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ABSTRAK 

 

Saktiani, Salmadina. Peran Orang Tua dalam Membentuk Sikap Religius Anak di 

Rumah (Studi Kasus Siswa di MIN Manisrejo), Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Kurnia 

Hidayati, M.Pd. 

Kata Kunci: Orang Tua, Sikap Religius. 

MIN Manisrejo Madiun adalah MI Negeri yang berada di kawasan kota 

Madiun. Ditengah hiruk pikuk masyarakat perkotaan yang padat, maka peran orang 

tua dalam mendidik anak tentulah sangat berpengaruh. Orang tua sebagai madrasah 

pertama bagi anak-anaknya haruslah mengawasi tumbuh kembang sang anak 

terutama sikap keagamaan sang anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap religius siswa di MIN 

Manisrejo Madiun, untuk megetahui peran orang tua dalam membentuk sikap religus 

siswa di MIN Manisrejo, upaya apa yang dilakukan orang tua dalam membentuk 

sikap religius anak. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini berupa studi kasus. Untuk mengungkapkan 

hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada metode 

pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian metode analisis data menggunakan konsep Miles dan 

Huberman yaitu redusi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sikap religius siswa di MIN 

Manisrejo terjadi berkat dukungan sepenuhnya orang tua ketika di rumah. Siswa 

sudah dapat salat 5 waktu, menghafal gerakan wudhu dan tata caranya, serta 

menghafal doa-doa harian dan surat-surat pendek. 2) Peran orang tua dalam 

membentuk sikap religius siswa di antaranya yaitu pembinaan iman dan dan tauhid, 

peran yang lain yaitu mendampingi anak ketika belajar dan bermain dengan 

sekitarnya. 3) Upaya yang dilakukan orang tua untuk membentuk sikap religius anak 

adalah dengan metode pembiasaan, adanya hukuman ringan apabila diperlukan dan 

metode cerita. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan ujung tombak 

majunya suatu bangsa dan negara. Masyarakat yang lemah pendidikannya tidak 

akan memiliki kapasitas yang memadai untuk memajukan bangsa dan negaranya. 

Lemahnya pendidikan mengakibatkan kebodohan, sedangkan kebodohan 

mengakibatkan kemiskinan, kemiskinan dapat mengakibatkan beribu macam 

penyakit di masyarakat, antara lain meningkatnya pelacuran, kejahatan, dan 

sebagainya. Tentu saja, kemiskinan yang ditanggung oleh bangsa dan negara akan 

menyengsarakan bangsa dan negara itu sendiri. 

Dari pandangan di atas, Islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk 

mencari ilmu. Hukum mencari ilmu itu wajib, berdosalah bagi manusia yang 

mengaku muslim, tetapi tidak mau mencari ilmu. Sesuai yang diterangkan dalam 

surat Al-Alaq 1-5 bahwa belajar merupakan kewajiban setiap manusia. Oleh 

karena itu pendidikan dan belajar perlu diajarkan dari kecil bahkan sejak anak 

masih dalam kandungan.
1
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Pendidikan agama merupakan pendidikan utama yang sangat dibutuhkan 

bagi anak, di mana hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap perilaku 

dan perkembangan anak. Pendidikan beragama pada anak merupakan awal 

pembentukan kepribadian, baik atau buruk kepribadian anak tergantung pada 

orang tua serta lingkungan yang mengasuhnya. Oleh karena itu sebagai orang tua 

tentu mempunyai kewajiban memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak. 

Mengingat pentingnya pendidikan agama, maka orang tua harus mempunyai 

pengetahuan yang cukup dalam menegakkan pilar-pilar pendidikan agama dalam 

lingkungan anak entah itu dalam keluarga maupun bermasyarakat. 

Secara normatif Islam telah memberikan peringatan bahwa kekhawatiran 

orang tua yang paling besar adalah ketika orang tua meninggalkan generasi 

sesudahnya dalam keadaan lemah. Tentu saja lemah dalam segala hal, terutama 

lemah iman, lemah ilmu dan tidak memiliki keterampilan hidup dan lain 

sebagainya. Ini artinya, orang tua harus melihat anak sebagai harapan masa 

depan.
2
 

Anak sesungguhnya anugerah Ilahi yang wajib kita syukuri. Ia juga 

amanah dariNya yang patut kita jaga. “Jika amanah itu disia-siakan, tunggulah 

saat kehancuran.” Demikian potongan sabda Nabi yang mengingatkan  kita -para 

orang tua dan pendidik- untuk senantiasa memelihara, menyayangi, dan mendidik 

anak-anak dengan pendidikan yang baik, putra-putri kita akan menjadi generasi 
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penerus yang berkualitas dari segi moral, intelektual, dan spiritual. Allah SWT. 

Berfirman:                         

َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافاً َخاُفوا َعَلْيِهْم فَ ْليَ ت َُّقوا اَّللََّ َوْليَ ُقوُلوا قَ ْوالً  َوْلَيْخَش الَِّذينَ 
 ﴾9﴿َسِديداً 

 
“Hendaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang 

lemah (tidak berkualitas) di belakang mereka, yang mereka khawatir 

terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertaqwa 

kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.(QS. An- Nisa‟ [4] 9)      

                          

Anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada orang tua. Sebagai 

amanah, kehadiran anak di tengah keluarga harus disyukuri. Salah satu cara 

mensyukuri anak adalah orang tua mau mendidiknya dengan baik agar menjadi 

generasi yang berkualitas. Berkaitan dengan amanah, Nabi Muhammad SAW 

mengingatkan dalam haditsnya: 

 ِإَذا ُضيَِّعِت ْااَلَمانَُة فَانْ َتِظِر السَّاَعةَ 

“Jika amanah itu disia-siakan, tunggulah saat kehancuran”.(HR. Al-

Bukhori).  

 

Dengan demikian menelantarkan anak sama halnya dengan 

menghancurkan kehidupannya dan ini sangat dilarang oleh agama. Mendidik anak 

merupakan tugas teramat mulia. Nabi bersabda: 

 .اعِ صَ بِ  قَ دَّ صَ تَ ي َ  نْ أِ  نْ مِ  ر  ي ْ خَ  هُ دَ لَ وَ  لُ جُ الرَّ  بَ دَّ ؤَ ي ُ  نَّ ِلَ 
 



 

 

“Jika engkau mendidik anakmu dengan pendidikan yang baik, itu lebih utama 

daripada engkau bersedekah satu sha‟ gandum setiap hari.”  

 

Untuk itu mendidik anak membutuhkan pengetahuan yang cukup, 

keterampilan yang memadai, dan kesabaran yang ekstra. Sebab pendidikan adalah 

proses panjang pembentukan kepribadian. Orang tua perlu mengetahui kiat-kiat 

efektif dalam mendidik anak, terutama ketika anak belum memasuki usia sekolah. 

Jika kurang pengetahuan atau pengalaman, orang tua tidak mampu mengarahkan 

pendidikan yang baik. Berbagai keterampilan dalam mengasuh anak juga perlu 

orang tua kuasai. Dan, sikap sabar ketika menghadapi anak, dalam kondisi 

apapun, sangat membantu keberhasilan pendidikan tersebut.
3
 

Orang tua atau guru sering kurang mampu memahami anak sebagai 

individu yang unik. Kemampuan anak-anak tidak bisa disamaratakan, dengan 

menuntut mereka mampu untuk bisa dalam berbagai bidang sekaligus. Akibatnya, 

mereka akan menemui kegagalan dan akhirnya justru frustasi. 

Kenakalan anak penyebabnya bukan hanya karena anak bandel, namun 

ada sebab lain seperti orang tua salah mendidik atau terlalu keras, terlalu 

memanjakan, kurangnya perhatian atau pengawasan, pengaruh lingkungan, 

kurangnya penanaman sikap religius dan ada penyebab lain pula. Untuk 

mengatasi kenakalan pada anak, orang tua tidak hanya membimbing anaknya 

saja, namun orang tua juga harus diberikan suatu pengertian dan bimbingan untuk 

dapat memberikan pendidikan di dalam keluarga dan pemantauan kepada anak 
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 Mustaqim Abdul, Menjadi Orang Tua Bijak Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah 
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agar anak tidak semakin rusak moralnya. Dengan demikian permasalahan ini 

tidak bisa dianggap sepele. Karena hal tersebut mengisyaratkan jika tidak 

ditangani dengan serius dapat mengakibatkan generasi muda pada masa 

mendatang akan mengalami suatu kebrobokan moral. 

Keberhasilan suatu pendidikan sering dikaitkan dengan kemampuan para 

orang tua dan guru dalam hal memahami anak sebagai individu yang unik, 

dimana setiap anak dilihat sebagai individu yang memiliki potensi yang berbeda 

namun saling melengkapi. Mungkin diibaratkan sebagai bunga-bunga aneka 

warna di suatu taman yang indah, tumbuh dan mekar bersama.
4
 

Menginjak usia sekolah, perkembangan anak sangat pesat. Dan hal ini 

patut menjadi perhatian orang tua mengingat terbatasnya dan ketidakmampuan 

memberikan seluruh fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak terutama 

fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan zaman, maka anak memerlukan satu 

lingkungan sosial yang baru dan yang lebih luas, berupa sekolah untuk 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki. 

Selain itu  orang tua tidak hanya sekedar memberikan fasilitas berupa 

sekolah tapi motivasi mereka juga sangat diperlukan anak, karena pengarahan dan 

motivasi yang diberikan orang tua dapat menumbuhkan semangat, percaya diri, 

dan menjadikan anak semakin mantap dalam menatap masa depannya. Tidak 

hanya hubungan antara anak dengan orang tua saja, hubungan anak dengan 
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 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Ramaja (Bandung: PT Remaja 
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lingkungan sekitar juga sangat diperlukan, baik itu di lingkungan masyarakat 

maupun di lingkungan sekolah. Karena dengan demikian anak dapat membawa 

diri serta beradaptasi di mana saja anak berada. 

Banyak orang tua dalam menerapkan pendidikan beragama pada anak juga 

mengacu pada kebudayaan yang mereka anut, karena secara garis besar tradisi 

merupakan kerangka acuan norma dalam masyarakat yang disebut sebagai 

pranata. Pranata ini bercorak rasional, terbuka dan umum, kompetitif dan konflik 

yang menekankan legalitas, seperti pranata politik, pranata pemerintahan, 

ekonomi dan pasar, berbagai pranata hukum yang terkait dalam sosial masyarakat 

yang bersangkutan.
5
 

Salah satu tanggung jawab orang tua adalah menghindarkan anak-anaknya 

agar tidak terjerumus dalam tindakan amoral. Maka dari itu pendidikan agama 

sangat diperlukan anak dalam bersikap di samping sifat religi juga harus 

ditanamkan agar apa yang diajarkan oleh agama yang tertanam di hati mereka. 

Sering kali terlihat penerapan agama tanpa diiringi dengan penanaman makna 

agama dalam hati diabaikan, sehingga cenderung membuat anak sulit memahami 

makna agama yang ditanamkan oleh orang tua mereka. Hal ini dikarenakan anak 

tidak merasa mempunyai beban moral bila melakukan tindakan yang kurang 

terpuji. Untuk mengatisipasi hal tersebut orang tua bertanggung jawab penuh atas 

pendidikan anak-anaknya. 
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Orang tua memegang peranan penting dalam membentuk sikap religius 

anak. Di sini letak tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya, 

karena anak adalah amanat Allah yang diberikan kepada kedua orang tua yang 

kelak akan diminta pertanggungjawaban atas pendidikan anak-anaknya. Hal ini 

dimaksudkan agar kelak anak-anak itu akan dapat mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat. 

Pendidikan Islam dalam keluarga ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

sikap religius anak, karena itu suasana pendidikan yang telah dialaminya pertama-

tama akan selalu menjadi kenangan sepanjang hidupnya. Pendidikan Islam di 

dalam keluarga ini diperlukan pembiasaan dan pemeliharaan dengan rasa kasih 

sayang dari kedua orang tuanya. Hal ini adalah wajar karena masa kanak-kanak 

orang tua lah yang memegang peranan penting dalam pendidikan, sebagai akibat 

adanya hubungan darah.
6
 

Berdasarkan hasil observasi hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, 

ditemukan beberapa tindakan menyimpang yang dilakukan oleh siswa MIN 

Manisrejo Madiun. Tindakan menyimpang tersebut adalah melakukan perkataan 

kotor dan kasar serta berkelahi dengan teman sebayanya. 

Salah satu upaya dari pihak MIN Manisrejo untuk menunjang sikap 

religius siswa di rumah adalah dilaksanakannya hafalan Asma’ul Husna setiap 

pagi setelah doa sebelum pelajaran dimulai. Lalu dilanjutkan dengan salat Dhuha. 

Dengan maksud agar saat di rumah peserta didik dapat mempraktikannya. Di 
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 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 177-179. 



 

 

lingkungan keluarga, seperti yang diungkapkan oleh bapak Mujib selaku guru 

kelas VI siswa di MIN Manisrejo, sebagian besar peserta didik sudah mengikuti 

kegiatan TPA di lingkungan rumah masing-masing.  

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian sejauh mana peran orang tua dalam membentuk sikap religius anak 

yang dituangkan dalam skripsi dengan judul : PERAN ORANG TUA DALAM 

MEMBENTUK SIKAP RELIGIUS ANAK DI RUMAH (Studi Kasus Siswa di 

MIN Manisrejo Madiun). 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada hal yaitu sikap religius siswa MIN 

Manisrejo, peran orang tua dalam membentuk sikap religius siswa MIN 

Manisrejo, dan upaya yang dilakukan orang tua dalam membentuk sikap religius 

anak. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sikap religius siswa MIN Manisrejo Madiun? 

2. Bagaimana peran orang tua dalam membentuk sikap religius siswa di MIN 

Manisrejo? 

3. Upaya apa yang dilakukan orang tua dalam membentuk sikap religius anak? 

 

 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan sikap religius siswa di MIN Manisrejo Madiun. 

2. Untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam membentuk sikap religus 

siswa di MIN Manisrejo. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya apa yang dilakukan orang tua dalam 

membentuk sikap religius anak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang peran orang 

tua dalam membentuk sikap religius anak. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang tua 

untuk mengarahkan anaknya menjadi pribadi religius yang 

sebenarnya 

 

 

 



 

 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

lebih memperhatikan dan meningkatkan mutu pendidikan terutama 

dalam membentuk sikap religius. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana dalam 

memperoleh informasi dan pengetahuan serta pengalaman, terutama 

tentang sikap religius dalam keluarga. 

d. Bagi IAIN Ponorogo 

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan, juga dapat dijadikan 

dasar pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada 

kajian yang sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir pada 

mahasiswa, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantitatif lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian 

kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan 



 

 

menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi ataupun tidak perlu digunakan pada 

penelitian kualitatif.
7
 

1. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperanserta, namun peranan penelitianlah yang menentukan 

keseluruhan skenerionya.
8
 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai aktor sekaligus pengumpul 

data. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, pengamat partisipasif, peneliti ikut masuk dalam objek penelitian 

tetapi hanya sekedar mengamati, tidak ikut campur dalam peran orang tua 

dalam membentuk sikap religius siswa di rumah. Serta kehadiran peneliti 

di lokasi penelitian, diketahui statusnya oleh informan atau subjek. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN Manisrejo Madiun dikarenakan 

ketertarikan peneliti dalam peran orang tua di MIN Manisrejo. 

Ketertarikan peneliti melakukan penelitian di MIN Manisrejo Madiun 

dikarenakan peran orang tua dalam memperhatikan dan meningkatkan 

sikap religius anak. Peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan upaya 

yang dilakukan orang tua dalam menanamkan sikap religius pada anak. 

Peneliti mengambil lokasi ini karena dalam kehidupan sehari-hari 
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sebagian besar siswa di MIN Manisrejo Madiun belum sepenuhnya 

memiliki sikap religius sehingga mereka lebih sering menggunakan 

budaya barat daripada budaya Islam. Adanya hubungan sekolah dan 

keluarga dalam parenting juga menjadi pertimbangan peneliti untuk 

mengambil lokasi di MIN Manisrejo. 

3. Data dan Sumber Data 

Sumber data merupakan benda, hal atau orang, tempat peneliti 

mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Lofland sebagaimana 

dikutip oleh Moelong, menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
9
 Maksud dari kata-

kata dan tindakan disini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati dan diwanwancarai, yang dicatat melalui catatan tertulis atau 

melalui perekaman, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber dan 

data tertulis, foto serta hal-hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode wawancara dan observasi. 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboraturium 

dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada 
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suatu seminar. Diskusi, di jalan-jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari 

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer 

dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan interview (wawancara), kuisioner (angket), observasi 

(pengamatan) dan gabungan ketiganya.
10

 

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data penelitian 

kualitatif: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai objek pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden dan  hal-hal yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
11

 

b. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di 

antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung : Alfabeta, 2013), 193 - 194 
11

 Ibid., 194 



 

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
12

 Jenis observasi 

diantaranya adalah observasi partisipasif dan observasi non 

partisipasif. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga dapat dengan mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik 

analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles & Huberman 

menemukan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh.
13

 Adapun langkah-

langkah analisisnya adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud 

adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang 

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

                                                           
12

 Ibid., 203 – 204. 
13

 Ibid,. 333 – 335. 



 

 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.
14

 

b. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data yaitu menyajikan data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network 

dan card. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. Dengan 

mendisplaykan data, maka mempermudah memahami apa yang terjadi, 

dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang di fahami 

tersebut 

c. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu analisa data yang terus menerus 

baik selama maupun sesudah pengumpulan data, untuk penarikan 

kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi
15

. Awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan berikutnya. 
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6. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandilan 

(reliabilitas). Derajat keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.
16

 

Teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut, ada empat macam teknik triangulasi 

sebagai pemeriksaan, yang dalam hal ini digunakan teknik triangulasi 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian valid adalah data yang tidak berbeda anata data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian.
17

 

7. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan ditambah 

tahap terakhir dari penelitian yaitu: (1) Tahap pra lapangan meliputi: 

menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 
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perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

menyangkut etika penelitian, (2) Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan perispan diri memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil mengumpulkan data, (3) Tahap analisis data, yang 

meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data, (4) Tahap 

penulisan hasil laporan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang secara 

ringkas diuraikan sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian, sistematika 

pembahasan. 

Bab II kajian teoriritis berisi tentang orang tua dalam membentuk sikap 

religius anak (studi kasus di MIN Manisrejo Madiun). Dalam bab ini diungkap 

mengenai pengertian orang tua, fungsi keluarga, hal yang melatarbelakangi orang 

tua dalam pendidikan anak, fungsi orang tua, tanggung jawab orang tua, 

pengertian sikap religius, macam-macam sikap religius. 



 

 

Bab III merupakan deskripsi data. Bab ini berisi tentang deskripsi data 

secara umum dan deskripsi secara khusus. Deskripsi umum berupa profil 

madrasah MIN Manisrejo Madiun, visi, misi, tujuan, sarana dan prasarana, letak 

geografis MIN Manisrejo. Sedangkan deskripsi khusus berupa hal tentang sikap 

religius siwa di MIN Manisrejo Madiun, peran orang tua dalam membentuk sikap 

religius siswa di MIN Manisrejo, dan upaya apa yang dilakukan orang tua dalam 

membentuk sikap religius anak di rumah 

Bab IV merupakan analisis data yang berisi tentang analisis data tentang 

sikap religius anak di rumah, analisis data tentang peran orang tua dalam 

membentuk sikap religius siswa di MIN Manisrejo, analisis data tentang upaya 

yang dilakukan orang tua dalam membentuk sikap religius anak di rumah. 

Bab V merupakan titik akhir dari pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran serta penutup yang terkait dengan hasil penelitian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang 

ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang 

ditemukan peneliti antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Seira Valentina tahun 2009 di Universitas 

Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Peranan Orang Tua dalam 

Mengembangkan Religiusitas Anak di Desa Bangunsari Kecamatan 

Mejayan, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur:. Adapun hasil dari 

penelitian ini, yaitu bahwa peran orang tua belum sepenuhnya terlaksana 

dengan baik, sebab masih banyak orang tua yang memberikan perannya pada 

lembaga lain, sebab hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, banyak 

orang tua yang waktunya tidak sepenuhnya bisa mengawasi anak mereka 

karena sibuk mencari nafkah. Tetapi ada orang tua yang mengajarkan sendiri 

pendidikan agama terhadap anak mereka, karena ada orang tua yang ingin 

berperan langsung dalam membentuk peran beragama pada anak. Tetapi 

berdasarkan hasil penelitian ini entah secara langsung atau tidak orang tua 

mempunyai peran yang sangat besar, dalam membentuk karakter serta nilai-

nilai kepribadian pada anak. Sebab baik tidaknya anak dalam masyarakat 



 

 

tergantung pada pola didik yang diberikan orang tua. Sehingga masyarakat 

menilai anak merupakan cerminan dari orang tua, jika orang tua 

mendidiknya dengan baik anak akan menjadi begitu baik begitu pula 

sebaliknya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Dwi Lestari tahun 2013 di STAIN 

Ponorogo, yang berjudul “Upaya Orang Tua dalam Menanamkan 

Kepribadian Muslim pada Anak (Studi kasus di MI Islamiyah Kedungwaru, 

Kedunggalar Ngawi Tahun Pelajaran 2012/2013)”. Adapun hasil penelitian 

ini yaitu: 1) hal yang melatarbelakangi orang tua dalam pembinaan 

penanaman kepribadian muslim pada anak di MI Islamiyah Kedungwaru, 

Kedunggalar Ngawi diantaranya: agar beriman kepada Allah, berakhlak 

mulia, tertanam aqidah yang kuat sejak dini, jujur, sholeh, dan berbakti 

kepada orang tua. 2) cara orang tua dalam menanamkan kepribadian muslim 

pada anak di MI Islamiyah Kedungwaru, Kadunggalar Ngawi yaitu 

keteladanan, pembiasaan, nasehat, ganjaran dan hukuman. 3) problematika 

yang dihadapi orang tua dalam proses menanamkan kepribadian muslim 

anak di MI Islamiyah Kedungwaru, Kadunggalar Ngawi yaitu lingkungan 

pergaulan yang kurang baik dan tidak membiasakan nilai-nilai agama sejak 

kecil. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fresilia Dwi Lestari tahun 2016 di STAIN 

Ponorogo, yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai Keagamaan pada Anak 

Usia Sekolah Dasar di Lingkungan Keluarga Desa Tahunan Baru 



 

 

Tegalombo Pacitan”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) proses 

penanaman nilai-nilai keagamaan dilakukan dengan cara menanamkan nilai 

keagamaan sejak anak berusia dini seperti dikenalkan tentang pengertian 

keagamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, melatih anak 

dalam kegiatan sehari-hari seperti mengajari mereka salat, wudhu, adzan, 

sopan santun, sedekah, dan mengikutkan anak dalam kegiatan keagamaan 

(TPA), 2) metode yang digunakan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan 

pada anak usia sekolah dasar yaitu metode pembiasaan, metode kisah 

Qur’ani, metode keteladanan, metode pemberian ganjaran, dan metode 

nasihat. 3) materi-materi keagamaan yang diajarkan pada anak usia sekolah 

dasar yang mencakup tiga pokok ajaran agama yaitu aqidah, ibadah, dan 

akhlak . 

Antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat persamaan 

dan perbedaan. Sebagaimana dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan 

No Judul Persamaan Perbedaan  

1. Peranan orang tua dalam 

mengembangkan 

religiusitas anak di Desa 

Bangunsari Kecamatan 

Mejayan, Kabupaten 

Madiun Provinsi Jawa 

Timur. 

Fokus 

permasalahan 

sama-sama 

meneliti 

tentang sikap 

religius anak. 

Metode atau teknik 

pengumpulan data 

yang digunakan pada 

penelitian di 

samping yaitu: 

observasi, 

wawancara,dokumen

tasi dan metode atau 

teknik pengumpulan 

data yang peneliti 



 

 

gunakan yaitu: 

observasi dan 

wawancara 

2. Upaya orang tua dalam 

menanamkan kepribadian 

muslim pada anak (studi 

kasus di MI Islamiyah 

Kedungwaru, Kedunggalar 

Ngawi Tahun Pelajaran  

2012/2013.  

Sama-sama 

menggunakan 

metode atau 

teknik 

pengumpulan 

data observasi 

dan 

wawancara. 

Fokus pemasalahan 

di samping terkait 

menanamkan 

kepribadian muslim 

anak, dan fokus 

permasalahan yang 

peneliti lakukan 

terkait sikap religius 

siswa di rumah. 

3. Penanaman nilai-nilai 

keagamaan pada anak usia 

sekolah dasar di 

Lingkungan Keluarga 

Desa 

Tahunan Baru Tegalombo 

Pacitan. 

Sama-sama 

menggunakan 

metode atau 

teknik 

pengumpulan 

data observasi 

dan 

wawancara. 

Fokus pemasalahan 

di samping terkait 

menanamkan nilai-

nilai keagamaan 

anak, dan fokus 

permasalahan yang 

peneliti lakukan 

terkait sikap religius 

siswa di rumah 

 

B. Landasan Teori 

1. Orang Tua 

a. Pengertian orang Tua 

Menurut Ngalim Purwanto orang tua adalah orang yang sudah di 

kodrat-Nya yang terdiri Ayah dan Ibu untuk memberikan tanggung 

jawab kepada anaknya. Oleh karena itu kasih sayang orang tua terhadap 

anak-anak hendaknya kasih sayang sejati dan tulus. Yang berarti pula 

orang tua mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak. Jadi 



 

 

pengertian orang tua adalah ayah dan ibu yang sudah memberikan 

tanggung jawabnya kepada anaknya demi masa depannya.
18

 

Bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk 

serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologis maupun 

fisiologis. Kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan 

mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai 

dengan tujuan hidup manusia. Peranan orang tua dalam pendidikan 

keluarga adalah membutuhkan suasana kondusif untuk tumbuh kembang 

anak atas kebebasannya dalam mencapai kemandirian. 

b. Hal yang Melatarbelakangi Orang Tua dalam Pendidikan Anak 

 Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama. 

Tempat anak didik pertama menerima pendidikan dan bimbingan orang 

tuanya. Di dalam keluargalah tempat meletakkan dasar-dasar 

kepribadian muslim pada usia yang masih muda, karena anak lebih peka 

terhadap pengaruh dari pendidiknya (orang tua). Orang tua memegang 

peranan penting dalam membentuk kepribadian anak. Anak dilahirkan 

dalam keadaan suci adalah menjadi tanggung jawab orang tua untuk 

medidiknya.
19

 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih 
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sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama 

maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang 

kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota 

masyarakat yang sehat. 

 Keluarga juga dipandang sebagai instusi (lembaga) yang dapat 

memenuhi kebutuhan insani (manusiawi) terutama kebutuhan bagi 

pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Apabila 

mengaitkan peranan keluarga dengan upaya memenuhi kebutuhan 

individu dari Maslow, maka keluarga merupakan lembaga pertama yang 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui perawatan dan perlakuan 

yang baik dari orangtua, anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasarnya, baik fisik-biologis maupun sosio-psikologisnya. Apabila anak 

telah memperoleh rasa aman, penerimaan sosial dan harga dirinya, maka 

anak dapat memenuhi kebutuhan tertingginya, yaitu perwujudan diri 

(self-actualization).
20

 

c. Fungsi Keluarga 

Fungsi keluraga ini dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-

fungsi berikut: 

1) Fungsi Biologis 

Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang 

memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi para 

anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. 
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2) Fungsi Ekonomis 

Keluarga (dalam hal ini ayah) mempunyai kewajiban untuk 

menafkahi anggota keluarganya (istri dan anak). 

3) Fungsi Pendidikan (Edukatif) 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan 

utama bagi anak. 

4) Fungsi Sosialisasi 

Keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang 

mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam 

masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya. 

5) Fungsi Perlindungan (Protektif) 

Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota 

keluarganya dari gangguan, ancaman, atau kondisi yang 

menimbulkan ketidaknyamanan (fisik dan psikologis) para 

anggotanya. 

6) Fungsi Rekreatif 

Keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan yang 

memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan, dan penuh 

semangat bagi anggotanya. 

 

 

 



 

 

7) Fungsi Agama (Religius) 

Keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak 

agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar.
21

 

d. Peran Orang Tua 

Menurut Gunadi seperti yang dikutip oleh Arismantoro, ada tiga 

peran utama yang dapat dilakukan ayah-ibu dalam mengembangkan 

karakter anak, yaitu sebagai berikut: 

1) Berkewajiban menciptakan suasana yang hangat dan tentram. 

Tanpa ketentraman, akan sukar bagi anak untuk belajar apapun dan 

anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan jiwanya. 

Ketegangan atau ketakutan adalah wadah yang buruk bagi 

perkembangan karakter anak. 

2) Menjadi panutan yang positif bagi anak sebab anak belajar 

terbanyak dari apa yang dilihatnya bukan dari apa yang 

didengarnya. Karakter orang tua yang diperlihatkan melalui 

perilaku nyata merupakan bahan pelajaran yang akan diserap. 

3) Mendidik anak, artinya mengajarkan karakter yang baik dan 

mendisiplinkan agar anak berperilaku sesuai dengan apa yang telah 

diajarkan.
22
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e. Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak 

1) Menyayangi anak, bukan memanjakannya 

Kita melihat orang tua begitu berlebihan dalam menyayangi 

anaknya, hingga terperosok pada sikap memanjakannya. Padahal, 

jika anak hidup dalam suasana kemanjaannya, ia akan belajar 

mementingkan dirinya sendiri atau egois. Sebaliknya, jika ia hidup 

dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang, ia akan merasa 

aman dan belajar percaya diri. 

2) Membuat komitmen untuk pengasuhan yang baik 

Buatlah komitmen untuk berusaha menjaga dua hubungan 

utama, hubungan anak dengan suami. Hal yang paling berharga 

yang bisa diberikan kepada anak adalah suasana rumah yang 

harmonis, yang hanya bisa didapatkan dengan landasan pernikahan 

yang saling merhormati dan selalu bermusyawarah dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

3) Menciptakan suasana yang damai di dalam kandungan 

Biarpun calon bayi masih di dalam kandungan, ia sudah 

mempunyai kepekaan terhadap lingkungannya. Untuk itu, 

sebaiknya seorang ibu yang sedang hamil tidak boleh stress, 

mengupayakan pikiran tetap rileks, banyak berdoa, menumbuhkan 



 

 

sikap tawakal yang tinggi kepada Tuhan. Barang siapa yang 

bertawakal kepada Allah, Dia akan mencukupinya.
23

 

4) Menyambut kehadiran bayi dengan persiapan mental 

Orang tua perlu menyiapkan fisik, mental, dan lingkungan 

untuk menyambut kehadiran bayi. Ibu yang selalu siap siaga akan 

tahu tanda-tanda yang disampaikan oleh si jabang bayi dari dalam 

rahimnya sehingga ia menjadi lebih waspada. 

5) Menyusui anak dengan ASI 

Ibu yang menyusui sendiri bayinya hakikatnya sedang 

merajut ikatan emosional antara dirinya dan sang bayi. Sang ibu 

menjadi lebih terlatih untuk mengenali kamauan bayinya karena 

kebiasaan menyusui. Ketika anak beranjak remaja, sang ibu juga 

mampu memahami harapan anaknya 

6) Menyapih setelah anak genap berumur dua tahun 

Menyapih anak merupakan pelatihan kemandirian bagi 

anak. Karena itu penyapihan tidak seharusnya diartikan negatif. 

Sebab, manusia akan selalu mengalami penyapihan dalam 

kehidupannya: disapih dari kandungan, disapih dari ASI, dari susu 

botol, dari tempat tidur orang tuanya, dari rumah untuk sekolah, dan 

seterusnya
24
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7) Merespon tangisan bayi 

Biasanya bayi menangis untuk mengungkapkan keinginan 

dan perasaannya. Karena itu, orang tua harus tanggap terhadap 

tangisan bayinya. Tangisan bayi disambut oleh tangan sang ibu 

merupakan jaringan komunikasi yang tercipta di antara anak dan 

ibu. 

8) Pola tidur bayi 

Bayi sering membuat orang tua bertanya-tanya tentang pola 

tidurnya. Ada bayi yang diletakkan di kasur saja langsung tidur 

lelap, ada yang harus digendong, ada yang suka diayun, ada yang 

suka ditepuk-tepuk, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang ibu 

harus terbuka oleh setiap kemungkinan tersebut dan menyesuaikan 

diri dengan kebiasaan bayi. 

9) Sikap bijak dalam mendidik anak 

Anak sesungguhnya amanah Allah yang dititipkan kepada 

orang tua. Orang tua harus sungguh-sungguh dalam mendidik, 

membimbing dan memotivasi mereka. Berhasil tidaknya proses 

pendidikan anak juga bergantung pada sikap bijak orang tua dalam 

mendidiknya.
25
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10) Menjadi ibu ideal di mata anak 

Menjadi ibu ideal di mata anak tidak mempunyai ukuran 

yang jelas. Namun, bagi seorang wanita atau ibu, predikat itu tentu 

menjadi dambaan. Sebab ibu merupakan sekolah pendidik pertama 

yang dikenal anak. 

Ada beberapa ciri ibu ideal di mata anak, antara lain: 

memiliki kepribadian yang menarik, terlihat muda, berperilaku 

baik, punya pengertian, perhatian dan simpati, jujur, adil, toleran, 

menjaga wibawa, dan selalu siap membantu anak 

11) Membangun komunikasi efektif dengan anak. 

Komunikasi orang tua dan anak harus dibangun atas dasar 

kebutuhan kasih sayang antar kedua belah pihak. Kebutuhan ini 

dapat diaplikasikan setiap saat sepanjang komunikasi efektif bagi 

keduanya. Situasi dan kondisi yang efektif untuk membangun 

komunikasi orang tua dan anak sebagai berikut: saat makan 

bersama, saat berlibur bersama, saat berkumpul di rumah, 

menegakkan salat dan amar ma‟ruf nahi munkar, sabar menghadapi 

ujian, larangan bersikap sombong, sikap sederhana dan bersahaja, 

jangan menghukum fisik anak, menciptakan keluarga yang 

harmonis, dan menjaga kesehatan jasmani-rohani anak sejak dini.
26
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f. Tanggung Jawab Orang Tua 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam 

bentuk yang bermacam-macam. Secara garis besar, bila dibutiri, amka 

tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah bergembira 

menyambut kelahiran anak, memberi nama yang baik, memperlakukan 

dengan lembut dan penuh kasih sayang, menanamkan rasa cinta sesama 

anak, memberika pendidikan akhlak, menanamkan aqidah tauhid, 

melatih anak mengerjakan salat, berlaku adil, memperhatikan teman 

anak, menghomati anak, memberi hiburan, mencegah perbuatan bebas, 

menjauhkan anak dari hal-hal porno (baik pornoaksi maupun 

pornografi), menempatkan dalam lingkungan yang baik, 

memperkenalkan kerabat kepada anak, mendidik bertetangga dan 

bermasyarakat.
27

 

Konteksnya dengan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan 

maka orang tua adalh pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Bagi 

anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai 

model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak 

dalam keluarga. Sikap dan perilaku orang tuaharus mencerminkan 

akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada orang 
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tua agar selalu mengajarkan sesuatu yang baik-baik saja kepada anak 

mereka.
28

 

g. Cara mendidik anak dalam Islam 

Pola atau pendidikan agama Islam pada dasarnya mencontoh 

pola perilaku Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga dan 

sahabatnya. Karena segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 

SAW merupakan manifestasi dari kandungan Al-Qur’an. Adapun pada 

pelaksanannya, Nabi memberikan kesempatan pada para pengikutnya 

untuk mengembangkan cara sendiri selama cara tersebut tidak 

bertetantangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang 

dilakukan oleh Nabi. Adapun pendidikan Qur’ani yang dapat dilakukan 

dalam pendidikan agama dalam keluarga sebagai berikut: 

1) Pendidikan Keteladanan 

Yaitu suatu pola atau metode pendidikan dengan cara 

memberikan contoh yang baik kepada anak didik, baik dalam 

ucapan maupun perbuatan yang diterapkan Rasulullah SAW dan 

dianggap paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan 

menyampaikan misi dakwahnya. Sebagai umat Islam, sudah 

seharusnya mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, karena 

dalam dirinya telah ada keteladanan yang mencerminkan ajaran Al-

Qur’an 
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2) Pendidikan dengan adat kebiasaan 

Setiap manusia yang dilahirkan membawa potensi, salah 

satunya berupa potensi beragama. Potensi beragama ini terbentuk 

pada diri anak (manusia) melalui 2 (dua) faktor, yaitu faktor 

pendidikan Islam yang utama dan faktor pendidikan lingkungan 

yang baik. Faktor pendidikan Islam yang bertanggung jawab penuh 

adalah bapak ibunya. Ia merupakan pembentuk karakter anak. 

3) Pendidikan dengan nasihat 

Pemberi nasihat seharusnya orang yang berwibawa di mata 

anak. Pemberi nasihat dalam keluarga tentunya sendiri selaku 

pendidik bagi anak. Anak akan mendengarkan nesehat tertentu, 

apabila pemberi nasehat saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan 

keteladanan yang baik. Anak tidak akan melaksanakan nasehat 

tersebut apabila didapatinya pemberi nasehat tersebut juga tidak 

melaksanakannya. Anak tidak butuh segi teoritis saja, tapi segi 

praktislah yang akan mampu memberikan pengaruh bagi diri anak. 

Dalam penyajian atau memberikan nasihat itu ada pembagiannya, 

yaitu: 

a. Menyeru untuk memberikan kepuasan dengan kelembutan dan 

penolakan 

b. Metode cerita dengan disertai tamsil ibarat dan nasihat 



 

 

c. Pengarahan melalui nasihat
29

 

4) Pendidikan dengan perhatian 

Orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan anaknya, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan 

yang berbentuk rohani. Di antara kebutuhan anak yang bersifat 

rohani adalah anak ingin diperhatikan dalam perkembangan dan 

pertumbuhannya. Pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, 

memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam 

pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, di 

samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya 

hasil ilmiahnya.
30

 

5) Pendidikan dengan memberikan hukuman 

Hukum diberikan, apabila metode-metode yang lain sudah 

tidak dapat merubah tingkah laku anak, atau dengan kata lain cara 

hukuman merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pendidik, 

apabila ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Sebab hukuman merupakan tidakan tegas untuk mengembalikan 

persoalan di tempat yang benar.
31
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2. Sikap Religius 

a. Pengertian Sikap Religius 

Mengikuti penjelasan intelektual muslim Nurcholis Majid dalam 

Ngainun Naim. Agama sendiri bukan hanya kepercayaan kepada yang 

ghaib dan melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama adalah 

keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi 

memperoleh ridho Allah, agama, dengan kata lain, meliputi keseluruhan 

tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (berakhlak 

karimah), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung 

jawab pribadi di hari kemudian. Dalam hal ini, agama mencakup 

totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dilandasi 

dengan iman kepada Allah, sehingga seluruh tingkah lakunya 

berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak karimah yang 

terbiasa dalam pribadi dan perilakunya.
32

 

Muhaimin seperti yang dikutip Ngainun Naim berpendapat 

bahwa kata religius memang tidak selalu identik dengan kata agama, 

kata religius lebih tepat diterjemahkan sebagai keberagaman. 

Keberagaman lebih melihat aspek yang sedikit banyak merupakan 

misteri bagi orang lain karena menapaskan intimitas jiwa cita rasa yang 

mencakup totalitas ke dalam pribadi manusia, dan bukan pada aspek 
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yang bersifat formal. Namun demikian keberagaman dalam konteks 

character building sesungguhnya merupakan manifestasi lebih 

mendalam atas agama dalam kehidupan sehari-hari.
33

 

Terdapat beberapa sikap religius yang tampak dalam diri 

seseorang dalam menjelaskan tugasnya: 

1) Kejujuran 

Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah dengan 

selalu berkata jujur. Mereka menyadari, justru ketidakjujuran 

kepada pelanggan, orang tua, pemerintah dan masyarakat, pada 

akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam 

kesulitan yang berlarut-larut. Total dalam kejujuran menjadi solusi, 

meskipun kenyataan begitu pahit. 

2) Keadilan 

Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu 

bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat terdesak sekalipun, 

mereka berkata,”pada saat saya berlaku tidak adil, berarti saya telah 

menganggu keseimbangan dunia”. 

3) Bermanfaat bagi orang lain 

Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang 

tampak dari diri seseorang. Sebaik-baik manusia adalah manusia 

yang paling bermanfaat bagi orang lain. 
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4) Rendah hati 

Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong, mau 

mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan 

atau kehendaknya. Dia tidak merasa bahwa dirinyalah yang selalu 

benar mengingat kebenaran juga selalu ada pada diri orang lain. 

5) Bekerja efisien 

Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada 

pekerjaan saat itu dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan 

selanjutnya. Mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan santai 

namun mampu memusatkan perhatian mereka saat mereka belajar 

dan bekerja. 

6) Visi ke depan 

Mereka mampu mampu mengajak orang ke dalam angan-

angannya kemudian menjabarkan begitu rinci dan cara-cara untuk 

menuju kesana. Tetapi pada saat yang sama ia dengan mantap 

menatap realitas masa kini. 

7) Disiplin tinggi 

Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari 

semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari 

keharusan dan keterpaksaan. Mereka beranggapan bahwa tindakan 

yang berpegang teguh pada komitmen untuk kesuksesan diri sendiri 



 

 

dan orang lain adalah hal yang dapat menumbuhkan energi tingkat 

tinggi. 

8) Keseimbangan 

Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga 

keseimbangan hidupnya, khususnya empat aspek inti dalam 

kehidupannya, yaitu: keintiman, pekerjaan, komunitas, dan 

spiritualitas.
34

 

Menurut sifat hakiki manusia adalah makhluk yang beragama 

(homo religius), yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk 

memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari 

agama sekaligus menjadikan agama itu sebagai pedoman dalam 

perilakunya. Dapat juga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang 

memiliki motif agama, rasa keagamaan, kemampuan untuk memahami 

dan mengamalkan nilai-nilai agama.
35

 

Manusia pada dasarnya dalam keadaan fitroh (yaitu bertauhid 

pada Tuhan). Hanya pada perkembangannya sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan hidup yang akan menentukan manusia tetap pada fitrohnya 

atau sebaliknya. Contoh yang sangat berpengaruh adalah lingkungan 

keluarga di mana di dalamnya ada orang tua dan sebagainya. Jika orang 

                                                           
34

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Pengembangan Tradisi Keagamaan 

di Perguruan Tinggi Islam (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 39-41. 
35

 Syamsu Yusuf & A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2008), 135. 



 

 

tua (keluarga) memberikan pelajaran, bimbingan, dan ketauladanan 

yang baik (uswah hasanah) dalam mengamalkan nilai-nilai agama, 

maka anak akan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia 

dan berbudi pekerti luhur (akhlakul karimah), dan sebaliknya apabila 

lingkungan bersikap masa bodoh atau bahkan tidak memperdulikan 

agama, dapat dipastikan anak akan menjadi tuna agama dan perilakunya 

mengikuti hawa nafsunya saja. Seperti halnya fitrah manusia untuk 

beragama, maka hawa nafsu pun merupakan potensi yang melekat pada 

individu manusia. Keberadaan hawa nafsu di samping memberi manfaat 

juga dapat melahirkan madhorot. Kondisi ini terjadi jika nafsu tidak 

dikendalikan.
36

 

Kemampuan individu (anak) untuk dapat mengembangkan 

potensi taqwa tidak terjadi secara otomatis/berkembang dengan 

sendirinya, tetapi memerlukan bantuan orang lain, yaitu melalui 

pendidikan agama (bimbingan, pengajaran dan pelatihan) terutama dari 

orang tua sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. 

Di sini tampak jelas betapa pentingnya suatu bimbingan terhadap 

pengembangan potensi religius pada anak. Dengan mengamalkan ajaran 

agama yang telah berkembang melalui bimbingan tersebut, berarti 

manusia telah mewujudkan hakikatnya yaitu sebagai „abdullah dan 
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khalifah di bumi, keduanya sangat penting peranannya untuk 

mewujudkan hablum minallah dan hablum minannas.
37

 

Tuhan mempercayakan kepada manusia untuk menjadi khalifah 

(pemimpin di atas bumi). Terutama pemimpin terhadap dirinya sendiri, 

hal ini adalah sangat mendasar sebab apabila manusia tidak mampu 

memimpin dirinya sendiri, maka akan hancur kehidupan manusia dah 

hanya akan mengikuti hawa nafsu sendiri saja. 

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan mulia di 

antara makhluk-makhluk lain. Kemulian dan kesempurnaan itu tidak 

boleh dibiarkan begitu saja, harus diarahkan dan dibimbing ke arah yang 

positif. Pembiaran/ketidakpedulian terhadap hal tersebut justru akan 

mengarahkan perkembangan manusia ke hal-hal yang negatif. Apabila 

kenegatifan itu sudah merajalela maka sudah dapat dipastikan manusia 

akan kacau dan terjebak dalam nafsu-nafsu kemungkaran.
38

 

Nilai religius bersumber dari agama dan mampu merasuk ke 

dalam intimitas jiwa. Nilai religius perlu ditanamkan dalam lembaga 

pendidikan untuk membentuk budaya religius yang mantap dan kuat di 

lembaga pendidikan tersebut. Di samping itu, penanaman nilai religus 
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ini perting dalam rangka untuk memantapkan etos kerja dan etos ilmiah 

seluruh civitas akademi.
39

 

b. Nilai Sikap Religius 

1) Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari 

bahasa Arab, yaitu dari masdar „abada yang berarti khidmat kepada 

Tuhan, taat mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya. 

Nilai ibadah perlu ditanamkan kepada diri seorang anak didik, agar 

anak didik menyadari pentingnya beribadah kepada Allah SWT 

bahkan penanaman nilai ibadah tersebut hendaknya dilakukan 

ketika anak masih kecil dan berumur 7 (tujuh) tahun, yaitu ketika 

terdapat perintah kepada anak untuk menjalankan shalat. 

2) Nilai Ruhul Jihad 

Ruhul Jihad artinya adalah jiwa yang mendorong manusia 

untuk bekerja atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Hal ini 

didasari adanya tujuan hidup manusia yaitu hablum minallah, 

hablum minannas, hablu min al-„alam. 

3) Nilai Akhlak dan Kedisiplinan 

Akhlak merupakan bentuk jama’ dari khuluq, artinya 

perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan. Akhlak adalah 
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keadaan jiwa manusia yang menimbulkan perasaan tanpa melalui 

pemikiran dan pertimbangan yang diterapkan dalam perilaku dan 

sikap sehari-hari. Berarti akhlak adalah cerminan keadaan jiwa 

seseorang. Apabila akhlaknya baik, maka jiwanya juga baik dan 

sebaliknya, bila akhlaknya buruk maka jiwanya buruk.  

4) Keteladanan 

Nilai keteladanan ini tercermin dari perilaku orang tua. 

Keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan 

dan pembelajaran. Orang tua sudah seharusnya memiliki sifat 

mampu melepaskan diri dari kungkungan cinta dunia dan ambisi 

kuasa, berhati-hati dalam mendidik diri sendiri, menyedikitkan 

makan, tidur, dan bertutur kata. Jika orang tua memiliki sifat seperti 

yang dikatakan di atas, maka orang tua menjadi figur sentral bagi 

keluarganya dalam segala hal. Dari sinilah, proses interaksi dalam 

keluarga antara orang tua dan anak akan lebih efektif.
40
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri Manisrejo Madiun 

Berdirinya MIS Fathul Ulum di Manisrejo merupakan hasil 

perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar dari tokoh-tokoh serta 

warga masyarakat setempat, hal ini terbukti bahwa sebelum berdirinya 

MIS Fathul Ulum secara resmi, pelaksanaan pendidikan berlangsung di 

rumah-rumah penduduk yang merelakan tempatnya digunakan untuk 

kepentingan pendidikan demi memajukan sumber daya manusia warga 

masyarakat setempat. 

Kemudian atas prakarsa tokoh umat Islam  dan warga masyarakat 

yang pada waktu itu dipimpin oleh Kepala KUA Manisrejo bapak Umar 

Suyud serta  atas kebaikan hati bapak Sukadi yang telah memberikan 

bantuan sebuah rumah, juga mendapatkan bantuan dari Bupati KDH Tk II 

kabupaten Madiun,  bapak Slamet Raharjo. maka pada tahun 1962 

 berhasil didirikan Madrasah Ibtidaiyah yang berdomisili diatas tanah 

wakaf (BKM) di bawah naungan yayasan “Fathul Ulum”. 

Dalam perkembangannya Madrasah ini cukup berliku-liku  hingga 

akhirnya pada tahun 1975/1976 Madrasah Ibtidaiyah ini diakui sebagai 



 

 

lembaga pendidikan Tingkat Dasar dilingkungan Departemen Agama 

Kota Madiun. 

Dalam usianya yang mencapai 47 tahun, MIS Fathul Ulum 

Manisrejo mampu menunjukkan pamornya yang menggembirakan, para 

siswa yang belajar di sana semakin meningkat dan lulusan yang 

diperolehnya juga menggembirakan hingga dapat menampung 452 siswa. 

Sesungguhnya jika tanah dan gedung tersedia Madrasah dapat 

menampung lebih banyak murid lagi, sehingga 3 tahun terakhir dalam 

penerimaan murid baru tidak tertampung semuanya. 

Mulai tahun 2003 yayasan Fathul Ulum menyerahkan pengelolaan 

Madrasah tersebut kepada Team Penegerian dan Pengelola MI Fathul 

Ulum Kandepag Kota Madiun, dengan diawali  rekomendasi dari 

berbagai pihak termasuk Wali Kota Madiun untuk proses penegerian. 

SK Penegerian  Menteri Agama RI Nomor 91 tahun 2009 tanggal 

19 Juni 2009 merupakan penguatan keberadaan MIN Manisrejo yang 

tahun ajaran 2010/2011 banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat 

dengan menerima 180 murid baru (5 kelas). 

Setelah proses penegerian MI antusias masyarakat untuk 

mempercayakan putra-putrinya ke MIN Manisrejo meningkat.  Untuk 

lebih jelasnya bisa melihat tabel di bawah ini. 

 



 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa dari Tahun Pelajaran 2011/2012 sampai 2017/2018 

Tahun Pelajaran Jumlah Siswa 

Laki-laki Perempuan Total 

2011/2012 369 414 783 

2012/2013 316 363 679 

2013/2014 423 475 898 

2014/2015 478 524 1002 

2015/2016 531 570 1001 

2016/2017 531 592 1123 

2017/2018 530 605 1135 

 

Hampir sembilan tahun MIN Manisrejo menjadi madrasah negeri, 

akhirnya berubah menjadi MIN 2 Kota Madiun. Perubahan nama ini 

dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

673 Tahun 2016  tentang: Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, 

Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di 

Provinsi Jawa Timur.  

2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Madiun 

Visi: 

Terwujudnya generasi Islami yang berprestasi dan berwawasan  

lingkungan. 

Misi: 



 

 

Untuk mewujudkan misi tersebut MIN Manisrejo Madiun 

menetapkan misi sebagai berikut: 

a. Menciptakan suasana madrasah yang Islami dan mencintai 

lingkungan. 

b. Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan 

dan Inovatif (PAKEMI) dan mendayagunakan lingkungan 

madrasah. 

c. Menggali dan mewadahi potensi murid secara optimal baik imtaq 

maupun iptek yang berprestasi dan berkarakter 

d. Menerapkan manajemen partisipatif dengan stakeholders dan 

mengupayakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

e. Mengupayakan pelestarian lingkungan hidup. 

f. Mencegah tejadinya pencemaran lingkungan hidup. 

g. Melakukan kegiatan yang dapat mencegah kerusakan lingkungan. 

3. Sarana dan Prasarana Madrasah 

Keadaan sarana dan prasarana secara keseluruhan di MIN 

Manisrejo Madiun ini masih baik. Madrasah ini terdiri dari 32 ruang 

kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang TU, 2 ruang guru, 1 ruang 

perpustakaan, 2 ruang laboraturium, 1 musholla, 14 ruang WC, 2 ruang 

gudang. 

 

B. Deskripsi Data 



 

 

 Untuk mengetahui sejauh mana peran orang tua dalam membentuk sikap 

religius siswa MIN Manisrejo ketika di rumah, peneliti melakukan wawancara 

dengan perwakilan wali murid: 

 

1. Sikap religius siswa MIN Manisrejo Madiun 

Berdasarkan hasil wawancara yang ada, sikap religius siswa MIN 

Manisrejo sudah sangat baik, mereka sudah mampu melaksanakan salat 5 

waktu tanpa disusruh. Dan mereka juga sudah dapat menghafal doa-doa 

harian. Ada pula yang sudah menghafal hadist-hadist pendek Seperti 

kutipan wawancara dengan Ibu Milub wali murid kelas I MIN Manisrejo 

Madiun dalam petikan wawancara berikut: 

Alhamdulillah anak saya akhaknya sudah baik mbak, salat 

juga sudah bisa berangkat sendiri, sudah hafal-hafal hadist 

yang tidak panjang-panjang bacaannya, wudhu juga 

gerakannya tidak kebalik-kebalik. Saya juga beli hadist doll 

mbak. Itu kayak boneka bisa disetel hadis-hadist dan beserta 

cerita-cerita Nabi dan Rasul juga mbak
41

 

 

Selain gerakan wudhu dan bacaan salat namun juga diajarkan untuk 

salat secara berjamaah di Masjid. Seperti yang dituturkan Bapak Rahmat 

selaku wali murid perwakilan dari kelas 2 

Anak saya kalau Subuh dan Magrib alhamdulillah sudah di 

Masjid mbak. Dulu awalnya juga sulit apalagi Subuh kan 

masih ngantuk. Jangankan anak kecil, kita yang sudah dewasa 

kadang juga males ya mbak. Tapi mau bagaimana lagi, 
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sebagai orang tua kalau tidak dipaksa ya tidak baik juga buat 

anaknya.
42

 

 

Selain salat bejamaah di Masjid siswa juga diajarakan mengaji di 

rumah maupun di tempat TPA lingkungan mereka tinggal. Namun ada 

juga beberapa orang tua yang mendatangkan guru secara privat di rumah 

karena memang di lingkungan rumah orang tua tersebut tidak ada. Seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Agus wali murid perwakilan dari kelas III 

Selain di sekolah diajarkan wudhu, salat berjamaah, dan 

mengaji. Di rumah juga saya suruh mengaji mbak. Tapi tidak 

di masjid karena memang tidak ada TPA nya. Jadi saya 

mendatangkan guru privat ke rumah. Tidak setiap hari 

memang tapi ya alhamdulillah bisa mengajinya sudah baik.
43

 

 

Selain wudhu, salat, menghafal doa-doa harian dan hadist-hadist-

hadist pendek yang diajarkan di rumah dan di sekolah, tidak lupa orang 

tua juga menanamkan akhlakul karimah yang kuat sejak mereka kecil. 

Agar mereka tidak terpengaruh lingkungan negatif dan anak dapat 

membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti yang 

dituturkan bapak Ibnu selaku perwakilan wali murid kelas IV 

Yang pertama saya tanamkan pada anak tentang pendidikan 

anak adalah akhlak yang baik mbak tentunya. Karena akhlak 

itu kalau tidak dipupuk dari kecil akan sangat sulit diajarkan 

kepada anak. Ya paling tidak dimulai dari kalau dipanggil 

sama orag tuanya jangan menyaut dengan panggilan yang 

tidak enak didengar. Harus sopan dan pake kromo inggil.
44

 

 

                                                           
42

 Lihat transkip wawancara 01/W/11-IV/2018 pada lampiran laporan hasil penelitian ini.  
43

 Lihat transkip wawancara 03/W/11-IV/2018 pada lampiran laporan hasil penelitian ini. 
44

 Lihat transkip wawancara 04/W/11-IV/2018 pada lampiran laporan hasil penelitian ini. 



 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap 

religius siswa di MIN Manisrejo sudah baik. Karena dari pihak orang tua 

juga mengimbangi kegiatan keagamaan di sekolah ketika siswa berada di 

rumah. 

 

2. Peran Orang Tua dalam Membentuk Sikap Religius Anak di Rumah 

Mengingat tugas dan mendidik anak-anak dibebankan tanggung 

jawabnya pada orang tua dan juga menjadi amanat dari Allah SWT maka 

sudah sangat jelas bahwa peran orang tua sangat penting dalam 

membentuk sikap dan perilaku anak-anak ketika di rumah. Ibu  Milub 

memaparkan pada wawancara sebagai berikut: 

Menurut saya sudah jelas ya mbak kalau orang tua merupakan 

pembentuk sikap anak pertama kali. Apalagi anak-anak kalu 

masih usia sekolah hanya melihat apa yang dilihat dan 

mendengar apa yang didengar. Dan itensitas anak ketika di 

rumah lebih lama daripada di sekolah, oleh karena itu, maka 

orang tua berperan sangat penting dalam membentuk sikap 

perilaku anak-anaknya.
45

 

 

Selain sikap dan perilaku anak yang dibentuk pertama kali di 

rumah, anak juga ikut andil dalam pergaulan di sekitar lingkungannya. 

Dan orang tua juga harus selalu mengawasi pergaulan anak ketika di 

rumah. Seperti yang dijelaskan oleh pak Agus sebagai berikut: 

Anak saya kalau di rumah mainnya ya sama tetangga sekitar 

aja mbak. Jarang kalau jauh-jauh, karena sudah capek dengan 
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kegiatan di sekolah dan lesnya. Meskipun begitu, sebagai 

orang tua tetap mengawasi ya mbak. Ya mbak kan tahu 

sendiri seperti apa pergaulan anak jaman sekarang, anak SD 

yang merokok saja sudah banyak. Jadi meskipun bermain 

harus tetap dalam pengawasan kami.
46

 

 

Orang tua juga berperan penting pada pembinaan iman dan tauhid 

kepada Allah SWT agar anak dapat menjalankan segala perintah Allah 

dan menjauhi larangannya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rahmat 

sebagai berikut: 

Iman kepada Allah sudah diajarkan dari kecil mbak. Karena 

kalau tidak dibiasakan maka ketika besar akan sulit diajari. 

Karena zaman sudah berbeda maka penanaman iman kepada 

Allah dan lainnya sudah dari belum kecil saya terapkan.
47

 

 

Namun dari semua yang diajarkan kepada anak yang paling penting 

adalah penanaman akhlak dan perilaku anak selama di sekolah maupun di 

rumah. Karena bagaimanapun orang tua sudah mengajarkan berbagai 

nilai pendidikan agama bila tidak diimbangi dengan penguatan akhlak 

sehari-hari maka akan percuma saja. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Ibnu sebagai berikut: 

Akhlak adalah hal penting dalam kehidupan anak jika anak 

tidak memiliki akhlak baik sampai besar akan sangat susah 

diatur mbak. Sebagai orang tua tentu sebisanya memberikan 

contoh yang baik pada anak-anak tentang sikap dan perilaku 

yang baik. Seperti anak sulung yang dipanggil dengan sebutan 

mas atau mbak untuk memberikan contoh pada adik agar 
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menghormati yang lebih tua. Dan memanggil sebutan adek 

agar si sulung bisa meghargai adiknya.
48

 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

orang tua dalam membentuk sikap religius anak ketika di rumah sangatlah 

penting karena orang tua adalah pendidikan pertama yang didapatkan 

oleh anak. 

3. Upaya yang dilakukan Orang Tua untuk Membentuk Sikap Religius 

Anak di Rumah 

Setiap individu ataupun orang tua tentu memiliki cara atau metode 

tersendiri dalam mendidik anaknya. Seperti yang menanamkan hafalan 

doa-doa harian setiap akan melaksanakan kegiatan. Hal tersebut 

dipaparkan oleh ibu Milub 

Selain gerakan wudhu beserta bacaannya saya juga sering 

mengajarkan doa-doa harian mbak. Mudah-mudahan bisa 

terus dilaksanakan sampai besar nanti melihat semakin kesini 

kok semakin amburadul zamannya. Ya paling tidak setiap 

apapun yang dilakukan selalu diawali dengan bismillah.
49

 

 

Namun tidak banyak orang tua yang memberikan hukuman pada 

anaknya apabila tidak melakukan kewajibannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Agus dalam wawancara sebagai berikut: 

Bagi saya hukuman adalah untuk membuat jera mbak. Namun 

saya tidak pernah menggunakan kekerasan fisik dalam bentuk 

apapun kepada anak saya. Hanya memberi peringatan agar 

tidak mengulanginya lagi. Namun jika anak saya sudah sangat 
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di luar kendali, yang saya dan ibunya lakukan adalah 

mendiamkannya agar anak saya merenung atas 

kesalahannya.
50

 

 

Selain memberi penghargaan ataupun hukuman kepada anak selama 

di rumah. Orang tua jug sepatutnya memberikan evaluasi atas yang 

dikerjakan anak selama dia belajar. Seperti yang dipaparkan bapak Ibnu 

dalam wawancara sebagaimana berikut: 

Saya setiap 6 bulan sekali setelah anak-anak ujian semester 

saya dan istri melakukan evaluasi pada anak-anak saya mbak. 

Saya suruh mereka melakukan gerakan wudhu beserta doa 

sebelum dan sesudah wudhu. Lalu melaksanakan salat dengan 

bacaan yang keras agar saya dan istri mengetahui letak 

kesalahan anak saya dalam bacaan salat. Alhamdulillah sejak 

mulai masuk kelas 1 semua anak-anak saya sudah hafal 

gerakan wudhu beserta doa-doanya dan gerakan salat dengan 

sempurna.
51

 

 

Ada juga orang tua yang menerapkan metode bererita kepada anak 

untuk menanamkan pendidikan agama dari kecil. Karena anak cenderung 

melakukan apa yang didengar dan dilihat. Seperti yang dilakukan oleh 

pak Rahmat seperti yang diungkapkan pada wawancara sebagai berikut: 

Cara saya menanamkan pendidikan agama pada anak sering 

ibunya menceritakan kisah-kisah Nabi kalau anak sudah 

bosan belajar mbak. Tapi yang sering ya ibunya soalnya 

telaten. Kalau saya ya jarang-jarang. Tapi kalau ada waktu ya 

saya juga melakukan seperti yang ibunya dilakukan.
52
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya 

yang dilakukan orang tua dalam membentuk sikap religius anak ketika 

dirumah sangatlah bermacam-macam sesuai kebutuhan setiap individu 

dan orang tua. Seperti contoh orang tua yang menanamkan lewat 

kebiasaan doa-doa harian setiap melakukan kegiatan, atau membacakan 

kisah-kisah Nabi, dan melakukan evaluasi pada anak untuk mengukur 

sejauh mana anak-anak paham atas kewajiban yang dilaksanakan selama 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA TENTANG PERAN ORANG TUA DALAM MEMBENTUK 

SIKAP RELIGIUS ANAK DI RUMAH (STUDI KASUS SISWA DI MIN 

MANISREJO MADIUN) 

 

A. Analisis tentang Sikap Religius Siswa di MIN Manisrejo Madiun 

Sikap religius anak ketika di rumah sejauh ini sudah baik. Di antaranya 

yaitu, anak sudah bisa mengerjakan salat 5 waktu dengan tepat waktu, 

menghafal gerakan wudhu dan urutan-urutannya, mengahafal doa-doa harian 

dan surat-surat pendek. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran keluarga 

terutama orang tua yang telah menanamkan sikap religius saat mereka masih 

kecil. Fatah Yasin mengatakan bahwa dalam keluarga anak pertama kali ada 

dan masuk sebagai peserta didik. Oleh karena itu dalam interaksi orang tua 

(ayah, ibu, semua yang ada dan semua yang ada dalam rumah tinggal keluarga) 

harus mampu menampilkan pola perilaku yang positif, karena dapat menjadi 

stimulus anak, terutama dalam etika berbicara (memberi pesan), bertingkah 

laku, dan lain sebagainya. Karena anak akan men-sugesti, me-imitasi dan 

mendemonstrasikan apa yang bisa ia lihat, lebih-lebih yang ia lihat itu 

datangnya dari dalam keluarga sendiri. Maka alternatifnya anak selalu diajak 



 

 

untuk menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, yang dimulai dari 

kehidupan interaksional dalam keluarga.
53

 

   Selain itu, sikap religius anak di rumah yaitu adalah anak mematuhi 

perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai orang tua tentunya harus 

memberikan pemahaman tentang perintah dan larangan Allah. Orang tua tentu 

berharap anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik 

untuk anak mereka. Orang tua sebagai fungsi pelindung tentu harus menjaga 

dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang 

mungkin timbul, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga. Fungsi 

ini juga dapat menangkal segala pengaruh kehidupan yang sesat pada masa kini 

dan mendatang. 

 Salah satu fungsi ibu di samping sebagai istri dari suaminya adalah 

sebagai pendidik atas anak-anaknya. Ibu tidak hanya berfungsi mengandung, 

melahirkan dan menyusui anaknya, tetapi lebih dari itu ia bersama suaminya 

berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya 

memiliki kepribadian yang mulia. Karena itu, rumah tangga merupakan 

lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam pendidikan anak agar 

tercipta anak-anak sebagai generasi yang memiliki akhlak mulia, terampil dan 

memiliki intelektualitas yang tinggi. 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan, maka orang tua terutama pihak ibu 

memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan pendidikan anak-
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anaknya. Karena itu kedua orang tua (ibu dan bapak) harus membekali dengan 

berbagai ilmu pengetahuan, yang nantinya akan ditransfer dan 

diinternalisasikan kepada anak, serta orang tua dituntut untuk menyiapkan 

waktunya yang cukup guna mendampingi anaknya. Begitu pentingnya peranan 

orang tua (terutama ibu) dalam keluarga sebagai pendidik.
54

 

Dari uraian analisis diatas dapat disimpulkan bahwa sikap religius siswa 

di MIN Manisrejo sudah baik karena adanya dorongan yang kuat dari orang tua 

untuk melaksanakan kewajibannya. Seperti salat 5 waktu, membaca doa-doa 

harian ketika akan melaksanakan kegiatan ataupun mengahafal hadits-hadits 

pendek. 

 

B. Analisis tentang Peran Orang Tua dalam Membentuk Sikap Religius Anak 

di Rumah (Studi Kasus Siswa di MIN Manisrejo) 

Lingkungan pendidikan yang dapat memberi kontribusi bagi 

perkembangan anak ada tiga. Pertama, lingkungan keluarga sebagai 

penanggung jawab utama terpeliharanya fitrah anak. Kedua, lingkungan 

sekolah untuk mengembangkan segala bakat dan potensi manusia sesuai 

fitrahnya sehingga manusia terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. 

Ketiga, lingkungan masyarakat sebagai wahana interaksional bagi terbentuknya 

nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini masyarakat berhak 

mengisolasi, memboikot atau menerapkan pola pendidikan lainnya terhadap 
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individu yang melakukan penyimpangan sehingga ia kembali pada keimanan, 

bertaubat dan menyesali perbuatannya. 

Ketiga lingkungan pendidikan tersebut oleh Ki Hadjar Dewantara disebut 

dengan istilah tripusat pendidikan. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Ki Hadjar 

Dewantara yang menggambarkan lingkungan pendidikan di sekitar manusia 

yang mempengaruhi perilaku seseorang. Konsep tripusat pendidikan tersebut 

tidak bisa diabaikan. Sistem pendidikan nasional ini tidak ditempatkan di dalam 

lingkunan sekolah saja, akan tetapi ada keikutsertaan atau pran keluarga dan 

masyarakat yang turut menentukan sukses dan gagalnya sebuah pendidikan.
55

  

Anak yang saleh akan mengangkat nama baik orang tuanya. Anak adalah 

dekorasi keluarga. Anak yang saleh tentu mendoakan orang tuanya. Bila tidak 

mendoakan orang tuanya, kesalehannya itu telah cukup menjadi bukti amal baik 

orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua mendidik pendidikan agama untuk 

anak agar anaknya menjadi anak yang saleh.
56

 

Peran orang tua dalam membentuk sikap religius anak dirumah sangatlah 

penting mengingat keluarga terutama orang tua adalah pendidikan pertama bagi 

anak. Keluarga juga merupakan cikal bakal dan akar bagi terbentuknya 

masyarakat dan peradaban. Keseimbangan dan kesinambungan proses 
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pendidikan yang alami di keluarga menjadi landasan yang fundamental bagi 

anak dalam pengembangan kepribadiannya.
57

 

Inti pendidikan agama dalam rumah tangga itu ialah hormat kepada 

Tuhan, kepada orang tua, kepada guru. Di sekolah, hmat kepada guru inilah 

kuncinya. Bila anak didik tidak hormat kepada guru, berarti ia  tidak akan 

menghormati agama. Bila agama yang baik pun tidak ada artinya. Itulah yang 

umumnya terlihat sekarang, terutama di sekolah umum. Oleh karena itu, 

pendidikan agama dalam rumah tangga sebenarnya (ini betul-betul sebenarnya) 

tidak boleh terpisah dari pendidikan agama di sekolah. Mula-mula adalah 

pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai fondasi, kemudian dilanjutkan 

di sekolah sebagai pengembangan rinciannya. Berdasarkan itu semua maka di 

sini dibicarakan prinsip-prinsip pendidikan agama dalam rumah tangga
58

 

Ada beberapa prinsip yang sebaiknya diperhatikan oleh orang tua dalam 

penanaman iman di hati anak-anaknya di rumah tangga. Yang pertama, 

membina hubungan harmonis dan akrab antara suami dan istri (ayah dan Ibu); 

kedua, membina hubungan harmonis dan akrab antara orang orang tua dengan 

anak; ketiga, mendidik (membiasakan, memberi contoh dan lain-lain tadi) 

sesuai dengan tuntutan Islam. 

Peran orang tua dalam membentuk sikap religius anak antara lain juga 

adalah mendampingi anak-anaknya dalam bermain di lingkungan sekitar 
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rumahnya. Anak-anak memerlukan teman bermain. Dalam bermain dengan 

teman, anak-anak mengembangkan dirinya, misalnya mengembangkan rasa 

kemasyarakatannya (sosialisasi), berlatih menjadi pemimpin. Dalam bermain, 

anak dapat menemukan jati dirinya. Dengan berteman, terbentuk rasa 

solidaritas, pengetahuan tentang lingkungan juga akan bertambah, dan lain-lain. 

Jadi berteman berarti melakukan hal yang positif. Tetapi selain pengaruh positif 

bermain juga dapat memberikan pengaruh negatif. Itu akan terjadi jika anak 

memilih teman bermain yang salah 

Selain teman bermain yang notabene adalah berada di luar rumah. Di 

dalam rumah pun, orang tua juga ikut andil dalam pengawasan alat bermain 

anak. Bermain adalah keinginan anak secara alamiah. Mainan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan anak. Kadang-kadang anak-anak lebih mementingkan 

bermain daripada makan dan minum. Dalam ilmu jiwa, teori tentang mainan ini 

mendapat perhatian yang cukup luas dan dalam. Ada jenis mainan yang dapat 

meningkatkan perkembangan intelek (kognitif) ada mainan untuk pembinaan 

psikomotor, mungkin ada juga mainan yang bermanfaat bagi pembinaan afektif 

anak.
 59

 

Peran orang tua dalam membentuk sikap religius anak di rumah antara 

lain adalah proses pembinaan iman dan tauhid kepada Allah SWT. orang tua 

tentu menginginkan anaknya mendapatkan ilmu agama, patuh pada orang tua, 

jujur, berakhlak mulia sehingga anak bisa berkembang menjadi pribadi muslim 
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yang baik. Sasaran yang dituju dalam pembinaan iman dan tauhid adalah 

percaya kepada Allah SWT dan segala perintah maupun larangannya. Aqidah 

adalah inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak 

sejak dini. Anak terus menerus digambleng agar memahami dzat Allah yang 

Maha Esa dan sifat-sifatnya.     

Pembentuk sikap religius anak yang lain adalah penanaman kepribadian 

akhlak mulia yang kuat. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan 

tingkat keimanan seperti yang dijelskan di atas tadi. Namun pada dasarnya, hal 

ini merupakan cara untuk memberi tuntunan dalam mengarahkan perubahan 

sikap yang kurang baik dan sikap-sikap yang dikehendaki oleh Islam. 

Pendidikan akhlak tersebut salah satunya berupa penyucian jiwa, kejujuran dan 

benar, penguasaan hawa nafsu, sifat lemah lembut dan rendah hati, berhati-hati 

dalam mengambil keputusan, menjauhi sifat berburuk sangka, mantap dan 

sabar, beramal saleh dan berlomba-lomba berbuat baik, menjaga diri, ikhlas, 

hidup sederhana, serta pintar menjadi pendengar yang baik lalu mengikutinya.
60

 

Dari uraian analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua 

dalam membentuk sikap religius anak di rumah sangatlah penting mengingat 

anak mendapat pendidikan pertaama adalah ketika bersama orang tuanya. 

Kemudian orang tua juga memiliki intensitas bertemu dengan anak lebih lama 

daripada dengan guru ketika berada di sekolah 
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C. Analisis Upaya yang Dilakukan Orang Tua dalam Membentuk Sikap 

Religius Anak di Rumah. 

Upaya yang dilakukan orang tua dalam membentuk sikap religius anak di 

rumah tentu bermacam-macam. Setiap orang tua memiliki metode tersendiri 

dalam melakukannya. Namun pada dasarya yang orang tua lakukan hampir 

sama. Karena tujuan orang tua adalah untuk menanamkan sifat-sifat keagamaan 

pada anak. Keluarga adalah sebagai lingkungan pertama bagi individu di mana 

ia berinteraksi dengan keadaan sekitarnya. Orang tua juga sebagai tali 

pengendali bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, pola asuh orang tua pada anak-

anaknya hendaknya sesuai dengan norma Islami. 

Upaya yang dilakukan orang tua untuk membentuk sikap religius anak 

adalah dengan melakukan pembiasaan pada anak. Jika anak dibiasakan 

membaca doa-doa harian ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan, maka anak 

akan terbiasa melakukannya. Ahmad Tafsir mengungkapkan penanaman iman 

kepada anak-anak di rumah antara lain dapat dilakukan dengan pembiasaan. 

Mereka dibiasakan makan bersama dan membaca doa, mencuci tangan supaya 

bersih, bangun pagi, hidup teratur, dan sebagainya. Pembiasaan tidaklah 

memerlukan keterangan atau argumen yang logis. Pembiasaan akan berjalan 

dan berpengaruh karena semata-mata oleh kebiasaan itu saja. Maksudnya 

biasakanlah anak-anak kita tidak perlu dijelaskan mengapa harus begitu. 

Biasakanlah bangun pagi, salat Subuh tidak kesiangan, dan tidak perlu 



 

 

dijelaskan berulang-ulang mengapa harus begitu. Dengan demikian, 

pembiasaan itu datang dari kebiasaan itu sendiri.
61

 

Upaya orang tua dalam membentuk sikap religius anak di rumah yang 

dilakukan adalah dengan mencontohkan gerakan-gerakan wudhu dan salat 

ketika mereka masih kecil. Haitami Salim menjelaskan bahwa mengajarkan 

anak mengaji, mengajarkan gerakan salat, melafalkan adzan dan iqomah, 

menunjukkan cara mencuci piring yang baik, cara menyapu dan mengepel 

lantai yang bersih, menyetrika baju yang rapi, dan semua kegiatan yang 

menuntut bimbingan ketrampilan, memerlukan metode demonstrasi, yaitu 

pendidik harus memperagakannya terlebih dahulu dengan memberikan contoh 

yang benar agar anak dapat menirukan atau melakukannya secara baik.
62

 

Berikan contoh langsung, tanpa banyak keterangan. Perhatikan 

bagaimana kehidupan muslim itu sehari-hari. Membaca bismillah dan doa 

setiap pekerjaan. Contohkan salat tepat pada waktunya, kejujuran dan 

sebagainya. Nabi SAW mendidik keluarga dan sahabatnya hampir dengan 

selalu memberikan contoh, sedikit sekali dalam bentuk keterangan apalagi 

dalam bentuk argumen. 

Upaya orang tua dalam membentuk sikap religius anak di rumah yang 

lain adalah memberikan hukuman. Kadang orang tua juga melakukan 

pemaksaan kepada anak untuk menjalankan kewajibannya. Namun orang tua 
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seharusnya tidak melakukan tidakan fisik untuk menghukum anaknya. Karena 

itu membuat anak mengalami trauma pada sisi psikologisnya. Memberikan 

hukuman cukup dengan lisan saja. Namun hukuman tentu harus memberikan 

efek jera tersendiri bagi anak untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. 

Orang tua selain memberikan hukuman pada anak apabila melakukan kesalahan 

juga harus diimbangi dengan ganjaran atau pujian apabila mereka 

melaksanakan kewajibannya dengan baik. Orang tua dalam keluarga adalah 

penegak hukum. Siapa yang bersalah maka harus dihukum dan siapa yang 

berprestasi maka akan mendapatkan hadiah. 

Upaya orang tua dalam membentuk sikap religius anak di rumah yang 

lain adalah dengan bercerita. Menurut Ramayulis dan Samsul Nizar yang 

dikutip oleh Haitami Salim, metode bercerita adalah metode mendidik yang 

bertumpu pada bahasa, baik lisan maupun tertulis. Metode ini disebut  juga 

dengan metode berkisah. Selanjutnya Ramayulis da Samsul Nizar menguraikan 

bahwa pada dasarnya cerita bersifat penyampaian pesan  (massage/ informasi) 

dari sumbernya kepada yang memerlukan. Dalam Al-Qur’an banyak sekali 

dijumpai ayat tentang nasihat dan cerita mengenai para Rasul atau Nabi 

terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW yang bertujuan menimbulkan 

kesadaran bagi yang mendengarkan atau yang membacanya. Dengan metode ini 

diharapkan akan meningatkan keimanan peserta didik untuk berbuat amal 

kebaikan dalam menjalani kehidupannya. 



 

 

Mendongeng adalah salah satu bentuk metode cerita atau kisah. 

Mendongeng sebenarnya bukanlah sekedar sarana untuk menghantarkan tidur 

anak. Mendongeng lebih tepat untuk meningkatkan kedekatan hubungan orang 

tua dan anak. Selain itu, mendongeng juga bisa membantu mengembangkan 

imajinasi dan kemampuan otak kanan. Namun dunia anak merupakan dunia 

yang aktif. Pasti tak akan mudah membuat anak duduk tenang dan berfokus 

pada cerita yang kita sampaikan. Namun demikian, orag tua tidak boleh putus 

asa atau menyerah.
63

 

Dari uraian analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa upaya orang tua 

dalam membentuk sikap religius anak di rumah sangatlah bermacam-macam. 

Namun semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu menanamkan pendidikan 

agama yang kuat pada anak sejak kecil. seperti antara lain adalah melakukan 

pembiasaan pada anak seperti salat tepat waktu, puasa, dan lain sebagainya.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran orang tua dalam membentuk 

sikap religius anak di rumah pada siswa MIN Manisrejo Kota Madiun, dapat 

disimpulkan bahwa 

1. Sikap religius siswa MIN Manisrejo ditunjukkan dengan sikap 

keagaaman mereka yang taat. Dikarenakan orang tua mereka sudah 

menanamkan nilai-nilai keagamaan saat mereka masih usia dini. Siswa 

religius siswa MIN Manisrejo dideskripsikan ketika sudah di rumah dapat 

melaksanakan salat lima waktu dengan tepat bahkan beberapa waktu ada 

yang berjamaah di masjid. Dapat menghafal gerakan wudhu beserta doa 

dan urutan-urutannya, menghafal surat-surat pendek dan hadits-hadits 

yang sederhana. 

2. Peran orang tua dalam membentuk sikap religius anak di rumah sangatlan 

penting. Mengingat keluarga terutama orang tua adalah sekolah pertama 

bagi anak. Dan orang tua yang memiliki itensitas pertemuan yang banyak 

dengan anak daripada dengan guru atau teman sebayanya ketika berada di 

luar rumah. Antara lain orang tua sebagai pendamping ketika anak belajar 

dan bermain dengan teman sebayanya. Dan orang tua sebagai pihak 

pertama bagi anak untuk pembinaan iman dan tauhid. 
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3. Upaya yang dilakukan orang tua untuk membentuk sikap religius anak di 

rumah banyak sekali. Namun pada dasarnya semua cara tetaplah sama 

karena memiliki satu tujuan yaitu untuk menanamkan sifat religius 

kepada anak dari kecil. Antara lain, dengan pembiasaan yaitu dengan 

dibiasakan membaca doa ketika akan melakukan pekerjaan, dibiasakan 

salat tepat waktu apalagi subuh untuk tidak kesiangan, dibiasakan tepat 

waktu dalam melaksakanan kewajiban. Adapun dengan cara lain adalah 

memberikan hukuman ringan apabila anak tidak melaksanakan kewajiban 

dengan sebagaimana mestinya. Namun hukuman dari orang tua juga 

harus sepadan dengan penghargaan apabila mereka berperestasi. Cara lain 

dengan melakukan metode cerita. Sesungguhnya metode cerita tidak 

digunakan untuk menghantarkan anak pada tidur saja, namun juga 

menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri anak. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya orang tua selalu mengawasi tumbuh kembang anak apalagi 

jika anak masih pada usia sekolah. Karena orang tua sangat berperan 

penting dalam pendidikan anak. Kegiatan religius yamg dilakukan anak 

dan tampak oleh sekitarnya seperti salat, puasa, dan lain-lain haruslah 

berasal dari hati. Oleh karena itu orang tua harus lebih menanamkan sikap 

tersebut pada diri anak. 



 

 

2. Hendaknya lembaga pendidikan juga melaksanakan kerjasama dengan 

orang tua wali murid dalam menanamkan sikap keagamaan pada anak. 

Madrasah juga memberikan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah agar 

melengkapi pendidikan agama anak. 

3. Hendaknya peneliti yang akan datang mengembangkan hasil penelitian 

ini dengan perspektif lainnya sehingga hasilnya dapat memverifikasi hal 

lainnya. 
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