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ABSTRAK

KARTINA, Nim, 07 01 01 01 421 ,Partisipasi  Orang Tua Dalam
Meningkatkan Pendidikan Islam Anak Di Desa Rawua ,  dibimbing oleh
Dr. Abd Kadir,  M. Pd dan Aliwar, S. Ag, M. Pd

Skripsi ini mengkaji mengenai peranan keluarga dalam pembinaan agama Islam
dalam membentuk sikap anak yang sesuai tuntunan ajaran agama Islam, terutama bagi
anak yang berada pada Desa Rawua dan fokus permasalahan masalah perilaku
keagamaan bagi anak dalam pendidikan agama Islam, melalui jenis penelitian kualitatif
deskriptif.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu
observasi (pengamatan) yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan
langsung dan seksama terhadap obyek yang diteliti, interview (wawancara) yakni
pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung  dengan
informan yang mengetahui keadaan masalah penelitian ini dan dokumentasi yakni
pengumpulan data dengan melalui pencatatan terhadap data atau arsip-arsip maupun
dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Secara obyektif, skripsi ini mengkaji tentang partisipasi orang tua terhadap
pendidikan agama Islam bagi para anak di Desa Rawua, karena kenyataan sekarang dari
penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan beberapa para anak yang tidak
tergabung dalam setiap kegiatan keagamaan seperti Taman Pengajian Al-qur`an dan lebih
cenderung menghabiskan waktu mereka dengan bermain sementara para orang tua anak
sebagian itu mengabaikan terhadap pendidikan agama Islam sebagai bekal mereka dalam
kehidupan selanjutnya

Dari hasil penelitian diketahui pendidikan Islam sangat penting bagi para anak
yang ikut dan aktiv dalam setiap kegiatan pendidikan agama Islam, sehingga pendidikan
Islam dapat menjadi pedoman secara keseluruhan dalam memenuhi segala kebutuhan
keluarganya, artinya pendidikan Islam menjadi salah satu yang berperan sebagai filter
dalam kehidupan ini, dengan pendidikan Islam juga dapat memberikan perubahan
perilaku anak yang baik bagi dalam lingkungan keluarga, sebab jika melihat kondisi
masyarakat terutama anak yang di Desa Rawua terkesan mengabaikan keluarganya dan
hanya aktiv mencari nafkah dan mengejar karir semata, maka dengan pendidikan Islam
perilaku anak dapat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dapat memberikan
sesuatu yang positif bagi lingkungan keluarganya serta  dapat menjamin hidup mereka
tersebut

.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan kualitas serta mutu kehidupan manusia di tengah

masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga kadangkala perilakunya dibentuk oleh

cara pandangnya dengan sesuatu. Cara pandang itu biasanya diperoleh dengan cara

belajar yang diberlakukan orang tua dalam lingkungan keluarga baik secara formal

maupun melalui dari pengalaman kehidupannya. Demikian juga anak usia sekolah

(siswa), kecenderungan untuk melakukan ataupun mengikuti perbuatan tertentu pada

umumnya dilandasi oleh pengetahuan maupun karena mencontoh orang lain.

Anak merupakan anak didik dalam lingkungan keluarga dan bukan binatang,
tetapi ia adalah manusia yang mempunyai akal. Untuk mendapatkan pendidikan
agama dalam keluarga sebagai anak didik yang merupakan adalah unsur
manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Ia dijadikan sebagai
pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran.1

Dengan demikian lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan non

formal dalam kehidupan manusia saat ini, mengingat Desa Rawua merupakan salah

satu wilayah yang berada dalam Kabupaten Konawe yang memiliki penduduk cukup

padat sehingga pendidikan agama Islam sangat penting dalam lingkungan keluarga.

Ajaran Agama Islam merupakan suatu sistem ajaran yang diturunkan Allah

SWT kepada sekalian manusia dan alam semesta, yang berfungsi sebagai pedoman

dalam menjalankan aktifitas di muka bumi. Manusia sebagai khalifah harus lebih

1 Drs. Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Rineka Cipta, Jakarta
2000, h. 51

1
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dahulu memahami apa-apa yang menjadi tugasnya di muka bumi, setelah itu barulah ia

berbuat. Untuk memahaminya, maka manusia harus belajar, karena pada dasarnya

manusia adalah manusia paedagogik. Daradjat, mengemukakan bahwa :

Makhluk paedagogik ialah makhluk yang dilahirkan membawa potensi dapat di
didik dan dapat mendidik. Makhluk itu adalah manusia. Dialah yang memiliki
potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di bumi,
pendukung dan pengembang kebudayaan. Ia dilengkapi dengan fitrah Allah,
berupa bentuk atau wadah yang dapat di isi dengan berbagai kecakapan dan
keterampilan yang dapat berkembang, sesuai dengan kedudukannya sebagai
makhluk mulia. Baik dalam bentuk Pikiran, perasaan, dan kemampuannya berbuat
merupakan komponen dari fitrah itu. Itulah fitrah Allah yang melengkapi
penciptaan manusia.2.

Dengan demikian, ajaran agama Islam adalah sangat penting dalam kehidupan

manusia di muka bumi ini, dan menjadi satu-satunya kebenaran di sisi Allah SWT yang

diterima. Dengan berpegang teguh pada ajaran Islam yang mulia maka sesungguhnya

manusia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Persoalannya bagi anak

didik adalah bagaimana agar konsep ini dapat menjadi pemahaman bersama mereka dan

menyadari bahwa Islam berguna bagi mereka. Kondisi zaman saat ini menghendaki

bahwa ajaran agama harus tampil pada ranah yang lebih aplikatif, terutama dalam

lingkungan keluarga yakni bahwa agama Islam harus hadir mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh anak sebagai anak didik dalam kehidupan keluarga. Dalam

konteks ini maka peran orang tua sangat penting dalam menanamkan kecintaan anak-

anak terhadap ajaran agama Islam yang mulia. Menanamkan kecintaan harus mengikuti

alur-alur yang tepat yang didahului oleh pemberian pemahaman tentang konsep dan

2 Dr. Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. IV., Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h. 16
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prinsip dalam ajaran Islam, selanjutnya bagaimana membentuk konsep dan prinsip, dan

mengajarkan konsep dan prinsip itu.

Tafsir, mengemukakan bahwa :

Konsep-konsep dalam ajaran Islam perlu diketahui oleh siswa, terutama oleh guru
agama. Pengetahuan tentang konsep-konsep dalam ajaran Islam tidak hanya
penting dilihat dari sudut sistem pengetahuan, tetapi juga penting dilihat dari segi
pengamalan. Pemahaman yang benar tentang konsep itu dapat membantu
benarnya pengamalan ajaran Islam.3.

Lebih lanjut, prinsip dan dasar-dasar dalam ajaran Islam harus secara simultan

diperkenalkan dan dipahamkan kepada anak didik sehingga terjadi internalisasi ajaran

Islam tersebut pada anak didik. Hasan Langgulung, sebagaimana dikutip oleh Azra,

menjelaskan bahwa :

Dasar-dasar pendidikan Islam, secara prinsipal diletakkan pada dasar-dasar ajaran
Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan
pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama adalah tentu saja adalah
al-Qur’an dan Sunaah. Al-Qur’an misalnya memberikan prinsip yang sangat
penting bagi pendidikan, yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan
ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial.4

Oleh karena itu, pemahaman al-Qur’an dan Sunnah harus menjadi prioritas

utama dalam mendidik anak-anak. Dengan pemahaman yang baik maka dengan

sendirinya anak adalam keluarga akan merasa sebagai bagian yang tidak terpisahkan

(inheren) dari ajaran agama Islam.

Dalam kenyataannya, banyak anak yang mempelajari agama Islam hanya di

sekolah saja, atau bahkan hanya menggugurkan kewajiban dari beban tekanan orang tua

3 Dr. Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Cet. IV, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999,
h. 110

4 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru,
Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h. 9
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dalam keluarga yang ada. Sehingga anak tidak memperoleh apa-apa setelah belajar

agama Islam, dan bahkan memunculkan sikap antipati pada pelajaran tersebut. Dalam

konteks inilah peneliti melihat bahwa pemahaman tentang ajaran agama Islam sangat

penting dalam menumbuhkan sikap beragama.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1.   Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diutarakan di atas, maka

batasan masalah penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Peran orang tua dalam peningkatan pendidikan agama Islam anak

b. Bentuk-bentuk pendidikan agama Islam anak di Desa Rawua

c. Kendala yang dihadapi orang tua dalam pendidikan agama Islam anak di Desa

Rawua

2.   Rumusan Masalah

a. Bagaimana peran orang tua dalam peningkatan pendidikan agama Islam anak ?

b. Bagaimana bentuk pendidikan agama Islam anak di Desa Rawua ?

c. Bagaimana kendala yang dihadapi orang tua dalam pendidikan agama Islam

anak di Desa Rawua ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan

penelitiannya adalah sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan prestasi pendidikan agama

Islam pada Desa Rawua

b. Untuk mengetahui bentuk pendidikan agama Islam pada Desa Rawua Kabupaten

Konawe.

c. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada terutama

dalam lingkungan keluarga pada dan dapat menjadikan Ajaran agama Islam sebagai

pedoman hidup

2. Kegunaan Penelitian

Secara khusus, dan dilihat dari aspek praktis, maka penelitian ini diharapkan

memberi manfaat pada beberapa hal, yakni sebagai berikut:

a. Memberikan wawasan bagi para orang tua anak dalam keluarga sehingga dapat

memberikan pendidikan agama Islam yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Islam.

b. Menjadi pengetahuan tambahan bagi para peneliti berikutnya yang concern tentang

perlunya memberikan pendidikan agama Islam lebih dini dalam rangka

menumbuhkan sikap yang positif terhadap pendidikan agama Islam di dalam

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah

c. Bagi peneliti, maka penelitian ini berguna sebagai prasyarat untuk memperoleh

gelar akademik Sarjana Pendidikan Islam pada Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari.
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D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya persepsi ganda dan kesalahan dalam memahami

makna judul penelitian maka penulis dapat memaparkan definisi operasional yakni

sebagai berikut :

1. Peran dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan seseorang melalui

pemberian tindakan yang nyata sehingga seseorang mengerti tentang kaidah, norma,

dan nilai yang diyakini oleh pemeluk agama Islam yang sumber utamanya adalah

pada Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

2 Pendidikan Islam, adalah memberikan pemahaman tentang agama Islam. Akan

tetapi dalam prakteknya di dalam lingkungan keluarga lebih mewujudkan menjadi

salah satu mata pelajaran utama dalam keluarga, yakni pendidikan agama Islam

(PAI).

Dengan demikian maka secara operasional penelitian ini bermaksud mengkaji

tentang peran serta para orang tua guna memperoleh sesuatu yang memuaskan sehingga

dapat tercapai tujuan yang di inginkan terutama Pendidikan Agama Islam sebagai ajaran

agama yang memerlukan aplikasi dalam kehidupan sehingga membentuk sikap dan

perilaku generasi masa yang akan datang dalam membentuk kehidupan selanjutnya

pada keluarga
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan Islam dalam Keluarga

Pada setiap lingkungan keluarga dituntut agar dapat melaksanakan atas segala hak

yang berhubungan dengan kebutuhan akan pendidikan Islam sebab pendidikan agama

Islam merupakan salah satu pendidikan yang penting fungsi dan peranannya dalam

kehidupan seorang muslim sebagai pedoman dasar terhadap pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu

pendidikan agama Islam merupakan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh seorang

pendidik kepada anak didik untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma

agama.

Untuk lebih jelasnya, maka tepatlah apa yang dikemukakan oleh Departemen

Agama RI, dalam buku yang berjudul Pedoman Pendidikan Agama Islam, memberikan

definisi pendidikan agama Islam sebagai berikut ;

Pendidikan agama Islam adalah bimbingan dan arahan yang diberikan kepada
anak dalam asuhan pertumbuhan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat
kedewasaan sesuai dengan ajaran agama Islam dalam negara RI yang
berdasarkan pancasila.1

Bahkan lebih lanjut dikemukakan lagi, bahwa pendidikan agama Islam adalah ;

Segala usaha yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak, agar
kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati dan
mengamalkan ajaran agamanya serta menjadikannya sebagai way of life (jalan

1 Departemen Agama RI., Pedoman Pelaksanaan Penddikan Agama Islam. Multiyasa. Jakarta. 1986. h. 10

7
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kehidupan) sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial
kemasyarakatan.2

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pendidikan agama Islam mengandung

ajaran moral dan merupakan pedoman hidup yang perlu dipahami, dihayati dan

diamalkan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sementara itu

pada sisi lain Zakiah Darajat mengemukakan tentang pentingnya pendidikan agama Islam

bagi seorang anak, bahwa ;

Apabila si anak telah terbiasa dengan peraturan-peraturan akhlak dan hubungan
sosial yang sesuai dengan ajaran Islam sejak kecil, maka akhlak yang baik itu
akan menjadi bagian integral dari kepribadiannyadan sikapnya waktu ia dewasa
nanti.3

Penyataan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan anak didik agar tumbuh berkembang sesuai irama perkembangan

hidup dan bersikap dinamis, optimis tidak apatis, memahami nilai-nilai moral agama dan

dijadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Pada rumusan lain, Drs. Ahmad

D. Marimba, mengemukakan bahwa “yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam

adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”.4 Berdasar dari definisi-

definisi tersebut di atas, maka paling tidak dapat dipahami bahwa ada tiga unsur pokok

yang terdapat pada pengertian pendidikan agama Islam, yakni sebagai berikut ;

1. Bimbingan jasmani dan rohani

2 Ibid., h. 9

3 Zakiah Darajat., Kesehatan Mental. Haji Masagung. Jakarta. 1993. h. 130

4 Drs. Ahmad D. Marimba., Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam, al- Ma`arif. Bandung. 1980. h.
23
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2. Bimbingan, dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan pada hukum-hukum

agama.

3. Bimbingan harus mengarah pada pembentukan kepribadian yang utama menurut

ukuran-ukuran Islam.

Dengan demikian, maka pendidikan agama Islam mengandung prinsip-prinsip

keseimbangan berdasarkan kepada teori-teori kebenaran, universal, logis dan dinamis

yang bermuara pada pembentukan kepribadian manusia seutuhnya. Pendidikan agama

Islam yang dibicarakan di sini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai

suatu mata pelajaran yang ditemui dalam proses pembelajaran atau kegiatan lain yang

berhubungan dengan pemberian pemahaman tentang nilai-nilai ajaran agama. Pada

dasarnya ruang lingkup ajaran agama Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Oleh karena itu pendidikan agama Islam penting untuk dilalui sebagai patron dalam

menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena itu pula maka dalam Islam

menuntut ilmu (ilmu agama) itu dianjurkan kepada setiap manusia, atau paling

minimalnya ada keterwakilan dari suatu golongan (kaum) untuk belajar ilmu agama. Hal

ini sebagaimana digambarkan dalam firman Allah QS. At-Taubah 122 sebagai berikut :

                        
                 

Keterangan ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa, dianjurkan kepada suatu

golongan umat, mengirim beberapa orang diantara mereka untuk belajar ilmu tentang

agama dan kemudian kembali mengajarkan kepada kaumnya itu sendiri. Dengan
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demikian, maka pendidikan agama Islam penting untuk untuk dijalani oleh setiap

manusia atau paling tidak beberapa orang dari satu golongan untuk kembali mengajarkan

ilmu-ilmu agama. oleh Moh. Uzer Usman yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kemampuan belajar atau hasil yang dapat diperoleh anak dalam keluarga,

yakni ;

1. Faktor yang berasal dari diri sendiri (internal) yang meliputi ;
a. Faktor Jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun

pembawaan
b. Faktor Psikologis baik yang bersifat  bawaan maupun non

bawaan, seperti ;  faktor intelekt if yang meliputi kecerdasan dan
bakat serta prestasi  yang dimiliki . Dan faktor non intelektif
yakni unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan,
minat, motivasi , emosi dan penyesuaian diri.

c. Faktor kematangan fisik maupun psikis.
2. Faktor yang berasal dari luar diri (eksternal) yang meliputi ;

a. Faktor sosial, yakni ;  lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat
dan kelompok.

b. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknilogi
dan kesenian.

c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasil itas rumah dan fasil itas
belajar.

d. Faktor lingkungan sosial  atau keagamaan. 5

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar adalah :

1. Faktor Internal ,  meliputi :  Jasmaniah dan Psikologis

2. Faktor Eksternal, meliputi ;  Keluarga,  Sekolah dan Masyarakat.

5 Moh. Uzer Usman, dkk., Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. Bandung. Remaja Rosdakarya.
2001. h. 9-10
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B. Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak

1. Fungsi dan Tugas Orang Tua Terhadap Pendidikan Islam Anak

Fungsi dan tugas orang tua terhadap pendidikan anak pada dasarnya tidak dapat

dibebankan kepada pendidik dalam hal ini terutama orang tua dan guru. Orang tua dalam

hal ini memegang peranan penting dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, hendaknya

orang tua memiliki kemampuan dalam mendidik anaknya. Pada dasarnya mendidik

adalah memberikan tuntunan, bantuan, pertolongan kepada peserta didik. Dalam arti

memberikan tuntunan telah tersimpul suatu dasar pengakuan bahwa anak (pihak yang

diberi tuntunan) memiliki daya (potensi) untuk berkembang.6 Potensi ini secara

berangsur-angsur tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak. untuk menjamin

perkembangan potensi agar menjadi lancer dan terarah diperlukan pertolongan, tuntunan

dari luar. Jika unsur pertolongan tidak ada maka potensi tersebut tidak dapat

disosialisasikan atau diaktualisasikan

Proses pendidikan anak ini penting artinya bagi kelangsungan hidupnya.

Keberhasilan orang tua dalam mendidik akan berpengaruh terhadap keberhasilan anak

dalam menjalani kehidupannya. Sebagaimana menurut Al-Ghazali bahwa:

Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam
hidup dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kedua orang tualah yang akan
mengukir dan membentuknya menjadi mutiara yang berkualitas tinggi dan disenangi
semua orang. Maka ketergantungan anak kepada pendidiknya termasuk kepada orang
tuanya tampak sekali, maka ini hendaknya dikurangi secara bertahap sampai akil
baliq. 7

6 Mazhari, Husain. Pintar Mendidik Anak. Jakarta: PT. Lentera Bospitama, 1999, h 32

7 Prof H. M. Arifin, M.Ed dan Dr. Rosyad M. Uddin. Materi Pokok dasar-dasar Kependidikan. Jakarta:
Dirjen Bimbingan Islam Dan UT, 1991, h. 222
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Oleh karena itu, fungsi dan tugas dalam melaksanakan proses pendidikan

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi orang tua sebagai pendidik utama. Aktualisasi

kewajiban itu direalisasikan dalam wujud memberikan bimbingan baik pasif maupun

aktif. Bentuk-bentuk fungsi dan tugas terhadap si anak didik meliputi tanggung-jawab

orang tua, sekolah serta tanggung jawab masyarakat. Secara alamiah, wujud tanggung-

jawab dalam pendidikan  disebut sebagai Kewibawaan yang biasanya dimiliki orang

dewasa terutama pada orang tua yakni ayah dan ibu. Kewibawaaan bertujuan memelihara

keselamatan anak didik agar ia dapat hidup terus dan selanjutnya berkembang jasmani

dan rohaninya menjadi dewasa. Pembawa pendidikan itu berakhir jika anak itu sudah

menjadi dewasa. Adapun penggunaan kewibawaan pada pendidikan harus berdasarkan

faktor-faktor yakni hendaknya didasarkan atas perkembangan anak itu sendiri sebagai

pribadi, pendidik hendaklah memberi kesempatan untuk bertindak atas inisiatif sendiri.

Dan pendidik hendaknya menjalankan kewibawaan atas dasar cinta kepada anak sehingga

fungsi kewibawaan dalam pendidikan adalah membuat si anak mendapatkan nilai-nilai

dan norma-norma hidup.

Tugas pendidik orang tua bila dibandingkan dengan guru senantiasa bersambung

atau kontinyu dan tanpa batas atau berlangsung seumur hidup. Ini berarti peran orang tua

terhadap pendidikan anak dapat dikatakan pendidikan yang berlangsung terus menerus

dan merupakan proses tanpa akhir sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan

oleh Allah SWT. Demikian juga tugas yang diberikan lembaga pendidikan Islam bersifat

dinamis dan progresif mengikuti kebutuhan anak didik dalam arti yang luas. Karenanya

tugas pendidikan menurut Moselichatoan Rosjid adalah :
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Memberikan bimbingan agar pertumbuhan anak dapat berkembang dengan wajar dan
optimal. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang hukum-hukum dasar
perkembangan kejiwaan manusia agar tindakan pendidikan itu dilaksanakan berhasil
guna dan berdaya guna.8

Dalam mengajar orang tua tidak saja dituntut agar memilki kemampuan

intelektual, tetapi perlu juga memiliki ilmu alat yaitu psikologi. Dalam pengertian lain,

orang tua hendaknya mampu memahami perkembangan psikologi anak. Sebagaimana

perspektif Pasaribu bahwa:

Secara psikologi, anak didik dalam belajar memerlukan motivasi-motivasi yang dapat
mendorongnya ke arah terbentuknya minat dan gairah belajar yang tinggi. Hal ini
dapat diwujudkan makala orang tua, guru, atau lingkugan di mana anak didik berada
dalam suasana atau situasi belajar yang kondusif. Sebab dalam teori pendidikan
dikatakan  bahwa anak-anak harus bertindak sesuai dengan lingkungan pisik dan
spiritual.9

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan anak sangat

bergantung pada peranan orang tua dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya

sebagai pendidik dan sekaligus sebagai kepala keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu

hendaknya orang tua memiliki kemampuan mendidik dan memahami perkembangan jiwa

anaknya.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak

Berbagai macam dan bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh orang tua

kepada anaknya. Pemberian perhatian ini merupakan wujud dari hubungan emosional

yang terjadi  dalam dunia keluarga. Secara kodrati, perhatian ini muncul secara alamiah

8 Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1988,
h. 107

9 Dra. I. L. Pasaribu, Pendidikan Nasional, Bandung: Tarsito, 1982, h. 43
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karena ikatan kekeluargaan yang erat. Bentuk-bentuk perhatian tersebut bervariasi sesuai

dengan metode dan cara orang tua dalam menerapkannya. Demikian pula, perhatian

tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan anak yang senantiasa berkembang seiring

dengan perkembangan fisik dan kejiwaannya. Secara umum perhatian yang diberikan

orang tua dapat berbentuk material maupun spiritual berupa biaya hidup, perlengkapan

material yang dibutuhkan anak maupun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat kejiwaan

atau interaksi emosional. Perhatian dalam bentuk kejiwaan dapat berupa curahan kasih

sayang, memberikan bimbingan, memberikan contoh teladan dan bersikap dan berbuat

baik, pengawasan dan metode-metode pembimbingan psikologis lainnya.

Partisipasi orang tua diwujudkan dalam berbagai aspek antara lain motivasi,

pembimbingan dan penyiapan fasilitas belajar. Tholib mengemukakan bahwa perhatian

orang tua dapat diwujudkan dengan proses pembimbingan, misalnya dengan mengontrol

hasil rapor anak. Ia juga menguraikan berbagai faktor perhatian orang tua yang

mempengaruhi prestasi belajar anak yakni:

a.  Fasilitas belajar

Salah satu faktor yang membantu tercapainya tujuan pendidikan anak adalah tersedia

dan tercukupinya fasilitas belajarnya. Fasilitas belajar tersebut meliputi pakaian

sekolah, buku-buku dan sebaganya.10

b.  Motivasi belajar

Motivasi belajar merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan perhatian, minat

dan semangat belajar anak melalui berbagai pendekatan. Motivasi ini lahir dalam

10 Departemen Agama, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Depag RI, 2001, h. 26
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dirinya sendiri (intrinsik) dan motivasi yang berasal dari luar (ektrinsik). Orang tua,

idealnya memberikan, misalnya dengan pemberian penghargaan atas prestasi belajar

anak.11

c.   Bimbingan orang tua

Upaya pembimbingan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa

merupakan bagian yang terpenting dalam membantu efektifitas proses pendidikan

anak. menurut Sunarta Bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada

individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat

memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar

sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat.12

Perhatian orang tua sangat penting artinya dalam membentuk anak menjadi

manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang ideal. Menurut Jalaluddin:

Perlunya perhatian orang tua  disebabkan karena kebutuhan manusia akan
pemeliharaan, pengawasan dan bimbingan yang serasai dan sesuai agar pertumbuhan
dan perkembangannya dapat berjalan dengan baik dan benar. Manusia bukan mahluk
instinktif secara utuh sehingga ia tidak mungkin berkembang dan tumbuh
berdasarkan instiknya semata. Keadaan inilah yang membedakan anatara manusia dan
binatang.13

Pendapat di atas menunjukan bahwa kebutuhan untuk diperhatikan mutlak

diperlukan bagi setiap manusia sebagai mahluk sosial. Pertumbuhan dan

perkembangannya tidak saja bermodalkan kemampuan berpikir dalam dirinya semata,

11 Mazhari, Husain. Pintar Mendidik Anak. Jakarta: PT. Lentera Bospitama, 1999, h. 29

12 Sunarta, Pengembangan Peserta didik, Jakarta: P2MTK, 1994, h. 57

13 Jalaluddin, Psikologi Agama (edisi Revisi), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 321
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melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah letak peran strategis orang tua

sebagai pendidik utama dalam konteks pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah

dipahami bahwa peranan orang tua dalam memberikan perhatian kepada anak terutama

dalam upaya meningkatkan prestasi belajarnya dapat dilakukan melalui penyediaan

fasilitas belajar yang memadai, pemberian motivasi dan upaya pembimbingan orang tua.

Partisipasi yang diberikan orang tua pada dasarnya bertujuan agar anak menjadi manusia

yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dalam pengertian lain upaya pembimbingan,

penyiapan fasilitas dan kebutuhan anak tidak sekadar sebagai wujud tanggung-jawab dan

kewajiban orang tua terhadap anaknya semata, melainkan lebih dari itu merupakan proses

membentuk sumber daya manusia yang nantinya mampu memberikan kontibusi positif

terhadap bangsa dan negaranya.

Dalam konteks ini maka peranan pendidikan keluarga merupakan salah satu

alternatif yang paling urgen dalam membentuk kepribadian anak menuju masa depannya

yang lebih baik. Sebuah keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat

informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak dan lembaga pendidikan, yang

bersifat kodrat.

a. Lembaga pendidikan tertua, dimana keluarga telah lahir sebagai lembaga pendidikan

sejak adanya manusia di mana orang tua yaitu ayah serta ibu sebagai pendidiknya dan

anak sebagai terdidiknya, karena pendidikan itu sejak adanya manusia.

b. Lembaga pendidikan informal, Di dalam keluarga pendidikan dilakukan secara

informal yaitu pendidikan yang tak mempunyai bentuk program yang jelas dan resmi.



17

c. Lembaga pendidikan pertama dan utama, dalam keluarga ini merupakan pendidikan

yang terpenting atau utama terhadap perkembangan pribadi anak. Dalam hubungan

dalam hal ini Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa:

Alam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan terpenting, oleh karena sejak
timbulnya adat kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga itu selalu mempengaruhi
pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia.14

d. Bersifat kodrat.

Keluarga adalah lembaga pendidikan bersifat kodrat karena terdapat hubungan

darah antara pendidik dan anak didiknya. Karena sifatnya ini maka wewenang pendidik

dalam keluarga juga bersifat kodrat, dan wewenang yang wajar ini tidak dapat di ganggu

gugat, kecuali jika keluarga tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya tadi. Karena

ikatan yang bersifat kodrat ini pula maka terdapat hubungan yang erat antara pendidik

dan anak didik. Peranan orang tua sebagai pendidik pada hakekatnya adalah upaya

menjawab kebutuhan dasar anak dalam kehidupannya. Sebagaimana drost menguraikan 5

aspek yang dibutuhkan anak yakni kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan

perlindungan dan rasa aman, kebutuhan akan bimbingan, kebutuhan untuk diakui dan

kebutuhan akan disiplin.15 peranan orang tua dalam mendidik anak merupakan faktor

yang paling utama dalam upaya membentuk anak menjadi manusia yang beriman.

Olehnya itu pendidikan keluarga dalam konteks ini sangat dibutuhkan bagi

perkembangan kehidupan anak. pendidikan keluarga memiliki urgensi sebagaimana

dijelaskan berikut:

14 Zahra Idris, Dasar-Dasar Kependidikan, Bandung: Aksara, 1982, h.10

15 Drost J. I. G, Sekolah : Mengajar atau Mendidik, Yogyakarta, Kanisius, 1998, h.69-70
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a.  Pengalaman pertama masa kanak-kanak.

Lembaga pendidikan keluarga memberi pengalaman pertama yang merupakan faktor

penting dalam perkembangan pribadi anak. Para ahli ilmu jiwa dalam misalnya Freud

dan Adler sangat menekankan pentingnya kehidupan keluarga, sebab pengalaman

masa kanak-kanak yang menyakitkan walaupun sudah jauh terpendam di masa silam,

tapi dapat mengganggu keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu

selanjutnya.

b.  Menjamin kehidupan emosi anak.

Melalui pendidikan keluarga ini kehidupan emosionil atau kebutuhannya akan rasa

kasih sayang dapat di penuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini disebabkan

karena adanya hubungan darah antara pendidik dan anak didik, karena orang tua

hanya menghadapi sedikit anak didik dan karena hubungan tadi di dasarkan, atas rasa

cinta kasih sayang murni. Kehidupan emosional ini merupakan salah satu faktor yang

terpenting dalam membentuk pribadi seseorang.

c.  Menanamkan dasar pendidikan moril.

Walaupun keluarga memberikan seluruh aspek perkembangan pribadi anak, tetapi di

dalam keluarga tertanam dasar-dasar pendidikan moril, di mana pendidikan moril ini

terutama tidak diberikan dengan penerangan atau ceramah kuliah, tetapi melalui

contoh-contoh yang kongkrit dalam hidup sehari-hari.

d. Memberikan dasar pendidikan sosial.

Kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong gotong royong secara

kekeluargaan, misalnya menolong saudara sakit, bersama-sama menjaga ketertiban,
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kedamaian, kebersihan dan keserasian segala hal, kesemuanya tadi memupuk

berkembangnya benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak.16

Secara gamblang, Zuhairini mengemukakan beberapa tugas pokok tugas orang tua

terhadap anaknya, yakni :

1. Menanamkan keimanan dan Ketakwaan pada jiwa anak.
2. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak.
3. Berusaha menolong anak mengembangkan pembawaan yang baik dan

menekankan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.
4. Membina dan melatih anak didik untuk taat beribah dan memiliki akhlak yang

mulia.
5. Memperhatikan kepada anak tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan

berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik melihatnya dengan tepat.
6. Membina bimbingan dan penyuluhan tatkala anak menemui kesulitan dalam

mengembangkan potensinya.17

Berdasarkan berbagai uraian dapatlah dikatakan bahwa sasaran partisipasi orang

tua adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sebagai upaya menjawab segala

kebutuhan anak agar menjadi manusia yang memiliki kemampuan pengetahuan, interaksi

sosial, memiliki moral dan kepribadian muslim. Dengan demikian perhatian orang tua

yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut peran serta orang tua dalam proses

pendidikan anaknya pada lingkungan pendidikan formal.

C. Proses Transfer Ajaran Islam Dalam Keluarga

Mengingat luas dan dalamnya sistem Islam ini maka diperlukan strategi yang

tepat dalam rangka pemberian pemahaman. Pendidikan Agama Islam merupakan strategi

yang sampai saat ini masih ampuh dipakai, akan tetapi harus disertai dengan kompetensi

16 Ahmad Tafsir, Op.Cit, h.11-14

17 Zuhairini, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, Surabaya, PT. Usaha Nasional, 1984, h. 32
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metodologis yang baik bagi orang tua dalam keluarga dalam hal ini tingkat pendidikan

para orang tua dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks inilah maka proses

pembimbingan dan penyuluhan menjadi penting dalam rangka memberikan pemahaman

dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak didik, bimbingan dan penyuluhan adalah

dua kata yang sering dipergunakan secara bersamaan, walaupun ada juga yang hanya

menggunakan salah satunya, yakni bimbingan (guidance) dan atau penyuluhan

(counceling) saja. Hal ini menunjuk pada sudut pandang subjek yang hendak

menggunakannya. Adapula yang menggunakan istilah bimbingan dengan maksud bahwa

makna penyuluhan sudah tercakup di dalamnya. Dan dalam pembahasan ini, peneliti

akan menggunakan sudut pandang di atas, yakni bimbingan telah mencakup pula

penyuluhan, karena dalam proses bimbingan kita melakukan penyuluhan. Sukardi,

mengemukakan pandangannya tentang bimbingan (dan termasuk juga penyuluhan)

sebagai berikut:

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu
yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami
dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak
secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah.18.

Meskipun pendapat di atas lebih menunjuk pada bimbingan di sekolah, namun

yang penting diperhatikan bahwa pada intinya bimbingan adalah suatu proses untuk

mendewasakan seseorang, yakni terwujudnya insan yang memahami dirinya sehingga

dapat berbuat adil berdasarkan norma-norma yang ada di lingkungannya. Jadi, ada proses

interaksi yang dibangun oleh dua orang (atau dua kelompok), di mana pihak pertama

18 Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan dan Penyuluhan, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 2
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adalah mereka yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang berhubungan dengan

bimbingan, dan di pihak lainnya adalah mereka yang dibimbing. Keduanya berada posisi

yang saling tarik menarik, meniadakan salah satunya mengakibatkan terbengkalainya

pekerjaan-pekerjaan pendidikan pada anak. Sehingga keduanya harus ada dan bergerak

secara sinergis dalam aktifitas pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga.

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang mutlak

adanya pada setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang apa saja. Pendidikan agama

Islam ini penting, karena berujung pada aspek pengamalan ibadah dan perilaku baik

dalam kehidupan sehari-sehari. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional bagian kesembilan pasa 30 ayat 2 dipaparkan bahwa ;

“Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau

menjadi ahli ilmu agama”.19

Dengan demikian maka pendidikan agama Islam apapun bentuknya merupakan

hal penting untuk diberikan kepada peserta didik. Karena dengan pendidikan agama

Islam tersebut, maka bila tujuannya tercapai secara maksimal tentu saja perilaku yang

dimiliki oleh peserta didik akan senantiasa terpatron pada rambu-rambu ajaran Islam.

Melihat perkembangan pendidikan dewasa ini, secara umum lembaga pendidikan dewasa

ini hampir terkesan mengabaikan pendidikan agama sebagai pendidikan yang sangat

penting dalam pembentukan kepribadian atau perilaku peserta didik. Hal ini terlihat pada

19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003., tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung, Citra Umbara,
2003. h. 20
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alokasi waktu jam pelajaran pendidikan agama Islam yang sangat minim pada jalur

pendidikan umum. Departemen Pendidikan Nasional sendiri sebagai penanggung jawab

penyelenggaraan pendidikan Nasional dalam hal ini sangat mengakui bahwa terdapat

kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah,

sebagai berikut ;

(a). Ketersediaan waktu yang hanya dua jam pembelajaran dengan materi yang
padat, (b). Materi yang lebih terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dalam
minim dalam pembentukan sikap (afektif) dan pembiasaan (psikomotorik), (c).
Kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberikan motivasi
kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan
sehari-hari, (d). Lemahnya sumber daya guru dalam pengembangan pendekatan dan
metode yang lebih variatif, dan (e),Minimnya berbagai sarana pelatihan dan
pengembangan, serta, (f).  Rendahnya peran serta orang tua.20

Fenomena ini menunjukkan bahwa pada satu sisi lembaga pendidikan memang

terkesan mengesampingkan pendidikan agama yang berujung pada perubahan perilaku

dan mendahulukan pendidikan umum yang melahirkan keterampilan tekhnis. Dengan

kata lain lebih mendahulukan aspek pengetahuan tentang teori dan mengesampingkan

aspek perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Padahal di sisi lain, sangat disadari bahwa

aspek kepribadian atau perilaku merupakan hal terpenting dalam pencapaian tujuan

pendidikan.

William Lille menegaskan bahwa ; yang paling utama bagi manusia dalam

pendidikan adalah kemajuan pada aspek moral manusia.21 Sehingga pada tataran tersebut,

pendidikan agama Islam mesti didahulukan agar perilaku atau moral bangsa dapat

20 Departemen Pendidikan Nasional., Kurikulum dan Hasil Belajar Kompetensi Dasar Mata Pelajaran
Agama Islam Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Pusat Kurikulum, Jakarta, Balitbang, 2002. h.
6

21 Prof. H. Muzayyin Arifin, M.Ed. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta, Bumi Aksara, 2003. h. 59
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dibentuk oleh nilai-nilai ajaran agama. Karena mesti diakui bahwa nilai-nilai ajaran

agama adalah nilai luhur yang senantiasa mengajarkan pada hal-hal yang baik dan buruk

dalam kehidupan manusia.

Departemen Agama RI, dalam buku yang berjudul Pedoman Pendidikan Agama

Islam, memberikan gambaran bahwa ; Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan dan

arahan yang diberikan kepada anak dalam asuhan pertumbuhan jasmani dan rohani untuk

mencapai tingkat kedewasaan sesuai dengan ajaran agama Islam dalam negara RI yang

berdasarkan pancasila.22 Dengan demikian, maka pendidikan agama Islam merupakan

mata ajaran yang lebih menekankan pada aspek perubahan kepribadian dan perilaku

peserta didik ke arah yang lebih baik dengan berpatokan pada nilai-nilai ajaran Islam.

Sehingga setelah proses pembelajaran maka diharapkan nilai-nilai ajaran agama dapat

terinternalisasi pada diri peserta didik demi pembentukan kepribadian peserta didik itu

sendiri.

Terkait dengan kepribadian peserta didik tersebut, maka Arifin mengemukakan

bahwa : Kepribadian anak adalah sikap dan perilaku yang selalu ditampilkan anak dalam

kehidupan yang pengaruhnya dibentuk oleh faktor internal (dari dalam diri anak) dan

faktor eksternal (lingkungan) anak itu sendiri.23 Oleh karena itu semakin jelas bahwa

pada dasarnya kepribadian anak adalah asal mula lahirnya pengamalan ajaran agama.

Sebab kepribadian adalah watak ada dalam diri anak yang direalisasikan dalam bentuk

tingkah laku.

22 Departemen Agama RI., Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Jakarta, Multiyasa, 1986. h.
10

23 Prof. Dr. H.M. Arifin, M. Ed., Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta, Bumi Aksara, 1989. h. 10
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Dalam rangka pembentukan kepribadian peserta didik, ada dua faktor yang

sangat mempengaruhi. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal atau dari dalam diri

anak yaitu faktor pembawaan sejak lahir yang dibentuk oleh orang tua. Kemudian faktor

eksternal yakni faktor dari luar yang termasuk didalamnya lingkungan pendidikan

sekolah. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, pada faktor eksternal ini

pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak.

Sebab bila pendidikan agama Islam ini lebih dominan dalam mengarahkan perkembangan

kehidupan anak, maka tentu saja kepribadian anak tersebut akan senantiasa terjaga oleh

nilai-nilai ajaran Islam yang telah terinternalisasi di dalam dirinya. Dengan kata lain,

segala tingkah laku yang diperbuatnya akan senantiasa terpatron pada al-qur’an dan

hadits sebagai pedoman hidup seorang muslim.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian ini, maka dapat ditarik sebuah konklusi

sementara bahwa pendidikan agama Islam sangat bermanfaat dalam pembentukan

kepribadian peserta didik. Sebab aspek pendidikan yang lebih mengarahkan tujuannya

pada perubahan perilaku adalah pendidikan agama Islam. Untuk membentuk pengamalan

ajaran agama, yang terpenting dilakukan adalah pembentukan kepribadian dan moralitas

peserta didik. Bila dalam diri peserta didik telah tertanam nilai-nilai ajaran agama Islam,

maka kepribadian atau moralitas dan perilakunya akan senantiasa menunjukkan nilai-

nilai luhur yang bersesuaian dengan ajaran Islam sebagai pembentuk kepribadiannya.

Telah dijelaskan di muka bahwa akhlak atau sistem perilaku ini terjadi melalui

satu konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu

harus terwujud. Konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana
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sebaiknya akhlak itu, disusun oleh manusia dalam sistem idenya. Sistem ide ini adalah

hasil proses (penjabaran) dari pada kaidah-kaidah yang dihayati dan dirumuskan

sebelumnya, (norma yang bersifat normatif dan norma yang bersifat deskriptif). Ahmadi

dan Salimi menjelaskan:

Kaidah atau norma yang merupakan ketentuan ini timbul dari satu sistem nilai yang
terdapat dalam Alqur’an atau Sunnah yang telah dirumuskan melalui wahyu ilahi
maupun yang disusun oleh manusia sebagai kesimpulan dari hukum-hukum yang
terdapat dalam alam semesta yang diciptakan Allah SWT.24.

Jadi, dalam konsep Islam, kerangka dasar tentang akhlak telah diatur oleh Allah

SW, baik yang berlaku pada alam raya (sunnatullah), maupun kerangka dasar tentang

hubungan kemasyarakatan (humanitas). Sebagai sebuah kerangka dasar, maka tentu perlu

dilakukan penjabaran lebih lanjut sehingga lebih praktis untuk dilaksanakan (ijtihad)

dalam kehidupan. Manifestasinya dapat terlihat pada istilah-istilah hukum Islam (fiqih),

seperti:

1. Halal, yakni perilaku, perbuatan, dan benda yang sah dilakukan atau
dipergunakan;

2. Haram, yakni perilaku, perbuatan, dan benda yang tidak sah dilakukan atau
dipergunakan;

3. Mubah, yakni perkara yang dibolehkan;
4. Makruh, yakni pekara yang jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan

juga tidak apa-apa;
5. Sunnat, yakni pekara yang jika dilakukan diganjar pahala dan jika

ditinggalkan tidak apa-apa.25.

Kemudian, bagaimana transfer akhlak kepada peserta didik dalam kehidupan pada

lembaga pendidikan formal?. Akhlak atau sistem perilaku dapat dididikkan atau

diteruskan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan:

24 Ahmadi dan  Salimi, op.cit, h. 199

25 Drs. Nazar Bakry, Fiqh Dan Ushul Fiqh, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 99
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1) Rangsangan-jawaban (stimulus-response) atau disebut proses mengkondisi sehingga

terjadi automatisasi dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Melalui Latihan;

b) Melalui tanya jawab;

c) Melalui mencontoh.

2. Kognitif yaitu penyampaian informasi secara teoritis yang dapat dilakukan antara lain

sebagai berikut:

a) Melalui da’wah yakni pemberian informasi dengan melalui sebuah kegiatan

keagamaan yang dieselnggarakan serta melalui tempat ibadah yang digunakan

sebagai sarana media informasi keagamaan.

b) Melalui ceramah yakni pemberian informasi dengan melakukan suatu penjelsan-

penjelasan guna memberikan pemahaman yang sama dengan masyarakat secara

umum

c) Melalui diskusi dan lain-lain yakni sebuah kegiatan yang bersifat ilmiah yang

terselenggara dengan menghadirkan berbagai macam kalangan terutama para nara

sumber yang memiliki kompetensi dibidang masing-masing.26.

Dalam transfer ilmu pengetahuan terutama ilmu pendidikan Islam juga

mempengaruhi tercapainya tujuan yang ingin dicapai, terutama terbentuknya perilaku

anak dalam lingkungan keluarga terhadap transfer ajaran Islam mengingat anak

membutuhkan prioritas utama terhadap terbentuknya karakter setiap anak dan dapat

dikemukakan sebagai berikut :

26 Ibid, h.99



27

1. Aqidah

Aqidah menurut bahasa adalah ikatan atau sesuatu yang mengikat atau

kesepakatan27. Sehingga aqidah dapat dipahami sebagai proses keteladanan yang

menyebabkan dua pihak atau lebih harus menjalin perjanjian tertentu dan di dalamnya

melekat tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam agama Islam, hal ini

dipahami sebagai perjanjian manusia dengan Allah SWT bahwa manusia mengakui Allah

SWT sebagai Tuhan, baik ketika manusia masih berada di alam rahim (kandungan)

maupun ketika lahir ke dunia (melalui kalimat persaksian/syahadatain). Terutama bagi

sekelompok manusia terdahulu yang menjadi orang tua mereka yang menyekutukan

tentang ke esaan Allah yang dilakukan oleh manusia terdahulu sehingga memberikan

pelajaran bagi umat manusia saat ini untuk tidak menyekutukan Allah dan taat

menjalankan segala perintahnya sebagaimana Hal ini diabadikan di dalam kitab suci Al

Qur’an surah al A’raf 7 : 173 sebagai berikut:

                                     
Artinya : Atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami Telah

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami Ini adalah anak-anak
keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan
membinasakan kami Karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu

Hal ini menjadi titik tolak pertama yang menandai ikatan primordial manusia

dengan Allah SWT. Konsekwensinya adalah bahwa perjanjian itu untuk tidak

menyekutukan Allah dan menghendaki ketaatan manusia sebagai makhluk kepada

27 Departemen Agama RI, Aqidah Akhlak, Cet. IV, Departemen Agama RI, Jakarta, 1995, h. 2
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Khaliknya. Sistem kepercayaan dalam ajaran Islam dirumuskan dalam Rukun Iman,

yakni:

1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Malaikat
3. Iman kepada Rasul
4. Iman Kepada Kitab
5. Iman Kepada Hari Akhir
6. Iman kepada Takdir Baik dan Buruk28

Ketaatan manusia dalam menjalani perjanjian ini dalam istilahnya dikenal dengan

Islam. Prof.Dr. Nurcholish Madjid, menjelaskan bahwa:

Islam berarti ketundukan dan ketaatan, dapat juga berarti keselamatan dan
kedamaian. Dengan menjalani ketaatan dan ketundukan itu maka hidupa manusia
berada dalam desain Allah SWT. Hidup tanpa ketaatan dan ketundukan kepada-Nya
adalah hidup diluar koridor Allah SWT atau mengingkari yang dalam peristilahan
disebut kufur atau kafir29.

Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Allah SWT di dalam Al Qur’an surah Ali

Imran 3 : 25 sebagai berikut :

                  
 

Artinya :  Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari (kiamat) yang
tidak ada keraguan tentang adanya. dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri
balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan).

28 Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Nur Salimi, MKDU Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk
Perguruan Tinggi, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 198

29 Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, Paramadina Mulia, Jakarta, h. 27
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Dengan demikian, pada diri umat harus ditanamkan sikap percaya yang sedalam-

dalamnya bahwa hanya ajaran Islam yang paling benar dan tidak ada kompromi untuk

kepercayaan selain itu. Dewasa ini kita mengenal munculnya beberapa kelompok yang

mengatasnamakan Islam yang mengkampanyekan bahwa semua agama adalah benar,

yaitu  konsep sinkritisme. Sinkritisme ini adalah proses mencampuradukkan ajaran

agama-agama sehingga tidak tampak lagi keaslian dari agama tersebut. Dalam konteks

pendidikan beragama Islam hal ini sangat berbahaya sehingga penting dihindari.

2. Ibadah

Ibadah adalah merupakan perwujudan pertama dari perjanjian manusia kepada

Allah SWT, yaitu proses menghambakan diri melalui ritual-ritual tertentu, sehingga

terbentuk pula kebiasaan setiap anak atau menjadi tradisi atau budaya dalam kehidupan

terutama dalam beribadah. Dalam makna yang spesifik sistem ibadah pemeluk Islam

dirumuskan dalam rukun Islam yang disebut dengan ibadah mahdha’. Rukun Islam itu

terdiri dari 5 yakni:

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat

2. Mendirikan shalat

3. Mengeluarkan zakat

4. Puasa pada bulan ramadhan

5. Haji ke baitullah bagi yang mampu

Rukun Islam inilah yang menandai ketaatan manusia kepada sang penciptanya,

dan tidak boleh ada ibadah selain itu. Karena pada dasarnya “ibadah itu hukum asalnya

adalah haram kecuali ada maklumat yang memerintahkan hal itu”. Jika dalam praktek
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keagamaan Islam kadang-kadang ditemui hal-hal yang tidak tercakup dalam rukun Islam

di atas (bid’ah). Hal ini disebabkan oleh kondisi-kondisi sosial yang ada pada suatu

masyarakat, baik itu adat istiadat, kepercayaan sebelumnya, atau bahkan perkembangan

zaman.

Oleh karena itu, Islam memberikan kelonggaran kepada pemeluknya untuk

melakukan interpretasi terhadap kondisi sosial di mana ia berada, dengan menggunakan

pedoman kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam terminologi pemikiran Islam

upaya yang sungguh-sungguh untuk berfikir dan bertindak disebut dengan ijitihad dan

jihad. Upaya ini sangat dihargai dalam Islam sehingga orang yang berijtihad tetap

diganjar dengan satu pahala meskipun salah atau keliru.

Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada peran akal.

Penghargaan itu begitu tinggi sehingga seorang tidak dibebani untuk menjalankan ajaran-

ajaran-ajaran agama ketika akal itu rusak, dan tidak lagi berfungsi, gila umpamanya.

Sebagaimana seorang mendapatkan dosa yang sangat berat berusaha merusak fungsi akal

atau bahkan meniadakannya, seperti bermabuk-mabukan30. Dalam konteks inilah akal

memegang peranan dalam proses ijtihad.

3. Mu’amalah

Selain ibadah yang bersifat khusus di atas (dalam rukun Islam), maka dalam

konteks pergaulan manusia secara luas harus pula mencerminkan nilai-nilai Islam. Oleh

karena ada aspek yang disebut mu’amalah, yakni urusan-urusan sosial yang menyangkut

30 Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Mengenang 100 tahun Haji Abdul Malik Karim Amrullah HAMKA,
YPI Al Azhar, Jakarta, 2008, h. 130
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hubungan-hubungan antar individu yang didalamnya menyangkut aqad-aqad

(kesepakatan) tertentu. Prinsip utama dalam pergaulan Islam Jadi, pergaulan sosial dalam

Islam semangatnya adalah saling untuk tidak mengingkari segala perjanjian serta saling

menghianati sesame sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 5 : 13 sebagai berikut :.

                         
                       
      

Artinya : (tetapi) Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami
jadikan hati mereka keras membatu. mereka suka merobah perkataan (Allah)
dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa
yang mereka Telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad)
senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara
mereka (yang tidak berkhianat), Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka,
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dengan demikian setiap kesepakatan untuk tidak saling mengingkari dan membohongi,

sehingga dalam jual beli misalnya, seorang penjual dan pembeli harus dalam kondisi suka

sama suka dalam melakukan transaksi bukan atas dasar monopoli dan sebagainya.

Hal-hal yang diatur dalam mu’amalah Islam menurut para fuqaha antara lain

sebagai berikut:

1. Jual beli;
2. Sewa menyewa;
3. Pinjam meminjam;
4. Utang Piutang;
5. Perkawinan;
6. Pembagian Warisan,
7. Politik (siyasah), dan sebagainya.31

31 Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Op-cit. H. 130
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Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa cakupan pembahasan tentang

mu’amalah Islam sangatlah luas dan juga komprehensip. Sebagai sistem dan jalam hidup

maka Islam harus mampu memberi petunjuk dalam segala segi kehidupan umat manusia

dan alam semesta (rahmatan lil ‘alamin).

4. Akhlak

Abu Ahmadi dan Nur Salimi menjelaskan bahwa:

Akhlak secara etimologi (arti bahasa) berasal dari kata khalaqa, yang kata asalnya
khulqun, yang berarti: perangai, tabiat, adat, atau khalqun yang berarti kejadian,
buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau
sistem perilaku yang dibuat 32.

Simpul dari ajaran Islam adalah akhlak yang mulia atau akhlaqul karimah. Hal ini

sesuai dengan misi diutusnya Nabi Muhammad SAW, yakni dalam rangka

menyempurnakan akhlak yang mulia (innama buitstu li utammimah makarimal akhlaq).

Akhlaq yang mulia tersebut tercermin dalam perilaku sehari-hari Rasulullah SAW yang

merupakan pancaran dari pemahaman dan penghayatan terhadap kitab suci Al qur’an.

Sehingga ketika Aisyah ra ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka Aisyah ra menjawab

akhlak Rasulullah adalah al Qur’an. Dengan demikian, sejatinya bagi umat Islam tidak

ada lagi sistem akhlak yang dipedomani selain al Qur’an. Meninggalkannya berarti

mengingkari keislaman itu sendiri.

Akhlak atau sistem perilaku ini terjadi melalui satu konsep atau seperangkat

pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu harus terwujud. Konsep atau

seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu, disusun oleh

32 Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Nur Salimi, op.cit, h. 198
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manusia dalam sistem idenya. Sistem ide ini adalah hasil proses (penjabaran) dari pada

kaidah-kaidah yang dihayati dan dirumuskan sebelumnya, (norma yang bersifat normatif

dan norma yang bersifat deskriptif). Kaidah atau norma yang merupakan ketentuan ini

timbul dari satu sistem nilai yang terdapat dalam Alqur’an atau Sunnah yang telah

dirumuskan melalui wahyu ilahi maupun yang disusun oleh manusia sebagai kesimpulan

dari hukum-hukum yang terdapat dalam alam semesta yang diciptakan Allah SWT.33.

33 Ahmadi dan  Salimi, op.cit, h. 199
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

Kualitatif dengan menggunakan analisis Deskriptif Analisis Deskriptif adalah

suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, status obyek, suatu set

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang.1

Sehingga penelitian ini bertujuan mencari sesuatu yang ada dalam sebuah

kenyataan dari suatu fenomena.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rawua dengan waktu penelitian

terhitung sejak proposal penelitian ini diseminarkan.

B. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi

dua jenis sebagai berikut  :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber utamanya tanpa

perantara, atau dari informan secara langsung. Sehingga data primer dalam

penelitian ini adalah para orang tua anak yang berada dalam wilayah tersebut

serta tokoh agama dan pemerintah setempat, terutama guru agama Islam

yang ada di Desa Rawua

1 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. h. 63.
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perantara yakni dokumen–

dokumen penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni data atau arsip

tentang lokasi penelitian

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang tua siswa, anak didik, dan

melakukan kerjasama antara orang tua dan para tokoh agama serta penyediaan

fasilitas yang dibutuhkan seperti bantuan pemerintah tentang buku-buku Iqra

1 sampai 6, Kitab Al-qur`an, serta buku keagamaan lain seperti Figh, Hadist

serta sejarah Islam guna keperluan anak didik pada Desa Rawua

C. Instrumen Penelitian

Menurut Lincoln dan Ghuba mengemukakan sepuluh buah ciri penelitian kualitatif, salah

satu diantaranya adalah manusia sebagai alat atau instrumen penelitian. Mereka

mengatakan bahwa ;

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain
merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan untuk mengadakan
penyesuaian terhadap kenyataan–kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu
hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden
atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan
kenyataan–kenyataan di lapangan.2

Berdasarkan hal tersebut diatas maka intrumen penelitian yang dimaksud adalah

peneliti sendiri sebagai instrument kunci sehingga peneliti tersebut tidak membuat

instrumen penelitian secara khusus yang akan digunakan dalam memperoleh informasi

dalam penelitian ini.

2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000. h. 3
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D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

peneliti mempergunakan field research, yaitu suatu metode yang dipakai dengan jalan

langsung meneliti di lapangan. Dengan demikian, peneliti memakai beberapa teknik

sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan

pengamatan langsung dan seksama terhadap obyek yang diteliti di lapangan.

Dalam hal ini observasi  ditujukan kepada partisipasi orang tua serta

pemerintah dan para guru agama Islam terutama dalam meningkatkan

pemahaman pendidikan Islam bagi Masyarakt di Desa Rawua

b. Intervieuw  (Wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yang mengetahui

keadaan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun informan yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah para orang tua serta pemerintah dan tokoh/guru

agama Islam di Desa Rawua

c. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan

terhadap data atau arsip–arsip penting maupun dokumen yang dibutuhkan

dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data, lewat metode yang tersebut di atas, maka

berdasarkan konsep analisis data kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan

beberapa tahapan, yakni sebagai berikut :
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1. Reduksi Data, yakni proses pemilahan, pemusatan perhatian dan

penyederhanaan data, metode dalam bentuk uraian yang terinci serta sistematis

yang berhubungan dengan fokus dan masalah penelitian.

2. Display Data, yakni menyajikan data untuk melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian–bagian tertentu yang berhubungan dengan penelitian

tersebut.

3. Verifikasi Data, yaitu mencari dan menemukan makna terhadap data yang

dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, persamaan, perbedaan dan

sistemnya sehingga dapat ditemukan hal – hal yang substansi dalam penelitian

ini.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat

kepercayaan data dan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, sekaligus merupakan unsur yang tidak

terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dengan demikian apabila peneliti mengadakan

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan teliti, maka jelas bahwa hasil

penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pengecekan keabsahan data ini

peneliti menggunakan Trianggulasi data yakni ; Teknik pemeriksaan keabsahan data

dengan memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data itu untuk keperluan pengecekkan

keabsahan atau pembanding terhadap data itu.3

3 Ibid, h. 178
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Data–data yang telah dihimpun dikros cek keabsahannya dengan melalui

beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Diskusi teman sejawat yakni tahap yang digunakan untuk mengetahui kevalidan  data

yang diperoleh dengan mengecek orang yang dijadikan informan untuk memilah serta

membandingkan informasi lain terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga

permasalahan dalam penelitian dapat dipandang secara konferehensif (menyeluruh)

guna mempertegas informasi yang telah diperoleh sebelumnya melalui diskusi

tersebut

2. Pengecekan anggota yakni melakukan pencocokan kembali terhadap informan yang

telah memberikan informasi dengan data yang dimiliki sebelumnya sehingga terjadi

sinkronisasi dalam memperoleh data tersebut.4

3. Trianggulasi data yakni tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan

sesuatu yang ada di luar data itu untuk keperluan pengecekkan keabsahan atau

pembanding terhadap data itu.5 Dengan trianggulasi sebagai berikut :

a. Trianggulasi dengan metode, dalam tehnik ini dua strategi yaitu :

Pengecekkan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dalam prosedur

pengumpulan data, Pengecekkan derajat kepercayaan sumber data dengan metode

yang sama

4 Ibid,. h. 436

5 Lexy J. Moleong,, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 178



39

b. Trianggulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat pertanyaan

yang berbeda penerapan, metode ini dicapai dengan cara

- Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara

- Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang

dikatakan secara pribadi

- Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan

apa yang dikatakannya sepanjang waktu

c. Trianggulasi teori, dalam penelitian ini penggunaan tehnik ini peneliti melakukan

pengecekkan dengan membandingkan teori yang sepadan melalui rival

explanation (penjelasan banding) dan hasil penelitian ini dikonsultasikan lebih

lanjut dengan subjek penelitian sebelum peneliti anggap cukup. Dari trianggulasi

yang ada maka peneliti menggunakan ketiga trianggulasi tersebut untuk

mendapatkan data yang kredibel.
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BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Desa Rawua

Pada tahun 1978 Desa Rawua terdiri dari hasil pemekaran Desa Ameroro Kec.

Uepai yang terdiri dari 3 dusun dengan melalui musyawarah para tokoh masyarakat,

sehingga disebut Rawua dengan alasan karena adanya satu gunung yang berada sekitar

pemukiman warga, dan nama Rawua berasal dari bahasa daerah masyarakat setempat yang

secara keseluruhan dihuni oleh suku tolaki.

Wilayah Desa Rawua memiliki topografi yang datar dengan kemiringan 15% dan

terletak pada ketinggian + 700 m dari permukaan lautdengan luas wilayah + 1.500 Ha yang

terdiri dari perkebunan 341 Ha, Sawah 25 Ha, Pemukiman 98 Ha, Hutan Rakyat 250 Ha,

Kawasan Hutan 721,5 Ha sementara wilayah yang tidak tergarap sebanyak 64,5 Ha.

Adapun yang menjabat sebagai kepala Desa Rawua sampai berubah menjadi kepala

Desa Rawua yakni Amrin yang menjabat sampai sekarang. Dengan telah terjadinya

beberapa kali pergantian kepemimpinan seiring dengan perkembangan sekarang ini, maka

Desa Rawua juga telah mengalami perkembangan yang begitu pesat termasuk keberadaan

anggota masyarakat serta pembangunan yang telah di perolehnya, termasuk cara hidup

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena sebelum tahun 1978 masyarakat mengelola

lahan pertanian masih bersifat tadah hujan terutama jika masyarakat akan menanam padi,

Namun pada tahun 1987 telah terbangun sistem irigasi sehingga masyarakat

setempat dapat mengenal sistem pertanian secara modern hinggá saat sekarang ini,

sementara cara atau yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga secara

40
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keseluruhan sangat beragam, namun yang lebih dominan adalah usaha melalui pertanian

dan perkebunan sementara yang lain adalah faktor pendukung dalam perputaran sistem

keuangan dalam peredaran mata uang tersebut, potret masyarakat Tolaki yang mendiami

Desa Rawua adalah suatu komunitas masyarakat yang masih menjunjung tinggi sistem

tata adat dalam masyarakat suku Tolaki, terutama dalam berbagai macam permasalahan

yang terjadi pada setiap kehidupan.

Desa Rawua juga di diami oleh sebagian besar masyarakat suku Tolaki yang

merupakan suku asli dalam dataran Kabupaten Konawe serta memiliki penganut agama

Islam secara mayoritas walaupun lapisan masyarakat yang ada belum secara maksimal

memahami ajaran agama Islam secara keseluruhan dan dapat menerapkan dalam kehidupan

masyarakat secara umum sebagai benuk ketaatan kepada Allah SWT, Desa Rawua juga

memiliki batas-batas wilayah sebagai suatu tanda atas wilayah yang dimiliki yakni :

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Anggopiu

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ameroro

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tamensandi

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Anggowu Kab. Kolaka

Berdasarkan batas wilayah yang dimiliki, maka Desa Rawua juga dapat

dikemukakan jumlah penduduk berdasakan jenis kelamin serta jumlah kepala keluarga yang

mendiami wilayah tersebut, sebagaimana dalam tabel dibawah ini
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Tabel 1
Jumlah masyarakat Desa Rawua

No Nama
Lingkungan

Jumlah
KK

Laki - laki Perempuan

1
2
3

Dusun I
Dusun II
Dusun III

73 Kk
90 Kk
88 Kk

90 Jiwa
203 Jiwa
180 Jiwa

102 Jiwa
196 Jiwa
170 Jiwa

Jumlah Keselurahan 251 Kk 473 Jiwa 468 Jiwa
Total Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin 941 Jiwa

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rawua, Konawe 11 Juni 2011

Berdasarkan tabel diatas, menujukkan bahwa jumlah penduduk yang mendiami

Desa Rawua merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi sehingga

warga masyarakat Desa Rawua memacu segala aktivitas mereka dalam memenuhi

kebutuhan keluarga mereka mengingat persaingan secara ekonomis cukup tinggi pula, hal

ini dapat terlihat lapangan pekerjaan yang diguluti oleh setiap anggota masyarakat dalam

memenuhi segala kebutuhan keluarga, dengan lapangan pekerjaan yang mereka guluti

adalah merupakan lapangan pekerjaan utama dalam keseharian.

Dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka sangat terlihat secara jelas

bahwa masyarakat Desa Rawua didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin

perempuan sebanyak 468 jiwa sementara yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 473

jiwa dari 251 kepala keluarga dengan jumlah total secara keseluruhan 941 jiwa penduduk

yang ada.

Pemerintah Desa Rawua dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga

didukung oleh beberapa fasilitas pendukung guna tercapainya pemerintahan yang dapat

memberikan kepuasan seluruh masyarakat setempat, adapun fasilitas yang dimaksud dapat

dilihat pada tabel berikut
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Tabel 2
Jumlah Fasilitas di Desa Rawua

No Nama Fasilitas Banyaknya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kantor Kepala Desa
Balai Pertemuan
Mesjid
Sanggar PKK
Lapangan Bola Kaki
Lapangan Bola Voly
Pos Kamlin
Kantor BPD
Kantor LPM
Gedung TK

1 Buah
1 Buah
2 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah

Jumlah Keseluruhan 11 Buah
Sumber data : Kantor Kepala Desa Rawua, Konawe 11 Juni 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa fasilitas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat sudah cukup memadai sehingga segala kebutuhan dalam sistem pemerintahan

dapat berjalan sebagaimana mestinya demi tercapainya kepuasan masyarakat dalam

pelayanan tersebut, walaupun masih ada kekurangan yang dihadapi terutama ketterampilan

dalam mengelola administrasi pemerintahan setempat, tetapi yang membanggakan adalah

adanya fasilitas tempat ibadah seperti mesjid, mengingat Desa Rawua.

Masyarakat Desa Rawua juga memiliki lapangan pekerjaan yang menetap terutama

dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan keluarga sehingga tercapai kehidupan yang

harmonis dalam lingkungan masyarakat secara keseluruhan, adapun lapangan pekerjaan

masyarakat Desa Rawua dapat dilihat dalam tabel berikut
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Tabel 3
Lapangan Pekerjaan di Desa Rawua

No Nama Profesi Banyaknya Persentase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pegawai Negeri Sipil
Pensiunan
Tni / Polri
Nelayan
Peternak
Wiraswasta
Tukang
Karyawan
Pedagang
Ibu Rumah Tangga

196 orang
30 orang
35 orang
23 orang
42 orang
79 orang
20 orang
38 orang

183 orang
29 orang

29, 03%
4, 44%
5, 18%
3, 40%
6, 22%

11, 70%
2, 96%
5, 62%

27, 11%
4. 29%

Jumlah Keseluruhan 675 orang 100 %
Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rawua, Konawe 11 Juni 2010

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan atau

profesi masyarakat Desa Rawua secara mayoritas masih berprofesi sebagai Pegawai Negeri

sipil dengan sebagai Pedagang, pertukangan dan nelayan serta petani dengan demikian

menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat secara umum masih sangat rendah, sesuai

dengan profesi yang mereka geluti, sementara pendapatan rata-rata masyarakat secara

umum bermacam – macam karena banyaknya profesi atau lapangan pekerjaan yang diguluti

sebagai sumber pendapatan dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga

mereka sendiri masyarakat Desa Rawua dihuni oleh mayoritas suku tolaki sebanyak 98 %

yang menghuni Desa Rawua tersebut, sementara 0,2% adalah komunitas lain yang

berdomisili di desa tersebut

Kehidupan masyarakat Desa Rawua sangat harmonis mengingat etnis yang

mendiami wilayah tersebut sudah terjalin hubungan yang sangat erat karena masih

termasuk satu rumpun keluarga serta terjadinya perkawinan. Begitu pula dalam kehidupan

beragama, masyarakat secara mayoritas menganut ajaran agama Islam secara keseluruhan

dan tidak ada penganut agama lain dengan demikian umat Islam adalah merupakan
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penganut agama yang mayoritas sehingga system kehidupan masyarakat mesti sesuai

dengan tuntutan dalam kehidupan Islam  walaupun sudah memiliki tempat ibadah secara

khusus seperti mesjid yang sudah sangat permanen dan kelompok keagamaan, walaupun

ditengah himpitan ekonomi dengan lapangan pekerjaan yang mereka guluti tidak dapat

memenuhi segala macam kebutuhan mereka maka kehidupan keagamaan masih tetap

terlaksana, hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan pemahaman

mereka tentang ajaran agama Islam walaupun secara umum latar belakang pendidikan

mereka masih rendah, adapun latar belakang pendidikan masyarakat Desa Rawua secara

umum yang aktif dalam kegiatan keagamaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4
Latar Belakang Pendidikan Masyarakat

No Jenjang Pendidikan Banyaknya Persentase
1
2
3
4
5
6

SD
SMP
SMA
Diploma
Strata Satu (S1)
Tidak Sekolah

21 orang
16 orang
17 orang

7 orang
4 orang
9 orang

28, 37 %
21, 62 %
22, 97 %

9, 45 %
5, 40 %

12, 16 %
Jumlah Keseluruhan 74 orang 100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rawua, Konawe 11 Juni 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada

masyarakat secara umum di Desa Rawua masih rendah melihat kondisi latar belakang

pendidikan yang mayoritas tamatan SMA sebanyak 17 orang atau  22,97% dan SMP

sebanyak 16 orang atau 21,62%, Strata Satu (S1) sebanyak 4 orang atau 5,40%, begitu pula

SD sebanyak 21 orang atau 28,37%, sementara yang tidak sekolah sebanyak 9 oarang atau

12,16% kondisi demikian dipengaruhi pula dengan kondisi ekonomi masyarakat sehingga

masyarakat secara umum masih memiliki latar belakang pendidikan rendah secara umum,

sehingga anggota masyarakat yang aktiv melakukan kegiatan keagamaan sebagai penambah
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ilmu penegetahuan dibidang agama khususnya agama Islam di samping itu sebagai wadah

untuk mempelajari tentang berbagai macam implementasi hukum Islam yang terkandung

dalam ajaran agama Islam itu sendiri, sementara jumlah anak yang mengikuti setiap

kegiatan keagamaan secara keseluruhan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5
Jumlah Anak Dalam Kegiatan Keagaman Desa Rawua

No Nama
Lingkungan

Jumlah /
jiwa

Laki – laki Perempuan

1
2
3

Dusun I
Dusun II
Dusun III

11 Jiwa
15 Jiwa
12 Jiwa

6 Jiwa
7 Jiwa
7 Jiwa

5 Jiwa
8 Jiwa
5 Jiwa

Jumlah Keselurahan 37 Jiwa 19 Jiwa 18 Jiwa
Total Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin 37 Jiwa

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rawua, Konawe 11 Juni 2010

Melihat tabel diatas menunjukkan bahwa kelompok anak yang tergabung dalam

kegiatan keagamaan sebanyak 37 orang adalah merupakan jumlah yang sangat sedikit

mengingat jumlah anak yang berada dalam Desa Rawua cukup banyak, hal demikian

membuktikan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam belum terlaksana secara

maksimal, terutama kegiatan baca tulis Al-qur`an yang diselenggarakan ditempat ibadah

dalam hal ini mesjid, juga tidak terlepas perhatian orang tua kepada anak dalam

memberikan pengetahuan keagamaan sebagai bekal dalam kehidupan selanjutnya secara

individu

B. Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Pada Desa Rawua

Pelaksanaan ajaran agama Islam merupakan salah satu mata ajaran tentang agama Islam

dan nilai-nilai yang dikandungnya. Pendidikan agama Islam ini merupakan komponen yang

sangat penting keberadaannya dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian serta

tingkah laku anak dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu bagi lembaga
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pendidikan apa saja, oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturannya senantiasa

dianjurkan mengalokasikan waktu untuk menjadikan pendidikan agama sebagai mata

pelajaran utamanya. Karena letak perbedaan antara mata pelajaran pendidikan agama Islam

dan mata pelajaran lain adalah aspek tingkah laku yang menjadi tuntutan tujuannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa

anak dalam kesehariannya selalu menjalani pendidikan agama Islam baik dalam lingkungan

pendidikan formal maupun dalam pendidikan non formal. Pendidikan agama Islam dalam

jalur pendidikan formal merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang mutlak untuk

diikuti oleh siswa yang belajar di dalamnya. Sedangkan pendidikan agama Islam dalam

lingkungan pendidikan non formal berbentuk kegiatan taman pengajian Al-qur’an yang

dibina oleh tokoh agama dalam lingkungan masyarakat.

Secara keseluruhan anak di Desa Rawua di samping mengikuti mata pelajaran

pendidikan agama Islam di sekolah juga senantiasa aktif dalam mengikuti kegiatan taman

pengajian Alqur’an. Sehingga dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan sementara

bahwa pendidikan agama Islam yang dilalui siswa berbentuk 2 macam, yakni mata

pelajaran pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di sekolah dan kegiatan Taman

Pengajian Al-qur’an yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan

hasil wawancara penulis bersama guru agama Islam di Desa Rawua sebagai berikut ;

Pendidikan agama Islam yang dilalui anak kami di sini menurut saya sudah cukup untuk
dapat memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam. Karena disamping anak
mendapatkan materi atau mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, anak juga
menemuinya dalam kegiatan TPA. Kegiatan TPA di sini tidak hanya belajar membaca
Al-qur’an saja tetapi lebih dari itu siswa diajarkan bagaimana berlaku baik kepada
kedua orang tua dan orang lain, beribadah kepada Allah dan lain-lainnya.1

1 Djunaidi, S. Ag, Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Di DESA Rawua Konawe, 13 januari 2012
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Hasil wawancara tersebut menggambarkan tentang dua bentuk pendidikan agama

Islam yang dijalani anak dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini ditambahkan oleh guru

agama Islam yang lain dalam hasil wawancara bersama penulis sebagai berikut ;

Jadi kami guru agama Islam di sini senantiasa menganjurkan bahkan mewajibkan
kepada murid-murid di sekolah ini untuk mengikuti kegiatan TPA. Oleh karena itu kami
meminta dukungan orang tua agar senantiasa mengawasi anaknya untuk mengikuti
kegiatan TPA tersebut. Harus diakui bahwa materi pelajaran pendidikan agama Islam
yang didapatkan di sekolah tidaklah seberapa, sehingga kalau murid-murid tidak
mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu dapat mengakibatkan kurangnya
pemahamannya tentang ajaran agama Islam. Bahkan anak-anak tidak akan pintar
mengaji atau shalat serta yang lainnya, dan itu akan terbawa-bawa sampai dia dewasa
nanti.2

Dewasa ini pendidikan agama Islam memang hampir tidak menjadi perhatian utama

dalam dunia pendidikan umum. Hal tersebut ditunjukkan dengan alokasi waktu yang

diberikan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam sangat minim, yakni hanya dua

jam perminggu. Departemen Pendidikan Nasional sendiri sebagai penanggung jawab

penyelenggaraan pendidikan Nasional dalam hal ini sangat mengakui bahwa terdapat

kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah, sebagai

berikut ;

(a). Ketersediaan waktu yang hanya dua jam pembelajaran dengan materi yang padat,
(b). Materi yang lebih terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dalam minim
dalam pembentukan sikap (afektif) dan pembiasaan (psikomotorik), (c). Kurangnya
keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberikan motivasi kepada peserta didik
untuk mempraktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, (d). Lemahnya
sumber daya guru dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, dan
(e),Minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan, serta, (f).  Rendahnya
peran serta orang tua.3

2 H. Syamsuddin, BA Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Di DESA Rawua . Konawe 14 Januari 2012

3 Departemen Pendidikan Nasional., Kurikulum dan Hasil Belajar Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Agama
Islam Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Pusat Kurikulum, Jakarta, Balitbang, 2002. h. 6
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Berdasarkan wawancara dan pembanding dari departemen pendidikan nasional

tersebut di atas, maka dapat dijustifikasikan bahwa pendidikan agama Islam yang

diselenggarakan oleh masyarakat sangat penting artinya dalam pemberian pemahaman

kepada anak dan pembentukan kepribadiannya. Hal tersebut diakui karena daya dukung

kegiatan masyarakat tersebut sangat besar dalam memberikan pemahaman kepada murid

atau anak didik itu sendiri.

Untuk lebih mempertegas hasil temuan dalam wawancara bersama guru-guru agama

Islam sebagaimana dikemukakan di atas, berikut ini dapat dipaparkan hasil wawancara

penulis bersama salah seorang orang tua anak dalam hal ini sebagai berikut ;

Memang kita orang tua tidak semestinya terlalu mengharap banyak pada mata pelajaran
agama Islam di sekolah, apalagi di SD. Saya kira di SD tidak diajarkan secara detail
tentang cara membaca Al-Qur’an, bacaan-bacaan shalat dan lainnya. Seandainya di
Madrasah, mungkin itu bisa, karena itu memang sekolah agama. Oleh karena itu kami
orang tua murid bersama guru senantiasa menyuruh kepada anak-anak untuk belajar di
TPA juga. Sebab di TPA itu, anak-anak diajarkan apa-apa yang tidak diajarkan di
sekolah.4

Dari hasil observasi dan pemaparan hasil wawancara yang dikemukakan di atas,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam yang ditemui siswa dalam

mengembangkan pemahaman dan membentuk kepribadiannya terdiri dari dua bentuk dan

pada dua jalur pendidikan yang berbeda. Kedua bentuk tersebut adalah materi pelajaran

Pendidikan Agama Islam yang ditemui pada jalur pendidikan formal dan Kegiatan Taman

Pengajian Al-qur’an pada jalur pendidikan non formal.

Dalam pendidikan agama khususnya baca tulis Al-qur`an pada anak yang sering

dilakukan selama ini tidak dapat memberikan manfaat secara mendasar pada anak, artinya

4 Azis Abidin . Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Di DESA Rawua . Konawe 17
Janruari 2012



50

pendidikan agama Islam baca tulis Al-qur`an selama ini tidak hanya sebatas mengenalkan

tentang ajaran-ajaran agama Islam sehingga pendidikan Islam tidak mengakar pada tataran

perilaku dalam kehidupan sehari-hari, melainkan pendidikan Islam yang merupakan

pengetahuan tambahan untuk guna melengkapi ilmu pengetahuan anak itu sendiri, sehingga

diharapkan agar pendidikan agama Islam dapat menyerap pada setiap perilaku anak dalam

kehidupan sehari-hari sebagai bukti tertanamnya pengetahuan agama Islam dan dapat

menjadikan suatu pedoman dalam kehidupan masa yang akan datang, terutama dalam

menghadapi perkembangan zaman sekarang ini. Sebagaimana informan yang mengatakan

bahwa :

Pendidikan agama Islam pada anak yang ada di Desa Rawua sekarang ini hanya
mengaharap pada guru agama serta remaja mesjid yang ada di desa, karena para orang
tua tidak dapat memberikan pendidikan agama secara mendalam pada lingkungan
keluarga karena para orang tua hanya disibukkan dengan pekerjaan dalam mencari
nafkah serta memenuhi segala kebutuhan keluarganya, bahkan anak sering dilibatkan
untuk melakukan pekerjaan yang sering dikerjakan oleh orang tua mereka seperti
menggarap sawah dan pertanian lainnya.5

Begitu pula informan selanjutnya mengemukakan bahwa :

Kondisi pada masyarakat sekarang ini terpusat kegiatan mereka dalam mencari nafkah
tanpa melihat perkembangan anak mereka yang membutuhkan pendidikan agama,
terutama bagaimana ajaran agama Islam dapat mereka pelajari secara mendalam tanpa
menganggap pendidikan agama Islam hanya merupakan pelengkap ilmu pengetahuan
terhadap ilmu pengetahuan umum yang mereka pelajari sekarang ini. 6

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam

memberikan pendidikan agama pada anak sangat kurang sehingga anak selalu dilibatkan

dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga serta minimnya waktu untuk belajar karena

kesibukkan orang tua menyebabkan anak terlibat didalamnya, walaupun ada usaha yang

5 Alimin, A. Ma. Wawancara Dengan Tokoh Agama Di DESA Rawua . Konawe 18 Januari 2012

6 H. Hamidi. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di DESA Rawua . Konawe 18 Januari 2012
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dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam hal ini para tokoh agama tetapi kesadaran orang

tua untuk memenuhi kebutuhan anak dalam bidang pengetahuan keagamaan sudah cukup

baik hal ini terbukti dengan banyaknya anak yang ikut mempelajari tentang baca tulis al-

qur`an. Jika pendidikan agama tidak terpenuhi bagi anak maka secara nyata akan

memberikan dampak yang tidak memberikan manfaat baik secara individu maupun secara

keseluruhan karena perilaku anak tidak akan mencerminkan nilai-nilai agama Islam dalam

setiap interaksi kehidupannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan

antara lain mengatakan :

Saya sudah tidak khawatir jika anak-anak yang ada di Desa Rawua sekarang ini, karena
sudah banyak yang dapat dijadikan contoh terhadap anak yang sudah mendapatkan
pendidikan agama secara baik dan maksimal, karena dalam desa sudah tersedia tempat
belajar pendidikan agama yang diselenggarakan oleh para tokoh agama dan remaja
mesjid tempat dilaksanakan dimesjid, tetapi kenyataannya masih ada anak-anak yang
lebih suka menghabiskan waktu hanya untuk bermain terutama sepulang dari sekolah.7

Ditegaskan pula oleh informan selanjutnya yang mangatakan bahwa :

Pada dasarnya kami sebagai tokoh agama yang ada di Kelurahan ini Siap untuk
memberikan pengetahuan tambahan setelah pendidikan formal berlangsung, tetapi para
orang tua anak tidak memberikan ketegasan pada anak untuk ikut belajar pendidikan
agama, terutama baca tulis Al-qur`an tetapi para orang tua tersebut jangan membiarkan
anak mereka menghabiskan waktu hanya untuk bermain semata, walaupun tidak secara
keseluruhan anak yang demikian itu tetapi mayoritas anak yang ada adalah seperti itu,
kami juga telah melakukan usaha penyadaran kepada orang tua anak agar memberikan
ketegasan kepada anak utnuk belajar baca tulis Al-qur`an dan pendidikan agama Islam
sebagaimana sarana yang ada.8

Berdasarkan wawancara diatas, pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh

para tokoh agama belum dapat dilaksanakan secara maksimal,hal ini yang menjadi

penyebabnya adalah keterlibatan para orang tua untuk memberikan dorongan serta motivasi

7 Rasyid, Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Di DESA Rawua . Konawe 19 Janruari 2012

8 Azis Abidin, Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Di DESA Rawua . Konawe 20 Janruari 2012
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kepada anak agar mempelajari pendidikan agama Islam secara baik, karena para tokoh

agama juga telah berusaha untuk memberikan pendidikan agama kepada anak walaupun

tidak bersifat formal atau dilaksanakan ditempat ibadah dalam hal ini mesjid sebagai sentral

dilakukan dakwah Islam secara keseluruhan, namun setelah didirikan remaja mesjid dan

dibantu oleh para tokoh agama dalam menjalankan program baca tulis Al-qur`an banyak

anak yang sudah dapat membaca Al-qur`an yang dimulai dengan menggunakan buku-buku

Iqra, bahkan sudah banyak anak yang menggunakan Al-qur`an besar dan sudah hampir

tamat membacanya berkat usaha yang dilakukan para anggota remaja mesjid dan para tokoh

agama tersebut. begitu pula informan mengatakan bahwa :

Kami sebagai orang tua memang masih disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan
dalam keluarga kami, bahkan anak kamipun biasa ikut membantu mengejrkan pekerjaan
yang kami lakukan, sehingga anak kami belajar pendidikan agama dengan adanya
remaja mesjid maka kegiatan keagamaan anak terutama baca tulis Al-qur`an anak kami
sudah dapat belajar dengan baik dan kami juga pernah diberikan tahu oleh para tokoh-
tokoh agama agar menyuruh anak kami pergi belajar pendidikan agama kepada mereka
dan kami berterima kasih memperhatikannya.9

Selanjutnya informan beriutnya mengatakan bahwa :

Memang para tokoh agama sudah sering menyampaikan kepada kami sebagai orang tua
anak dan semua itu kami melakukan sebagaimana himbauan para tokoh agama, karena
pendidikan agama yang dilaksanakan didesa ini ada beberapa kegiatan seperti baca tulis
Al-qur`an, mendirikan sholat dan kegiatan keagamaan lain, tapi memang kenyataannya
masih ada anak yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut terutama dalam mempelajari
pendidikan agama dan kami sebagai orang tua nanti ada komunikasi dengan para tokoh
agama jika ada suatu hajatan atau tahlilan atau adanya yang meninggal salah seorang
anggota masyarakat,serta dalam kegiatan lain dimesjid selebihnya komunikasi
dilakukan bulan ramadan.10

Melihat kondisi demikian pelaksanaan pendidikan agama Islam pada anak yang ada

di Desa Rawua adalah merupakan suatu kondisi yang sangat membanggakan karena

9 Budirman, Wawancara Dengan Orang Tua Anak Di DESA Rawua . Konawe 22 Januari 2012

10 Amrin, Wawancara Dengan Orang Tua Anak DiDESA Rawua . Konawe 23 Januari 2012
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keterlibatan masyarakat secara keseluruhan dapat tercapai sehingga memungkinkan kondisi

generasi yang akan datang akan lebih bagus karena dalam pendidikan agama tidak hanya

persoalan ibadah saja melainkan juga persoalan muamalah masuk dalam ajaran agama

Islam, bahkan secara umum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegarapun juga

diatur dalam ajaran agama Islam, sehingga anak di Desa Rawua mendapatkan pendidikan

agama secara maksimal maka sangat jelaskan akan memberikan dampak yang positif dalam

kehidupan sekarang ini maupun masa yang akan datang,apalagi kemampuan anak terhadap

baca tulis Al-qur`an sangatlah baik karena secara umum anak yang belajar baca tulis Al-

qur`an sudah hampir menamatkan Al-qur`an besar selain buku-buku iqra lainnya dengan

kegiatan tersebut merupakan suatu pembentukkan perilaku yang religius bagi anak

sebagaimana Arifin mengemukakan bahwa :

Kepribadian anak adalah sikap dan perilaku yang selalu ditampilkan anak di dalam
kehidupan yang pengaruhnya dibentuk oleh faktor internal (dari dalam diri anak) dan
faktor eksternal (lingkungan) anak itu sendiri.11

Dengan demikian bahwa anak akan memngalami pembentukkan perilaku secara

individu tergantung oleh faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri, serta faktor lingkungan

keluarga sebagaimana anak tersebut berada, jika hal demikian maka anak tidak hanya

memperoleh pengetahuan tentang pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan

formal semata melainkan pendidikan nonformal serta informal pun juga merupakan sesuatu

yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta perilaku anak yang sesuai

ajaran agama Islam itu sendiri, sebagaimana Jalaluddin mengetakan bahwa : kepribadian

agama adalah pembentukan kepribadian keagamaan dimulai dari pembentukan sistem nilai

11 Arifin, M. Ed., Ilmu Pendidikan Islam. Bumi Aksara. Jakarta. 1989, h. 10
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yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama dalam diri anak.12 maksudnya adalah

pembentukkan kepribadian atau karakter anak merupakan suatu keharusan dalam konsep

ajaran agama Islam, karena dengan kepribadian serta perilaku yang muncul pada anak

sesuai dengan ajaran agama Islam akan dapat mengarahkan dengan mudah untuk

mempelajari pengetahuan tentang pendidikan agama Islam secara mendalam, sebagaimana

Jalaluddin mengatakan bahwa :

Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserapnya
dalam pertumbuhannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umurnya. Apabila
nilai-nilai ajaran agama banyak masuk kedalam pembentukan kepribadian seseorang,
tingkah laku seseorang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai
agama.13

Demikian pula yang dikemukakan oleh Zakiah Darajat yang mengatakan bahwa:

Komunitas kehidupan anak akan semakin baik, bila seluruh orang tua memiliki
konsekwensi dan tanggung jawab membina dan mendidik anak ke arah sikap dan
perilaku terpuji. Karena dengan sikap yang diterapkan anak dalam kehidupan itulah
yang menjadi basis baiknya intensitas aqidah seseorang.14

sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli diatas memberikan suatu isyarat yang

nyata agar dalam pembinaan mental serta kepribadian anak dalam bingkai ajarana agama

Islam termasuk baca tulis Al-qur`an memerlukan suatu kerelibatan orang tua untuk dapat

membentuk anak berdasarkan konsepsi Islam yang sesungguhnya, sehingga akhlak dan

moral serta segala bentuk embel-embel dalam Islam dapat diserap dengan baik oleh guna

tercapainya suatu generasi yang dapat memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan

12 Rakhmat, Jalaluddin., Psikologi Agama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, h. 178

13 Rakhmat, Jalaluddin., Muhtar Gandaatmaja, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern. PT. Remaja
Rosdakarya, 1994, h. 65

14 Daradjat, Zakiah., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam. Bumi Aksara, Jakarta. 2001, h. 47
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serta dapat memiliki tanggung jawab moral yang berdasarkan dengan akhlaknya dalam

ajaran agama Islam, Zakiah Darajat mengemukakan pula bahwa :

Pengajaran akhlak membicarakan nilai sesuatu perbuatan menurut ajaran agama,
membicarakan sifat-sifat terpuji dan tercela menurut ajaran agama, membicarakan
berbagai hal yang langsung ikut mempengaruhi pembentukan sifat-sifat pada diri
seseorang secara umum.15

Dengan demikian maka, berdasarkan hasil wawancara serta pendapat para ahli

dapatlah ditarik suatu kesimpulan awal bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam yang

dilakukan di Desa Rawua selama ini sudah ada keterlibatan oleh semua unsur yang ada

dalam desa tersebut sehingga para anak dapat memperoleh pengetahuan tentang ajaran

agama Islam secara keseluruhan dan dapat mengetahui tentang seluk beluk ajaran agama

Islam itu sendiri, anak yang ada sudah dapat menampilkan pula perilaku serta akhlak yang

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang menjadi penyebabnya adalah para orang

tua telah memberikan ruang waktu yang besar untuk mengahbiskan waktu dalam belajar

agama Islam serta baca tulis Al-qur`an serta perilaku yang lebih bermanfaat, untuk itu

diharapkan bagi para anak agar dapat mempelajari pengetahuan tentang ajaran agama Islam

secara baik dengan menggunakan dukungan para tokoh agama dan anggota remaja mesjid

yang ada selama ini. Sebagaimana Rasyid Ridha mengemukakan tentang keistimewaan

Islam sebagai berikut:

a. Islam itu agama keseimbangan dalam peraturannya yang merangkum hak – hak
rohani maupun jasmani, kepentingan dunia maupun akhirat.

b. Bahwa tujuan islam adalah tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat melalui
pembersihan jiwa dengan iman, amal shaleh dan akhlak mulia

c. Tujuan islam adalah agar manusia saling mengenal dan saling menyantuni, bukan
malah menambah perpecahan dan pertentangan

d. Bahwa islam itu mudah, ringan dan gampang, didalamnya tidak ada yang
memberatkan, tidak menindas dan tidak ada kekerasan.

15 Ibid. h. 71
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e. Islam melarang berlebih – lebihan dalam agama, memberantas ajaran – ajaran
penyiksaan diri demi agama

f. Beban kewajiban islam hanya sedikit dan mudah dipahami
g. Nash – nash Al – Qur`an dan petunjuk As – Sunnah selalu memperhatikan tinggi

rendahnya kemampuan manusia, baik akal maupun tingkat kemampuannya
h. Pergaulan manusian hanya dilihat dari lahirnya saja, sedangkan urusan batinnya,

atau isi hatinya terserah kepada Allah semata
i. Garis perjalanan segala macam ibadah semata – mata berdasarkan atau mengikuti

apa yang dicontohkan Nabi SAW, karena urusan dalam ibadah manusia tidak boleh
mengatur sendiri.16

C. Bentuk-Bentuk Pendidikan Agama Islam Di Desa Rawua

1. Peran Lembaga Non Formal Terhadap Pendidikan Agama Islam

Remaja mesjid adalah merupakan suatu lembaga pendidikan non formal yang

berada dalam wilayah atau daerah masing-masing yang dalam pembinaannya dilakukan

oleh pemerintah dan tokoh agama setempat, pemandirian remaja mesjid diharapkan agar

dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan pemahaman dan peran aktif dalam

setiap kegiatan keagamaan guna memiliki pengetahuan yang dapat memberikan manfaat

baik secara individu maupun secara kelompok, sejak berdirinya remaja mesjid Desa Rawua

telah melaksanakan program keagamaan khususnya dalam memberikan pengetahuan dan

membinan para anak untuk belajar tentang pengetahuan agama Islam, sebagaimana yang

telah dikemukakan dari hasil wawancara menyatakan bahwa :

Sejak berdirinya remaja mesjid dan Taman Pengajian Al-qur`an didaerah kami sekarang
ini, langsung dilakukan pembinaan keagamaan yang mengarahkan para anak untuk
menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan yang
dilaksanakan oleh remaja mesjid pada saat itu adalah dengan melaksanakan pendidikan
baca tulis Al-qur`an yang menjadi tenaga pengajarnya adalah para tokoh agama atau
guru agama Islam yang berada di daerah ini sehingga dengan sendirinya para anggota
atau pengurus remaja mesjid belajar secara langsung pula terhadap guru agama yang
ada, namun jumlah anak yang ikut belajar terhitung masih sedikit karena masih banyak
orang tua anak yang belum mengarahkan anaknya untuk belajar tentang baca tulis Al-

16 Asmaran, S, Pengantar Study Akhlak. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
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qur`an dan pada saat sekarang ini sudah mulai menunjukkan peningkatan kuantitas anak
yang ikut kegiatan tersebut.17

Dari wawancara diatas, hal senada juga dikemukakan oleh informan selanjut bahwa:

Memang pada saat dibentuk remaja mesjid dan TPA kami kesulitan untuk mengajak
para anak untuk belajar tentang pengetahuan agama Islam, namun setelah kepala Desa
menyampaikan kepada masyarakat secara umum maka sudah anak yang datang
kemesjid untuk belajar tentang pengetahuan keagamaan terutama pelajaran baca tulis
Al-qur`an, apalagi para pengurus remaja mesjid giat mengajak para anak yang ada di
Kelurahan ini untuk kemesjid, walaupun awalnya para anak diajak untuk shalat magrib
secara berjamaah, dan setelah shalat baru anak tersebut diberitahu untuk selalu hadir
belajar baca tulis Al-qur`an pada hari-hari yang telah ditentukkan, dan alhamdulillah
para anak sudah banyak yang belajar ke mesjid khususnya pelajaran tentang Al-
qur`an.18

Dari pernyataan kedua diatas menunjukkan bahwa peran remaja mesjid dalam

memberikan pengetahuan tentang baca tulis al-qur`an belum terlihat maksimal sebelum ada

keterlibatan beberapa unsur yang ada yaitu tokoh agama dan pemerintah setempat

walaupun himbauan bagi anak untuk ikut dalam kegiatan baca tulis Al-qur`an dilakukan

oleh para anggota remaja mesjid yang tiada hentinya memberikan himbauan kepada para

anak tersebut

Sebagaimana dalam surah 66 ayat 6 yang memberikan suatu penegasan agar setiap

manusia selalu memelihara diri dan menjauhkan dari perbuatan yang dilarang serta

menyerukan atau menyampaikan kepada yang lain, karena sesungguhnya umat Islam

adalah bersaudara sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan umat Islam lain berbuat

yang keliru atau dengan kata lain membiarkan seseorang berbuat dosa, adapun ayat yang

dimaksud adalah sebagai berikut :

17 Usman B, Wawancara Dengan Aparat Pemerintah DESA Rawua , Konawe 1 Pebruari 2012

18 La Dinu, Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Di DESA Rawua . Konawe 2 Pebruari 2012



58

                            
                

Berdasarkan ayat diatas, memberikan suatu penjelasan bagi setiap manusia untuk

selalu menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat atau merugikan bagi

kehidupan selanjutnya, karena melihat kecenderungan umat manusia sekarang ini yang

lebih mengedepankan dalam memenuhi kebutuhan terlepas yang dilakukan terbebas dari

nilai-nilai dosa atau merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang terpenting

kecenderungan manusia sekarang ini adalah terpenuhinya kebutuhan yang mendasar dalam

kehidupan mereka, sehingga agama merupakan suatu pelengkap semata dalam menjalani

kehidupan di dunia sekarang ini, diharapkan dengan peran remaja mesjid dapat

membangkitkan gairah anak sebagai generasi pelanjut untuk lebih giat mempelajari ajaran

tentang agama Islam itu sendiri, karena dengan pengetahuan agama yang memadai

memungkinkan anak dapat terhindar dari segala perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan oleh yang maha kuasa.

Dalam wawancara selanjutnya ditemukan dari informan yang mengatakan bahwa :

Remaja mesjid dan TPA selama ini dari sejak berdirinya telah melaksanakan tugasnya
mengelola mesjid secara baik dan mempergunakan fasilitas mesjid yang ada untuk
digunakan pada setiap kegiatan yang sering dilaksanakan dimesjid seperti baca tulis Al-
qur`an, hafalan surat pendek serta kaligrafi dan belajar ilmu tajwid yang dibantu oleh
para tokoh agama serta guru agama yang berada di daerah kami, semakin hari kegiatan
yang dilaksanakan dimesjid semakin bertambah anak yang datang kemesjid guna
mempelajari ilmu agama Islam, hal ini terbukti dalam setiap kegiatan banyak anak yang
hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut.19

Selanjutnya ditegaskan pula oleh informan yang mengatakan bahwa :

19 M. Eras Panda, Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di DESA Rawua . Konawe 4 Pebruari 2012
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Kegiatan yang sering kami selenggarakan dimesjid didukung oleh para tokoh agama
serta pemerintah setempat terutama dalam menyediakan fasilitas yang akan kami
gunakan dan selama ini kegiatan dilaksanakan telah menunjukkan peningkatan
kuantitas karena sudah banyak anak yang mengikuti kegiatan tersebut, terutama
kegiatan yang mempelajari tentang baca tulis Al-qur`an walaupun kegiatan lain tidak
sama banyak anak yang hadir untuk mengikuti kegiatan dimaksud, sementara anggota
remaja mesjid yang lain juga turut membantu sehingga pelaksanaan dapat tercapai
dengan baik.20

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan baca tulis

Al-qur`an yang diselenggarakan oleh pengurus remaja mesjid telah berjalan sesuai yang

diharapkan artinya program kegiatan remaja mesjid sudah dapat terlaksana dengan baik

walaupun masih sering dibantu oleh para tokoh agama serta guru agama yang berada dalam

desa tersebut, dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan remaja

mesjid yang sering dilaksanakan telah menunjukkan peran-peran yang baik sehingga pada

setiap kegiatan khususnya baca tulis Al-qur`an selalu dihadiri oleh anak dengan jumlah

yang cukup banyak, para anak yang belajar baca tulis Al-qur`an belajar pada waktu yang

telah ditentukkan jadwalnya sehingga kegiatan yang terlaksana memiliki jadwal tetap,

sebagaimana yang dikemukakan oleh informan selanjutnya mengatakan bahwa :

Kegiatan yang sering kami laksanakan telah ditentukkan waktunya artinya kegiatan
tersebut telah memiliki jadwal sebagai acuan dalam memberikan pelajaran baca tulis
Al-qur`an pada anak, sehingga setiap kegiatan yang dilakanakan memiliki arah dan
tujuan yang ingin dicapai yaitu agar para anak dapat membaca Al-qur`an dengan baik
dan benar.21

Selanjutnya dikemukakan oleh informan selanjutnya mengatakan bahwa:

Kami mengikuti kegiatan keagamaan khususnya baca tulis Al-qur`an sesuai atau
berdasarkan jadwal yang sudah ditentukkan sebelumnya sehingga kami belajar baca
tulis Al-qur`an teratur dan kami dapat melaksanakan kegiatan lain terutama

20 Ubaidillah, Wawancara Dengan Ketua Remaja Mesjid Di DESA Rawua . Konawe 4 Pebruari 2012

21 Rusman Andira, Wawancara Dengan Tokoh Remaja Mesjid Di DESA Rawua . Konawe 6 Pebruari 2012
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membantu orang tua dirumah mengerjakan pekerjaan yang dapat  kami kerjakan,
apalagi jadwal belajar kami baca tulis Al-qur`an teratur dengan baik dan tidak begitu
mengganggu aktivitas dirumah kami masing-masing.22

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan

yang sering dilaksanakan oleh para pengurus remaja mesjid memiliki pengaturan waktu

yang baik sehingga kegiatan baca tulis Al-qur`an yang dilaksanakan tidak mengganggu

aktivitas anak dirumah masing-masing terutama bagi anak yang sudah dapat membantu

orang tua mereka, Karena kegiatan tersebut memiliki jadwal yang telah ditentukkan

sebelumnya. Suatu kegiatan yang mengarahkan kepada terbentuknya manusia yang

memahami konsepsi hidup manusia yang seutuhnya dengan memiliki hal yang mendasar

guna memperoleh pendidikan seumur hidup, belajar yang disajikan oleh remaja mesjid

adalah merupakan suatu kebulatan utuh terhadap potensi-potensi bawaan sejak lahir yang

diperoleh dari pengaruh lingkungan yang bersifat positif, Noor Syam menerangkan

konsepsi manusia seutuhnya secara mendasar mencakup pengertian yaitu :

1. Keutuhan potensi subyek manusia sebagai subyek yang berkembang

2. Keutuhan wawasan manusia sebagai subyek yang sadar nilai (yang menghayati

dan yakin cita-cita dan tujuan hidupnya).23

Dengan demikian pelaksanaan baca tulis Al-qur`an merupakan potensi nilai-nilai

religius yang dimiliki oleh setiap individu dalam menghayati serta mengamalkan dalam

segala aktivitas kehidupan manusia, sebagaimana dalam surah Ar-rahman ayat 3-4 yang

menyatakan bahwa :

22 Raran, Wawancara Dengan Anak Pelajar Baca Tulis Al-qur`an Di DESA Rawua . Konawe 8 Pebruari
2012

23 Prasetya, Filsafat Pendidikan. Bandung, Pustaka Setia, 2002, h. 74
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Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa factor belajar manusia juga dilengkapi

kapasitas alamiah untuk menguasai bahasa, tidak semua makhluk memiliki kemampuan

untuk menguasai bahasa seperti yang dimiliki manusia, dari faktor itulah manusia memiliki

dasar untuk belajar tentang baca tulis Al-qur`an mengingat bahasa yang terkandung adalah

bahasa yang memerlukan keterampilan tersendiri untuk mempelajarinya.

Islam adalah agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan

pendidikan dan pengajaran. Ayat Al-qur`an yang pertama kali turun adalah berkenaan

disamping masalah keimanan juga pendidikan sebagaimana dalam penegasan pada surah

Al-Alaq ayat 1-5 yang menegaskan bahwa :

               
        

Dari ayat tersebut diatas maksudnya Allah mengajar manusia dengan perantaraan

tulis baca, serta dapat suatu ditarik suatu kesimpulan bahwa Allah seolah-olah berkata

hendaklah manusia meyakini akan adanya tuhan pencipta manusia (dari segumpal darah),

selanjutnya untuk memperkokoh keyakinannya dan memeliharanya agar tidak luntur

hendaklah melaksanakan pendidikan dan pengajaran

2. Peran Lembaga Formal Terhadap Pendidikan Agama Islam

Kegiatan lembaga formal dalam pendidikan agama Islam mencakup proses

pembelajaran yang dilaksanakan para tenaga pendidik yang ada pada sekolah dasar yang

berada di Desa Rawua, sehingga mata pelajaran pendidikan agama Islam masih sangat
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memerlukan keterlibatan lembaga non formal guna memenuhi kebutuhan anak dalam

pendidikan agama Islam, sebagaimana informan selanjutnya yang mengatakan bahwa :

Pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah dasar sangat mengalami
keterbatasan dalam menyampaikan metri pelajaran sehingga pelajaran yang
disampaikan masih sangat kurang, dengan demikian bahwa pendidikan agama juga
kami berharap adanya keterlibatan masyarakat secara umum yang di daerah ini.24

Kemudian informan selanjutnya mengatakan bahwa :

Pendidikan agama Islam yang diberikan oleh guru pada sekolah dasar kami
menganggap masih sangat kurang sehingga anak kami harus diberikan pengetahuan
agama Islam dengan melalui kegiatan yang diselenggaran pada tempat ibadah dalam
hal ini mesjid dengan keterlibatan para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada
di Desa Rawua tersebut.25

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan

pendidikan agama Islam pada lembaga formal mengalami keterbatasan waktu terhadap

materi pelajaran yang disampaikan guru kepada siswa secara keseluruhan, sehingga

lembaga pendidikan formal memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap

pendidikan agama Islam anak, dengan melalui keterlibatan para tokoh agama Islam serta

tokoh masyarakat dalam meningkatkan kemampuan setiap anak terhadap pendidikan agama

Islam secara keseluruhan, disamping juga keterlibatan orang tua anak dengan melalui

pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga masing-masing sebagai bentuk

perhatian orang tua terhadap anak, sebagaimana dalam kitab suci dalam Surah At-Tahrim

ayat 6 yang menegaskan bahwa :

24 Roslihan, Wawancara Guru Agama Islam Di Desa Rawua. Konawe 9 Pebruari 2012

25 Budirman, Wawancara Dengan Orang Tua Anak Di Desa Rawua. Konawe 9 Pebruari 2012
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D. Kendala Pelaksanaan Pendidikan Islam Pada Anak

Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan memerlukan suatu tujuan yang ingin

dicapai, tidak terlepas pula dengan pendidikan baca tulis Al-qur`an yang diberikan kepada

anak secara keseluruhan, hal itu memerlukan suatu tindakan sebagai upaya untuk

mengetahui keberhasilan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat ditarik suatu tolak

ukur secara umum, tolak ukur yang dapat dijadikan ukuran adalah melihat kemampuan

anak secara umum pula serta memerlukan upaya peningkatan sehingga proses tersebut

berjalan secara maksimal

Berbagai aktivitas keagamaan yang dilaksanakan pada Desa Rawua memberikan

dampak positif terhadap masyarakat secara umum hal tersebut terlihat dengan intensitas

masyarakat muslim yang mendiami wilayah itu semakin meningkat dengan kegiatan

pengajian dimesjid setiap minggu sebanyak tiga kali, dan dihadiri oleh umat Islam yang

semakin hari semakin banyak dan antusias mengikuti pengajian tersebut, baca tulis Al-

Qur`an adalah merupakan pendorong utama dalam melaksanakan pembelajaran baca tulis

huruf Al–Qur`an serta kegiatan majelis taklim dan remaja mesjid memiliki jamaah yang

cukup banyak pula, hal ini menujukkan peningkatan kesadaran beragama bagi masyarakat

Desa Rawua, apalagi menghadapi bulan suci ramadhan antusias warga semakin terlihat

ketika mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan datangnya bulan suci

tersebut.
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Aktivitas keagamaan yang semakin dirasakan oleh berbagai pihak menambah warna

tersendiri dalam kehidupan dan bermasyarakat dan hubungan antar sesama semakin terjalin

baik karena kesadaran mereka atas segala sesuatu yang terkandung dalam ajaran agama

Islam, sebagaimana terlihat dengan penuturan informan berikut ini mengatakan bahwa ;

Perubahan dalam masyarakat selama kegiatan keagamaan dilaksanakan memberikan
terutama baca tulis huruf Al – Qur`an adalah merupakan suatu harapan yang sangat
baik karena masyarakat sudah sering memberikan bantuan kepada orang lain jika ada
yang membutuhkan serta antusias mereka mengikuti kegiatan keagamaan semakin
baik terutama menghadiri pengajian dimesjid dan kegiatan majelis taklim.26

begitu pula disampaikan oleh informan selanjutnya mengatakan ;

Baca Tulis huruf Al–Qur`an yang dengan seringnya anak kami mengikuti kegiatan
keagamaan dapat memberikan kesadaran beragama bagi kami karena sering juga
diberikan pengetahuan lain tentang agama Islam, dan membantu terhadap sesama
anggota masayarakat yang memerlukan bantuan, serta antusias anak kami mengikuti
kegiatan tersebut sudah sering dan anak kami berusaha untuk tidak meninggalkan
kegiatan tersebut walaupun kami harus membantu mencari nafkah untuk memenuhi
kebutuhan keluarga kami sehari–hari.27

Hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran anak dalam masyarakat terhadap

sesama umat Islam sudah semakin tinggi apalagi di Desa Rawua penganut umat Islam

99,98 % dan yang beragama agama lain sebanyak 00, 02 % sehingga aktivitas warga dalam

kegiatan keagamaan tidak mengalami hambatan walaupun sebelumnya masih ada yang

tidak mau ikut serta mengikuti kegiatan keagama yang diselengarakan oleh guru agama

Islam dan pemerintah setempat serta para tokoh agama yang ada di Kelurahan tersebut,

selanjutnya hasil wawancara diketahui bahwa ;

Kami sering belajar baca tulis Al–Qur`an di mesjid sehingga memotivasi dan
memndorong kami untuk belajara ajaran agama Islam bahkan kami sering memberikan

26H. Syamsuddin, BA, Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Di DESA Rawua . Konawe 10 Pebruari
2012

27 Budirman, Wawancara Dengan Orang Tua Anak Di DESA Rawua . Konawe 10 Pebruari 2012
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bantuan kepada sesama anggota masyarakat serta mendukung kegiatan yang
diselenggarakan oleh pihak pemerintah dan guru agama Islam serta para tokoh agama
karena kami telah menyadari betapa pentingnya pengetahuan tentang agama Islam
yang baik dan benar dan berusaha menghindari perbuatan yang tidak terpuji
sebagaimana yang selalu disampaikan oleh guru agama Islam dan tokoh agama yang
ada di Kelurahan kami.28

Pernyataan tersebut memberikan penguatan jika kesadaran beragama masyarakat

mengalami peningkatan yang cukup baik dengan seringnya mengikuti kegiatan keagamaan

serta memberikan bantuan atau pertolongan kepada anggota masyarakat lainnya, juga

senada disampaikan dari hasil wawancara diketahui pula bahwa ;

Kegiatan baca tulis huruf Al–Qur`an yang dilakukan dimesjid semakin banyak anak
warga di Desa Rawua yang ikut dan berperan serta karena kami dan semua warga telah
menyadari pentingnya pengetahuan agama Islam bahkan kami membawa anak - anak
kami untuk ikut agar terbiasa mendengarkan pengetahuan agama Islam yang
disampaikan kepada kami.29

Dengan demikian partisipasi warga dan tidak hanya bagi kalangan orang tua semata

melainkan mereka lebih terfokus dalam melibatkan kaum anak–anak untuk ikut serta dalam

kegiatan keagaman tersebut, apalagi masalah baca tulis huruf Al–Qur`an dan jika anak

lebih awal mengikuti kegiatan seprti ini maka, anak tersebut akan lebih terbiasa dengan

kehidupan yang agamis dalam kehidupan sehari–hari, begitu pula harapan masyarakat agar

kegiatan tersebut berkelanjutan sehingga bukan saja dalam waktu tertentu mereka

mendapatkan pengetahuan tentang agama Islam melainkan dimasa yang akan datang tetap

mereka peroleh pengetahuan agama Islam terutama anak mereka dimasa yang akan datang,

sebagai bekal mereka dalam menghadapi kehidupan yang lebih modern dan serba canggih

28 Abd Rawil, Wawancara Dengan Anak Peserta Baca Tulis Al-qur`an Di DESA Rawua . Konawe 15
Pebruari 2012

29 Alimin, A. Ma, Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Di DESA Rawua . Konawe 16 Pebruari 2012
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Semoga kegiatan yang membina moral dan mendorong kesadaran beragama bagi

umat Islam secara umum dapat dilanjutkan dan menjadi tradisi yang diwariskan bagi

generasi yang akan datang serta memiliki tradisi atau budaya yang mengedepankan

moralitas masyarakat baik dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara, adapun

hasil pembelajaran baca tulis huruf Al – Qur`an dilakukan oleh para remaja mesjid dengan

menggalang semua kekuatan dalam memberikan pendidikan baca tulis Al-qur`an pada anak

di Desa Rawua secara keseluruhan dengan melibatkan pula berbagai macam unsur yakni

unsur pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta para anggota remaja mesjid

secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah yang sudah dapat membaca Al –Qur`an dengan

baik dan benar adalah sebanyak 23 orang atau, mengingat guru agama Islam atau yang

mengajar mengaji secara rutin sudah cukup banyak yang melayani anak warga masyarakat

Desa Rawua secara keseluruhan, serta dapat memberikan hasil yang cukup mengembirakan

dengan keterbatasan yang ada, sebagaimana yang dikatan oleh informan berikut ini :

Kami sudah tidak kesulitan menangani banyaknya anak yang ingin belajar baca tulis
huruf Al – Qur`an, namun tetap kami laksanakan dengan membagi menjadi beberapa
kelompok belajar, sehingga semua yang belajar baca tulis huruf Al – Qur`an mendapat
giliran dari tenaga pengajar yang ada, hal tersebut kami lakukan karena personil atau
anggota yang mengajar tidak kewalahan sehingga kami tidak kesulitan melayani, dan
berkat ketabahan dalam mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam jumlah anak
yang mengikuti kegiatan baca tulis Al – Qur`an.30

Begitu yang dikatakan informan selanjutnya bahwa ;

Jumlah anggota masyarakat yang belum dapat membaca Al–Qur`an sudah sangat
sedikit dari jumlah anggota masyarakat yang ada di Desa Rawua , hal ini karena
adanya kesadaran sendiri dari masyarakat serta dengan adanya PERDA keagamaan
yang mengatur dan mewajibkan bagi semua masyarakat muslim untuk dapat membaca
Al-Qur`an, karena hal tersebut diwajibkan bagi semua anggota masyarakat yang ada
terutama yang masih berada dalam jenjang pendidikan, bagi yang ingin menjadi PNS

30 La Dinu, Wawancara Dengan Tokoh Agama Dan Pembina Remaja Mesjid Di DESA Rawua . Konawe 19
Pebruari 2012
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serta bagi para pemuda dan pemudi yang akan menikah, kesemuanya tidak dapat
diterima atau dilaksanakan jika seseorang tidak dapat bebas dari buta baca huruf Al–
Qur`an.31

Dari hasil wawancara diketahui bahwa baca tulis huruf Al–Qur`an adalah

merupakan sesuatu yang wajib bagi semua anggota masyarakat Konawe secara Umum dan

masyarakat Di Desa Rawua secara khusus, hal ini terjadi karena dengan adanya Peraturan

Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pada tingkat pemerintahan

Kecamatan.

Dengan demikian masyarakat Rawua tidak hanya mempelajari masalah Al–Qur`an

semata melainkan pengetahuan lain tentang keagamaan dan menjadi motivasi utama dalam

menjalankan kehidupan yang agamis didalam masyarakat luas dan sekaligus menjadi modal

bagi semua anggota masyarakat baik dalam memenuhi kebutuhan secara pribadi maupun

kebutuhan keluarga secara keseluruhan.

Pendidikan agama merupakan suatu pondasi yang utama, kegiatan para remaja

mesjid telah mampu memberikan suatu kontribusi positif karena upaya-upaya yang

dilakukan tersebut telah mampu memberantas buta baca tulis Al-qur`an, apalagi kegiatan

remaja mesjid tersebut didukung oleh program pemerintah dalam memberantas buta baca

tulis Al-qur`an, sehingga upaya tersebut mampu memberikan manfaat serta dapat

mendukung program pemerintah terutama dalam mencerdaskan masyarakat terhadap

pengetahuan agama Islam itu sendiri.

Dengan demikian maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa upaya yang

dilakukan para anggota remaja mesjid adalah dengan melakukan kerja sama dengan

berbagai unsur seperti pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta guru

31 Amrin, Wawancara Dengan Kepala DESA Rawua . Konawe 20 Pebruari 2012
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agama Islam yang berada dalam wilayah tersebut, kegiatan remaja mesjid tidak hanya

mengajak para anak melainkan para orang tua juga yang ingin belajar baca tulis Al-qur`an

juga diberikan pengetahuan tentang baca tulis Al-qur`an itu sendiri.

Dengan demikian dapat terbentuknya kepribadian pada diri anak didik terutama

dalam belajar pengetahuan agama Islam khususnya baca tulis Al-qur`an yang juga

merupakan salah bagian dari tujuan utama dilaksanakannya pendidikan dan pembelajaran

pada anak dalam remaja Mesjid. Dimana hal tersebut, secara kongkrit digambarkan dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 ayat 2,

sebagai berikut ;

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.32

Bunyi pasal tersebut, memberikan penjelasan bahwa tujuan pendidikan yang

pertama-tama adalah aspek pengembangan kemampuan yang terdiri dari pemahaman dan

pengetahuan peserta anak, setelah itu pengetahuan/pemahaman tersebut membentuk

kepribadian dan keterampilannya. potensi kepribadian, dan perubahan perilaku

32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003., tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung, Citra Umbara,
2003. h. 7



69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menelaah hasil penelitian dengan melakukan suatu analisis ilmiah berdasarkan data

dan sumber informasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai suatu akhir dari analisis dalam penelitian ini, adapun

kesimpulan yang dapat dikemukakan yakni :

1. Bahwa peran keluarga dalam pelaksanaan ajaran agama Islam kepada anak dengan

melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan keagamaan yang baik sehingga

pada setiap kegiatan khususnya baca tulis Al-qur`an selalu dihadiri oleh anak

dengan jumlah yang cukup banyak, para anak yang belajar baca tulis Al-qur`an

belajar pada waktu yang telah ditentukkan jadwalnya sehingga kegiatan yang

terlaksana memiliki jadwal tetap.

2. Bahwa upaya dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam dilaksanakan oleh

anggota remaja mesjid adalah dengan melakukan kerja sama dengan berbagai unsur

seperti pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta guru agama

Islam yang berada dalam wilayah tersebut, kegiatan remaja mesjid tidak hanya

mengajak para anak melainkan para orang tua juga yang ingin belajar baca tulis Al-

qur`an juga diberikan pengetahuan tentang baca tulis Al-qur`an itu sendiri.

.
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B. Saran-Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat pula mengemukakan beberapa masukan

sebagai bahan perbandingan bagi semua unsur yang berada di dalam Desa Rawua guna

menyempurnakan semua program yang telah ditentukkan, adapun saran  dan masukannya

adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi remaja mesjid agar lebih intensif melaksanakan kegiatan

keagamaan khususnya kegiatan baca tulis Al-qur`an sehingga anak yang berada di

Desa Rawua tidak mengalami buta baca tulis Al-qur`an serta dapat memberikan

pengetahuan tentang agama Islam bagi masyarakat yang lain.

2. Diharapkan agar kemampuan baca tulis Al-qur`an yang telah diperoleh para anak di

Desa Rawua agar tetap ditingkatkan sehingga para anak memiliki sikap yang terpuji

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam

3. Diharapkan pula bagi remaja mesjid untuk tetap melakukan kerjasama dengan

berbagai unsur yang ada di Desa Rawua sehingga program yang dijalankan oleh

remaja mesjid dapat berjalan secara terus menerus sehingga para anak dapat

memperoleh pendidikan agama Islam terutama baca tulis Al-qur`an serta ilmu

pengetahuan lain yang lebih spesifik pada pembentukkan watak dan karakter anak.
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LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam meningkatkan kualitas serta mutu kehidupan manusia di tengah masyarakat,
terutama dalam lingkungan keluarga kadangkala perilakunya dibentuk oleh cara

pandangnya dengan sesuatu. Cara pandang itu biasanya diperoleh dengan cara belajar
yang diberlakukan orang tua dalam lingkungan keluarga baik secara formal maupun
melalui dari pengalaman kehidupannya. Demikian juga anak usia sekolah (siswa),

kecenderungan untuk melakukan ataupun mengikuti perbuatan tertentu pada umumnya
dilandasi oleh pengetahuan maupun karena mencontoh orang lain.

“Anak adalah merupakan anak didik dalam lingkungan keluarga dan bukan binatang, tetapi
ia adalah manusia yang mempunyai akal. Untuk mendapatkan pendidikan agama dalam
keluarga sebagai anak didik yang merupakan adalah unsur manusiawi yang penting
dalam kegiatan interaksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua
gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran”

Dengan demikian lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan non formal dalam
kehidupan manusia saat ini, mengingat Desa Rawua  merupakan salah satu wilayah yang

berada dalam Kabupaten Konawe yang memiliki penduduk cukup padat sehingga
pendidikan agama Islam sangat penting dalam lingkungan keluarga.

 Drs. Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Rineka Cipta, Jakarta 2000, h. 51



BATASAN MASALAH

 Partisipasi orang tua dalam peningkatan
pendidikan agama Islam anak

 Bentuk-bentuk pendidikan agama Islam anak
di Desa Rawua

 Kendala yang dihadapi orang tua dalam
pendidikan agama Islam anak di Desa Rawua



RUMUSAN MASALAH

 Bagaimana partisipasi orang tua dalam
peningkatan pendidikan agama Islam anak ?

 Bagaimana bentuk pendidikan agama Islam
anak di Desa Rawua ?

 Bagaimana kendala yang dihadapi orang tua
dalam pendidikan agama Islam anak di Desa
Rawua?



TUJUAN PENELITIAN

 Untuk mengetahui partisipasi orang tua dalam
meningkatkan prestasi pendidikan agama Islam pada
Desa Rawua

 Untuk mengetahui perkembangan pendidikan agama
Islam pada Desa Rawua Kabupaten Konawe.

 Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan
pendidikan Agama Islam pada terutama dalam
lingkungan keluarga pada dan dapat menjadikan
Ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup



KEGUNAAN PENELITIAN

 Memberikan wawasan bagi para orang tua anak dalam
keluarga sehingga dapat memberikan pendidikan agama
Islam yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

 Menjadi pengetahuan tambahan bagi para peneliti
berikutnya yang concern tentang perlunya memberikan
pendidikan agama Islam lebih dini dalam rangka
menumbuhkan sikap yang positif terhadap pendidikan
agama Islam di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan
sekolah

 Bagi peneliti, maka penelitian ini berguna sebagai prasyarat
untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Pendidikan
Islam pada Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Kendari.



DEFINISI OPERASIONAL

1. Partisipasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau
upaya yang dilakukan seseorang melalui pemberian
tindakan yang nyata sehingga seseorang mengerti tentang
kaidah, norma, dan nilai yang diyakini oleh pemeluk agama
Islam yang sumber utamanya adalah pada Al Qur’an dan
Sunnah Rasulullah SAW.

2. Orang Tua yakni seseorang yang memberikan bimbingan
serta pendidikan bagi anak dala membentuk serta
membina karakter serta akhlak bagi keturunannya

3. Pendidikan Islam, adalah memberikan pemahaman tentang
agama Islam. Akan tetapi dalam prakteknya di dalam
lingkungan keluarga lebih mewujudkan menjadi salah satu
mata pelajaran utama dalam keluarga, yakni pendidikan
agama Islam (PAI).



KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan Islam Dalam Keluarga
Pendidikan agama Islam adalah bimbingan dan arahan yang diberikan
kepada anak dalam asuhan pertumbuhan jasmani dan rohani untuk
mencapai tingkat kedewasaan sesuai dengan ajaran agama Islam dalam
negara RI yang berdasarkan “ Departemen Agama RI., Pedoman Pelaksanaan
Penddikan Agama Islam. Multiyasa. Jakarta. 1986. h. 10

B. Partisipasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak
Memberikan bimbingan agar pertumbuhan anak dapat berkembang
dengan wajar dan optimal. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang
hukum-hukum dasar perkembangan kejiwaan manusia agar tindakan
pendidikan itu dilaksanakan berhasil guna dan berdaya guna. Tim Dosen
FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, Surabaya: Usaha
Nasional, 1988, h. 107



C. Proses Transfer Ajaran Islam Dalam Keluarga

Kaidah atau norma yang merupakan ketentuan ini timbul dari satu sistem
nilai yang terdapat dalam Alqur’an atau Sunnah yang telah dirumuskan
melalui wahyu ilahi maupun yang disusun oleh manusia sebagai
kesimpulan dari hukum-hukum yang terdapat dalam alam semesta yang
diciptakan Allah SWT,



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Kualitatif dengan menggunakan analisis Deskriptif Analisis Deskriptif adalah
suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, status obyek, suatu
set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa
sekarang. Sehingga penelitian ini bertujuan mencari sesuatu yang ada dalam
sebuah kenyataan dari suatu fenomena. Moh. Nazir, Metode Penelitian,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. h. 63.

Instrumen Penelitian
 Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain

merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan untuk mengadakan
penyesuaian terhadap kenyataan–kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu
hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden
atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan
kenyataan–kenyataan di lapangan. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,
PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000. h. 3



Teknik Pengumpulan Data
Observasi
Interview
Dokumentasi

Teknik Pengolahan Data
Reduksi Data
Display Data
Verifikasi Data

Pengecekan Keabsahan Data
Diskusi teman sejawat
Pengecekan anggota
Trianggulasi data



PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

 Latar Belakang Desa Rawua
 Partisipasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama

PadaDesa Rawua
 Bentuk-Bentuk Pendidikan Agama Islam Di Desa

Rawua.
 Peran Lembaga Non Formal Terhadap Pendidikan

Agama Islam
 Peran Lembaga Formal Terhadap Pendidikan

Agama Islam
 Kendala Pelaksanaan Pendidikan Islam Pada

Anak



KESIMPULAN

 Bahwa peran keluarga dalam pelaksanaan ajaran agama Islam
kepada anak dengan melakukan pembinaan melalui berbagai
kegiatan keagamaan yang baik sehingga pada setiap kegiatan
khususnya baca tulis Al-qur`an selalu dihadiri oleh anak dengan
jumlah yang cukup banyak, para anak yang belajar baca tulis Al-
qur`an belajar pada waktu yang telah ditentukkan jadwalnya
sehingga kegiatan yang terlaksana memiliki jadwal tetap.

 Bahwa upaya dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam
dilaksanakan oleh anggota remaja mesjid adalah dengan melakukan
kerja sama dengan berbagai unsur seperti pemerintah setempat,
tokoh agama, tokoh masyarakat serta guru agama Islam yang
berada dalam wilayah tersebut, kegiatan remaja mesjid tidak hanya
mengajak para anak melainkan para orang tua juga yang ingin
belajar baca tulis Al-qur`an juga diberikan pengetahuan tentang
baca tulis Al-qur`an itu sendiri.
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