
 

PERAN ORANG TUA DALAM PENGUATAN  PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA 

DI DESA PUJON KIDUL  KECAMATAN  PUJON 

KABUPATEN  MALANG 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

OLEH : 

FIFI AMILATUS SOLIHAH 

NPM 21601011289 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM MALANG 
2020 

 

 



vi 
 

Abstrak 

 

Solihah, Fifi, Amila. 2020. Peran Orang Tua dalam Penguatan Pendidikan 

Agama Islam di        Lingkungan Keluarga di Desa Pujon Kidul 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Skripsi, Program Studi 

Penididkan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 

Malang. Pembimbing 1: Dr. H. Nur Hasan, M.Ed. Pembimbing 2: 

Mutiara Sari Dewi, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Peran Orang Tua, Pendidikan Agama islam, Lingkungan Keluarga  

 

Orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan agama Islam pada 

anak, lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan pendidikan pertama dan 

utama dalam pendidikan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan peran dan upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam 

menguatkan dan menerapkan pendidikan agama Islam pada anak dan faktor- 

faktor yang dapat mengahambat penguatan pendidikan agama Islam `di lingkunan 

keluarga. 

Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif, denganjenis 

fenomenologi, dimana peneliti ingin mengungkapakan pengalaman manusia dan 

perilaku yang tampak. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah dengan 

meminta izin pada kepala desa untuk melakukan penelitian di desa Pujon kidul 

kecamatan Pujon kabupaten Malang, selanjutnya peneliti menemui tokoh 

masyarakat dan para informan. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data dari 

berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat yang terkait dengan 

penelitian.  

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi,wawancara, dan Dokumentasi. Obesrvasi merupakan kegiatan 

pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dialkukan secara 

sistematis, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan sumber penelitian, wawancara ini 

dilakukan kepada orang tua, aparat desa, dan guru pendidikan agama Islam di 

desa Pujon Kidul, serta menggunakaan  metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hala- hal atau variable yang berupa catatan- catatan, transkip, buku, 

surat kabar, makalah, laporan- laporan, agenda dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peran orang tua sangat penting dalam pendidikan 

agama Islam anak. Orang tua sebagai pendidik, yaitu dengan mengajarkan dan 

menanamkan pondasi awal keagamaan anak, seperti mengajarkan aqidah dasar 

tentang Allah dan Rasul, rukun Islam, dan rukun Iman beserta kandungannya, 

selain itu orang tua juga perlu menjadi suri tauladan yang baik bagi anak, dengan 
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begitu anak dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan nyata dari orang tua. 

Selain itu orang tua juga menjadi pelindung dan pemelihara keselamatan anak, 

yaitu dengan memelihara kesehatan jasmani dan rohani anak. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam menguatkan pendidikan 

agama Islam di lingkungan keluarga adalah dengan mengajarkan dasar- dasar 

pendidikan agama Islam sejak usia dini, menamkan etika yang baik pada anak, 

mengajak anak senantiasa membiasakan diri dengan kegiatan- kegiatan 

keagamaan, sehingga dengan begitu diharapkan anak akan terbiasa melaksankan 

dan mengamalkan pendidikan agam Islam dalam kehidupannya, memilihkan 

sekolah yang baik bagi anka, dan mendoakannya. 

Peran orang tua  terhadap penguatan pendidikan anak, tentu saja terdapat 

faktor penghamabat, diantaranya adalah; kurangnya kesadaran orang tua  tentang 

tanggung jawab pendiidkan anak,pola asuh yang salah, kurangnya wawasan dan 

pengetahuan orang tua, pergaulan anak, dan adanya kecanggihan tekhnologi 

berupa smart phone.Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran- saran yaitu 

tentang langkah- langkah yang seharusnya ditempuh oleh orang tua dalam 

menguatkan pendidikan agama Islam anak di lingkungan keluarga di desa Pujon 

Kidul, agar anak terbiasa mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya. 
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Abstract 

 

Solihah, Fifi, Amila. 2020. The Role of Parents in Strengthening Islamic 

Education in the Family Environment in Pujon Kidul Village, Pujon 

District, Malang Regency. Thesis, Study Program of Islamic Education, 

Islamic Faculty, Islamic University of Malang. Advisor 1: Dr. H. Nur 

Hasan, M.Ed. Advisor 2: Mutiara Sari Dewi, M.Pd. 

 

Keywords: Role of Parents, Islamic Religious Education, Family Environment 

 

 Parents have an important role in Islamic education in children, this 

family environment is the first and foremost educational environment in children's 

education. The purpose of this study is to describe the role and efforts made by 

parents in strengthening and implementing Islamic religious education in children 

and the factors that can prevent the strengthening of Islamic religious education in 

the family environment. 

 This study uses qualitative research methods, with a type of 

phenomenology, where researchers want to reveal human experiences and 

behaviors that appear. The first step taken by researchers is to ask permission 

from the village head to conduct research in the village of Pujon Kidul, Pujon 

Sub-district of Malang Regency, then the researcher meets with community 

leaders and informants. In addition, researchers also collect data from various 

phenomena that occur in the community environment associated with research. 

 The process of collecting data is done by using the method of 

observation, interviews, and documentation. Observation is an observation 

activity which is a systematic research activity which is carried out systematically, 

an interview method which is a method of collecting data by means of oral and 

written question and answer with research sources, this interview is conducted to 

parents, village officials, and Islamic religious education teachers in the village 

Pujon Kidul, and using the documentation method that is looking for data about 

matters or variables in the form of notes, transcripts, books, newspapers, papers, 

reports, agendas and so forth. 

 In this study, the role of parents is very important in children's Islamic 

religious education. Parents as educators, namely by teaching and instilling a 

child's early religious foundation, such as teaching the basic aqeedah about God 

and the Apostle, the pillars of Islam, and the pillars of the Faith and their contents, 

besides that parents also need to be good role models for children, so children can 

get experience and real knowledge from parents. In addition, parents also protect 

and maintain the safety of children, namely by maintaining the physical and 

spiritual health of children. 
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 Efforts that can be done by parents in strengthening Islamic religious 

education in the family environment are by teaching the basics of Islamic 

religious education from an early age, cultivating good ethics in children, inviting 

children to always familiarize themselves with religious activities, so that it is 

expected children will get used to implementing and practicing Islamic religious 

education in their lives, choosing a good school for children, and praying for it. 

 The role of parents in strengthening children's education, of course there 

are factors of honor, including; lack of parental awareness about children's 

educational responsibilities, wrong parenting, lack of insight and knowledge of 

parents, child associations, and the existence of technological sophistication in the 

form of smart phones. Things to consider as suggestions are about the steps that 

should be taken by parents in strengthening children's Islamic education in the 

family environment in the village of Pujon Kidul, so that children are accustomed 

to practicing the teachings of Islam in their lives. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Pendidikan merupakan hal  yang bersifat urgen dalam kehidupan manusia, 

karena dengan adanya   pendidikan akan terbentuk sumber daya yang berkualitas.  

Proses pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan dengan segala  upaya yang 

harus dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

dan insan yang berkualitas dapat dilihat dari aspek pendidikan, sebagaimana  telah 

disampikan  dengan jelas dalam tujuan pendidikan nasional . 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2013 (Motors & Europe, 2003) 

tentang system pendidikan nasional tercantum bahwa  :  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.  

 

Undang-undang diatas menyatakan bahwa  pendidikan hendaknya  menghasilkan  

oarang-orang yang utuh, bukan hanya menguasai pengetahuan dan teori saja, 

melainkan yang terpenting adalah menghasilkan manusia-manusia yang memiliki 

karakter luhur berpedoman pada Al Qur’an dan Sunnah, sebagai manusia yang 

beriman, bertaqwa, serta berakhlakul karimah   

 Dalam pelaksanannya, ada tiga komponen lingkungan yang sangat 

berpengaruh pada pendidikan anak, yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat,  yang dikenal dengan istilah  “ Tri Pusat 
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Pendidikan “. Tiga lingkungan ini sangat berpengaruh pada pendidikan anak, 

dimana satu lingkungan harus bisa bekerja sama dan menyetarai lingkungan yang 

lain, sehingga jika satu lingkungan tidak seimbang dengan lingkungan yang lain, 

maka jelaslah akan terjadi ketidak seimbangan pendidikan anak. 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan anak dibentuk melalui proses 

pendidikan formal, dengan adanya kurikulum tertentu dan proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh tenaga kependidikan yang berpastisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya lingkungan yang juga berpengaruh pada 

pendidikan anak adalah lingkungan masyarakat, merupakan lingkungan yang juga 

memiliki peran penting dalam pendidikan sosial anak dan pembentukan 

kepribadian anak, karena masyarakat  atau  lingkungan  sosial  merupakan tempat 

berinterkasi dan bersosialisasi setiap anak setelah anak memasuki usia dewasa.  

Keluarga  merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam 

memperoleh pendidikan, pembentukan  dan pengenalan jati diri anak mulai anak 

dilahirkan hingga dewasa. Oleh karena itu gambaran perilaku sosial yang 

ditunjukkan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya  merupakan 

pembentukan dari lingkungan keluarga yang didapatkan sejak anak masih kecil.  

Orang tua  memberikan dasar perilaku, karakter, akhlak , dan pendidikan 

pada anak. Keluarga merupakan pendidikan yang bersifat informal, keluarga 

disebut lembaga pendidikan informal dikarenakan  pendidikan dilingkungan 

keluarga tidak memiliki kurikulum tertentu, tidak memilki program yang resmi 

seperti lembaga pendidikan pada umumnya, namun pendidikan dalam keluarga ini 
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akan terus berjalan seumur hidupnya, bahkan pendidikan dalam keluarga ini juga 

berpengaruh  pada pendidikan lingkungan keluarganya kelak. 

Pendidikan dirumah atau dalam lingkungan keluarga merupakan kunci 

utama kesuksesan pendidikan anak, Allah berfirman dalam Al Qur’an Surat At 

Tahrim ayat 6   

ا الَِّذينا آماُنوا   ا النَّاسُ َيا أاي ُّها ُقوُدها رًا وا ُكْم واأاْهِليُكْم َنا ظٌ  ُقوا أانْ ُفسا ٌة ِغَلا ِئكا ا ماَلا ها اراُة عالاي ْ  وااْلِْجا

ا يُ ْؤماُرونا  راُهْم واي اْفعاُلونا ما ا أاما اٌد َلا ي اْعُصونا اَّللَّا ما ) التحرمي:   ( ِشدا  

Artinya:   “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. ( Q.SA.At Tahrim : 06)  

 

dalam ayat ini jelas sekali , Allah memerintahkan pada orangtua untuk menjaga 

anak-anak mereka. Tugas mendidik anak sebenarnya adalah tugas  orangtua untuk 

melindungi anak-anaknya dari api neraka dan mendidiknya dengan pendidikan 

yang dibutuhkan oleh anak, baik pendidikan agama ataupun  pendidikan formal.  

 Dewasa ini sering kali terjadi sikap serta pandangan yang keliru bagi 

sebagian keluarga yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak pada 

lingkungan sekolah  dan guru.  Ketika terdapat tindakan yang menyimpang pada 

anak,  orang tua cenderung  menyalahkan  pihak sekolah sebagai  lingkungan  

yang  bertanggung jawab atas tindakan tersebut. 

 Orang tua tidak menyadari bahwa waktu anak lebih lama di rumah 

daripada di sekolah, dan dapat disimpulkan  seakan orang tua tidak merasa 

bertanggung jawab terhadap  kondisi lingkungan keluarga yang harmonis  secara 
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pandangan nilai-nilai agama Islam. Di sekolah formal anak-anak telah diberikan 

pendidikan agama Islam, baik berupa materi aqidah, akhlak, juga tentang Al 

Qur’an, namun faktanya banyak sekali anak yang belum dapat menerapkan 

pendidikan agama Islam dalam kesehariannya di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

Dalam pengamatan peneliti dibeberapa tempat di sekitar desa Pujon Kidul 

kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang mayoritas penduduknya berprofesi 

sebagai petani, pedagang, dan peternak. Peneliti  melihat bahwa beberapa 

keluarga terlalu sibuk dengan perekonomian keluarga sehingga tidak banyak 

memiliki waktu untuk memperhatikan pendidikan anak, mereka berangkat 

diwaktu pagi hari sebelum anak berangkat sekolah dan pulang hingga sore hari, 

dan diwaktu malam sudah merasa sangat kelelahan dengan aktifitasnya. 

Aktifitas perekonomian warga desa Pujon Kidul yang terlihat menyita 

waktu   untuk memperhatikan  pendidikan anak dan kesiapan anak untuk sekolah 

esok hari. Akibatnya lingkungan keluarga tidak terbentuk dengan wajar, hubungan 

keluarga cenderung renggang akibat orang tua sibuk dengan perekonomian 

keluarga tanpa berfikir untuk memberikan perhatian, bimbingan  dan teladan bagi 

anak. 

 Fenomena diatas memanglah tidak menggambarkan praktek pendidikan 

agama Islam dalam lingkungan keluarga masyarakat desa Pujon kidul secara 

keseluruhan. Namun gejala ini penting untuk dikaji  secara lebih mendalam,  

melalui  latar belakang ini penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian 
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dengan judul “ Peran Orang Tua Dalam Penguatan  Pendidikan Agama Islam 

Dalam Keluarga Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang “ 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian penulis adalah : 

1. Bagaimana peran orang tua dalam menguatkan pendidikan agama islam di 

lingkungan keluarga di desa Pujon Kidul ? 

2. Bagaimana upaya orang tua dalam menguatkan pendidikan agama Islam di 

lingkungan  keluarga di desa Pujon Kidul ? 

3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat orang tua dalam penguatan 

pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga di desa Pujon Kidul ?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan peran orang tua dalam penguatan pendidikan agama Islam 

di lingkungan keluarga di desa Pujon Kidul. 

2. Mendeskripsikan upaya  orang tua dalam menguatkan  pendidikan agama  

Islam di lingkungan keluarga  di desa Pujon Kidul. 

3. Mendeskripsikan berbagai faktor yang menjadi penghambat orang tua dalam 

penguatan pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga di desa Pujon 

Kidul.  
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D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Keguanaan Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sedikit  pemikiran terhadap 

perkembangan ilmu pendidikan, terlebih tentang  pentingnya peran orang tua 

dalam penguatan pendidikan agama Islam anak. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi hasil kajian 

teori belajar mengenai peran orang tua dalam penguatan pendidikan agama 

Islam anak. 

c. Berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan berupa  konsep-konsep 

mengenai peran orang tua dalam penguatan pendidikan agama Islam anak. 

d. Menjadi  bahan masukan serta dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti lain 

mengenai hal yang sama dan yang lebih mendalam berkaitan dengan peran 

orang tua dalam penguatan pendidikan agama Islam. 

 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Orang tua. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para orang tua  

untuk memberikan sedikit  pertimbangan dan pengetahuan  pada  orang tua 

terhadap perilaku dan karakter anak.  Serta dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk lebih memperhatikan anak baik secara fisik ataupun 

sikolognya, sehingga dapat membantu orang tua untuk mengarahkan 

keberhasilan  pendidikan anak, terutama pendidikan agama Islam. 
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b. Bagi Anak. 

Penelitian  ini juga diharapkan dapat memberikan informasi  bagi anak dalam 

rangka memberikan pengetahuan akan pentingnya faktor peran orang tua 

dalam penerapan pendidikan agama Islam , sehingga memberikan implikasi 

yakni tujuan belajar itu sendiri, yakni dapat mengamalkan ilmu yang 

diperoleh serta menjadi manusia yang utuh di mata Allah dan di mata 

manusia. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pemahaman peneliti,  khususnya mengenai peran orang tua dalam penguatan 

pendidikan agama Islam anak, dengan harapan dengan adanya penelitian ini, 

peneliti dapat menjadi orang tua yang dapat melaksanakan kewajiban sebagai 

orang tua dalam mengarahkan  pendidikan anak. 

  

E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Peran orang tua yang dimaksud dalam peneletian ini adalah upaya yang 

dilakukan orang tua untuk mengarahkan dan membantu anak dalam  

menguatkan serta  mengamalkan pendidikan agama Islam yang diperoleh 

anak sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan  karakter anak. 

2. Pendidikan agama Islam anak yang dimaksud adalah dasar-dasar kepribadian 

dan hukum Islam yang perlu dibiasakan sejak kecil dan tentu saja 

membutuhkan kesadaran baik dari dirinya sendiri atau dari lingkungan anak.  

Hal idi diharapkan supaya anak dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh dari 
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pendidikan agama dalam pendidikan formal atau non formal dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga menjadi sebuah karakter yang dimiliki oleh anak. 

3. Lingkungan keluarga  yang dimaksud adalah lingkungan  terkecil yang 

dimiliki  anak dalam belajar dan bersosialisasi, anak banyak mengahabiskan 

waktu didalam lingkungan keluarga, sehingga pendididkan yang diperoleh 

anak di selain lingkungan keluarga  perlu diterapkan dan dibiasakan didalam 

lingkunan keluarga. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Peran Orang Tua dalam Menguatkan pendidikan Agama islam di 

lingkungan keluarga di Desa Pujon Kidul. 

 Orang tua memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anak, baik dalam 

sisi aqidah, akhlak, ataupun syariah anak. Ilmu Pendidikan Agam Islam tidak 

hanya dipelajari dilembaga- lembaga pendidikan, namun juga harus diamalkan. 

Orang tua memeliki peran besar dalam menguatkan pendidikan agama Islam 

dilingkungan keluarga, yang terpenting bagi orang tua adalah memiliki kesadaran 

dengan sepenuhnya bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua 

yang harus dilaksanakan dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban kelak di 

hari kiamat. 

Peran Orang tua dalam menguatkan Pendidikan Agama Islam anak adalah 

dengan menjadi guru  dan suri tauladan bagi anak, dengan begitu anak akan 

terbiasa mengikuti apa yang telah diajarkan dan dilakukan oleh orang tua di 

lingkungan keluarga dan akan menjadi sebuah karakter dan kebiasaan yang selalu 

dilakukan oleh anak. 

2. Upaya Orang Tua dalam Menguatkan Pendidikan Agama Islam  di 

Lingkungan Keluarga di Desa Pujon Kidul 

 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat  desa Pujon Kidul dalam penguatan 

pendidikan agama Islam pada anak di lingkungan keluarga tentu bermacam- 

macam. Berdasarkan hasil penelitian kami, maka ada beberapa kategori yang 

perlu kami rincikan, yaitu  
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a.  Anak Yang Memiliki Pengetahuan Agama Islam Dengan Kategori 

Rendah.  

1) Mengenalkan  etika dan adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat 

setempat, namun orang tua belum konsisiten dalam meberikan contoh yang 

baik pada anak, sehingga hal ini membuat anak juga meniru apa yang 

dilakukan oleh orang tua. 

2) Memasukkan anak pada lemabaga pendidikan agama Islam, seperti pada TPQ 

dan madrasah diniyah, orang tua terbatas akan pengetahuan dan wawasan 

tentang agama Islam, sehingga ketika anak dirumah tidak ada praktik yang 

dilakukan oleh anak dengan orang tua.  

b. Anak Dengan Pengetahuan Agama Sedang. 

1) Mengenalkan etika baik yang berlaku dikalanagan masyarakat. 

2) Orang tua ikut berperan aktif dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan di 

lingkungan sekolah anak dan juga dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan 

di lingkungan masyarakat, sehingga dengan begitu orang tua menjadi contoh  

bagi anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan. 

3) Mengontrol dan mengawasi kegiatan anak, terlebih kegiatan keagmaan anak. 

4) Mengontrol dan mengawasi pergaulan anak, serta mengarahkan anak dalam 

pergaulan, sehingga anak tidak salah dalam memilih pergaulan yang dapat 

menjerumuskan anak. 

5) Mengarahkan anak pada pendidikan yang berbasis islami, yakni dengan 

memilih sekolah yang didalamnya juga mengajarkan dan membiasakan anka 

dalam kegiatan keagamaan. 
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c. Anak Dengan Kategori Pengetahuan Agama Tinggi. 

Tidak jauh beda apa yang dilakukan oleh orang tua pada  umunya, namun 

orang tua yang memiliki anak dengan pengetahuan agama tinggi senantiasa 

berupaya agar 

1) Orang tua menjadi suri tauladan yang baik dalam setiap kegiatan anak, baik 

ucapan ataupun perbuatan, dalam menjalankan kewajiban pada Allah, 

bersosial dengan orang lain, juga terhadap makhluk Allah.  Hal ini juga 

didukung dengan pengetahuan dan wawasan keagamaan orang tua, sehingga 

selain memberikan contoh orang tua juga dapat menanamkan nilai-nilai 

keagamaan sejak dini dalam keluarga. 

2) Mengarahkan pendidikan anak sesuai dengan kecerdasan dan potensi yang 

dimiliki oleh anak, serta selalu membimbing anak untuk terus berada di jalan 

yang benar sesuai dengan syariat agam islam. 

3) Memotivasi dan mendukung anak dalam setiap kegiatan positif anak, 

sehingga anak bersemangat dalam kegiatan anak untuk mendapatkan 

pengalaman yang akan diperoleh anak, baik dilingkungan sekolah, keluarga, 

ataupun di lingkungan masyarakat.  

4) Senantiasa mendoakan anak  agar menjadi anak yang sholih serta selalu 

menjalankan syariat agama Islam.  

 

3. Faktor Penghambat Orang Tua dalam Penguatan Pendidikan Agama 

Islam di Lingkungan Keluarga di Desa Pujon Kidul.  

 

 Faktor yang dapat menghambat orang tua dalam menguatkan pendiidkan 

agama Islam pada anak di lingkungan keluarga di desa Pujon Kidul adalah : 
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a. Lingkungan masyarakat dan pergaulan yang kurang baik. 

b. Tidak adanya kekompankan dalam cara mendidik anak baik dengan salah 

satu orang tua, atau dengan keluarga besar anak. 

c. Kurangnya pemahaman dan wawasan orang tua dalam pendidikan agama 

Islam 

d. Kecanggihan tekhnologi yang tidak disertai dengan kebiajkan orang tua 

dalam pemberian fasilitas menggunakan ponsel. 

e. Faktor ekonomi yang tidak diseimbangi dengan pembagian waktu untuk 

memperhatikan pendidikan anak. 

 

B. SARAN  

1. Bagi Orang Tua 

Orang tua di desa Pujon kidul sudah seharusnya untuk memperhatikan 

pendidikan dan pergaulan anak, perekonomian memang penting, namun tidak 

lantas dengan tidak mengontrol pendidikan agama, kewajiban, dan kegiatan 

keagamaan anak. 

Orang tua juga perlu menanamkan sikap dan nilai- nilai agama Islam pada 

anak semenjak berusia dini, sehingga akan menjadi pondasi kehidupan anak 

selanjutnya  pada setiap lingkungan anak. Orang tua seharusnya berperan aktif 

serta memberikan teladan bagi anak, tidak hanya memerintah untuk 

melaksanakan, namun dengan melakukannya secara bersama,  selain memberikan 

contoh dan pengalaman pada anak, namun hal ini juga dapat mena,mbah 

kedekatan anak dengan orang tua.  
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Orang tua sudah seharusnya tidak tertinggal akan  informasi dan 

technology, sehingga tetap dapat mengontrol anak dalam penggunaan smart 

phone,  serta tidak seharusnya orang tua memfasilitasi smart phone untuk anak 

sebelum usia 14 tahun tanpa adanya pengawasan orang tua, berikan pengertian , 

aturan dalam penggunaan dan  dampak penggunaan ponsel secara terus menerus. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil analisa penelitian tentang peran orang tua dalam penguatan 

pendidikan Agama Islam   bagi anaka dilingkungan keluarga  ini belum bisa 

dikatakan final, karena didalamnya mungkin terdapat banyak kekurangan- 

kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, sumber rujukan, 

pengetahuan, metode, dan ketajaman analisis yang dimiliki peneliti, oleh karena 

itu diharapkan terdapat peneliti selanjutnya yang menggali kajian ini dengan lebih 

sempurna. 

 



98 
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Al Qur’anul Karim ( 2006 ) Qudus: Menara Qudus 

Aghla, U. (2004). Mengakrabkan Anak pada Ibadah (1st ed.; A. Ghoffar, ed.). 

Jakarta Timur: Al Mahira. 

 

Aisyah, S. (n.d.). Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Kelurga. 

 

Al Zarnuji. (2015). Nadhom Alala (Idloh, Ed.). Jakarta Barat: Mu’jizat. 

 

Chairinniza, G. (2008). Keberhasilan Anak di Tangan Orang Tua (Kedua; A. 

Subandi, Ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 

Dewi, M. S. (2019). THUFULI : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 e-ISSN: 1, 1–12. 

 

Gunarsa. (2012). Psikologi Remaja (Y. Singgih, Ed.). Jakarta: Libri. 

 

Hanafi. Adu, M. (2018). Profesionalisme Guru dalam Pengelolaan Kegiatan 

Pembelajaran di Sekolah (pertama). Yogyakarta: CV Budi Utama. 

 

Handayani, N. (2004). Kuasa Wanita Jawa. Jakarta: Lkis Pelangi Aksara. 

Handayani, S., Khasanah, R., & Hanifah, R. (n.d.). Konsep Reward dan 

Punishment. 41–58. 

 

Haq, Z. & S. (2015). Cara Jitu Menididk Anak Agar saleh dan salehah (Cet-1). 

Jakarta: Elex Media Komputindo. 

 

Hasan, Hanif, C. (2019). VICRATINA : Jurnal Pendidikan Islam Volume 4 

Nomor 2 Tahun 2019. Vicratina, 4(1), 65–71. 

 

Hasbullah. (2009). Dasar- dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 

Husayn, A. H. H. (2019). An Nadzmu Al Islamiyyati. Michigan: Al Muassisatu Al 

Jami’iyyah liddirasati wan Nasyri wat Tawzi’. 

 

Ikhsan, F. (2011). Dasar-dasar Kependidikan (ke-7). Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Juliska, G. (2005). Ada Apa Denganmu Sayang ? Belajar Memahami Kondisi Hati 

Anak. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

 

Kadir,  abdul. (2012). Dasar- Dasar pendidikan (Pertama; Suwito, Ed.). Jakarta: 

Prenada MediaGroup. 



99 
 

 
 

 

Kaharuddin. (2018). Mencetak Generasi Anak Shaleh dalam Hadits (Cetakan Pe; 

S. jajuli, Ed.). Yogyakarta: DeePublish. 

 

Motors, G., & Europe, W. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Zitteliana, 19(8), 159–

170. 

 

Murdoko, W. (2017). PARENTING with LEADERSHIP Peran Orang Tua dalam 

Mengoptimalkan Potensi Anak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

 

Nailul, H. (2013). 152 Tip Seputar Ponsel. Jakarta pusat: Elex Media 

Komputindo. 

 

Nata, A. (2016). Pendidikan Dalam Persepektif Al qur’an (Pertama). Jakarta: 

Prenadamedia Group. 

 

Novita. (2018). Keluarga Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 

Ips.UIN.Makalah. Tidak diterbitkan 

 

Rini, C. N. I. (2017). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak…, Corry Nur Istho 

Rini, FKIP UMP, 2017. Fkip Ump, 9–39. 

 

Samsul, Nizar, R. (2001). Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam. 

Jakarta: Gaya Media Pratama. 

 

Sastradiharja, E. (2010). Peran Orang Tua dalam Penguatan Pendidikan 

Karakter Anak di Rumah (p. 382). p. 382. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 

Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulannya. 

 

Setyawan, A. (2004). Kenali Anakmu : Mendidik Anak dengan kelembutan (Cet-

1). Jakarta Selatan: Noura Books. 

 

Sriwijbant, Anjali, D. (2020). Antologi Hadits Tarbawi Pesan- pesan Nabi SAW 

tentang Pendidikan (Cet-1; T. Waskito, Ed.). Tasikmalaya: EDU Publisher. 

 

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatakan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabets. 

 

Suhendi, hendi, W. (2001). Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. bandung: 

pustaka Setia. 

 

Syafril, Z. (2017). Dasar- Dasar Ilmu pendidikan. Depok: Kencana. 

 



100 
 

 
 

Syahraeni, A. (2015). Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Dosen 

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2, 27–45. 

 

Syaifuddin, M. (2008). Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Islam 

Bagi Anak Di Lingkungan Industri. 

 

Syarbini, A. (2014). Model Pendidikan Karakter Dalam All qur’an. Jakarta 

Timur: Elex Media Komputindo. 

 

Thoha, Chabib,  dkk. (2004). Metodologi Pengajaran Agama. Semarang: Pustaka 

Pelajar. 

 

Umar. (2017). Sholahu Al Usrati Wa Dauru Al Abawaini Fii At Tarbiyati 

(Pertama). Surabaya: Darul Ulum al Islamiyah. 

 

Wahyuni. (2018). Agama dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, 

Budaya, dan Tradisi Sosial (Pertama). Depok: Kencana. 

 

Wathoni, M. N. (2020). Hadits Tarbawi Analisis Komponen- Komponen 

Pendidikan Perspektif Hadits (Cet-1; D. Hendriawan, Ed.). Lombok tengah: 

Forum pemuda Aswaja. 

 

Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makasar: 

STT jafray. 

 

Yulia, G. &. (2004). Psikologi Praktis : Anak, Remaja, dan Keluarga (Cet-7). 

Jakarta: BPK Gunung Mulia. 

 

Zarman, W. (2011). Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah itu Mudah & Lebih 

efektif (Pertama). bandung: Ruang Kata. 

 


	1. COVER.pdf (p.1)
	3. ABSTRAK BAHASA INDONESIA DAN BAHASA INGGRIS.pdf (p.2-5)
	5. BAB I PENDAHULUAN.pdf (p.6-13)
	10. BAB VI  PENUTUP.pdf (p.14-18)
	11. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.19-21)
	DAFTAR RUJUKAN


