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KATA PENGAI\ITAR

l4Iffi*
Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah swr, karena dengan

limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan tugas yang

mulia ini, sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa

pada akhir studinya di Perguruan Tinggi. Shalawat dan salam kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sekalian yang telah mengantarkan

manusia dari lembah kekufuran menuju ke alam ketauhidan.

Adapun skripsi ini berjudul *Peran Keluorga Terhadap Pendldlkan Agama

Anah dan Pengaruhnya Terhadap perkeubingon Keagamaan -slsna dt MTsN

Longso" merupakan tugas untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan pendidikan

Agama Islam, Institut Agama Isram Neged GArN zawiyahcot Kala Langsa.

Dalam kesempatan ini penuris mengucapkan terima kasih dan do,a yang

sedalam-dalamnya kepada yang mulia Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta seluruh

keluarga yang tersayan& yang terah bersusah payah mendidik dan mendorong

penulis dalam menempuh pendidikan hingga sglesai.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Ketua Rehor Institut

Agama Islam Negeri 0AIN) zawiyah cot Kala Langsa, Dekan, Ketua prodi serta

seluruh karyawan yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi.

semoga Allah SWT memberi limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka

semua serta mendo'akan agar menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT..



Ucapan terima kasih yang tiada tara penulis sampaikan kepada Bapak

Matryiddin, MA selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Nani Endri Santi, MA

selaku dosen pembimbing kedua dalam pembahasan skripsi ini, yang telah sudi

merneriksa, mengoreksi naskah tulisan ini sehingga memenuhi standar yang

diinginkan. Kepada mereka berdua penulis tidak dapat membalas amal baik.nya,

kepada Allah SWT penulis memohon agar mereka berdua yang telah bersusah payah

membimbing penulis dari tahap pengajuan judul sampai skripsi ini terselesaikan

selalu mendapat perlindungan dan pertolongan-nya.

Di sini juga penulis ucapkan terima kasih kepada Kepala IvtTsN Langsa dan

para dewan guru Pendidikan Agama Islam serta stafnya juga yang telah membantu

penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dalam hal ini penulis menyadari se uhnya skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan untuk itu saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak

sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang, ke semuanya

menyerahkan kepada Allah swr semoga dibalas dengan rahmat yang berlimpah

ganda.Akhimya, dengan mengharapkan ridha Allah SWT, semoga apa yang penulis

paparkan dalam skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis

sebagai seorang sarjana. Amin ya Rabbal, Alamin.

Langsa, November 2015
Penyusun

A/*l-
a

I\UR AZIZAH



DAFTAR ISI

LEMBARAN JI]DUL
LEMBARAN PENGESAHAN
LEMBARAN PER}TYATAAI\
KATA PENGANTAR ........
DAFTAR. ISI ...........
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN .............
ABSTRAK
BABI PENDAHULUAN..................

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Penjelasan Istilah
D. Tujuan Penelitian
E. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAI\ TEORITIS

i
ii
iii
iv
vi

vii
viii

ix
I
1

5

6
8

8

35

42
42
43

44
45
46
47
50
52
53

54
54

64
71

76
76
77

A. Hakikat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
3. Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

B. Peranan dan Kedudukan Keluarga Dalam pendidikan Agama Islam
1. Pengertian Keluarga
2. Fungsi Keluarga
3. Peran Orang Tua .

10
10

10

l2
t7

20
23

26
314. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua...

C. Pentingnya Pendidikan Agama Dalam Keluarga
BAB III METODE PENELITIAIY .......

A. Pendekatan dan Jenis penelitian
B. Kehadiran Peneliti
C. Lokasi Penelitian
D. Populasi dan Sampel ......
E. SumberData......' F. Prosedur Pengumpulan Data ...... .., G. Teknik Analisis Data .

H. Pengecekan Keabsahan Data .........
I. Tahap-Tahappenelitian

BAB TV HASIL PEI{ELITIAI\I DAIY PEMBAIIASAN..............................
A. Gambaran Umum MTsN Langsa.
B. Hasil Penelitian
C. Pembatrasan.

BAB V KESIMPULAII DAIY SARAN .....,..............................
A. Kesimpulan...,.......
B. Saran-Saran ................,............

Daftar Pustaka
Lamplmn



DATTAR I,AilIP I

Lampiran

t. DaftarAn*et.

2. Surat Keputusan Rekfor Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah

' Cot Kala Langsa Tentang Penuqiukkan Pembimbing Mahasiswa.

3. Surat Permohonan Izin Untuk Mengadakan Penelitian Ilmiah di MTsN

Lengsa.

4, Surat Kaerangan Telalr Mengadakan Penelitian Dari Kepala Sekolah di

MTsN Langsa.

5. Daftar Riwayat Hidup.
!.



ABSTRAK

Nama : NUR MlZALl, Tempat/Tanggal Latrir : Langsa, 28 Oktober 1983, Nomor
Pokok : 110905346, Judul : ?eran Keluarga Terhadap Pendidikan Agama Anak dan

Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Keagamaan Siswa di MTsN Langsa.

Orang tua adalah orang yang pertama yang mempunyai tanggung jawab

untuk memimpin dan rnembimbing anak dalam pembinaan moral dan kepribadian
analq sikap dan cua hidup mereka serta kasih sayang merupakan pendidikan yang
tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak yang
sedang dalam pertumbuhan jasmaniah dan rohaniyahnya agar anak tersebut menjadi
pribadi yang berbudi luhur dalam hidupnya, Lingkungan keluarga merupakan
Iingkungan pendidikan kedua bagi anah karena dalam keluarga itulah anak pertama
sekali mendapatkan pendidikan dan bimbingan, di mana sebahagian besar dari
kehidupan anak berada dalam lingkungan koluarga. Pendidikan dalam keluarga
merupakan proses awal dari pembinaan selanjutnya yaitu melalui pendidikan di
sekolatr. Oleh karena itu, Penelitian ini berhrjuan untuk mengetahui sejauh mana
peran aktif keluarga terhadap pendidikan agama anak di MTsN Langsa dan untuk
mengetahui adakah pengaruh yang ditimbulkan antara peran aktif keluarga dengan
peugamalan ibadah siswa di MTsl.l Langsa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
deskripti{, maksudnya data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata tertulis atau lisan
atau perilaku yang dapat diamati melalui metode observasi, metode kuesioner
(angket) dan dokumentasi, gambar, dan bukan angka-angka. Analisa data
menggunakan analisis deskriptif kualitatif,, yaitu berupa data-data yang tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran keluarga terhadap pendidikan
agama anak dan pengaruhnya terhadap perkembangan keagamaan siswa di MTsN
Langsa bahwa keluarga sangat berperan dalam melaksanakan Pendidikan Agama
Islam kepada anak-anaknya di rumah. Keluar3a memberikan perhatian dalam
Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kemampuan orang tua, meskipun mereka
sibuk dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Hal ini berdasarkan jawaban dari pada siswa
yang memberi jawaban yang terbanyak dengan menjawab selalu pada angket dan
usaha-usaha yang di lakukan keluarga dalam pelaksanaan pendidikan agama pada
anak adalah dengan memulai mengajarkan pendidikan agama dan membim-bing
pelalsanaan perintahan agamq mengawasi tingkah laku anak dan menegur mereka
apabila melakukan hal yang tidak baik. Dari segi materi keluarga berupaya
memberikan segala keperluan anak-anaknya seperti menyekolahkan- ke sekolih
agama dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluaiga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat. Hal ini disebabkan

karena masyarakat itu sendiri merupakan kumpulan dari keluarga. Tidak ada

masyarakat tanpa adanya adakeluarga. Di mana keluarga merupakan suafu tempat

pendidikan yang pertama bagi anak di sini lah anak mutai pertama mengenal

lingkungan sebelum berkenalan dengan alam luar. Terlaksana pendidikan
t

selanjutnla sangat-sangat tergantung kepada dasar pendidikan orang tua <Jalam

rumah tangga. Di rumah taigga lah anak murai meng enar yangbenar cran sarah,

yang baik dan buruk, rasa tanggung jawa '' kasih sayang dan tain_rain.

Ketentraman dan kebahagiaan daram keruarga sangat diperrukan. Dengan

ketentraman akan merarrirkan keruarga yang amandan damai. Maka akan dapatrah

dihindarkan berbagai masarah negatif yangkadang-kadang terjadi daramtindakan

dan sikap masing-masing anggota keluarga.l

Sebagaimana Allah swT berfirm an daram Surat At-Tahrim ayat 6 yangberbunyi:

6,csl .;1j3 tjr.t tsi;16 b #i Iy t*t? u ii t4
A-#3 i'ri t; ui i,ra'l sr-a b,uw @t;", rt+ji-

@irrE u,

'.zakiah Daradjat, pendidikan Isram Doran Keruarga dan ,sekorah,(Jakarta : Ruhama,1995), hal.47.



Artinya : "Hai orang-orailg yang
dari api neraka yang

malaikahmalaikat yang kosar, yang keras yang tidak
Allah SW tehadap opa yang diperintahkon';. (Sirat At_

Berdasarkan ayat di atas disimpulkan bahwa anak merupakan amanah

Allah sWT yang dititipkan kepada ora(rg tua untuk dididik dan dibina agar

menjadi oralg yang bergunabagi bangsa dan Negara. Setiap anak lang dilahirkan

pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat.

Pertumbuhan yang dialami anak merupakan tanggung jafab utama bagi orang tua

yang harus membekali anak-anakn ya denganilmu pengetahuan. Selain itu, orang

tua yarlg juga mempunyai hak-hak dan kewajiban rainnya yang juga harus

diperhatikan agar, anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang

itanya...:,

Keluarga merupakan ftngkungan pertama yang memberikan dasar

pendidikan meliputi keyakinan beragama, nilai moral, aturan pergaulan, dan

sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

hemegara. Lingkungan keluarga dijadikan sebagai teladan dalam beribadah

karena sejak awal anak di lahirkan, setiap waktu di perlihatkan cara-cara

beribadah sebagai modar kehidupan akhirat. orang tua harus memperkenarkan

dan memperlihatkan kewajiban-kewajiban yang,harus diraksanakan oreh anak

sej.ak dini, sehingga pada waktu nya nanti, ketika anak tersebut sudah terkena

2 Departemen Agama RI, Ar-eur'on dan Terjemahnya, (lakarta: Karya Insan Indonesia,2004), hal. 783.



kewajiban untuk melaksanakan sesuatu seperti dalam hal ini ibadah ia sudah

terbiasa melakukannyatanpaada rasa beban tanpa harus ada paksaan.3

Orang tua mempunyai kewajiban [ntuk membimbing anak-anaknya dalam

hal agama. Sudah selayaknya orang tua mencontohkan bahkan mengajak anaknya

untuk melaksanakan ibadah' Setiap masuk waktu shalat, orang tua semesfiriya

mengajak anaknya untuk shalatberjama'ah dan berdzikir setelah shalat, sehingga

jika dilakukan terus-menerus anak anak akan benar-benar terbiasa melakukannya

sampai ia dewasa bahkan sampai ia meninggal nanti. n"git, juga dengan puasa,

orang tua harus mendidik anaknya untuk melekukan puasa sejak dini, walaupun

anak beiilm kuat untuk melakukan puasa sampai waktu magrib, hendaknya anak

dibiasakan untuk meneladani orang tuanya melakukan puasa sampai waktu yang

ia sanggupi, misalnya sampai zuhur. ':'

Pendidikan agama sebagai mata perajaran di sekolah mempunyai peranan

penting dalam menanamkan rasa takwa kepada Allah SWT yang pacla akhirnya

dapat menimbulkan rasa keagamaan yang kuat dan melahirkan perbuatan-

perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama yang diyakini tcntunya .iuga

dengan melaksanakan ibadah secara sempurna sebagai bekal akhirat. Irendidikan

agama di sekolah hendaknya tidak hanya di berikan berupa materi-materi saja,

tetapi jugaharus mengadakan praktek jika adahubungan dengan perbuatan dalam

pendidikan agama

Dengan pemberian pendidikan agarna di sekolah diharapkan anak didik

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan akan agama ),ar{1,

'T'ohirin, Psikologi Pendidikan.4gonro lslam, (lakarta : F,.a.ja Griljlnilo iicrr.ssda, 20001.
hal. 80.



\

dianutnya sehingga menimbulkan kesadaran beragama dengan selalu

melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah diperintahkan. Walaupun anak

sudah masuk dalam pendidikan formal, lingkungan keluarga tidak dapat lepas

tangan begifu saja. Keluarga, khususnya orang tua tetap harus mengontrol anak

ketika ia bOiada di luaf sekolah dengan selalu mengingatkan untuk melaksanakan

ajaran agama dan selalu mengajak anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah

bersama-sama.'

' Pendidikan agama tidak hanya didapat dari tingkungan keluarga dan

sekolah, lingkungan masyarakat pun mempunyai peranan untuk mendidik

seseorailg unfuk menambah wawasan seseorang mengenai agams dengan segala

aspeknya. Lingkungan masyarakat yang baik dan selalu menjunjung tinggi nilai-

nilai agama akan membuat seseorang bisa mbir;aa nrarrusia yang sadar akan

kodratnya sebagai makhluk, Allah SWT.a

orang tua yang baik adarah orang tua yang seraru tahu akan tugas dan

kewajibannya yang amat penting dilakukan yaitu menanamkan nilai-nilai agama

pada diri anak sebagai generasi penerus. Dengan nilai-nilai agama ini lah

diharaplon tumbuhnya generasi muda yang dapat meneruskan tegaknya agama.

Khususnya egama Islam. oleh karena itu, orang tua hendaknya memandang jauh

ke depan, yakni betapa pentingnya membina g.n"rari mendatang. Bila mereka

tidak memahami nilai-nirai agama, akibatnya mereka akan terjurumus ke jurang

kebinasaan dan kehancuran.

o Muhaimin, Puadigma pendidikan Isran, (Bandung : Rema.ia Ilosdakarya, 2Nr4), har.



Pendidikan agama menyangkut manusia seuruhnya, tidak hanya

membekali seseorang dengan pengetahuan agama atau pengembangan

intelektualnya saj4 tetapi bisa menjalani kehidupan dengan berpedoman kepada

ajaran agama Islam. Namun demikian, kenyataan yang ada b€lum rnemuaskan;

Sebagaimanaterlihatdari kondisi remajayang kita lihat,sekarang,idimana banyak

remaja saat ini sepertinya sudah agak jauh dari pengamalan ajaran Islam baik dari

segi akhlaknya maupun pengamalan ibadahnya. Fenomena ini terlihat pada siswa

di MTsN Langsa yaitu banyaknya siswa yung kr.rnlryu ,orul atau tidak

berkepribadian baik yang dipengaruhi dari pergaulan bebas. yang mela nggar

norma-riormaagamasepeftisiswa yang memakai pakaian di luar ketentuan Islam

merokok bahkan narkob4 dan sebagainya. Kondisi seperti ini jila terus dibiarkan

tanpa pembinaan tentu akan berdampak buruk bagi siswa itu sendiri juga bagi

Bangsa dan Negara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di atas, maka penulis

mencoba untuk meneliti rebih ranjut secara mendaram yang diangkat daram

sebuah skripsi ini yang berjudul *peran Keluarga Terhadap pcndidikan

Agama Anak dan Pengaruhnya Terhadap perkenrbangan Keagamaan siswa

di MTsN Langsa',.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yangmenjadi rumusan

l. Sejauh mana peran aktif keluarga terhadap pendidikan agama anak di

MTsN Langsa?



?. Adakah pengaruh yang ditimbulkan antara peran aktif keluarga dengan

pengamalan ibadah siswa di MTsN Langsa ?

C. Penjelasan Istilah

Suatu istilah dapat mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Oleh

karena itu untuk mempelrnudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman,

adapun istilah-istilah yang pokok yang penulis anggap penting untuk dijelaskan

adalah ,

l. Peranan

Feranan asal katanya dari "Peran" artin''a pemain, kemudian ditambah

dengan "an", maka menjadi "Peranan" yaitu sesuatu yang menjadi bagian atau

yang memegang pimpinan.5 lir

Peranan yang penulis maksudkan di sini adatah peranan orang tua dalam

memberikan pendidikan keagamaan kepada anak.

2, Keluarga

Menurut wJS Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia kata

keluarga berarti "kulawarga"; "ras" dan "warga" yang berarti "anggota" adalah

lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah.6

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dhri sejumlah individu, memiliki

hubungan airtar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara

individu tersebut.

5 
Yandianto, Kamus lJmum Bqhasa lndonesia, (Baridung: M2s Banrlung,200l), hal.

170.
t 

WJS Poerwadarminta, Kamw Umum Bahasa Indonesio,(Jakarta : Balai Pustak a, 1952),
hal. 363.



Keluarga yang penulis maksudkan di sini adalah lingkungan yang terdiri

dari sejumlah individu yaitu Ayah dan Ibu yang rnemiliki tanggung jawab untuk

membimbing dan membina anak-anaknya terhadap pendidikan keagamaan.

3. Pendidikan Agama Anak

Pendidikan agama Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup

seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah SWT. Oleh karena

itu, Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik di dunia

maupun di akhirat.T Kata "Anak" dalam kamus umum bahasa Indonesia dijelaskan

adalah berusia di sekolah dasar. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang

belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak merupakan amanah

Allah SWT yang dititipkan kepada orang a .rntuk dididik dan dibina agar

menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama.8

Pendidikan agama anak yang penulis maksudkan di sini adalah pendidikan

yar,g diajarkan.oleh keluarga nya di rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di

lingkungan sekolah.

4. Perkembrngan Keagamaan atau Ibadah

Menurut kamus Fiqih, ibadah yaitu memperhambakan diri kepada Allah

swr dengan taat melaksanakan segala perintahnya dan ajarannya, serta menjauhi

segala larangan-Nya karena Allah swr semata, baik dalam bentuk kepercayaan,

pedotaan maupun perbuatan. orang beribadah berusaha melengkapi dirinya

dengan perasaan cinta, tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

lI*g Lan*g-ulung,-Mamtsia dan pendidikan,(Jakarta 
: Bumi Aksara, 19g6), hal. 384.- Yandianto, Kamus Umum Bahasq Indonesia.., hal. 29.



perkepbangan keagamaan atau ibadatr yang penulis maksudkan di sini adalah

pelkembangan keagamaan atau ibadah yang diterapkan atau diamalkan oleh siswa

di MTsN Langsa.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana leyaknya sgattr nsaha mempunyai tujuan tertentu yang

ingin dicapainya. Begitu pula dengan pembahasan karya tulis ilmiah ini.

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penulisan skripsi ini, maka

yang menjadi tujuan dalam penelitian iniadalah , '

l. Untuk mengetahui sejauh mana peran aktif keluarga terhadap pendidikan

Lgu uanak diMTsN Langsa.

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh yang ditimbulkan antara peran aktii

keluarga dengan pengamalan ibadah sis di MTsN Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian secara teoritis dan praklis

dalam penulisan skripsi ini bagi penulis dan guru dalam pembahasan adalah

sebagai berikut:

l. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bcrmanfaat dapat meniadi pegangan atau

pedoman bagi guru Pendidikan Agama Islam di MTsN Langsa untuk

menambah khasanah dan mengembangkan wawasan keilmuan serta untuk

mendukung teori-teori yang telah ada, yang berhubungan dengan masalah



yang dit€liti khususnya tentang peranan keluarga terhadap perkembangan

pendidikan keagamaan anak.

b. thsil penelitian ini bermmfaat bagi penulis dan diharapkan dryat menrberi

sumbangan tuhadap pengembangan ilmu pendidikan pada umumaya

2. Secara Praldis

a. I{asil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi guru /

mahasiswa untuk menambah wawasan dalam meningkatkan ilmu

pengetahuan tentang peranan keluarga terhadap perkembangan pend id i ka n

keagamaan anak.

b. Bagi lembaga pendidilcan yang diteliti, dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi dalart implemenAsi pembelajam Pendidikan Agama Islam agar

, ,l;.

dapat mencaak generasi yang taat beribadah kepada Allah SWT,

i'r:


