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 ABSTRAK 

 

Rahmawati, Fiina 2017. Peranan Keluarga dalam Pendidikan Agama Islam Anak 

(Studi Kasus di Dusun Gunting Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo)   Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. Anwar Mujahidin MA.  

 

Kata Kunci :  Keluarga, Pendidikan Agama Islam 

 

Salah satu kesalahan orang tua dalam dunia pendidikan sekarang ini adalah 

adanya anggapan bahwa hanya sekolah saja yang bertanggung jawab terhadap anak-

anaknya, sehingga orang tua menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada guru di 

sekolah. Anggapan tersebut tentu saja keliru, sebab pendidikan yang berlangsung di 

dalam keluarga adalah institusi pertama dan utama dan memberikan landasan 

pendidikan, terutama pendidikan agama. 

Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1).Untuk mengetahui 

bentuk bentuk usaha orang tua terhadap pendidikan agama Islam anak di Dusun 

Gunting Desa Suren kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 2). Untuk mengetahui 

sejauhmana tingkat pencapaian pendidikan agama Islam anak di Dusun Gunting Desa 

Suren kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan 

menggunakan tiga tahap yaitu: tahap reduksi data, display data dan pengambilan 

kesimpulan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Upaya orang tua di Dusun 

Gunting dalam mengajarkan pendidikan agama Islam terhadap anak sebagai berikut: 

a)Memasukkan ke lembaga Diniyah atau TPQ. b)Melatih dan membiasakan serta 

menuntun dengan sabar dan telaten. c)Memberi kesempatan kepada orang lain yang 

mampu untuk mengajarinya, atau bisa dikatakan guru ngaji/privat. d)Mengingatkan 

anak untuk terus belajar pendidikan agama. e)Membiasakan anak untuk membaca al-

Qur‟an setiap habis sholat maghrib. f)Memberikan pujian atau penghargaan kepada 
anak. 2.Tingkat keberhasilan pendidikan agama Islam pada anak di Dusun Gunting 

Desa Suren cukup tinggi. keluarga yang mempunyai kesulitan dalam membimbing 

anaknya dalam pendidikan agama Islam, dan memasukkan anaknya ke TPQ untuk 

belajar mengaji dan berlatih ibadah. Terbukti dari 60 siswa yang belajar di TPQ, 45 

diantaranya telah mahir dalam membaca Al-Qur‟an dan beribadah. Sedangkan 
sisanya masih mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya dukungan dan motivasi 

orang tua serta semangat anak itu sendiri.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah keluarga, tempat tumbuh anaknya, merupakan sumber pendidikan 

pertama kali bagi akal sang anak. Sebagaimana keluarga juga menjadi tempat 

pertama kali seorang anak mendapat banyak pengaruh dari pengetahuan yan 

merebak di masyarakatnya. 

Pentingnya peran keluarga ini, terlihat jelas pada fase pertama dalam 

kehidupan sang anak. Karena perkembangan pada masa kanak-kanak, menjadi 

pondasi perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya.
1
 

Pendidikan adalah proses pembentukan sikap dan tingkah laku manusia 

baik secara individu maupun kelompok menuju pendewasaan mereka, melalui 

pengajaran dan latihan serta mengarahkan mereka agar mendapatkan 

pengetahuan dan pengertian. Karena pendidikan merupakan memberikan 

bimbingan dan tuntunan kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya 

dan peranannya dalam masyarakat
2
 

Kedua orang tua adalah dua sosok yang banyak mencurahkan kasih 

sayangnya sejak seorang anak belum lahir dalam kandungan hingga menjadi 

dewasa dan mandiri. Bahkan tidak jarang pula sampai dewasapun seorang anak 

                                                           
1
Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim (Surabaya: Pustaka Elba, 2009), 38. 

2
 Abd.Aziz, Orintasi sistem Pendidikan Agama Di Sekolah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 

1-2. 
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juga masih tetap membutuhkan peran dan jasa kedua orang tua untuk 

membimbing anak-anaknya, juga sebagai pengawas untuk anak-anaknya pada 

fase pertama dari kehidupan mereka yang menyangkut permasalahan etika dan 

pendidikan. 

Pendidikan anak mutlak harus dilakukan oleh orang tuanya untuk 

menciptakan keseluruhan pribadi anak yang maksimal. Anak harus mengetahui 

yang jenis-jenis kebajikan dan keburukan, dapat memilahnya sekaligus 

mengamalkannya.
3
 Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan utama 

bagi setiap manusia. rumah keluarga merupakan benteng utama tempat anak-

anak manusia dibesarkan melalui pendidikan. Shaleh dan tidaknya perilaku anak 

manusia ditentukan oleh keluarganya sendiri sebagai pendidik atau pengasuh 

pertama.
4
 

Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Yang berati 

pendidik atau orang tua mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak-anak, 

dengan mengesampingkan keinginan dan kesenangan sendiri.
5
 Anak adalah 

amanat Allah. Amanat wajib dipertanggungjawabkan. Jelas tanggung jawab 

orang tua terhadap anak tidaklah kecil. Secara umum inti tanggung jawab itu 

ialah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dalam keluarga.
6
 Dalam 

                                                           
3
 Hasan Basri, Ilmu Pendidikan Islam (CV. Pustaka Setia, 2010), 113. 

4
 Edi Suresman, et.al., Pendidikan Agama Islam (Bandung: UPI, 2006), 183. 

5
 Ngalim Purwanto  Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009),80. 
6
 Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan Islam dalam prekspektif Islam ( Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1994),  160. 
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pandangan Singgih D.Gunarsa dan Ny.Y.Singgih D.Gunarsa, anak usia 6-12 

tahun dapat dimasukkan ke dalam masa sekolah.
7
 Dalam pandangan Agoes 

Soejanto Masa anak , yaitu umur 6-12 tahun dimana anak tersebut berada pada 

masa sekolah.
8
 

Perhatian orang tua adalah kebutuhan anak yang utama dari semenjak 

anak dalam kandungan sampai pada batas usia tertentu, apalagi pada usia-usia 

yang membutuhkan sekali, misalnya dari usia nol tahun sampai usia remaja.
9
 

Orang tua perlu dibekali ilmu pendidikan yang relevan dengan 

perkembangan zaman. Sebab, anak hidup pada zamannya, bukan zaman orang 

tuanya. Dengan begitu, transformasi nilai dan pengetahuan dari orang tua ke anak 

di dalam keluarga semakin berkualitas.
10

 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 12 Maret 2017 di Dusun 

Gunting Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ditemukan 

beberapa masalah: kurangnya kesadaran orang tua dalam pendidikan agama 

Islam anak  (usia 10-12 tahun),mayoritas tingkat pendidikan orang tua bukan 

sarjana dan bukan dari pondok hanya rata-rata sekolah dasar dan mayoritas 

mereka berangkat bekerja sejak pagi hari dan kembali pulang sore hari sehingga 

saat malam hari para orang tua tidak sempat untuk membimbing/menyuruh 

                                                           
7
 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 362. 

8
 Agoes Soejanto, Psikologi Perkembangan (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 3  

9
 A. Tafsir, et.al., Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), 

112. 
10

 Novan Ardy Wiyani & Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam Rancang Bangun Konsep 

Pendidikan Monootomik-Holistik (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 60. 
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anaknya belajar karena kemungkinan terdapat faktor capek dari seharian bekerja, 

kurangnya perhatian dalam sholat lima waktu, tidak menyuruh mengaji, 

kurangnya akhlak sopan santun.
11

 

Berangkat dari uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ” Peranan Keluarga dalam Pendidikan Agama Islam 

Anak (Studi kasus di Dusun Gunting Desa Suren kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo)” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menentukan fokus 

penelitian. Penelitian ini di fokuskan Bagaimana peranan keluarga dalam 

pendidikan agama Islam anak di Dusun Gunting Desa Suren Kecamatan Mlarak 

kabupaten Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah:  

1. Bagaimana bentuk-bentuk usaha orang tua terhadap pendidikan agama Islam 

anak di Dusun Gunting Desa Suren kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana tingkat pencapaian pendidikan agama Islam anak di Dusun 

Gunting Desa Suren kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 

                                                           
11

 Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/F-1/12-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi Ini 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk usaha orang tua terhadap pendidikan agama 

Islam anak di Dusun Gunting Desa Suren kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian pendidikan agama Islam 

anak di Dusun Gunting Desa Suren kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah hubungan antara usaha dan 

perhatian orang tua dalam peranan keluarga dalam pendidikan agama Islam 

anak. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi: 

Orang tua, untuk mengetahui betapa pentingnya pendidikan pertama 

dalam keluarga (cara mendidik) sehingga anak dapat mendapatkan pendidikan 

sebelum pendidikan yang kedua dan agar merperlakukan, mendidik, 

membimbing anaknya dengan cara yang benar. 
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a. Anak, untuk mengetahui betapa penting dan wajib untuk merasakan 

pendidikan pertama (keluarga). 

b. Masyarakat, mengetahui dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat bagaimana pendidikan pertama dalam keluarga. 

c. Peneliti, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat 

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti tentang 

pentingnya pendidikan pertama dalam keluarga, dan sebagai pengalaman 

bagi mahasiswa bahwa menjadi orang tua atau pendidik tidak semudah 

membalikkan telapak tangan . 

 

F. Metode Penelitian 

1).  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penilitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami.
12

 

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu di Desa 

Suren kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo.  

 

 

                                                           
12

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif(Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),6. 
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2).  Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan 

demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, foto, dan statistik 

adalah sumber tambahan.
13

 

Data yang diperoleh adalah data-data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati dan data 

yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dan observasi kepada masyarakat 

Dusun Suren Desa Gunting Kec.Mlarak Kab.Ponorogo. 

1) Teknik  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif kecermatan memilih dan menyusun 

tekhnik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada objektivitas 

hasil penelitian. Dengan kata lain tekhnik dan alat pengumpul data yang 

tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan dicapainya pemecahan 

masalah secara valid dan reliabel.
14

 Tekhnik pengumpulan data pada 

penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu:  

a) Teknik Observasi 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

                                                           
13

Ibid.,  157.  
14

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, 100. 
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Observasi langsung dialakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek 

yang diselidikinya. Sedangkan observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang akan diselidiki.
15

 

Teknik observasi yang peneliti lakukan adalah untuk melihat 

secara langsung bagaimana peranan keluarga dalam pendidikan agama 

Islam anak. Dari observasi yang dapat dipaparkan yaitu dalam sholat 

lima waktu anak kurang disiplin, sepulang sekolah anak bermain 

semaunya tanpa melihat situasi rumah itu, setelah magrib anak tidak 

belajar mereka malah menonton televisi yang seharusnya mengaji Al-

Qur‟an dan belajar materi besok. 

b) Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
16

 

Dalam penelitian ini tehnik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur dan tak terstruktur. maksudnya wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

                                                           
15

Ibid., 106. 
16

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif. 186. 
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sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti 

yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban 

terhadap hipotesa kerja. Untuk itu pertanyan-pertanyaan disusun 

dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah 

sempel yang representatife ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan 

hal ini penting sekali. Semua aspek mempunyai kesempatan yang sama 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jenis wawancara ini 

tanpaknya bersamaan dengan apa yang dinamakan wawancara baku 

terbuka menurut Patton seperti yang dijelaskan diatas. 

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang 

berbeda dengan yang terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan 

arbiter. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan 

informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara 

semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran 

yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan 

ahli, atau perspektif tunggal.
17

 

Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan dijadikan 

informan adalah: 

a. Kepala Desa atau sekretaris untuk memperoleh informasi tentang 

keadaan Dusun Gunting Desa Suren. 

                                                           
17

Ibid., 190. 
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b. Keluarga Dusun Gunting Desa Suren untuk memperoleh informasi 

tentang pendapat mereka terhadap peranan keluarga dalam 

pendidikan agama Islam anak tersebut. 

c. Tokoh Agama/Guru ngaji untuk memperoleh informasi tentang 

pendidikan agama Islam di lingkungan tersebut. 

d. Anak Dusun Gunting Desa Suren untuk memperoleh data informasi 

tentang pendapat mereka. 

c) Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan srana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi degan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu 

dalam bahan-bahan tulisan lainya. Metode pencarian data ini sangat 

bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau 

suasana penelitian.
18

 

Teknik ini digunakan karena untuk mendukung  kevalidan dari 

hasil wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk dapat 

mengetahui peranan keluarga dalam pendidikan agama Islam anak. 

2) Analisi Data 

Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman menemukan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif 

                                                           
18

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 225. 
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dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisa data meliputi data reduction, data display, dan 

conclusion. 

Ketiga tahap ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Pada tahap ini, mereduksi data diperlukan untuk membantu peneliti 

dalam menulis semua data hasil lapangan sekaligus merangkum, memilih 

dan memilah hal-hal pokok serta menganalisanya. Tahap ini dimaksudkan 

untuk memperoleh gambaran yang lebih tajam tentang hasil lapangan, 

mempermudah dalam melacak kembali bila diperlukan, dan membantu 

dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

b. Display data 

Display data dilakukan agar peneliti tetap dapat menguasai data-

data yang telah dihimpun dan banyak jumlahnya dengan memilah-milah, 

membuat display ini juga termasuk dalam analisis. 

c. Mengambil kesimpulan dan verivikasi 

Tahap ini adalah tahap dimana pengambilan kesimpulan dan 

verivikasi dilakukan, hal ini dalam rangka peneliti mencari makna data dan 

mencoba menyimpulkannya.
19

 

 

                                                           
19

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 129-130. 
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3) Pengecekan Keabsahan Temuan  

 Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
20

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat dilakukan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang dapat dilakukan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun dan trianggulasi. Ketekunan pengamatan yang 

dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan persoalan atau isi yang sedang dicari. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengecekan keabsahan data yaitu : 

1) Perpanjangan keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam 

penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data 

yang dikumpulkan. 

2) Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan cara ini, 

                                                           
20

Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000),171. 
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kepastian data serta urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis.  

3) Triangulasi  

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dibedakan menjadi 

empat, yaitu: sumber, metode, penyidik dan teori.  

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
21

 

4) Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian tahap-

tahap penelitian tersebut adalah: 

                                                           
21

Ibid.,  327-331. 
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1. Tahap pra lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

Alat yang dibutuhkan antara lain: kamera, alat tulis menulis, dan alat 

perekam suara. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data.
22

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka 

peneliti memberikan gambaran dalam bentuk sistematika pembahasan. 

Bab satu, merupakan bab pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum 

dari keseluruhan isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

                                                           
22
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Bab dua, merupakan landasan teori dan telaah pustaka, dengan adanya 

landasan teori maka antara data dan teori akan saling menguatkan dan melengkapi. 

Bab yang berisi tentang peranan keluarga dalam pendidikan agama Islam anak.  

Bab tiga, berisi temuan penelitian. Bab ini berisi paparan umum yang 

Meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data, keadaan sosial, 

bentuk pengembangan keagamaan yang ada dilokasi penelitian, data ini ditulis 

untuk melanjutkan judul penelitian, dimana peneliti mengambil judul di tempat 

tersebut.  

Bab empat, analisis data yang berisi tentang gagasan-gagasan peneliti terkait 

dengan pola-pola, posisi temuan terhadap temuan-temuan sebelumnya, serta 

penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan perihal 

bentuk-bentuk usaha perhatian orangtua terhadap pendidikan agama Islam anak 

dan tingkat keberhasilan peranan orangtua dalam pendidikan agama Islam anak. 

Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting setelah peneliti 

mengumpulkan data dan mengorganisasikannya  

Bab lima Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari dari laporan penelitian. 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU HASIL TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Keluarga 

a. Pengertian Keluarga 

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan  istilah usrah, nasl, „ali, dan 

nasb.
23

 Sedangkan dalam  kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern secara 

harfiah keluarga berarti sanak saudara: kaum kerabat, orang seisi rumah, 

anak bini. Keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki pemimpin 

anggota, mempunyai perbagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban 

bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah tempat pertama dan 

utama di mana anak-anak belajar. Dari keluarga, mereka mempelajari sifat 

keyakinan, sifat-sifat mulia, komunikasi dan interaksi sosial, serta 

ketrampilan hidup.
24

 

Keluarga dan pendidikan adalah salah satu istilah yang tidak dapat 

dipisahkan sebab mana ada keluarga disitu ada pendidikan. Ketika orang 

tua ingin mendidik anaknya, maka pada waktu yang sama ada anak yang 

menghajatkan pendidikan orang tua. dari sini muncul “pendidikan 

                                                           
23

 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 226. 
24

 Helmawati, Pendidikan keluarga  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 41-42. 
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keluarga” artinya pendidikan yang langsung dalam keluarga yang 

dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam 

mendidik anak dalam keluarga.
25

 

Menurut Am Rose menyatakan bahwa keluarga sebagai kelompok 

yang dijadikan interaksi orang-orang yang saling menerima satu sama lain 

berdasarkan asal-usul perkawinan, dan atau adopsi. 
26

 

Pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga adalah bersifat 

asasi. Karena itulah orang tua merupakan pendidik pertama, utama, dan 

kodrati. Dia lah yang banyak memberikan  pengaruh dan warna 

kepribadian seorang anak.
27

 

b. Fungsi dan Peran Keluarga 

Menurut Hasbullah mengatakan ada lima hal yang menjadi fungsi  

dan peranan keluarga bagi anak didik sebagai bagian dari anggota keluarga 

yaitu: pertama keluarga adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak. 

Pengalaman pertama merupakan faktor penting dalam pergembangan anak. 

Kedua menjamin kehidupan emosional anak. Melalui pendidikan 

keluarga, maka kondisi emosional dan kebutuhan akan rasa kasih sayang 

dapat dipenuhi serta dapat dikembangkan dengan baik, hal ini karena 

adanya hubungan darah antara pendidik dengan anak didik. Sebab itu orang 

                                                           
25

 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga (Sebuah 

Prekspektif Islam),( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) , 2. 
26

 Anwar Hafid,et al.,  Konsep Dasar Ilmu Pendidikan ( Bandung: Alfabeta, 2014), 44. 
27

  Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 81. 
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tua akan tidak merasa kesulitan dalam mengarahkan karena melalui 

perasaan kasih sayang yang tulus. 

Ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Penanaman 

pendidikan moral yang tepat pertama kali seharusnya dilakukan oleh pihak 

keluarga (orang tua). Dasar-dasar moral bagi biasanya tercermin dalam 

sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat di contoh anak. 

Keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Upaya 

mengembangkan benih-benih kesadaran sosial kepada anak-anak dapat 

dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh 

rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong 

saudara atau tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, 

kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam segala hal. 

Kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Keagamaan bukanlah 

hanya sebatas moral, akan tetapi lebih mengarah kepada keyakinan yang 

dalam dan lebih bernuansa doktrin serta pemahaman yang dalam. Oleh 

karena itu, masa anak-anak merupakan masa yang sangat tepat lewat 

lembaga keluarga untuk menanam kepada mereka tentang dasar-dasar 

kehidupan beragama. Orang tua dapat melakukan dan meyakinkan kepada 

anak tentang keyakinan terhadap ketuhanan, membiasakan mengajak 

beribadah, menceritakan kisah-kisah teladan para nabi dan rasul dan 

sebagainya. 
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Fadil mengatakan melihat fungsi pendidikan sebagai bagian yang 

tak terelakan dari proses perubahan dan pengaruh industrialisasi, 

urbanisasi, dan sekularisasi. Menurutnya bahwa ada fungsi-fungsi yang tak 

lapuk dari arus perubahan tersebut. Adapun fungsi-fungsi keluarga yang 

bisa saja mengalami perubahan akibat industrilisasi antara lain: 

a. Fungsi pendidikan, pada awalnya keluarga sebagai sentral bagi 

pendidikan anak, setelah lahirnya sekolah, maka posisi keluarga hanya 

menjadi bagian dalam menyukseskan kegiatan pendidikan sekolah. 

b. Fungsi rekreasi, keluarga pada awalnya menjadi pusat rekreasi bagi 

anak-anaknya, akan tetapi seiring dengan pergembangan zaman dan 

modernisasi, keluarga hanya memfasilitasi anak-anaknya  dengan tujuan 

tempat-tempat luar misalnya: pantai, mall, bioskop dan lain-lain. 

c. Fungsi keagamaan, seiring dengan perkembangan modernisasi, akhirnya 

banyak keluarga yang sudah menyerahkan fungsi kepada lembaga lain 

misalnya: sekolah, TPA, remaja masjid, pesantren dan sebagainya. 

d. Fungsi perlindungan, meskipun hanya sedikit, akan tetapi kenyataannya 

bahwa fungsi ini juga sudah mulai diambil oleh lembaga-lembaga 

sosial: panti asuhan, panti jompo, asuransi jiwa, dan taman penitipan 

anak. 

Sedangkan fungsi-fungsi keluarga yang tak lapuk dari arus 

perubahan, modernisasi, urbanisasi dan sekularisasi menurut Fadil 

mengatakan, yaitu:  
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1. Fungsi biologis, lembaga kelurga adalah tempat yang dianggap legal 

baik secara agama maupun norma sosial dalam proses regenerasi atau 

keturunan. 

2. Fungsi sosialisasi, yaitu dalam pembentukan karakter dan kepribadian 

anak. 

3. Fungsi afeksi, berupa hubungan kasih sayang yang terjalin dalam 

keluarga.
28

 

c. Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan agama dalam 

keluarga 

Menurut Jalaluddin dan Usman Said mengatakan menyebut 

tanggung jawab keluarga terhadap anaknya adalah Pertama, mencengah 

kemungkaran dan selalu menginstruksikan hal-hal yang baik. Kedua , 

memberikan arahan dan binaan, untuk selalu berbuat baik. Tiga, beriman 

dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab 

orang tua pada anaknya adalah membimbing anak agar menjadi hamba 

yang taat yang menjalankan ajaran agama.
29

 

Sedangkan tanggung jawab orang tua atau keluarga diantaranya: 

1. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang   menjiwai hubungan 

orang tua dan anak. Kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni 

akan mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab 

                                                           
28

Anwar Hafid,dkk,  Konsep Dasar Ilmu Pendidikan ( Bandung: Alfabeta, 2014), 46-47. 
29

A.Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 206. 
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untuk mengorbankan hidupnya dalam memberi pertolongan kepada 

anaknya. 

2. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan 

orang tua terhadap keturunannya. Tanggung jawab ini meliputi nilai-

nilai agama atau nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini diharapkan orang 

tua selalu memberikan contoh atau tauladan yang baik misalnya 

serinng mengajak anaknya ketempat-tempat ibadah, beramal dan lain 

sebagainya. 

3. Tanggung jawab sosial, adalah bagian dari keluarga yang pada 

gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan 

negara. Terjalinnya hubungan antara orang tua dan anak berdasarkan 

rasa kasih sayang yang ikhlas, dan kesediaan mengorbankan segala-

galanya. Dan itu hanyalah memberikan bantuan kepada anaknya, 

dalam membimbing mereka agar tumbuh dan berkembang seperti yang 

diharapkan. 

4. Memelihara dan membesarkan anaknya. Disamping kewajiban 

memberikan makan dan minum dan perawatan agar anak dapat hidup 

berkelanjutan, maka juga bertanggung jawab dalam hal melindungi 

dan menjamin kesehatan anaknya, baik jasmani maupun rohani, dari 

semua yang dapat membahayakan keadaan anak. 

Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga ketika 
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dewasa anak akan bisa mandiri. Dari beberapa uraian diatas adalah 

merupakan kesadaran dan tanggung jawab mendidik dan membina anak 

secara terus menerus perlu dikembangkan oleh setiap orang tua, sehingga 

pendidikan berhasil dengan baik.
30

 

Menurut William J. Goode bahwa keberhasilan atau prestasi yang 

dicapai siswa dalam pendidikannya sesungguhnya tidak hanya 

memperlihatkan mutu dan institusi pendidikan saja. Tapi juga 

memperlihatkan keberhasilan keluarga dalam memberikan anak-anak 

mereka persiapan yang baik untuk pendidikan yang dijalani. Keluarga 

adalah institusi sosial yang ada dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, 

keluarga menjadi institusi terkuat yang dimiliki oleh masyarakat manusia. 

Karena melalui keluargalah seseorang mempunyai kemanusiaannya.
31

 

John Locke (1985) mengemukakan, posisi pertama di dalam 

mendidik seorang individu terletak pada keluarga. Melalui konsep “tabula 

rasa”. John Locke menjelaskan, bahwa individu adalah ibarat sebuah kertas 

yang bentuk dan coraknya tergantung kepada orang tua (keluarga) 

bagaimana mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi. Melalui pengasuhan, 

perawatan, dan pengawasan yang terus menerus, diri serta kepribadian 

                                                           
30

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 ), 39-45.  
31

A. Tafsir, et al., Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Mimbar Pustaka, 

2004),113 
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anak dibentuk. Dengan nalurinya, bukan dengan teori, orang tua mendidik 

dan membina keluarga.
32

 

Di antara tempat pendidikan agama (Islam) yang paling penting itu 

adalah di rumah. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan agama di 

rumah tangga adalah penting. 

a. Pendidikan di tempat pendidikan lainnya ( masyarakat, rumah ibadah 

dan sekolah) frekuensinya rendah. Pendidikan di masyarakat hanya 

berlangsung beberapa jam setiap minggu, di rumah ibadah seperti 

masjid juga hanya sebentar, di sekolah hanya dua jam pelajaran setiap 

minggu. 

b. Inti pendidikan agama (Islam) ialah penanaman iman. Penanaman iman 

itu hanya mungkin dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan 

sehari-hari dan itu hanya mungkin dilakukan di rumah. 
33

 

 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 

agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

                                                           
32

Ibid., 113-114. 
33

Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008),  134. 



26 

 

 

 

diyakininya secara  menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan 

hidup di dunia dan di akhirat kelak.  

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan agama Islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut aturan-aturan Islam.  

Pendidikan agama Islam mempunyai tiga prinsip: Pertama, 

pendidikan merupakan proses pemberian bantuan pencapaian tingkat 

kesempurnaan yaitu manusia yang mencapai tingkat keimanan, berilmu yang 

disertai dengan amal sholeh. Kedua, sebagai model yakni Rasulullah sebagai 

uswatun hasanah yang dijamin oleh Allah karena mempunyai akhlak yang 

mulia. Ketiga, pada diri manusia terdapat potensi baik dan potensi buruk 

atau negatif.
34

 

Pentingnya pendidikan agama Islam bagi anak, menurut A.R. Shaleh 

& Soependi Soeryadinata ”Anak manusia tumbuh dan berkembang, baik 

pikiran, rasa, kemauan, sikap dan tingkah lakunya”. Untuk mencapai hal 

yang diinginkan itu dapat diusahakan melalui pendidikan, baik pendidikan 

dalam keluarga, pendidikan di sekolah maupun pendidikan di masyarakat. 

Jadi, pendidikan agama Islam adalah ikhtiar manusia dengan jalan 

bimbingan atau pimpinan untuk membantu dan mengarahkan fitrah agama si 

anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai ajaran agama.   

                                                           
34

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2005), 328. 
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Lapangan pendidikan agama Islam menurut Hasbi Ash-Shidiqi 

meliputi: 

a) Tarbiyah Jismiyah, yaitu segala rupa pendidikan yang wujudnya 

menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya, supaya 

dapat merintangi kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya. 

b) Tarbiyah Aqliyah, yaitu sebagaimana rupa pendidikan dan pelajaran yang 

akibatnya mencerdaskan akal menajamkan otak semisal ilmu hitung. 

c) Tarbiyah Adabiyah, yaitu segala rupa praktek maupun teori yang 

wujudnya meningkatkan perangai. Tarbiyah adabiyah atau pendidikan 

budi pekerti/akhlak dalam ajaran Islam merupakan salah satu ajaran 

pokok yang mesti diajarkan agar umatnya memiliki/melaksanakan akhlak 

yang mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

Pendidikan Islam sangat penting sebab dengan pendidikan Islam, 

orangtua atau guru berusaha secara sadar memipin dan mendidik anak 

diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani sehingga mampu 

membentuk kepribadian yang utama yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Pendidikan Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil, sebab 

pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan 

untuk pendidikan selajutnya.
35
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Pendidikan agama dalam keluarga tidak cukup dengan memberikan 

pelajaran, pengertian, penjelasan dan pemahaman yang kemudian 

membiarkan anak berjalan sendiri. Pendidikan memerlukan bimbingan yaitu 

usaha untuk menuntun, mengarahkan sekaligus mendampingi anak dalam 

hal-hal tertentu terutama ketika anak mengalami suatu masalah yang 

dirasakannya sangat berat. Maka kehadiran orang tua dalam 

membimbingnya akan sangat berarti dan berkesan bagi anak-anaknya.
36

 

b. Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dasar-dasar pendidikan agama Islam dapat ditinjau dari beberapa 

segi, yaitu: 

1) Dasar Religius 

Menurut Zuhairini, yang dimaksud dengan dasar religius adalah 

dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam 

al-Qur‟an maupun al-hadits. Menurut ajaran Islam, bahwa 

melaksanakan Pendidikan Agama Islam adalah merupakan perintah dari 

Tuhan dan merupakan ibadah kepada-Nya. 

2) Dasar Yuridis Formal 

a. Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara pancasila, sila pertama: 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga 
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b. Dasar Struktural/Konstitusional, yaitu UUD‟45 dalam Bab XI pasal 

29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 1) Negara berdasarkan atas 

ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah 

menurut agama dan kepercayaannya itu. 

c. Dasar Operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No 

IV/MPR/MPR 1987 jo. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, 

diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan Tap. MPR No. 

II/MPR 1993 tentang Garis-garis besar haluan negara yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara 

langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, 

mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

3) Dasar Psikologis 

Yang dimaksud dasar psikologis yaitu dasar yang berhubungan 

dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan 

bahwa dalam hidupnya, manusia baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang menbuat hatinya 

tidak tenang dan tidak tentram sehingga memerlukan adanya pegangan 

hidup, yaitu agama.
37

 

 

                                                           
37
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c. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dituju atau akan dicapai dengan 

suatu kegiatan atau usaha. Dalam kaitannya dengan pendidikan maka 

menjadi suatu yang hendak dengan kegiatan atau usaha dalam kaitannya 

dengan pendidikan.
38

  

Secara umum, Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

meningkatkan keimananan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman 

peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari tujuan 

tersebut dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju 

oleh kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu (1) dimensi 

keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam; (2) dimensi 

pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta didik 

terhadap ajaran agama Islam; (3) dimensi penghayatan atau pengalaman 

batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam; (4) 

dimensi pengalamannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah 

diimani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik itu 

untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, 

mengamalkan, dan menaati ajaran agama Islam dan nilai-nilainya dalam 

kehidupan pribadi,  sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
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Allah Swt serta mengaktualisasikan dan merealisasikannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
39

 

d. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah 

berfungsi sebagai berikut.  

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan 

keimanan dan ketakwaan dilakukam oleh setiap orang tua dalam 

keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkan kembangkan lebih 

lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar 

keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara ptimal 

sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baik fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan lingkungannya baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Penyesuaian mental yaitu untuk 
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menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan sosial dan dapat 

mengubah lingkungannya sesuai ajaran agama Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman, dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkap hal-hal negatif dari lingkunganya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 

menghambat perkembangannya menuju manuasia Indonesia seutuhnya. 

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan non nyata), sistem dan fungsionalnya. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat 

khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan 

bagi orang lain. 
40

  

e.  Materi Pendidikan Agama Islam 

Dalam suatu pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, tetapi 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena itu penentuan materi pengajaran 

harus didasarkan pada tujuan, baik dari segi cakupan, tingkat kesulitan, 

maupun organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus mampu 
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Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), 134-135. 



33 

 

 

 

mengantarkan peserta didik untuk bisa mewujudkan sosok individu 

sebagaimana yang digambarkan dalam tujuan.  

Penentuan jenis materi Pendidikan Agama Islam didasarkan pada 

seberapa jauh materi tersebut memberikan sumbangan pada pencapaian 

tujuan. Secara garis besar, materi tersebut dapat dibedakan menjadi empat 

jenis, yaitu:  

1) Dasar, yaitu materi yang penguasanya menjadi klarifikasi lulusan dari 

pengajaran yang bersangkutan. Materi jenis ini diharapkan dapat secara 

langsung membantu terwujudnya sosok individu ”berpendidikan”  yang 

diidealkan. 

2) Sekuensial, yaitu materi yang dimaksudkan untuk dijadikan dasar untuk 

mengembangkan lebih lanjut materi dasar. Materi ini tidak secara 

langsung dan tersendiri akan menghantarkan peserta didik kepada 

peningkatan dimensi keberagaman mereka, tetapi sebagai landasan yang 

akan mengokohkan materi dasar. 

3) Instrumental, yaitu materi yang tidak secara langsung berguna untuk 

meningkatkan keragamaan, tetapi penguasannya sangat membantu 

sebagai alat untuk mencapai penguasaan materi dasar keberagaman.  

4) Pengembangan personal, yaitu materi yang tidak secara langsung 

meningkatkan keberagaman ataupun toleransi beragama, tetapi mampu 



34 

 

 

 

membentuk kepribadian yang sangat diperlukan dalam “ kehidupan 

beragama”.41
 

Pada pendidikan formal (di sekolah) materi pendidikan  agama 

dimuat dan disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Sementara pada pendidikan nonformal materi pendidikan agama 

disesuaikan dengan bentuk lembaga pendidikannya.  

Secara  eksplisit materi pendidikan agama yang akan diajarkan 

di rumah harus direncanakan dan disiapkan oleh orang tua sebagai 

penanggung jawab pendidikan agama dalam keluarga. Sehubungan 

dengan itu materi pendidikan agama yang dapat diajarkan di rumah, 

meliputi hal-hal berikut. 

1) Al-Qur‟an 

Di rumah, anak harus diajarkan membaca Al-Qur‟an sebagai 

kitab suci umat Islam membiasakan untuk membacanya setiap hari, 

dan sebaiknya bersama-sama orang tua dan atau siapa saja yang ada di 

rumah. Kebiasaan baik dapat dilakukan selepas shalat magrib sampai 

menjelang waktu isya. Hal ini dapat juga dilakukan di surau/masjid 

terdekat. 

Dalam hal mengajarkan Al-Qur‟an kepada anak di rumah, ada 

3 hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, mengajarkan cara 

membaca yang baik (fasih membacanya, lancar dan mengetahui etika 
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 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (STAIN PO Press, 2009), 14-17.  
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membacanya) dan benar (sesuai dengan hukum bacaannya). Kedua, 

mendorong untuk mengajari anak agar menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an, 

terutama ayat-ayat surah-surah pendek, seperti dalam juz „amma 

sangat penting. Ketiga, membiasakan mereka untuk membacanya di 

rumah. Bacaan yang baik dan benar akan semakin lancar, juga hafalan 

ayat-ayat Al-Qur‟an yang banyak akan semakin bertambah manakala 

anak sering diajak/disuruh membacanya di rumah. 

2) Akidah  

Secara teoritis, sebagai penguatan materi ajar di sekolah, 

pembelajaran akidah (keimanan) di rumah bisa saja dengan melakukan 

pemgulangan atau penyampaian materi berdasarkan buku pelajaran 

sekolah. Tetapi, jauh lebih baik, jika pembinaan keyakinan (aqidah) di 

rumah lebih lebih di utamakan atau ditekankan pada praktik 

pembuktian keimanan terhadap Allah Swt., 

3) Fiqih (ibadah) 

Orang tua memberikan pembelajaran fiqih (ibadah) pada 

anaknya dengan mengikuti pelajaran fiqih (ibadah) anak-anaknya 

melalui buku pelajaran sekolahnya. Jika hal ini dapat dilakukan, tentu 

saja lebih baik. Kegiatan itu dapat dilakukan, baik secara langsung 

oleh orang tua ataupun oleh guru privat yang didatangkan ke rumah. 

Namun demikian, untuk pendidikan agama di rumah lebih baik 

ditekankan pada aspek psikisnya, yaitu praktik ibadahnya, seperti tata 
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cara wudhu, shalat, berdo‟a, bersedekah, berzakat, berpuasa, dan 

sebagainya, dengan memberikan kesempatan atau menyuruh anak 

tersebut melakukan secara berjamaah, sendiri-sendiri, atau didampingi. 

4) Akhlak  

Akhlak lebih diutamakan pada praktik berperilaku, bertutur 

kata yang baik, tidak mengucapkan kata-kata kotor atau kasar. 

Berjalan dengan sopan dan tidak sombong, menyatakan permisi ketika 

melintasi orang lain, mau mengucapkan terima kasih jika diberikan 

atau menerima sesuatu dari orang lain serta dilakukan dengan tangan 

kanan, tidak ragu untuk meminta maaf jika mersa salah pada orang 

lain, membuang sampah pada tempatnya, ringan tangan untuk 

membantu orang lain dan sebagainya. Tentu saja akan lebih baik 

disertai dengan keteladanan dan penjelasan yang bisa dimengerti oleh 

anak. 

5) Mengajarkan Semangat Pluralitas 

Anak harus sejak dini diajarkan bagaimana menghargai orang 

lain tanpa harus memandang perbedaan, baik etnik (suku) ras, agama, 

ekonomi, dan lain sebagainya. 

6) Olahraga, Kesehatan, dan Seni 

Di rumah, anak juga perlu diajarkan, didorong untuk gemar 

berolahraga, menjaga kesehatan, dan mencintai seni. 
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7) Keterampilan/Kecakapan Hidup 

Memberikan bekal keterampilan pada anak agar pekerjaannya 

menjadi mudah dan dapat dilakukannya ketika sudah hidup secara 

mandiri di tengah-tengah masyarakat. 

8) Memberikan Pengetahuan tentang Seks 

Pemberian pengetahuan tentang seks kepada anak adalah 

kerangka mengenalkan organ-organ vital manusia, organ tubuh yang 

berkaitan denga reproduksi manusia, dan risiko-risiko seks bebas, 

perilaku seks menyimpang, dan lain-lain yang berakibat buruk pada 

pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. 
42

 

Sedangkan menurut Heri Jauhari Muchtar Dorongan dan 

dukunglah anak untuk aktif ikut serta dalam kegiatan positif di 

masyarakat; misalnya: remaja masjid, karang taruna, dan sebagainya, 

dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lainnya misalnya 

shalat, belajar, dan sebagainya.
43

 

Menurut S.Nasution lingkungan sekitar tempat tinggal anak sangat 

memengaruhi perkembangan pribadi anak, karena disitulah anak pertama 

kali mendapatkan pengalaman bergaul dengan teman-temannya di luar 
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Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam 

Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter  ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 40-44.  
43

Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Rosdakarya, 2008), 107  
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rumah dan sekolah sebagai pengalaman sosial baru yang berlainan dengan 

yang dikenalnya di rumah.
44

 

3. Peranan keluarga dalam Pendidikan Agama Islam Anak  

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa keluarga merupakan unit 

terkecil dalam tatanan sosial, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Setiap anggota 

keluarga tersebut memiliki peran tertentu sesuai dengan kedudukannya. 

Mengenai peranan anggota-anggota keluarga dalam pendidikan anak dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Peranan Ibu 

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang 

terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang 

selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, 

memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak.  

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan 

dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu 

hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. 

Sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, 

dapat disimpulkan bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya 

adalah sebagai berikut: 
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Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam 
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1) Sumber dan pemberi rasa kasih sayang 

2) Pengasuh dan pemelihara 

3) Tempat mencurahkan isi hati 

4) Pengatur kehidupan dalam rumah tangga 

5) Pembimbing hubungan pribadi 

6) Pendidik dalam segi-segi emosional  

b. Peranan Ayah 

Di samping ibu, seorang ayah pun mempunyai peranan yang tidak 

kalah pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Anak 

memandang ayahnya sebagai orang yang gagah, paling berani, paling 

perkasa. Kegiatan ayah sehari-hari sangat berpengaruh besar kepada 

anak-anaknya. 

Ditinjau dari fungsi dan tugasnya sebagai ayah, dapat 

dikemukakan di sini bahwa peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya 

yang lebih dominan adalah sebagai: 

1) Sumber kekuasaan di dalam keluarga 

2) Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar 

3) Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga 

4) Pelindung terhadap ancaman dari luar 

5) Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan 
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6) Pendidik dalam segi-segi rasional
45

 

Menurut Gunarso menyatakan bahwa orangtua berperan dalam 

mengajar, mendidik, memberikan bimbingan, menyediakan sarana 

belajar, serta memberi teladan kepada anak sesuai dengan nilai moral 

yang berlaku atau tingkah laku yang perlu dihindari. 

Peranan orang tua dalam keluarga sangat penting karena dapat 

menciptakan emosional dengan anak, menciptakan suasana aman di 

rumah, sehingga orangtua dan rumah merupakan tempat anak untuk 

kembali, menjadi model bagi anaknya, memberikan disiplin, 

memperbaiki tingkah laku anak, dan menciptakan jaringan komunikasi di 

antara anggota keluarga. 

Menurut Ahmadi menyatakan bahwa anak belajar memerlukan 

bimbingan orang tua agar sikap dewasa dan tanggung jawab belajar 

tumbuh pada dirinya.
46

 

Mengenai pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan agama 

anak, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: 

 ُ ُ ىَ ْبُاْبٍ ى ُُْبَاُ ىَ َ  ى ْاِ ْ َ ِ ى َِ َ َ ى َ َب َُ ى َُُ ِبَ  اِِ ىَ ْ ى َُُ ِ  َ اِِ ىَ ْ ىُ َِ َ  اِ ِى
 

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya karena orang 

tuanyalah, anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. 
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Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2009), 82-83. 
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 Tatang, Ilmu Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 83. 
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Salah seorang ahli psikologi, yaitu Hurlock berpendapat bahwa 

keluarga merupakan “training centre” bagi penanaman nilai-nilai 

(termasuk juga nilai-nilai agama). Pendapat ini menunjukkan bahwa 

keluarga mempunyai peran sebagai pusat pendidikan bagi anak untuk 

memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai (tata krama, sopan santun, 

dan ajaran agama) dan kemampuan mengamalkan atau menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun sosial 

kemasyarakatan.
47

 

Sedangkan menurut Zakiah Darajat menegaskan tentang peran 

keluarga sebagai lembaga pendidikan dalam salah satu tulisannya sebagai 

berikut: 

Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan 

perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan 

menyenangkan, maka anak akan tumbuh baik pula. Jika tidak, maka kan 

terhambatlah pertembuhan anak tersebut. Pertumbuhan iman terhadap 

anak dimulai dari sejak awal pembentukan keluarga, karena itu hanya dari 

calon ayah dan ibu yang shaleh aka tumbuh jiwa keberaagamaan anak. 

Perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak, kejiwaan, rasa keindahan dan 

kemasyarakatan anak, berjalan serentak dan seimbang. Kebiasaan 

penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga akan berpengaruh dalam 

pembentukan kepribadian anak.”48
 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti, maka peneliti memilih skripsi: 
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 Futiati Romlah, Psikolagi Belajar Pendidikan Agama Islam (STAIN PONOROGO PRESS, 

2006), 191.  
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Ulfatmi, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Kementerian Agama RI, 2011), 26. 
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1) Penelitian yang pernah dilakukan adalah skripsi yang ditulis oleh: Ulfa Nur 

Hidayati ( 2012, STAIN Ponorogo) yang berjudul”Memberdayakan Peran 

Keluarga dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Melalui Penanaman Nilai-

Nilai  Keagamaan di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”. 

Bahwa pelaksanaan penanaman nilai-nilai keagamaan anak dalam keluarga 

untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja di desa sedayu dilakukan dengan 

cara, memberikan materi-materi keagamaan pada anak yang mencakup tiga 

pokok ajaran agama yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Mengajak anak untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan memberikan suri teladan yang 

baik kepada anak serta mengontrol pergaulan anak. 

2) Komarudin ( 2008, STAIN Ponorogo) yang berjudul “Peran   Keluarga dan 

Sekolah dalam Membimbing Peserta Didik (Studi Kasus di MAN Panekan)”. 

Peran orangtua dalam membimbing anak atau peserta didik di MAN Panekan 

mengasuh, membesarkan, merawat dan memberikan pendidikan, mengajarkan 

Ilmu pengetahuan, menanamkan keimanan pada jiwa anak, mendidik anak 

agar berbudi luhur, mendidik anak agar taat menjalankan agama, mengajarkan 

pendidikan moral. Peran sekolah dalam membimbing peserta didik di MAN 

Panekan adalah sekolah mendidik dan mengajar, serta memperbaiki dan 

memperhalus tingkah laku peserta didik,  sekolah mempersiapkan anak untuk 

suatu pekerjaan, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib, sekolah 

menyiapkan tenaga pembangunan. 
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3) Nur Afifah ( 2008, STAIN Ponorogo) yang berjudul “ Peran Keluarga dalam 

meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qu‟an siswa kelas IV dan V 

Madrasah Ibtidaiyah negeri Lengkong Sukorejo Ponorogo”. Kemampuan 

membaca al-Qur‟an siswa kelas IV dan V Madrasah Ibtidaiyah negeri 

Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah lancar akan tetapi masih butuh adanya 

dukungan, dan dukungan dari orang tua dalam perannya sebagai keluarga 

sangatlah mutlak diberikan. Karena dengan adanya dukungan dari keluarga 

dapat menumbuhkan tanggung jawab dan semangat yang tinggi pada diri 

anak. 

Meskipun ada keterkaitan antara peneliti terdahulu dan sekarang yang 

diambil peneliti, yaitu tentang peranan keluarga. Namun ada perbedaan yang 

signifikan yang dilakukan oleh peneliti dari peranan, fokus penelitian dan lokasi 

penelitian. Peneliti memfokuskan pada peranan keluarga dalam Pendidikan 

Agama Islam anak di Dusun Gunting Desa Suren Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. 
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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan cerita rakyat, asal-usul/sejarah  Desa Suren masa kini 

bahwa terjadi Desa Suren, Desa Suren pada saat itu Hutan Blantara/ Lindung, 

hutan blantara disitu banyak Pohon-Pohon Suren dan salah satu orang bernama 

Mbah Joyo/Mbah Kromo mereka pendatang dari desa lain pada saat itu mereka 

berkeluarga punya 2 anak laki-laki dan perempuan. 

Lama-lama bermukim daerah perdesaan yang subur, tumbuhan yang 

menghijau, diatas tanah yang semi dataran tinggi ditumbuhi pohon dan semak 

yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai 

meskipun penduduk dalam kehidupan primitive. Konon Desa Suren merupakan 

diambil dari nama pohon yaitu POHON SUREN dan sampai saat ini letak 

berdampingan dengan hutan lindung/pohon putih dan pohon jati. 

Desa Suren, lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang 

yang ingin menetap dan tinggal di Desa saat itu yang di Tokohkan yaitu Mbah 

Kromo, Mbah Karso, Mbah Sari Rejo, Mbah Miskun, Mbah Sobiran. Mereka 

42 
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beri nama Dukuh tak kalah lagi Desa suren terbagi 3 yaitu: Dukuh Suren, 

Dukuh Wonojati, dan Dukuh Gunting.
49

 

2. Keadaan Geografis 

Desa Suren merupakan Desa yang terletak di daerah pegunungan 

kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas wilayahnya 

adalah sebagai berikut.
50

 

Tabel 3.2  

Batas-Batas Desa Suren 

 

No Batas Desa Kecamatan 

1 Sebelah Utara Perhutani Pulung 

2 Sebelah Selatan Desa Totokan Mlarak 

3 Sebelah Timur Perhutani Pulung 

4 Sebelah Barat Desa Mlarak dan Desa Kaponan Mlarak 

 

Menurut Bapak Bambang selaku kepala Desa Suren mengatakan: 

“Untuk menjangkau kecamatan saja lumayan jauh sekitar 6km 
sedangkan untuk menjangkau dari Desa Suren ke Kota Ponorogo sekitar 

12km atau sekitar satu jam perjalanan”. 51
 

 

Adapun luas wilayah Desa Suren menurut penggunaan bisa dilihat pada 

tabel dibawah ini
52

: 
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Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor:  01/D/F-1/10-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 
50

Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor:  02/D/F-1/10-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 
51

Lihat Transkrip Wawancara Nomor:  01/1-W/F-1/01-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

ini 
52

Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor:  03/D/F-1/10-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 
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Tabel 3.3 

Luas Wilayah Desa Suren 

 

No Uraian Satuan 

1 Luas tanah sawah 89, 59 ha/m 

2 Luas tanah kering 160, 27 ha/m 

3 Luas tanah basah 0, 00 ha/m 

4 Luas tanah perkebunan 0, 00 ha/m 

5 Luas fasilitas umum 84, 24 ha/m 

6 Luas tanah hutan 0, 00 ha/m 

 Total luas 334, 10 ha/m 

 

Disamping itu ada 2 curah hujan yang ada di Desa Suren yaitu musim 

hujan dan kemarau, sehingga sawah-sawah bisa ditanami hanya pada musim 

penghujan saja (sawah tadah hujan). 

3. Keadaan Penduduk 

Adapun Jumlah Penduduk yang ada di Desa Suren tahun 2017 dengan 

jumlah  total 2405 orang yang dimana jumlah laki-laki 1231 orang sedangkan 

perempuan berjumlah 1174 orang.
53

 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Desa Suren 

 

No Uraian Keterangan 

1 Jumlah laki-laki 1231 Orang 

2 Jumlah perempuan 1174 Orang 

3 Jumlah total 2405 Orang 

4 Jumlah kepala keluarga 871 KK 

5 Kepadatan penduduk 100, 27 per KM 
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Tabel 3.5  

Rekapitulasi Usia Penduduk 

 

No Usia Penduduk 

1 0-12 Bulan 179 Orang 

2 1-5 Tahun 73 Orang 

3 6-7 Tahun 28 Orang 

4 8-18 Tahun 460 Orang 

5 18-56 Tahun 650 Orang 

6 Diatas 56 Tahun 0 Orang 

 

Mengenai kelompok pendidikan, hal ini dilihat berdasarkan umurnya. 

Dan ini dibagi menjadi
54

: 

Tabel 3.6  

Pendidikan Masyarakat 

 

No Tingkatan Pendidikan Laki-Laki Perempuan 

1 Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 43 Orang 47 Orang 

2 Usia 3-6 tahun yang sedang play group/TK 25 Orang 24 Orang 

3 Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 6 Orang 4 Orang 

4 Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 11 Orang 135 Orang 

5 Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah 125 Orang 98 Orang 

6 Usia 18-56 tahun yang  pernah SD tapi tidak 

tamat 

25 Orang 20 Orang 

7 Tamat SD/Sederajat 1 Orang 2 Orang 

8 Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP 36 Orang 39 Orang 

9 Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 70 Orang 3 Orang 

10 Tamat SMP/Sederajat 70 Orang 60 Orang 

11 Tamat SMA/Sederajat 67 Orang 23 Orang 

12 Tamat S-1/Sederajat 4 Orang 5 Orang 

 Jumlah total 1.042 Orang 
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Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun 

baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SMP/Sederajat  

mendominasi peringkat pertama. 

 Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah tani dan buruh tani.
55

 

Tabel 3.7  

Mata Pencaharian Penduduk 

 

No Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

1 Petani 200 Orang 51 Orang 

2 Buruh Tani 500 Orang 200 Orang 

3 Pegawai Negeri Sipil 2 Orang 0 Orang 

4 Pengrajin 15 Orang 4 Orang 

5 Montir 3 Orang 0 Orang 

6 Pengusaha kecil, menengah dan besar 3 Orang 2 Orang 

7 Pedagang Keliling 13 Orang 3 Orang 

8 Pembantu rumah tangga 5 Orang 10 Orang 

9 Dukun Tradisional 3 Orang 0 Orang 

 Jumlah Total Penduduk 1.014 Orang 

 

Hal ini disebabkan karena sudah turun menurun sejak dulu bahwa 

masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan 

menyebabkan masyarakat tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani. 

Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Bambang (Kepala Desa Suren) 

berikut:  

“Masyarakat Desa Suren pekerjaannya rata-rata buruh tani dan petani 

mereka mengelola ladang mereka ataupun bekerja di ladang orang 
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lain yang ditanami palawijo, sawah padi tapi jarang ditanami. 

Pekerjaan mereka sebagai mata pencaharian setiap harinya”.56
 

 

4. Sarana Ibadah dan Pendidikan 

Keadaan sarana ibadah yang ada di Desa Suren secara fisik dapat 

dikatakan baik akan tetapi secara kemakmuran masjid belum dikatakan 

sempurna (jamaah shalat masih sangat sedikit). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.
57

 

Tabel 3.8 

Jumlah Sarana Ibadah 

 

No Uraian Jumlah 

1 Jumlah Masjid 4 

2 Jumlah Musholla 12 

3 Jumlah Gereja - 

4 Jumlah Wihara - 

5 Jumlah Pura - 

6 Jumlah Klenteng - 

 Jumlah 14 

 

Dari tabel diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya masyarakat Desa 

Suren 100% beragama Islam. Hal ini bisa dilihat dari segi sarana ibadah yang 

ada yaitu hanya ada 4 masjid dan 12  musholla yang ada di Desa Suren yang 

tersebar di  Dukuh Suren, Dukuh Wonojati, Dukuh Gunting yang digunakan 

sebagai sarana/tempat ibadah. 
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Tabel 3.9 

Jumlah Sarana Pendidikan 

 

No Uraian Jumlah 

1 Gedung TK 1 

2 Gedung SD 2 

3 Gedung SMP - 

4 Gedung SLTA - 

5 Gedung PTN - 

6 Gedung Tempat Bermain Anak - 

7 Gedung TPA 1 

8 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat - 

 

Dari segi sarana pendidikan bisa dilihat pada tabel diatas, yang mana 

sarana pendidikan yang ada di Desa Suren belum dikatakan sempurna 

dikarenakan belum lengkapnya sarana pendidikan yang ada dalam Desa 

tersebut. Hal ini dikarenakan rendahnya pendapatan yang dimiliki serta sumber 

daya masyarakat dalam masyarakat Desa suren. 

Dalam kegiatan keagamaan Desa Suren masih terlaksana dengan baik 

seperti yang diungkapkan Bapak Bambang (Kepala Desa) berikut: 

“Kegiatan agama di Desa Suren masih terlaksana mbak seperti yasinan 
rutinan ibu-ibu pada malam jum‟at, yasinan bapak-bapak pada malam 

sabtu, karang taruna satu bulan dua kali dan yasinan kelompok tani pada 

selasa wage di tempat rumah ketua kelompok tani tersebut”.58
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B.  Bentuk- Bentuk Usaha Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Islam 

Anak di Dusun Gunting Desa Suren. 

Untuk mendapatkan data tentang upaya keluarga dalam pendidikan 

agama Islam anak di Dusun Gunting Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo Penulis telah mewawancarai 5 keluarga dengan menggunakan metode 

wawancara dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

Pertama: 

 “Bapak Syamsuri berada di Rt/Rw 02/01 beliau berusia 55 tahun, 
pendidikan bapak Syamsuri adalah tamat sekolah dasar. Beliau dalam 

kesehariaannya sebagai buruh tani ladang berangkat pagi dan pulang 

sore, bapak Syamsuri mempunyai 4 anak. Anak ke-4 di sekolahkan ke 

sekolah TPQ walaupun TPQ tersebut jauh dari rumah.”59
 

Kedua: 

“Bapak Toimen berada di Rt/Rw 02/01 berusia 52 tahun, pendidikan 
terakhir Bapak Toimen adalah tamat SD dan beliau dalam 

kesehariaanya sebagai seorang petani ladang. Beliau mempunyai 2 

anak. Anak yang terakhir di sekolahkan di TPQ Nur Salim.”60
 

Ketiga: 

“Keluarga Ibu Istiawati berada di Rt/Rw 02/01 berusia 37 tahun, 
pendidikan terakhir Ibu Istiawati tamat sekolah dasar. Beliau seorang 

wiraswasta yang mempunyai 1 anak yang dimana anak terakhir di 

sekolahkan di TPQ Nur Salim yang jauh dari tempat tinggal.”61
 

Keempat:  

“Bapak Nuryanto berada di Rt/Rw 02/01 beliau berusia 45 tahun, 
pendidikannya terakhir tamat di MA.Nurul Mujtahidin Mlarak.  Beliau 

berprofesi sebagai guru SDN2 Suren yang mempunyai 2 anak yang 

terakhir di sekolahkan di TPQ Nur Salim yang lokasinya tidak jauh 

dengan rumah.
62

 

                                                           
59

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/2-W/F-1/10-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 
60

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/3-W/F-1/10-IV/2017 Pada Lampiran Dalam 

Skripsi Ini 
61

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/4-W/F-1/11-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 
62

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/5-W/F-1/11-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 



52 

 

 

 

Kelima:  

“Bapak Habib berada di Rt/Rw 02/01 beliau berusia 47 tahun, 
pendidikan  terakhir bapak habib di Mts.Al-Islam. Pada pagi hari 

beliau seorang petani ladang sedangkan waktu sore hari sebagai 

Ustadz TPQ Nur Salim, bapak Habib mempunyai 3 anak. Anak ke 2 di 

sekolahkan di TPQ Nur Salim yang letaknya dekat dengan tempat 

tinggal beliau.”63
 

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syamsuri selaku orang tua  berikut: 

“Selama ini usaha saya dalam mengajarkan pendidikan agama Islam 
kepada anak kalau pagi di sekolah dasar disanakan ada pelajaran agama. 

Selain itu kalau sore anak saya sekolah TPQ. Kalau dirumah setelah 

shalat maghrib saya berusaha untuk mendampingi anak saya mengaji”.64
 

 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Toimen yang 

mengatakan bahwa di TPQ tidak hanya belajar mengaji tetapi ada materi agama 

sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan anak berikut ungkapannya:  

“Sebagai orang tua itu semampu saya memberikan contoh kepada 
mereka untuk belajar mengaji setiap hari dan selalu mengingatkan 

kepada mereka untuk sholat maghrib jama‟ah di musholla. Sementara 
pada waktu sore anak saya sekolah di TPQ, di sana tidak hanya diajari 

mengaji saja tetapi ada pendidikan akhlak, fiqih, tarikh Islam dan 

sebagainya sehingga menambah wawasan anak”.65
 

 

Selain pendapat Bapak Toimen di atas pendapat lain juga diperkuat 

yang diungkapan oleh Ibu Istiawati bahkan beliau rela mendatangkan guru 

privat/guru les untuk mendidik anaknya supaya memiliki pengetahuan 

keagamaan yang cukup berikut: 
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“Usaha saya dalam pendidikan agama anak saya dengan sering 
memberikan hadiah untuk anak saya jika dia berprestasi agar anak saya 

tuh mbak semangat dalam belajar pendidikan agama. Selain itu saya 

juga memasukkan anak saya ke TPQ terdekat karena dia bisa belajar al-

Qur‟an sekaligus mempelajari ilmu tajwidnya dan terdapat juga materi 
ibadah. Pada malam hari mulai jam 19.00-20.30 WIB saya datangkan 

guru privat/guru les untuk mengajarkan dalam bidang pendidikan agama 

Islam di rumah dengan cara seperti ini ternyata wawasan anak semakin 

luas agar kelak anak menjadi shalih/shalihah”.66
 

 

Dari uraian hasil wawancara diatas bahwa usaha orang tua mayoritas di 

Dusun Gunting dari segi pendidikan agama Islam hanya mengenyam pendidikan 

dasar saja, sehingga pemahaman orang tua dalam pendidikan agama di rumah 

masih belum maksimal. Hal ini ditambah dengan cara memasukkan anak ke 

TPQ/Madin dan mendatangkan guru privat/guru les untuk mengajarkan bidang 

studi pendidikan agama Islam.  

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan berdasarkan 

pengamatan peneliti di Dusun Gunting ada belajar privat/les yaitu yang dimulai 

jam 19.00-20.30 WIB yang diadakan pada setiap hari kecuali malam Jum‟at dan 

malam Ahad, tepatnya di rumah Ibu Yayuk dimana beliau mengajarkan mata 

pelajaran umum dan agama, terdapat 10 anak yang ikut belajar disana.
67

 

Sebagaimana upaya pendukung dari usaha orang tua dalam pendidikan 

agama dijelaskan oleh Bapak Nuryanto beliau memberikan dukungan atau 

motivasi kepada anak agar tidak berbuat semaunya sendiri dan tidak sembrono 

dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya berikut: 
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“Dalam Pendidikan agama saya mengusahakan dengan menyekolahkan 
anak sesuai jenjang usianya, selain itu saya juga memberikan 

dukungan atau motivasi kepada anak saya. Khususnya belajar mengaji 

dan ilmu agama lainnya. Pada sore hari saya masukkan TPQ, 

walaupun saya harus menyuruh berkali-kali (cerewet) tiada bosan-

bosannya agar anak saya berangkat ke madin atau TPQ. Saya yakin 

tanpa ada dukungan seperti itu, anak akan berbuat semaunya sendiri 

dan sembrono, yang seharusnya setiap ba‟da maghrib saya menyuruh 
anak saya untuk pergi ke tempat ngaji guna untuk belajar al-Qur‟an 
dan ilmu agama lainnya. Saya yakin tanpa adanya dukungan seperti 

itu, anak akan berbuat semaunya sendiri dan sembrono. Yang 

seharusnya waktu dia gunakan untuk menambah pengetahuan malah 

dia salah gunakan”.68
 

 

Seperti ungkapan Bapak Nuryanto tidak jauh beda dengan ungkapan 

Bapak Habib berikut: 

“Selain TPQ dalam proses belajar dirumah orang tua juga harus pandai 
mengontrol, sedang melakukan apa anak tersebut, apakah belajar apakah 

hanya nonton TV”.69
 

 

Dari uraian hasil wawancara diatas bahwa semangat dan dorongan dari 

pihak keluarga untuk anak supaya terus menerus belajar pendidikan agama tanpa 

putus asa itu menjadikan anak merasa bahwa belajar adalah suatu kewajiban bagi 

diri sendiri.  

Dari hasil pengamatan peneliti adapun lembaga TPQ atau Diniyah yang 

mendukung tercapainya upaya keluarga dalam  pendidikan agama Islam anak di 

Dusun Gunting Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini 

sebanyak 1 lembaga yaitu: TPQ “Nur Salim”. Kurikulum TPQ  Nur Salim yang 
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ada di Desa Gunting adalah Tauhid, Akhlak, Fiqih/Ibadah, Bahasa Arab, Tarikh 

Islam walaupun sudah ada kurikulumnya tetapi pelaksanaannya belum 

sepenuhnya menggunakan kurikulum. Adapun jumlah muridnya sebanyak 60 

anak didik, sedangkan guru ngaji yang ada sebanyak 7 orang,  Diantaranya 

adalah Ustadz Son Haji, Ustadz Habib, Ustadz Huda, dan Ustadzah Khusnul, 

Ustadzah Imroatul, Ustadzah Nurul, Ustadzah Yayuk, Ustadzah Uswatun, 

Ustadzah Susilowati, Adapun upaya guru TPQ tersebut dalam pendidikan agama 

mengajari membaca Al-Qur‟an, menghafalkan surat-surat pendek dan praktek 

ibadah selain itu, beliau juga Walaupun dalam upaya tersebut guru ngaji tersebut 

tidak ada imbalan yang besar dan jauh dari rumah tetapi mereka sangat ikhlas 

dalam mengajar di TPQ tersebut .
70

 

Dengan demikian, materi pendidikan agama yang diajarkan dirumah itu 

sebagai penanggung jawab adalah orang tua. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Syamsuri berikut: 

“Dalam keluarga saya mbak..materi yang utama adalah masalah Ibadah 
dan anggah-ungguh yang baik(Kesopanan)”.71

 

Hal senada juga diungkapkan Ibu Istiawati bahwa pendidikan agama di 

rumah (keluarga) lebih banyak perannya berikut: 

“Pendidikan agama di rumah lebih banyak peranannya ketimbang di 
sekolahan. Karena di rumah orang tua adakalanya membiasakan 

                                                           
70

Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/F-1/12-IV/2017  Pada Lampiran Dalam Skripsi Ini 
71

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/2-W/F-1/10-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 



56 

 

 

 

mengaji, puasa, sholat lima waktu dan berbuat baik kepada orang 

lain”.72
 

 

Hal senada juga diungkapkan Bapak Toimen bahwa beliau mendidik 

dengan nilai-nilai keagamaan berikut: 

“Dalam mendidik anak dalam keluarga yaitu tentang nilai-nilai 

keagamaan kepada anak. Dengan memberikan pendidikan agama 

kepada anak diharapkan akan mampu membentengi mereka dari hal-hal 

yang dilarang agama”.73
 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa materi pendidikan agama 

Islam tidak hanya berlangsung di sekolah pagi saja tetapi sesungguhnya materi 

tersebut lebih banyak perannya di rumah karena di rumah terdapat pembiasan-

pembiasan. Selain di rumah orang tua ada yang memasukkan ke TPQ/Madin 

guna mengharapkan anak mampu menjauhi dari perbuatan yang dilarang oleh 

agama Islam . 

Pendidikan agama yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh di 

rumah, terutama penanaman nila-nilai ajaran agama dan pembentukan sikap 

maka akan mendapatkan nilai plus terhadap anak. 

Dalam upaya dalam pendidikan agama Islam anak tersebut, tentunya 

orang tua (keluarga) mengalami beberapa faktor yang mempengaruhi upaya 

tersebut. Adapun faktor penghambat atau kesulitan upaya keluarga tersebut yaitu: 
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Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syamsuri seharian sibuk bekerja 

yang menyebabkan beliau belum bisa mengecek belajar anak berikut: 

“Saya itu mbak hanya bisa menyuruh anak saya, saya sendiri belum bisa 

memantau atau mengecek belajar anak saya karena saya bekerja 

seharian sebagai petani ladang yang setiap pagi-pagi sudah berangkat ke 

tasen (Ladang) dan pulangnya pun sudah sore saat malam hanya 

menyuruh anak belajar kelompok dengan teman-temannya itu pun kalau 

anak berangkat”.74
 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Toimen yang didalamya 

beliau tidak mau terlalu memaksa anaknya dalam belajar berikut: 

“Anak saya suruh belajar kadang mau kadang nggak mau, gini ya 
mbak..kalau saya suruh malah tidak mau, kalau semaunya sendiri 

(keinginan dirinya sendiri) malah mau, jadi saya tidak terlalu memaksa 

pada anak saya. Kadang anak saya lihat teman-temannya (tetangga) 

belajar dia juga belajar kalau tidak juga tidak belajar”.75
 

 

Juga diungkapkan oleh Ibu Istiawati berikut: 

“Sebenarnya yah mbak.. saya itu sudah menyuruh anak untuk belajar 
agama ataupun umum tetapi anak malas dan lebih memilih untuk 

menonton TV ataupun bermain dengan temannya”.76
 

 

Dari uraian hasil wawancara bahwa faktor penghambat/kesulitan dalam 

upaya/usaha keluarga tersebut adalah orang tua yang memiliki kesibukkan dalam 

pekerjaannya dan dari anak sendiri yang mempunyai rasa malas dan juga 

pengaruh lingkungan yang menyebabkan anak bertingkah semaunya sendiri. 
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Sesungguhnya berangkat dari kesadaran orang tua sebagai pendidik 

kodrati, bahwa ia tidak memiliki atau terbatas memiliki kemampuan 

pengetahuannya maupun terbatasnya kesempatan dan waktunya maka  dengan 

adanya Madin atau TPQ dan guru privat/les itu tidak saja memberikan 

pengajaran dan bimbingan yang baik kepada anak, tetapi sekaligus menyakini 

dan percaya bahwa anaknya aman dan terlindungi selama dalam bimbingan dan 

pengajarannya.  

 

C. Tingkat Pencapaian Pendidikan Agama Islam Anak di Dusun Gunting Desa 

Suren. 

Dalam membangun keluarga sebagai salah satu institusi pendidikan 

yang kuat dan mendasar, peran kedua orang tua sangat menentukan. Peran 

tersebut terutama menjadi contoh dan suri teladan bagi anak-anaknya. Karena 

anak-anak melihat apa yang dilakukan, bukan semata-mata mendengar apa yang 

diperintahkan.  

Keluarga adalah sebagai pemberi motivasi atau pemberi dukungan, 

setiap anak diharapkan mampu menjadi anak yang sholeh dan pandai. Di sini 

sangat diperlukan adanya motivasi atau dukungan dari keluarga (dalam hal ini 

orang tua) anak tidak akan bersungguh-sungguh untuk belajar mengaji atau 

pendidikan agama, suka ceroboh (sembrono), selain itu anak juga malas atau 

tidak tergerak hatinya untuk belajar pendidikan agama Islam. Dengan adanya 

motivasi dari keluarga anak akan merasa bahwa dirinya memiliki kewajiban dan 
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semangat yang tinggi serta rasa percaya diri yang kuat untuk belajar pendidikan 

agama Islam adalah penting. 

Tingkat kesadaran sebagian keluarga masih kurang dalam peranannya  

mengajarkan pendidikan agama Islam anak masih sangat rendah. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Mar salah satu tokoh agama yang ada di Dusun 

Gunting orang tua disibukkan dengan pekerjaannya sehingga anak kurang 

mendapat bimbingan secara langsung sebagai berikut:  

“Pendidikan agama dalam keluarga itu sangat penting dan utama, orang 

tua sangat berperan banyak di dalamnya baik materi ibadah, akhlak atau 

materi agama yang lainnya. Tetapi, mayoritas orang tua disibukkan 

dengan pekerjaannya sehingga anak kurang mendapat bimbingan secara 

langsung dari orang tua, orang tua bisa lebih mudah mengetahui sejauh 

mana kemampuan anak-anak mereka dalam belajar pendidikan 

agama”.77
 

 

Hal senada juga diungkapkan Ibu Yayuk (Ustadzah TPQ) berikut: 

“Pendidikan agama dalam keluarga harus sudah diajarkan sejak dini 

kepada anak dalam keluarga atau rumah tangga. Tetapi toh kenyataanya 

keagamaannya masih kurang, masih ada anak yang kurang mendapatkan 

bimbingan langsung dari orang tua sehingga anak tersebut hanya belajar 

mengaji dan materi agama lainnya di luar rumah”.78
 

 

Dari hasil wawancara diatas pendidikan agama dalam keluarga itu 

sangat penting dan utama, tetapi dalam praktiknya orang tua disibukkan dengan 

pekerjaanya sehingga anak kurang mendapat bimbingan langsung dan mereka 

belajar di luar rumah. 
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Berdasarkan wawancara hasil tingkat pencapaian pendidikan agama 

Islam, dengan mewawancarai beberapa anggota keluarga yang pertama Bapak 

Syamsuri mengatakan setelah anak di masukkan di TPQ/Madin anak bisa 

mengaji dengan lancar berikut: 

 “Setelah saya masukkan TPQ/Madin anak saya bisa menulis arab 

dengan baik dan dalam membaca Al-Qur‟an sudah lancar mbak..” 79
 

 

Hal senada juga diungkapkan Bapak Toimen berikut: 

 

“Anak saya bisa mengaji dengan lancar dan disamping itu dapat 
menghafalkan beberapa surat-surat pendek Juz „Amma walaupun belum 

hafal sepenuhnya”.80
 

  

Menurut Ibu Istiawati anak dapat sholat lima waktu tanpa disuruh 

berikut ungkapan beliau:  

“Alhamdulillah anak saya dapat lancar mengaji dan dalam hal ibadah 
seperti masalah sholat lima waktu menurut saya sudah baik tanpa 

disuruh”.81
 

  

Dari hasil wawancara diatas bahwa anak setelah dimasukkan di 

TPQ/Madin dapat membaca Al-Qur‟an dengan lancar serta dapat menghafalkan 

surat-surat pendek Juz „Amma dan dalam hal ibadah terutama dalam shalat lima 

waktu sudah baik tanpa disuruh orang tua. 

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan berdasarkan 

pengamatan peneliti bahwa anak di Dusun Gunting dirumah bisa mengaji 
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dengan lancar itu bisa dilihat di prestasi belajarnya.
82

 Tetapi juga ada anak yang 

belum lancar mengaji karena kurangnya dukungan dari orang tua sehingga 

mereka kurang aktif masuk sekolah TPQ yang mengakibatkan kurang lancarnya 

dalam mengaji.
83

 

Dalam pergaulan sehari-hari sangat diperlukan sikap lemah lembut dan 

sopan santun hal ini perlu dilakukan tanpa memandang atau membedakan suku 

bangsa, ras, keturunan, agama, golongan, kedudukan, tingkat sosial, maupun 

tingkat pendidikan. setiap agama sebenarnya mengajarkan sikap sopan-santun 

serta kasih sayang kepada sesama manusia. Seperti yang diungkapkan Bapak 

Syamsuri berbicara dengan nada yang rendah dari orang tua dan tidak 

membentak/mengeluarkan kalimat kasar berikut: 

“Alhamdulillah..anak saya berakhlaqul karimah menurut saya sudah 
baik salah satunya dengan bertutur kata dengan nada yang sopan/rendah 

dari orang tua dan tidak membentak/mengeluarkan kalimat kasar”.84
 

 

Senada dengan ungkapan Ibu Istiawati bila disuruh segera 

melaksanakan tanpa menunda-nundanya berikut: 

“Dalam perilaku anak menurut saya sudah baik salah satunya bila 
disuruh mereka segera melaksanakan walaupun tengah bermain sama 

teman-temanya”.85
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Sudah kewajiban kita sebagai anak untuk menghormati dengan bersikap 

lemah lembut kepada orang tua dan menaati keduanya dalam segala perintah 

dan larangannya. 

Sedangkan pendapat yang berbeda dari Bapak Toimen bahwa anak 

bersikap semaunya sendiri berikut ungkapan beliau: 

“Anak saya yah mbak..dalam akhlaknya masih belum baik salah satu 
contohnya jika saya menasehati atau menyuruhnya itu tidak langsung 

segera berangkat suka menunda-nunda dan akhirnya tidak terlaksana 

dengan baik”.86
 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa akhlak anak di Dusun Gunting 

ada yang sudah baik dan belum baik. Salah satunya anak dapat berbicara 

dengan sopan, ini terlihat jelas ketika anak melintas/melewati orang yang lebih 

tua dengan kata permisi dan apabila bertemu dengan tetangga mereka pun 

menyapa dengan penuh senyum. Tetapi ada juga anak yang masih kurang baik 

dalam akhlaknya dapat dijumpai ketika melihat anak menonton TV dan orang 

tua memanggilnya anak tersebut mengabaikannya atau ketika orang tua 

menyuruh anak tersebut tidak segera berangkat malah bertingkah semaunya 

sendiri.
87

 

Dengan adanya sarana keagamaan di Dusun Gunting bahwa dalam 

keagamaan anak semangat aktif itu diungkapkan oleh Bapak Mar (Tokoh 

Agama) berikut: 
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“Anak di Dusun Gunting ini mbak tergolong lumayan aktif ini bisa 

dilihat ketika waktu maghrib tiba anak-anak datang untuk shalat 

maghrib dengan berjamaah, setelah shalat biasanya anak-anak 

nderes(mengaji) dan kadang mereka suka belajar kelompok”.88
 

 

Ibadah shalat adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang sudah diatur 

ketentuannya oleh syariat dan wajib dilakukan oleh setiap orang muslim dan 

beriman dalam situasi apa pun. Dan aspek terpenting agama Islam yang harus 

diajarkan kepada anak di rumah adalah membaca Al-Qur‟an. 

 Kemampuan membaca Al-Qur‟an merupakan modal dasar untuk 

memahami dan melaksanakan ajaran agama. Hal ini seperti yang diungkapkan 

Ustazah Nurul bahwa kemampuan anak dalam membaca Al-Qur‟an sudah 

lancar tetapi juga harus terus didampingi agar membaca sesuai dengan hukum 

bacaannya beliu mengatakan: 

“Menurut saya mbak dari 60 siswa di  TPQ 45 anak di TPQ Nur Salim 

sudah bisa mengaji walaupun harus selalu didampingi untuk mengetahui 

letak kesalahan dalan hukum bacaannya tetapi ada juga beberapa yang 

belum bisa mengaji”.89
  

 

Hal ini yang berbeda diungkapkan oleh Ustadzah Yayuk berikut: 

“Menurut saya anak disini masih belum begitu lancar dalam membaca 

Al-Qur‟an karena kemampuan anak yang satu dengan anak lainnya itu 
berbeda tetapi ada yang hafal surat-surat pendek Juz „Amma sekitar 30 

anak”.90
 

 

                                                           
88

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/7-W/F-2/17-IV/2017Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 
89

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/9-W/F-2/17-IV/2017Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 
90

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 08/8-W/F-2/17-IV/2017 Pada Lampiran Dalam Skripsi 

Ini 



64 

 

 

 

Dari hasil wawancara diatas bahwa kemampuan anak dalam membaca 

Al-Qur‟an dan materi agama ada yang sudah baik dan ada yang belum, mereka 

yang sudah lancar mengajinya karena aktif masuk sekolah TPQ selain itu orang 

tua juga mengeceknya dan yang belum lancar masih belum aktif sekolah TPQ 

dan disamping itu kemampuan anak juga berbeda-beda. 

Anak harus dibiasakan sejak dini dalam membaca Al-Qur‟an dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah bacaannya jika tidak dibiasakan nanti akan 

terbawa-bawa hingga dewasa dan sulit untuk memperbaikinya. 

Dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan orang tua dalam 

tingkat pencapaian pendidikan agama Islam anak di Dusun Gunting Desa Suren 

ada dua (2) jenis: 

a. Berhasil / tercapai apabila  

1) Anak bisa mengaji dengan lancar. 

2) Anak mampu menghafal surat-surat pendek Juz „Amma. 

3) Anak mempunyai akhlak (sopan santun) yang baik. 

4) Anak dapat shalat lima waktu tanpa disuruh. 

b. Tidak Berhasil/ kendala 

1) Anak tidak patuh kepada orang tua. 

2) Anak tidak masuk sekolah TPQ. 

3) Anak di rumah tidak mengaji. 

4) Kurangnya dukungan dari orang tua. 
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BAB IV 

PERANAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANAK 

 

A. Upaya Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak  

Salah satu kesalahan orang tua dalam dunia pendidikan sekarang ini 

adalah adanya anggapan bahwa hanya sekolah saja yang bertanggung jawab 

terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua menyerahkan pendidikan sepenuhnya 

kepada guru di sekolah. Anggapan tersebut tentu saja keliru, sebab pendidikan 

yang berlangsung di dalam keluarga adalah institusi pertama dan utama dan 

memberikan landasan pendidikan, terutama pendidikan agama. 

Usaha orang tua yang dilakukan keluarga dalam pendidikan agama Islam 

salah satunya adalah berupa pendampingan dan bimbingan secara penuh terhadap 

anak-anaknya. Sehingga peran orang tua benar-benar sebagai “Madrasatu-al-

ulaa” dalam keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Mujib dalam 

bukunya Ilmu Pendidikan Islam bahwa keluarga adalah tempat pertama dan 

utama di mana anak-anak belajar. Dari keluarga, mereka mempelajari sifat 

keyakinan, sifat-sifat mulia, komunikasi dan interaksi sosial, serta ketrampilan 

hidup.
91

 

Di dalam keluarga, khususnya orang tua pasti mendambakan anaknya 

menjadi manusia atau generasi penerus yang shalih, berkepribadian baik, patuh 

kepada orang tua, santun kepada sesama, dan di ridhoi oleh Allah Swt atau 
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dengan kata lain membawa keberhasilan dunia dan akhirat. Untuk menggapai 

harapan itu maka pendidikan agama pada anak merupakan salah satu upaya yang 

sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap orang tua ditengah keluarga 

dimana anak itu tumbuh dan berkembang, sehingga mereka mampu menjadi anak 

dambaan orang tua. 

Secara tersirat pendidikan yang diajarkan orang tua dalam keluarga 

meliputi pengajaran mengaji, pendidikan akhlak serta pendidikan fiqih. Sehingga 

terbantulah kepribadiaan anak, potensi-potensi yang dibawanya sejak lahir, serta 

merupakan upaya mempersiapkan generasi yang sempurna, di dunia dan akhirat.  

Hal ini telah sesuai dengan ungkapan Moh, Haitami Salim dalam bukunya 

Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga daalam 

Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter. Pertama, Al-Qur‟an Di rumah, 

anak harus diajarkan membaca Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam 

membiasakan untuk membacanya setiap hari, dan sebaiknya bersama-sama orang 

tua dan atau siapa saja yang ada di rumah. Kebiasaan baik dapat dilakukan 

selepas shalat magrib sampai menjelang waktu isya. Hal ini dapat juga dilakukan 

di surau/masjid terdekat. Kedua, Akidah Secara teoritis, sebagai penguatan 

materi ajar di sekolah, pembelajaran akidah (keimanan) di rumah bisa saja 

dengan melakukan pemgulangan atau penyampaian materi berdasarkan buku 

pelajaran sekolah. Tetapi, jauh lebih baik, jika pembinaan keyakinan (aqidah) di 

rumah lebih lebih di utamakan atau ditekankan pada praktik pembuktian 

keimanan terhadap Allah Swt. Ketiga, Fiqih (ibadah) Orang tua memberikan 
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pembelajaran fiqih (ibadah) pada anaknya dengan mengikuti pelajaran fiqih 

(ibadah) anak-anaknya melalui buku pelajaran sekolahnya. Jika hal ini dapat 

dilakukan, tentu saja lebih baik. Kegiatan itu dapat dilakukan, baik secara 

langsung oleh orang tua ataupun oleh guru privat yang didatangkan ke rumah. 

Namun demikian, untuk pendidikan agama di rumah lebih baik ditekankan pada 

aspek psikisnya, yaitu praktik ibadahnya, seperti tata cara wudhu, shalat, berdo‟a, 

bersedekah, berzakat, berpuasa, dan sebagainya, dengan memberikan kesempatan 

atau menyuruh anak tersebut melakukan secara berjamaah, sendiri-sendiri, atau 

didampingi. Keempat,  Akhlak lebih diutamakan pada praktik berperilaku, 

bertutur kata yang baik, tidak mengucapkan kata-kata kotor atau kasar. Berjalan 

dengan sopan dan tidak sombong, menyatakan permisi ketika melintasi orang 

lain, mau mengucapkan terima kasih jika diberikan atau menerima sesuatu dari 

orang lain serta dilakukan dengan tangan kanan, tidak ragu untuk meminta maaf 

jika merasa salah pada orang lain, membuang sampah pada tempatnya, ringan 

tangan untuk membantu orang lain dan sebagainya. Tentu saja akan lebih baik 

disertai dengan keteladanan dan penjelasan yang bisa dimengerti oleh anak.
92

 

John Locke (1985) mengemukakan, posisi pertama di dalam mendidik 

seorang individu terletak pada keluarga. Melalui konsep “tabula rasa”. John 

Locke menjelaskan, bahwa individu adalah ibarat sebuah kertas yang bentuk dan 

coraknya tergantung kepada orang tua (keluarga) bagaimana mengisi kertas 
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kosong tersebut sejak bayi. Melalui pengasuhan, perawatan, dan pengawasan 

yang terus menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk. Dengan nalurinya, 

bukan dengan teori, orang tua mendidik dan membina keluarga.
93

 

Hal ini senada dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa 

pendidikan keagamaan yang dimiliki oleh anak tergantung 

pendidikan/pengajaran yag dilakukan orang tua, sejauh mana orang tua 

memberikan bimbingan seperti akhlak, Al-Qu‟an dan Ibadah (Fiqih) melalui 

pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu pembiasaan-pembiasaan hanya dilakukan di rumah, akan tetapi 

pembiasaan juga dilaksanakan dalam sekolah/masyarakat, salah satunya di TPQ 

Nur Salim. Dalam TPQ tersebut diajarkan bagaimana mengaji, akhlak dan juga 

ibadah. Pembelajaran TPQ dilaksanakan sebagai pendidikan tambahan untuk 

memaksimalkan wawasan serta pengetahuan agama yang dimiliki oleh anak. 

Akan tetapi Ahmad Tafsir dalam bukunya Metodologi Pengajaran Agama 

Islam kurang sesuai dengan umgkapan tersebut. Beliau mengatakan bahwa 

diantara tempat pendidikan agama Islam adalah di rumah (keluarga). Beliau 

menganggap bahwa tempat pendidikan seperti masyarakat, rumah ibadah dan 

sekolah memiliki frekuensi yang rendah. Pendidikan di masyarakat hanya 

berlangsung beberapa jam setiap minggu, di rumah ibadah seperti masjid juga 

hanya sebentar, di sekolah hanya dua jam pelajaran setiap minggu. Selain itu, Inti 
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pendidikan agama (Islam) ialah penanaman iman. Penanaman iman itu hanya 

mungkin dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari dan itu 

hanya mungkin dilakukan di rumah.
94

 

Orang tua sebagai penanggung jawab dalam keluarga mendidik 

kewajiban untuk mendukung dan memberi motivasi kepada anaknya agar dapat 

melaksanakan kewajibannya untuk selalu belajar khususnya pendidikan agama 

Islam. Orang tua berkewajiban membimbing anaknya agar menjadi hamba Allah 

yang taat dalam melaksanakan ajaran agama. 

Hal ini sesuai dengan teori Hasbullah dalam Dasar-dasar Ilmu 

Pengetahuan bahwa tanggung jawab keluarga/orang tua diantaranya adalah 

memotivasi dan memberikan kasih sayang yang  menjiwai hubungan orang tua 

dan anak. Tanggung jawab ini meliputi nilai-nilai agama/nilai-nilai spiritual. 

Dalam hal ini diharapkan orang tua selalu memberikan contoh atau tauladan yang 

baik.   

Dalam usaha orang tua dalam pendidikan agama Islam anak, tentunya 

orang tua mengalami kesulitan yang mempengaruhi usaha tersebut. Adapun 

faktor penghambat upaya keluarga tersebut yaitu: orang tua yang memiliki 

kesibukkan dalam pekerjaannya karena mayoritas orang tua di Dusun gunting 

Desa Suren sebagai buruh tani/petani ladang yang sehariannya bekerja dan belum 

bisa mengecek pendidikan anak mereka. Selain itu dari anak sendiri yang 
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mempunyai rasa malas atau lebih suka menonton TV/bermain yang bukan jam 

waktunya, orang tua disini semestinya mengontrol atau mengawasi kegiatan anak 

karena itu adalah salah satu bentuk/dukungan orang tua terhadap anaknya.  Dan 

juga pengaruh lingkungan yang menyebabkan anak bertingkah semaunya sendiri.     

Menurut S.Nasution lingkungan sekitar tempat tinggal anak sangat 

memengaruhi perkembangan pribadi anak, karena disitulah anak pertama kali 

mendapatkan pengalaman bergaul dengan teman-temannya di luar rumah dan 

sekolah sebagai pengalaman sosial baru yang berlainan dengan yang dikenalnya 

di rumah.
95

                                         

 

B. Tingkat Pencapaian Pendidikan Agama Islam Anak 

Pendidikan agama dalam keluarga tidak cukup dengan memberikan 

pelajaran, pengertian, penjelasan dan pemahaman yang kemudian membiarkan 

anak berjalan sendiri. Pendidikan memerlukan bimbingan yaitu usaha untuk 

menuntun, mengarahkan sekaligus mendampingi anak dalam hal-hal tertentu 

terutama ketika anak mengalami suatu masalah yang dirasakannya sangat berat. 

Maka kehadiran orang tua dalam membimbingnya akan sangat berarti dan 

berkesan bagi anak-anaknya.
96

 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam tidak lepas dari adanya 

partisipan serta bimbingan dan dukungan orang tua. Orang tua merupakan 
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pendidikan yang utama dan paling utama. Karena orang tua akan sangat 

menentukan tingkat pencapaian anak dalam pendidikan Islam. 

Hal ini benar-benar terbukti di Desa Gunting Desa Suren  bahwa peran 

orang tua sangat mempengaruhi kemahiran anaknya dalam pendidikan. Untuk 

para orang tua yang belum mampu menemani dan mengajari anaknya dalam 

pendidikan agama Islam secara penuh, mereka memasukkan anaknya ke TPQ 

terdekat, dengan tujuan pencapaiannya pendidikan agama Islam pada anak, yakni 

dapat mengaji, beribadah dan bermuamalah dengan sesamanya dengan santun.  

Menurut William J. Goode bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai 

siswa dalam pendidikannya sesungguhnya tidak hanya memperlihatkan mutu dan 

institusi pendidikan saja. Tapi juga memperlihatkan keberhasilan keluarga dalam 

memberikan anak-anak mereka persiapan yang baik untuk pendidikan yang 

dijalani. Keluarga adalah institusi sosial yang ada dalam setiap masyarakat. Oleh 

karena itu, keluarga menjadi institusi terkuat yang dimiliki oleh masyarakat 

manusia. Karena melalui keluargalah seseorang mempunyai kemanusiaannya.
97

 

Berdasarkan deskripsi bab III, dapat dianalisa tentang Peranan orang tua 

dalam tingkat pencapaian pendidikan agama Islam anak di Dusun Gunting Desa 

Suren tahun 2017 ada dua (2) jenis: 

1. Berhasil / tercapai apabila  

a) Anak bisa mengaji dengan lancar. 
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Dengan adanya dukungan dari orang tua sehingga anak dapat aktif masuk 

sekolah TPQ sehingga anak dapat lancar membaca Al-Qur‟an. 

b) Anak mampu menghafal surat-surat pendek Juz „Amma. 

Ini terlihat dengan pembiasaan-pembiasaan ketika anak sebelum mengaji 

mereka mampu menghafalkan surat-surat pendek Juz „Amma dengan 

baik. 

c) Anak mempunyai akhlak (sopan santun) yang baik. 

Berbicara dengan nada yang rendah dari orang tua dan tidak 

membentak/mengeluarkan kalimat kasar. 

d) Anak dapat shalat lima waktu tanpa disuruh. 

Anak-anak dapat shalat dengan rapi, tertib ketika mengikuti shalat 

berjama‟ah sedangkan di rumah anak ketika waktu menunjukkan jam 

shalat mereka segera melaksanakan shalat.  

Walaupun sudah baik dalam penanaman nilai-nilai agama tersebut 

Tetapi harus terus dibimbing dan diarahkan lebih baik agar akan mempunyai 

masa depan yang cerah. Hal di atas telah sesuai dengan ungkapan Heri 

Jauhari Muchtar Dorongan dan dukunglah anak untuk aktif ikut serta dalam 

kegiatan positif di masyarakat; misalnya: remaja masjid, karang taruna, dan 

sebagainya, dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lainnya 

misalnya shalat, belajar, dan sebagainya.
98
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2. Tidak Berhasil/ kendala 

a) Anak tidak patuh kepada orang tua. 

b) Anak tidak masuk sekolah TPQ. 

c) Anak di rumah tidak mengaji. 

d) Kurangnya dukungan dari orang tua. 

Menurut analisa penulis dengan adanya madin atau TPQ di Dusun 

Gunting anak yang belum lancar mengaji dengan belajar terus dan terus serta 

dukungan orang tua setiap hari sekarang anak menjadi lancar mengaji dan belajar 

materi agama yang lain. 

Betapa pentingnya supaya anak selalu didukung untuk semangat 

menuntut ilmu, baik ilmu pengetahuan umum maupun agama. Semua itu demi 

kepentingan anak sendiri sebagai bekal untuk hidup di tengah-tengah masyarakat 

dan mencapai hidup bahagia di dunia sampai akhirat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul Peranan Keluarga dalam 

Pendidikan Agma Islam Anak (Studi kasus di Dusun Gunting Desa Suren 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo) dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Upaya orang tua di Dusun Gunting dalam mengajarkan pendidikan agama 

Islam terhadap anak sebagai berikut: a)Memasukkan ke lembaga Diniyah atau 

TPQ. b)Melatih dan membiasakan serta menuntun dengan sabar dan telaten. 

c)Memberi kesempatan kepada orang lain yang mampu untuk mengajarinya, 

atau bisa dikatakan guru ngaji/privat. d)Mengingatkan anak untuk terus 

belajar pendidikan agama. e)Membiasakan anak untuk membaca al-Qur‟an 

setiap habis sholat maghrib. f)Memberikan pujian atau penghargaan kepada 

anak. 

2. Tingkat keberhasilan pendidikan agama Islam pada anak di Dusun Gunting 

Desa Suren cukup tinggi. keluarga yang mempunyai kesulitan dalam 

membimbing anaknya dalam pendidikan agama Islam, dan memasukkan 

anaknya ke TPQ untuk belajar mengaji dan berlatih ibadah. Terbukti dari 60 

siswa yang belajar di TPQ, 45 diantaranya telah mahir dalam membaca Al-

Qur‟an dan beribadah. Sedangkan sisanya masih mengalami kesulitan 
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dikarenakan kurangnya dukungan dan motivasi orang tua serta semangat anak 

itu sendiri.    

 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat Dusun Gunting Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo, diharapkan Orang tua melakukan usaha untuk menuntun, 

mengarahkan sekaligus mendampingi anak dalam hal-hal tertentu serta 

menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini sehingga ketika sudah dewasa 

bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, selain itu agar  jiwa beragama 

selalu tertanam dan selalu menginggat Allah swt. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini semoga bisa dijadikan sebagai sarana 

menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat menambah wawasan 

pengetahuan pembaca. Dan bagi peneliti yang akan datang selain bisa 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang hampir sama, juga dapat 

diguanakan sebagai bahan pembelajaran bahwasanya dalam melihat suatu 

obyek permasalahan seorang peneliti dapat menemukan solusi yang dapat 

meredam permasalahan tersebut sehingga mampu menyelesaikan masalah 

tersebut dengan baik. 
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