danperilaku anak merupakan proses yang sering dihadapi 

berbagai hambatan dantantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas, 

tidak tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan 

membangkang. Orang tua sebaliknya memberikan perhatian dengan 

melaksanakan dialog, dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang 

dihadapi anak (Purwanto, 2011). 

d) Pembinaan religiusitas anak dengan pengawasan 

Pembinaan kepribadian sehat pada anak dengan pengawasan yaitu 

pembinaan yang disertai pengawasan melalui pendampingan yang dilakukan 

orang tua. Orang tua selalu memantau perkembangan anak dalam 

kesehariannya, memantau kelakuan dan hal-hal yang dilakukan anak. 

Pembinaan kepribadian sehat pada anak dengan pengawasan diharapkan anak 
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dapat terkontrol dalam kesehariaannya sehingga setiap kesalahan dan 

penyimpangan yang dilakukan anak dapat segera diketahui dan diperbaiki oleh 

orang tua. 

Pengawasan penting dilakukan oleh orang tua agar anak dapat 

terhindar dari berbagai kelakuan yang menyimpang. Tujuan dari pengawasan 

adalah sebagai bentuk penjagaan sehingga anak tetap berada pada jalan yang 

benar.  

e) Pembinaan religiusitas anak melalui pemberian penghargaan atau hukuman 

 

Menanamkan nilai-nilai keagamaan, sikap, dan perilaku memerlukan 

pendekatan atau metode melalui pemberian penghargaan atau hukuman. 

Penghargaan perlu diberikan kepada anak yang memang harus diberi 

penghargaan. Sebagai contoh, orangtua akan lebih arif jika anaknya yang 

membantu di rumah diucapkan “terima kasih”.penghargaan juga diberikan 

kepada anak yang berpuasa ramadhan atau shalat tarawih.semakin banyak 

puasa dan tarawihnya, semakin banyak hadiah yang diberikan. Tetapi 

sebaliknya, anak yang tidak berpuasa dan tarawih harus ditegur, bila perlu 

diberikansanksi sesuai dengan tingkat usia (Purwanto, 2011). 

Orang tua memberikan imbalan atau balasan atas kebaikan-kebaikan 

yang ditunjukkan oleh anaknya, imbalan yang diberikan orang tua kepada 

anak dapat berupa pujian dalam bentuk ucapan yang baik maupun hadiah 

dalam bentuk pemberian benda-bendayang disukai anak. Pemberian imbalan 

akan mendorong anak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain sampai 

anak mengerti dan memahami kebaikan yang dilakukan memberi efek yang 

baik baginya. Sanksi merupakan balasan atas kesalahan atau penyimpangan 
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yang dilakukan olehanak. Sanksi yang diberikan pada anak bersifat tidak 

menyakiti tetapi memberi efek jera sehingga diharapkan anak tidak melakukan 

kesalahan yang sama setelah sanksi diberikan dan anak memahami bahwa 

kesalahan yang dilakukan membawa efek negatif bagi dirinya. Islam memiliki 

metode dalam memberikan sanksi terhadap anak, yaitu: 

a) Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang 

b) Memberi sanksi kepada anak yang salah 

c) Mengatasi dengan bertahap, dari yang paling ringan sampai yang paling 

berat. 

Sanksi yang diberikan kepada anak tidak sampai anak merasa 

kehilangan kasih sayang, artinya dalam memberikan sanksi orang tua 

menjelaskan maksud dari sanksi yang diberikan kepada anak dengan alasan 

yang dapat diterima oleh anak sehingga anak tidak merasa orang tua tidak 

sayang padanya. Sanksi diberikan atas setiap kesalahan yang dilakukan anak 

dengan cara bertahap, mulai dari memberikan teguran, memberi peringatan, 

dan memberikan hukuman yang tidak menyakiti secara fisik tetapi member 

efek jera pada anak. 

Banyak cara lain yang efektif dan dapat dilaksanakan oleh orang tua 

agar masa kanak-kanak dapat dikembangkan kepribadian yang luhur yaitu 

menciptakan kehidupan yang penuh keteladanan, pemberian keterangan yang 

dibutuhkan, latihan-latihan dalam keluhuran budi dan penolakan atas tingkah 

laku yang tercela serta pujian atas penghargaan tingkah laku atau perkataan 

yang baik, semuanya itu merupakan cara-cara yang dapat dan perlu dibiasakan 

dalam kehidupan yang sedang dijalani. 
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Pembinaan kepribadian sehat pada anak dapat dilakukan orang tua 

dengan berbagai cara atau metode lainya seperti metode anjuran atau perintah 

dan metode larangan. Metode yang digunakan haruslah tepat sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan anak.metode yang telah dijelaskan hanya 

sebagian dari banyak metode lain yang dapat digunakan untuk membina 

kepribadian sehat pada anak dalam keluarga, untuk itu orangtua dituntut untuk 

terus mendalami dan memahami anak sehingga dapat memilih metode yang 

tepat untuk digunakan mengingat anak merupakan individu yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. 

2.3.Penelitian Relevan 

Adapun penelitian yang relevan antara penelitian ini dengan penelitian-

penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut: 

2.3.1. Windiharta (2018). “Pendampingan orang tua dalam menanamkan nilai-

nilai religiusitas pada anak didik di desa tambi kecamatan kejajar 

kabupaten wonosobo jawa tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang cara dan upaya orang tua dalam 

mendampingi anak didik, agar nilai-nilai religiusitas tertanam pada diri 

anak didik di desa tambi, kejajar, wonosobo. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Trianggulasi yang 

digunakan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa: (1) pendampingan orang tua meliputi pendampingan secara 

langsung melalui perilaku kegamaan yang dapat langsung dicontoh oleh 

para anak didik. Selain itu, orang juga melakukan dengan cara 

memberikan keteladanan langsung kepada anak didik, melalui berbagai 

macam kegiatan keagamaan. Orang tua juga melakukan pemahaman 

keagamaan melalui lembaga pendidikan seperti tpq dan madin (madrasah 

diniyah) (2) faktor pendukung yaitu: (a) kondisi desa tambi yang kondusif, 

(b) banyak kegiatan keagamaan, (c) terdapat lembaga kegamaan. (3) faktor 

penghambat yang mempengaruhi pengelolaan adalah terbatasnya sarana 

penunjang kegiatan. (4) hasil pendampingan orang tua dalam menanamkan 

nilai-nilai religiusitas pada diri anak didik, sudah dapat dikatakan berhasil, 

karena anak didik selain pemahaman kegamaannya baik, mereka juga 

dapat berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama penelitian kualitatif 

deskriftif dan sama-sama membahas tentang peran orang tua dan tanggung 

jawabnya dalam memberikan pendidikan agama kepada anak, namun yang 

membedakan adalah penelitian terdahulu tersebut berfokus pada 

penanaman artinya proses pendidikan agama dari awal sedangkan 

penelitian penulis adalah proses pengembangan keagamaan anak yang 

sudah ada untuk ditingkatkan lagi. 

2.3.2. Mardiyah. (2015).  “Peran orang tua dalam pendidikan agama terhadap 

pembentukan kepribadian anak”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui  peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang 

menanamkan dasar perkembangan jiwa anak. Hasil penelitiannya 
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menyimpulkan bahwa pendidkan agama hendaknya dapat mewarnai 

kepribadian anak, sehingga agama benar-benar menjadi bagian dari 

pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya dikemudian 

hari. Demi tercapainya pembentukan kepribadian yang baik, maka 

pendidikan agama hendaknya diberikan orang tua yang benar-benar 

tercermin agama dalam sikap, tingkah laku, gerak-gerik, cara berpakaian, 

cara berbicara, cara menghadapi persoalan dan dalam keseluruhan 

pribadinya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan agama 

akan sukses apabila ajaran agama itu hidup dan tercermin dalam pribadi 

orang tuaitu sendiri. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama penelitian kualitatif 

deskriftif dan sama-sama membahas tentang peran orang tua dan tanggung 

jawabnya dalam memberikan pendidikan agama kepada anak, namun yang 

membedakan adalah penelitian terdahulu tersebut berfokus pada 

pembentukan keperibadian anak semata sedangkan penelitian penulis 

membahas yang lebih luas yang mencakup ibadah dan akhlak anak. 

2.3.3. Mago. (2018). “Pembinaan orang tua kepada remaja dalam menanamkan 

pendidikan agama islam di desa Abelisawah Kabupaten Konawe ”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembinaan orang tua kepada remaja dalam 

menanamkan nilai pendidikan agama islam di desa abelisawah adalah: 1) 

pembinaan membaca Al-qur’an, dimana orang tua membiasakan membaca 

Al-qur’an di depan anaknya, membuat program  waktu mengaji  kepada 

anaknya, menjadi pembimbing dalam bacaan anak, 2) pembinaan 

melaksanakan shalat, dimana orang tua mempertegas perintah dalam 
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melaksanakan shalat, memperhatikan anaknya dalam melaksanakan shalat 

tepat waktu, mengajak anak remajanya untuk melaksanakan shalat secara 

bersama-sama, orang tua memberikan nasehat, peringatan dan hukuman 

dalam pelaksanaan shalat, 3) pembinaan dalam berpakaian islami, dimana 

orang tua membiasakan anaknya sejak dini untuk berpakaian islami, 

membiasakan anak menutup auratnya pada saat kegiatan diluar, dan 

menyekolahkan anaknya di madrasah atau pesantren. Faktor pendukung 

para orang tua telah memahami betapa pentingnya pendidikan anaknya 

dan juga dari sisi kualitas pendidikan orang tua di desa Abelisawah yang 

tinggi. Dari sisi faktor penghambat adalah  masalah waktu, yakni 

kesibukan-kesibukan dari orang tua yang bekerja dan remaja yang sekolah 

atau kuliah maka intensitas penanaman pendidikan agama kepada anak 

menjadi berkurang. Proses pembinaan terjadi pada saat mereka lagi 

melakukan aktivitas mereka. 

Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang  tanggung jawab 

atau peran orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik kepada 

anaknya di rumah namun yang membedakan penelitian terdahulu ini 

menfokuskan pembinaan orang tua kepada anaknya, sedangkan penelitian 

ini akan membahas secara mendalam dalam perhatian, bimbingan dan 

pembiasaan orang tua kepada anaknya. 

2.4. Kerangka berpikir 

Pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anak bukanlah hal yang 

sepele karena pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap 

individu yang hidup agar dapat bertahan menghadapi perkembangan zaman. 
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Pembinaan Orang 

Tua 

1. Keteladanan 

2. Menuntun 

3. Nasihat  

4. Pengawasan 

5. Hadiah dan 

Hukuman 

Anak Religius 

Anak 

Terlebih lagi pendidikan agama islam kepada anak sangatlah penting diberikan 

kepada anak di rumah agar mereka tidak mudah terjerumus pada hal-hal negatif. 

Oleh karena itu orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka, melihat 

potensi dan bakat yang ada pada anak mereka, memberikan sarana dan prasarana 

untuk mendukung proses pembelajaran mereka di sekolah serta selalu memotivasi 

anak agar tetap semangat dalam belajar.berdasarkan penjelasan di atas, maka 

penulis memberikan alur berfikir dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

Bagan 1. Kerangka berpikir: 

 

Pengembangan Religiusitas Anak Oleh Orang Tua Di Desa Labela 

Kecamatan Besulutu kabupaten konawe 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek/ Dimensi 

Religiusitas Anak 

1. Akhlak kepada 

Allah (ibadah) 

2. Akhlak kepada 

orang tua 

(kebaktian anak) 

3. Akhlak kepada 

masyarakat 

(perilaku dan tutur 

kata yang baik) 


