
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Orang tua sebagai tokoh agama merupakan tiang masyarakat dan   

sekaligus tiang negara, bahkan juga tiang agama. Atas dasar ini, maka 

mudahlah dipahami manakala agama Islam menaruh perhatian sangat serius 

terhadap perkara keluarga.  

Hal ini disebabkan keluarga keluarga sebagai salah satu lembaga 

sosial yang punya kewajiban utama mendidik atau membina anggota 

keluarganya agar bisa berperan secara positif di masyarakat. Baik mendidik 

secara Akademik formal maupun nonformal, akhlak, spritualitas maupun 

membina kepribadian anak. Pendidikan agama dalam Islam harus dimulai 

sejak dini. Sesungguhnya pendidikan agama inilah yang akan menjamin 

terwujudnya keluarga islami yang kuat, yang penuh rasa cinta dan menjamin 

terbentuknya seorang manusia yang sehat baik jasmaninya maupun rohaninya1. 

Orang tua merupakan satuan terkecil dari kehidupan bermasyarakat 

dan suatu organisasi bio-psiko-sosial (jiwa, raga dan sosial), dimana para 

anggota keluarga hidup dalam aturan-aturan tertentu yang khususnnya ditandai 

dari kepribadian masing-masing individu terutama figur ayah atau suami dan 

ibu atau istri (orang tua). Selain keluarga, perkembangan jiwa (kepribadian) 

                                                           
1 Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim.Pustaka Al-  

Kautsar   hal. 19 
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tergantung pada hubungan pada ayah dan ibunya. Hubungan    ini ditentukan 

oleh kepribadian masing-masing. 

Adapun konsep kepribadian menurut Menurut Allport adalah 

organisasi sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu yang menentukan 

penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya2. Kepribadian sebagai 

sosok menyeluruh dari kehidupan lahir dan batin seseorang yang tercermin 

dalam sikap perilakunya sebagai individu. Kepribadian dibentuk oleh 

kecenderungan yang berperan secara aktif dalam menentukan tingkah laku 

individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat 

yang dalam prosesnya selalu mengalami perubahan dan perkembangan. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa kepribadian adalah sifat 

hakiki yang ada dalam diri seseorang yang menentukan dirinya dapat atau tidak 

untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya. Orang Tua sebagai tokoh 

agama, maka orang tua harus melakukan hal-hal yang mengarah pada 

pembentukan kepribadian yang sehat dan ideal. Adapun hal-hal yang harus 

dilakukan oleh orang tua untuk membentuk kepribadian anak untuk  menjadi 

anggota keluarga yang sehat adalah sebagai berikut: 

1. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk berpikir atau 

berusaha. 

2. Bersikap respek terhadap anak 

3. Menerima gagasan/pedapat  dari anak, supaya anaknya pandai 

mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang di hadapinya. 

                                                           
2 Syamsu Yusuf LN dan Juntika Nurihsan. Teori Kpribadian. PT Remaja Rosdakarya 

Bandung, 2007, hal. 4 
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4. Orang tua harus bertolerasi dan memahami kelemahan anak. 

5. Orang tua harus lebih cenderung memberi apa yang diminta oleh anak. 

6. Memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak 

7. Berkomunikasi dengan anak secara terbuka dan orang tua harus 

mendengar permasalahnya. 

8. Menempatkan anak dalam posisi yang penting di dalam rumah. 

9. Mendorong anak untuk menyatakan perasaan atau pendapatnya, 

supaya orang tua memahami apa kelemahan dari anaknya3 

Beberapa poin yang telah dikemukakan para ahli di atas dapat 

dipahami bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam 

melakukan tugas serta peran mereka sebagai orang tua, yaitu harus respek 

terhadap gerak-gerik anaknya serta memberikan kebebasan kepada anak, orang 

tua dalam menjalani rumah tangga juga harus dapat menciptakan rumah tangga 

yang nyaman, sakinah serta mawaddah sehingga dapat memberikan rasa aman 

dan nyaman pada anak-anaknya, orang tua harus memiliki sikap demokratis. 

Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya sehingga anak tidak akan 

menjadi korban dan  harus betul-betul mengerti, memahami, serta memberikan 

kasih sayang dan perhatian yang penuh. Sikap seperti ini akan memberikan 

kontribusi kepada orang tua untuk mengembangkan kepribadian yang sehat.  

Berbagai perilaku menyimpang dari anak (misalnya kenakalan 

remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan lain-lain) mempunyai 

kaitan dengan sistem keluarga yang mencerminkan adanya kelainan 

psikopatologi (kelainan kejiwaan) dari salah satu anggota keluarga. Hal 

                                                           
3 Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembangan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, 

hal.50 
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tersebut di atas, menunjukkan bahwa masalah dalam membina kepribadian 

pada anak dalam keluarga tidak lepas dari masalah keluarga yang berperan 

sebagai pembina. 

Perkembangan zaman yang semakin pesat yang ditandai dengan 

progres ilmu pengetahuan dan teknologi, ini menjadi tantangan yang sangat 

luar biasa bagi orang tua agar anggota keluarganya tidak terpengaruh dengan 

hal-hal yang sifatnya negatif, karena jika anggota keluarga sudah 

terkontaminasi dengan pergaulan bebas, maka secara tidak langsung sudah 

menjadi pribadi-pribadi yang tidak sehat, adapun untuk meminimalisir hal-hal 

tersebut yaitu kepribadian yang tidak sehat, maka orang tua harus melakukan 

langkah-langkah sebagaio berikut: 

1. Orang tua tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap anak 

2. Orang tua harus lebih memperdulikan kesejahteraan anak. 

3. Orang tua tidak boleh menghukum secara fisik,seperti memukul anak 

luar batasan4. 

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas penulis dapat 

memberikan suatu kesimpulan bahwa perlakuan orang tua terhadap anak akan 

mempengaruhi kepribadian anaknya baik secara fisik maupun psikologi. Orang 

tua yang tidak berperan dan tidak menjalankan tugas tugasnya dengan  baik, 

maka anak-anak cenderung bersikap bermusuhan dan memberontak seperti, 

perilaku nakal dan suka bertengkar sama orang tuanya. 

                                                           
4 Syamsu Yusuf  LN, Op, Cit. hal. 52 
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Anak merupakan rahmat dari Allah SWT kepada orang tua yang harus 

disyukuri, sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar   

untuk mendidik dan membina supaya anak tersebut menjadi anak yang baik 

dan shaleh, dan  berkepribadian yang kuat dan berakhlak terpuji. Semua inilah  

diinginkan oleh  setiap orang tua, semua guru dan masyarakat. Sebagaimana 

diterangkan dalam sebuah hadits yang shohih Nabi bersabda sebagai: 

           ما من مولود اال يولد على الفطرة فابواه يهّودانه اوينّصرانه او يمجسا )رواه مسلم(

 “Tidak seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, maka kedua orang 

tuanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nashrani atau Majusi”. (HR. 

Muslim)5. 

Inisiatif orang tua dalam membina kepribadian anak perlu adanya 

pengenalan terhadap agama secara intensif dan aplikatif, agar anak mempunyai 

kepribadian yang baik, yang semua itu dapat dimulai dengan mendidik anak 

pada waktu masih kecil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zakiyah 

Daradjat dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama bahwa, “Perkembangan agama 

pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, 

terutama pada masa-masa pertumbuhan yang pertama (masa anak) dari umur 

0-12 tahun”6. 

Pendidikan informal sangat diperlukan dalam membina kepribadian 

anak. Pendidikan tersebut dilakukan dalam keluarga, maka orang tua sebagai 

tokoh agama harus bertanggung jawab dalam membina kepribadian  pada anak. 

Membina adalah mengusahakan supaya lebih baik, untuk itu para pembina 

                                                           
5 Imam Muslim, Kitab Shahih Muslim, Syarikat Alawi, Surabaya, hal. 458 
6 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama,  PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hal. 74. 
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(orang tua, guru dan keluarga) harus mencari cara yang tepat untuk 

melaksanakan aktifitas tersebut7.  

Adanya orang tua sebagai tokoh agama mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam membina kepribadian anaknya dan mempunyai 

kedudukan sebagai pembina kepribadian yang pertama dan utama dalam 

kehidupan anaknya, maka kepribadian orang tua seperti sikap dan cara hidup 

mereka itu merupakan unsur-unsur pendidikan secara tidak langsung akan 

tumbuh dan berkembang dalam diri anak baik dari segi jasmani maupun rohani. 

Seorang anak akan menjadi baik ataukah justru menjadi beban dalam 

masyarakat, sebagian besar merupakan refleksi dari pendidikan yang 

didapatkannya dalam  keluarga. Orang tua sebagai tokoh agama harus berperan 

semaksimal mungkin dalam membina dan membentuk pribadi- pribadi anak 

demi tercapainya tujuan pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. 

Perubahan dan perkembangan pada era globalisasi seperti sekarang ini 

tampak begitu cepat berlangsung dalam semua sektor kehidupan. Terutama 

yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain 

berdampak positif di sisi lain juga berdampak negatif yang sebelumnya tidak 

pernah dibayangkan akan menjadi masalah yang dihadapi orang tua saat ini. 

Antara lain, berkurangnya peran dan fungsi orang tua sebagai tokoh agama 

dalam membina, membimbing dan mengontrol sehingga anak kurang 

                                                           
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1996, hal. 134. 
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pembimbingan, dan pembinaan yang mungkin akan menyebabkan potensi 

anak menjadi lamban khususnya dalam hal belajar. 

Mencermati pengertian tersebut diatas, maka dapat dipahami masih 

ada tirai yang menutupi antara kenyataan dan harapan mengenai peranan 

keluarga sebagai tokoh agama dalam usaha membina kepribadian pada anak. 

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memperoleh gambaran 

tentang peran orang tua sebagai tokoh agama dalam membina kepribadian pada 

anak di RT 03 RW 05 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang, agar dapat menentukan haluan kebijaksanaan dan antisipasinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan 

beberapa rumusanm masalah sebagai  berikut: 

1. Apa peran orang tua sebagai tokoh agama dalam membinaan 

kepribadian pada anak di RT 03 RW 05 Kelurahan Tlogomas 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang di hadapi orang tua sebagai tokoh agama 

dalam membina kepribadian pada anak di RT 03 RW 05 Kelurahan 

Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Guna mengetahui peran orang tua sebagai tokoh agama dalam 

membinaan kepribadian pada anak di RT 03 RW 05 Kelurahan 

Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

2. Guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang di hadapi orang tua 

sebagai tokoh agama dalam membina kepribadian pada anak di RT 03 

RW 05 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

D. Manfaat Penulisan 

a. Secara Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

wawasan ilmiah dan bahan pertimbangan bagi orang tua sebagai tokoh 

agama dan warga masyarakat untuk mengambil kebijakan dalam 

mengantisipasi dampak dari peranan orang tua tokoh agama dalam 

membina kepribadian anak di RT 03 RW 05 Kelurahan Tlogomas 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

b. Secara Praktis 

1. Bagi pembina keluarga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi   

keluarga untuk berusaha membina kepribadian pada putra-

putrinya supaya menjadi anak yang shaleh, shalehah serta 

berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya. 
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2. Bagi kepentingan penelitian 

Hasil penelitian untuk menambah wawasan dan  akan menjadi    

kajian dan penunjang pengembangan penelitian yang relevan 

dengan topik penelitian ini. 

E. Batasan Istilah dalam judul 

Adapun batasan istilah dalam judul untuk menghindari interpretasi 

konsepsi yang keliru dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis perlu untuk 

memberikan batasan istilah atau penjelasan istilah dalam judul tersebut. 

diantaranya adalah:  

a. Peran  

Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peran” 

mempunyai makna pemain sandiwara (film): Utama atau perangkat 

tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat8.  

Melihat definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah 

salah satu pemain utama atau sandiwara yang mempunyai bagian atau 

memegang peran penting dalam memimpin yang terutama dalam 

kejadian suatu peristiwa, dalam hal ini adalah Orang Tua sebagai 

tokoh agama dalam membina kepribadian anak di RT 03 RW 05 

Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.  

                                                           
8 Departemmen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahas Indonesia Pusat bahasa, 

(Jakarta:  PT Gramedia Pusaka Utama, 2008), hal. 1051 
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b. Orang Tua 

Pengertian Orang Tua yaitu satu unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri atas orang tua dan anak-anaknya yang hidup bersama untuk 

menjalin hubungan rasa cinta kasih yang alami9.  

Maksud dari pendapat di atas, yaitu apabila seseorang sudah ada 

ikatan tali pernikahan yang sah maka mereka harus siap dalam 

menjalani kehidupan berumah tangga.  

c. Pembinaan 

Pembinaan berarti, “Suatu usaha atau tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna agar memperoleh 

hasil yang baik”10. 

Melihat definis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu usaha 

atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna 

berhasil untuk memperoleh hasil yang baik pada suatu kepribadian 

yang bercorak islami, bersikap dan berbuat serta bertanggung jawab 

sesuai dengan ajaran islam. 

d. Tokoh Agama 

Tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan 

dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan 

                                                           
9 H. M. Arifin, Hubungan Timbak Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan kelurga, 

PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal,12 
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Op Cit, hal. 134 
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keunggulan bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam 

hal keagamaan di atas manusia pada umumnya. 

e. Kepribadian. 

Kepribadian adalah personality berasal dari kata latin “persona” yang 

berarti topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh 

pemain-pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan 

perilaku, watak, atau pribadi seseorang11. 

Pengertian kata tersebut, tidak heran jika kata persona yang mula-

mula berarti topeng, kemudian diartikan pemainnya itu sendiri 

(orangnya) yang memainkan peranan seperti digambarkan dalam 

topeng tersebut. Akhirnya kata persona itu menunjukkan pengertian 

tentang kualitas dari watak atau karakter yang dimainkan di dalam 

sandiwara, dalam hal ini adalah Orang Tua sebagai tokoh agama 

dalam membina kepribadian anak di RT 03 RW 05 Kelurahan 

Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

F. Sistematika Pembahasan 

Memperoleh gambaran yang menyeluruh dari pembahasan ini,   maka akan 

penulis terangkan sistematikanya sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan. Pendahuluan ini akan disajikan, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, definisi operasional dan sistematika pembahasan. 

                                                           
11 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hal. 154 
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Bab II Kajian Teori. Kajian teori ini akan dibahas tentang orang tua 

Sebagai Pendidik Dalam Keluarga, Orang Tua Sebagai 

Penanggung Jawab Pendidikan Agama dan Keluarga, Tokoh 

agama, pengertian tokoh agama, Peran tokoh agama, Peran 

Ulama, Peran Ustadz/ Tuan Guru. Kemudian pembahasan 

selanjutnya tentang Pengertian Kepribadian, Aspek-aspek 

Kepribadian, Ciri-ciri kepribadian, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepribadian anak. Kemudian yang 

selanjutmnya tentang Peran Orang Tua sebagai Tokoh Agama 

Dalam Membina Kepribadian Pada Anak. 

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian ini memaparkan      

tentang bagaimana penelitian dilakukan meliputi, Jenis dan 

Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Peneliti, 

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data. 

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini akan 

dibahas tentang deskripsi singkat keadaan obyek, penyajian 

dan analisis data. 

Bab V  Penutup. Dalam penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran 

 

 


