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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Orang tua memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap 

anaknya. Pembinaan yang dilakukan orang tua, bertujuan untuk 

mengembangkan setiap potensi yang dimiliki anak secara maksimal. Salah satu 

potensi yang dimiliki setiap manusia termasuk anak dan harus dikembangkan 

dengan baik adalah potensi beragama, ajaran agama yang diterapkan dalam 

kehidupan seseorang disebut juga sebagai religiusitas.  

Religiusitas adalah sebuah bentuk ketertarikan dan ketaatan seseorang 

terhadap aspek-aspek dalam ajaran agama, yang tidak sebatas hanya 

mengetahui akan tetapi dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama 

Islam yang biasa dipraktikkan terdiri atas beberapa aspek seperti aspek aqidah, 

ibadah dan akhlaq. Tingkat religiusitas seseorang berbeda antara satu dengan 

lainnya dan dapat diketehui melalui cara seseorang dalam mengamalkan ajaran 

agamanya masing-masing. Religiusitas seseorang bisa dibiasakan sejak usia 

anak-anak, sebab ketika anak sudah terbiasa melakukannya maka akan 

diterapkan secara otomatis dalam kesehariannya. 

Religiusitas merupakan fenomena yang berkembang pada individu 

manusia, artinya individu dapat memiliki tingkat religiusitas yang tinggi 

(berkembang dengan baik) tetapi juga dapat memiliki tingkat religiusitas 

yang rendah (tidak berkembang dengan baik). Hal ini terlihat dari adanya 

perubahan tingkat religiusitas pada seseorang, yang awalnya cenderung 

sejalan dengan orang tua, tetapi setelah berinteraksi dengan lingkungan 

sekolah dan teman sebaya maka semakin bertambah pengetahuannya 

sehingga diikuti perubahan perilaku termasuk dalam perilaku beragama 

yang semakin baik. Namun, tingkat religiusitas seseorang juga dapat 
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menjadi menurun setelah berinteraksi dengan lingkungan luar yang kurang 

mendukung.1  

 

Pembinaan religiusitas pada usia anak-anak membutuhkan figur sebagai 

contoh yang dapat memotivasinya melakukan pembinaan religiusitas, salah 

satu pengaruh bagi anak bukan hanya berasal dari keluarga tetapi berasal dari 

lingkungan sekitar. Lingkungan mempunyai peran yang penting, dikarenakan 

sebagaian waktu anak dihabiskan saat berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Saat berinteraksi anak-anak akan banyak melihat berbagai macam 

fenomena yang kemudian akan dicontoh oleh anak-anak.  

Indonesia saat ini banyak ditemui beberapa hal negatif yang melibatkan 

anak sebagaimana data yang dikumpulkan oleh KPAI (Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia) terkait kasus hukum yang meningkat sejak tahun 2017/2018 

sebagai berikut, 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan pada tahun 

2018 kasus hukum yang menyangkut anak meningkat dibandingkan tahun 

2017, seperti kasus pemerkosaan yang pelakunya anak dibawah umur, 

kemudian ada narkoba, minuman keras, dan masih banyak lagi kasus 

hukum yang melibatkan anak.2  

 

Bali sendiri merupakan wilayah wisatawan sehingga budaya asing 

mudah masuk kemudian menjadi hal yang wajar untuk dicontoh oleh 

masyarakat seperti model berbusana yang otomatis menampakkan aurat, 

kemudian kebebasan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol serta banyak 

dibuka tempat hiburan malam. Bukan hanya budaya asing tetapi juga budaya 

                                                           
1 Warsiyah, Pembentukan Religiusitas Remaja Muslim (Tinjauan Deskriptif Analitis), 

Cendikia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 1, (Januari - Juni 2018), hlm. 21. 
2 http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh,   

diakses tgl 4 Februari 2019, pukul 12.21. 

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh
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lokal seperti ketika anak bersekolah di sekolah negeri terkadang saat mata 

pelajaran keterampilan anak akan diajarkan membuat sesajen. Beberapa 

fenomena tersebut diatas telah bertentangan dengan aturan-aturan yang 

terdapat dalam ajaran agama Islam. 

Wilayah Denpasar mayoritas masyarakatnya beragama Hindu yakni 

sebanyak 499.192 diatara penganut agama lain, sedangkan penganut agama 

Islam hanya sebanyak 225.899 berdasarkan hasil sensus penduduk pada bulan 

februari.3 Bagi keluarga muslim lingkungan mayoritas non muslim akan 

mempengaruhi proses pembinaan religiusitas terhadap anak. Keluarga Muslim 

yang tinggal di lingkungan tersebut akan memiliki tantangan dan kesulitan 

yang berbeda dalam menjalani dan menerapakan ajaran agama Islam 

dibandingkan dengan keluarga muslim yang tinggal di wilayah mayoritas 

muslim. 

Berdasarkan fenomena dan data yang telah dijelaskan terkait kondisi 

wilayah tersebut maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Bali. Oleh 

sebab itu peneliti bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut terkait pembinaan 

religiusitas anak pada keluarga muslim di Bali yang dituangkan dalam judul 

“Pembinaan Religiusitas Anak Pada Keluarga Muslim di Lingkungan 

Mayoritas Non Muslim Dusun Tegal Kawan Desa Pemecutan Klod Bali” 

sebagai bahan dalam penyusunan skripsi. 

                                                           
3 https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/15/33/penduduk-provinsi-bali-menurut-

agama-yang-dianut-hasil-sensus-penduduk-2010.html, diakses tgl 29 September 2019, pukul 
09.03 WIB. 

https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/15/33/penduduk-provinsi-bali-menurut-agama-yang-dianut-hasil-sensus-penduduk-2010.html
https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/15/33/penduduk-provinsi-bali-menurut-agama-yang-dianut-hasil-sensus-penduduk-2010.html
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Penyusunan skripsi ini tidak lain dimaksudkan guna memberikan 

wawasan kepada keluarga muslim yang tinggal di wilayah mayoritas non 

muslim dalam melakukan pembinaan religiusita pada anaknya agar memahami 

kondisi yang ada disekitar tempat tinggalnya. Sehingga dapat membinaan 

ajaran agama Islam pada anak secara benar dan anak dapat melaksanakan 

ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan beberapa 

pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan religiusitas anak pada keluarga 

muslim di lingkungan mayoritas non muslim Dusun Tegal Kawan Desa 

Pemecutan Klod Bali? 

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses pembinaan 

religiusitas anak pada keluarga muslim di lingkungan mayoritas non 

muslim Dusun Tegal Kawan Desa Pemecutan Klod Bali? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembinaan religiusitas anak pada keluarga 

muslim di lingkungan mayoritas non muslim Dusun Tegal Kawan Desa 

Pemecutan Klod Bali. 
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2. Mengidentifikasi faktor yang dapat mendukung dan menghambat 

pembinaan religiusitas anak pada keluarga muslim di lingkungan non 

muslim Dusun Tegal Kawan Desa Pemecutan Klod Bali. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini, diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

1. Bagi orang tua yang tinggal di wilayah non muslim agar mendapatkan 

wawasan terkait pelaksanaan pembinaan religiusitas pada anak dan 

mampu mengadapi faktor penghambat. 

2. Bagi guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti yang mengajar di 

sekolah wilayah mayoritas non muslim, baik sekolah negeri maupun 

swasta agar dapat memberikan pembinaan religiusitas yang tepat pada 

peserta didik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

3. Bagi peneliti diharapkan dapat mengambil manfaat dalam penelitian ini, 

dimana nantinya peneliti sebagai calon pendidik di daerah mayoritas non 

muslim. Sehingga  dapat menjadi rujukan bagi peneliti dalam melakukan 

pembinaan religiusitas dalam keluarga maupun siswa peneliti sendiri. 
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1.5 Batasan Istilah 

Peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:  

1. Pembinaan Religisuitas 

Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta 

pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.4 Sedangkan 

religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. 

Internalisasi di sini berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran 

agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Kepercayaan ini 

kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari.5 

Kata pembinaan religiusitas yang dimasud dalam penelitian ini 

adalah bentuk atau cara yang dilakukan oleh orang tua dengan maksud 

untuk memberikan pemahaman agama Islam pada anak, sehingga anak 

dapat tertarik dan taat dalam beragama yang dapat dilihat berdasarkan 

perilaku yang dijalaninya dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat, 

mengaji, berperilaku, dll. 

 

2. Anak 

Anak dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang 

                                                           
4 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144. 
5 Evi Aviyah dan Muhammad Farid, Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja, 

Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02, (Mei 2014), hlm. 127. 
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yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan.6  

Peneliti mengambil anak pada keluarga muslim rentang usia 6-11 

tahun karena masa tersebut anak tengah memasuki periode intelektual 

(masa sekolah).7 Sehingga bukan hanya lingkungan rumah saja yang akan 

anak temui akan tetapi lingkungan sekolah juga, oleh sebab itu orang tua 

dalam keluarga muslim akan mempunyai tantangan dalam melakukan 

pembinaan religiusitas pada anak. 

 

3. Keluarga Muslim 

Keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan 

perempuan melalui akad nikah. Dengan adanya ikatan akad pernikahan 

tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah 

secara hukum agama.8 Sedangkan kata muslim hanya merujuk kepada 

penganut agama Islam saja, kemudian pemeluk pria disebut dengan 

Muslimin (مسلمون) dan pemeluk wanita disebut Muslimah (مسلمة) adalah 

sebutan untuk wanita Islam.9 

                                                           
6 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 1, Ayat 1. 
7 Baharuddin dan Mulyono, Psikologi Agama dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN Press, 

2008), hlm. 103 
8 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jogjakarta: UII Press, 2001), 

hlm. 70. 
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim, diakses tgl 22 April 2019, pukul 14.30. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
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Keluarga muslim yang dimasud oleh peneliti adalah suami istri yang 

menikah secara Islam yang seluruh anggota keluarganya beragama Islam 

dan menjalankan isi syariat Islam yang mempunyai anak usia 6-11 tahun. 

 

4. Lingkungan Non Muslim 

Lingkungan tempat tinggal adalah segala yang terdapat di sekitar 

mahkluk hidup tinggal, baik yang bersifat biotik dan abiotik yang selalu 

berinteraksi secara timbal balik.10 Kemudian Non Muslim merupakan dua 

kata yang memiliki arti masing-masing. Kata Non artinya tidak atau 

bukan,11 sedangkan muslim artinya penganut agama Islam.12 

Lingkungan non muslim dalam penelitian ini adalah lingkungan 

sekitar tempat tinggal keluarga muslim yang juga ditingali oleh non 

muslim. 

 

                                                           
10 Muhammad Adiwardana Harjono, Perbedaan Prestasi Belajar ditinjau dari Kondisi 

Lingkungan Tempat Tinggal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Negeri 
Malang. (Malang: UNM, 2008), hlm. 1. 

11 http://kbbi.co.id/arti-kata/non, diakses pada tgl 26 Februari 2019, pukul 15.11. 
12 http://kbbi.co.id/cari?kata=muslim, diakses pada tgl 26 Februari 2019, pukul 15.25. 

http://kbbi.co.id/arti-kata/non
http://kbbi.co.id/cari?kata=muslim

