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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang akan peneliti 

berikan, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Warsiyah dengan judul “Pembentukan 

Religiusitas Remaja Muslim (Tinjauan Deskriptif Analitis)”. Menyatakan 

bahwa dalam melihat religiusitas remaja muslim ada beberapa dimensi 

religiusitas yakni: keyakinan, ritual, sosial dan komitmen, berdasarkan 

dimensi tersebut akan mencerminkan tingkat religiusitas remaja muslim. 

Dari pembahasan tersebut ditemukan dalam diri manusia sebenarnya telah 

memiliki potensi beragama. Namun, potensi tersebut belum terlihat ketika 

masih anak-anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang 

kematangan berfungsinya potensi tersebut belum sempurna. Kemudian 

potensi berkembangnya religiusitas dapat berkembang sesuai dengan 

situasi lingkungan tempat tinggalnya terutama keluarga.13 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Esa Puspitasari dengan judul 

“Implementasi Pembinaan Religiusitas dalam Mengembangkan 

Optimisme Siswa Kelas X di MAN 1 Kota Magelang tahun ajaran 

2016/2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk, 

tatacara pelaksanaan dan implementasi pembinaan religiusitas pada siswa 

                                                           
13 Warsiyah, Pembentukan Religiusitas Remaja Muslim (Tinjauan Deskriptif Analitis), Jurnal 

Kependidikan dan Kemasyarakatan (Cendikia), Vol. 16, No. 1, Januari - Juni 2018. 
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di sekolah tersbut. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa didalam 

sekolah ada beberapa bentuk pembinaan religiusitas antara lain tadarus al- 

Qur’an sebelum pembelajaran di mulai, shalat dzuhur berjama’ah, shalat 

dhuha, shadaqah jum’at, pengajian kelas dan hari besar Islam yakni latihan 

manasik haji dan penyembelihan qurban, kegiatan tersebut telah 

diterapkan sejak dahulu dan bersifat wajib. Faktor pendukung pembinaan 

religiusitas di MAN yakni fasilitas yang memadai dan mendukung seluruh 

kegiatan, guru yang bersedia membina serta siswa yang mau ikut 

berpartisipasi. Faktor penghambatnya yakni terkadang ada siswa yang 

tidak bersedia ikut berpartisipasi dengan alasan yang tidak sesuai 

kenyataan.14 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Aviyah dan Muhammad Farid dengan 

judul “Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

religiusitas dan kontrol diri dengan kenakalan remaja. Salah satu yang 

dapat mempengaruhi kenakalan remaja adalah religiusitas dan kontrol diri, 

dimana remaja yang berperilaku nakal diindikasi memiliki tingkat 

religiusita dan kontrol diri yang rendah. Semakin tinggi religiusitas dan 

kontrol diri pada remaja, maka semakin rendah pula kecenderungan 

kenakalan pada remaja tersebut.15 

                                                           
14 Esa Puspitasari, Implementasi Pembinaan Religiusitas dalam Mengembangkan 

Optimisme Siswa Kelas X di MAN 1 Kota Magelang, (Salatiga: IAIN, 2017). 
15 Evi Aviyah dan Muhammad Farid, Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja, Jurnal 

Psikologi Indonesia, Vol 3, No 2, Mei 2014. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Shomadah dengan judul “Model 

Pembinaan Keagamaan pada Keluarga Muslim Pra-Sejahtera di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat Kota Malang tahun ajaran 

2017”, menyatakan bahwa ada beberapa metode pembinaan keagamaan 

yang digunakan yakni menggunakan metode andragogi dalam proses 

pembinaan, metode teladan, metode motivasi dan metode menumbuhkan 

kesadaran. Kemudian implikasi pembinaan keagamaan dalam penelitian 

tersebut mencagkup: akhlaq dan ibadah. Dan yang terakhir ada faktor 

pendukung yang berasal dari internal berupa pembina yang berkompeten 

dan tim pendamping yang bertanggung jawab pada tugasnya sedangkan 

eksternal meliputi: kesadaran orang tua, pemberian motivasi dari pembina, 

donatur dan tokoh-tokoh masyarakat lingkungan keluarga pra-sejahtera. 

Kemudian faktor penghambat yakni faktor internal, keterbatasan interaksi 

maupun sarana prasarana, sedangkan faktor eksternal berupa budaya 

lingkungan dan ada beberapa orang tua yang masih malu untuk 

mengemukakan pendapatnya.16 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mayya Shofiya dengan judul “Pembinaan 

Keagamaan pada Anak dalam Keluarga Single Parent (studi kasus di 

dusun Ngentak Sapen RW 01 Caturtunggal Depok Seleman D.I 

Yogyakarta) tahun ajaran 2008”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan, materi dan metode serat faktor pendukung dan 

                                                           
16 Mila Shomadah, Model Pembinaan Keagamaan Pada Keluarga Muslim Pra-Sejahtera di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Haparan Umat Kota Malang Jawa Timur, (Malang: Universitas 
Islam Negeri Maualana Malik Ibrahim, 2017). 
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penghambat dalam pembinaan religiusitas anak dalam keluarga single 

parent. Hasil yang peroleh dari penelitian ini diantaranya: pelaksanaan 

pembinaan religiusitas pada anak single parent tidak berbeda dengan 

keluarga lengkap lainya yang membedakan hanya waktu berkumpul yang 

terbatas karena peran ganda yang dilakukan oleh oarng tua. Materi yang 

diberikan meliputi aqidah, ibadah dan akhlak dan metode yang digunakan 

adalah keteladanan, perhatian, pembiasaan, nasehat dan hukuman. 

Kemudian faktor pendukung dan penghambat terdiri dari faktor internal 

dan eksternal.17 

Letak perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas adalah 

tempat penelitian yang berada di wilayah non muslim serta objek penelitian 

yang berpusat pada keluarga muslim yang bertempat tinggal di wilayah 

tersebut. Tempat penelitian yang dipilih memiliki tantangan yang berbeda saat 

melaksanakan ajaran agama dalam kesehariannya, kemudian kondisi yang 

ditemui yang dapat menghambat atau bahkan mendukung pembinaan 

religiusitas yang dilakukan orang tua. Informan dalam penelitian ini berpusat 

pada keluarga muslim yang melakukan pembinaan kepada anak, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui pembinaan religiusitas yang dilakukan oleh orang 

tua ketika melihat kondisi lingkungan tempat tingganya yang didominasi oleh 

non muslim. 

 

                                                           
17 Mayya Shofiya, Pembinaan Keagamaan pada Anak dalam Keluarga Single Parent (studi 

kasus di dusun Ngentak Sapen RW 01 Caturtunggal Depok Seleman D.I Yogyakarta), (Yogyakarta: 
UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
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2.2 Landasan Teori 

1. Pengertian Pembinaan Religiusitas 

Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, 

dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, 

pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.18 Kemudian 

ada juga yang berpendapat bahwa Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar 

dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian 

serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.19 Jadi, pembinaan 

merupakah proses atau usaha yang dilakukan secara terencana untuk 

mendapatkan perubahan atau peningkatan menjadi lebih baik. 

Sedangkan religiusitas berasal dari kata religi, dalam bahasa latin 

“religio” yang akar katanya adalah religure yang berarti mengikat. Dengan 

demikian, mengandung makna bahwa religi atau agama pada umumnya 

memiliki aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh pemeluknya. Kesemuanya itu berfungsi mengikat seseorang 

atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, 

dan alam sekitarnya.20 Menurut Anshari dalam Said membedakan antara istila 

religi atau agama dengan religiusitas. Jika agama menunjukkan kepada aspek-

aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban, maka religiusitas 

menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati.21 

                                                           
18 Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 7. 
19 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144. 
20 M. Nur Ghufron & Risnawati Rini S, Teori-Teori Psikologi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2015), hlm: 167-168. 
21 Said Alwi, Perkembangan Religiusitas Remaja, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 

hlm. 2. 
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Religiusitas diaplikasikan dalam berbagai macam sisi kehidupan 

manusia. Kegiatan keagamaan bukan hanya terjadi saat seseorang 

melaksanakan ritual beribadah kepada Tuhan saja tetapi juga ketika seseorang 

melakukan kebaikan dalam kehidupan lainnya. Bukan hanya melaksanakan 

kegiatan yang dapat dilihat oleh mata tetapi juga yang tidak tampak dan terjadi 

dalam hati seseorang.22 Sehingga dapat dikatakan bahwa religiusitas 

merapakan bentuk penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama yang 

telah diberikan kemudian seacara konsisten dijalankan dalam kehidupan 

sehari-hari untuk menghasilkan ketaatan pada individu terhadap agamanya. 

Disimpulkan bahwa pembinaan religiusitas dalam Islam adalah suatu 

cara yang dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait agama Islam 

dengan melaksanakan ajaran tersebut dengan tujuan untuk membentuk 

hubungan makhluk dengan Allah swt dan sesama manusia yang diwujudkan 

dalam ibadah dan berperilaku dalam keseharian. Pembinaan religiusitas 

merupakan suatu usaha untuk membimbing, mempertahankan serta 

mengembangkan dan menyempurnakan kewajiban manusia kepada Allah swt. 

 

2. Religiusitas Anak 

Menurut Zakiah dalam Bambang mengatakan bahwa masa pertumbuhan 

pertama adalah masa anak-anak yang terjadi pada usia 0-12 tahun. Bahkan 

lebih dari itu, sejak masa kandungan pun kondisi dan sikap orang tua telah 

                                                           
22 Tina Afiatin, Religiusitas Remaja: Stud1 Tentang Kehidupan Beragama Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jurnal Psikologi, No. 1, 1998, hlm. 57. 
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mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan anaknya. 

Sehingga sejak masa kandungan pun, orang tua harus memasukkan nilai 

keagamaan pada diri anak bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya. Sebab, 

melalui orang tua dan lingkungan keluargnyalah anak akan mengenal 

Tuhannya.23  

Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang 

yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. 

Tuhan bagi anak pada permulaan tidak adanya perhatian terhadap Tuhan, ini 

dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke 

sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. 

Namun, setelah ia menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang 

disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, 

maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh.24 

Fase perkembangan agama pada anak-anak dalam mengenal agama dan 

Tuhannya masih dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan sekitanya, anak-

anak cenderung melihat dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan nilai-

nilai agama Islam dengan mencontoh orang lain. Anak-anak melihat dan 

mengikuti apa yang dilakukan dan diajarkan orang tua, sehingga orang tua 

dalam mengembangkan religiusitas anak harus dapat menjadikan dirinya 

sebagai contoh yang baik. Di samping itu perkembangan religiusitas anak dapat 

                                                           
23 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 47. 
24 Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 31. 
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dipengaruhi oleh perkembangan berbagai aspek kejiwaannnya yang sesuai 

dengan usia dan pola berfikirnya. 

Timbulnya religiusitas (keagamaan) pada anak menurut Jalaluddin dalam 

Bambang terdiri dari dua teori, yakni:25 

1) Rasa Kergantungan (Sense of Dependent) 

Menurut Thomas, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki empat 

keinginan yaitu: keinginan untuk perlindungan (security), keinginan 

akan pengalaman baru (new experience), keinginan untuk mendapatkan 

tanggapan (response), dan keinginan untuk dikenal (recognation). 

Berdasarkan kenyataan dan kerja sama dari keempat keinginan itu, sejak 

dilahirkan bayi hidup dalam ketergantungan, kemudian melampaui 

pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan dan akhirnya 

terbentuklah rasa keagamaan pada dirinya. 

2) Instink Keagamaan 

Menurut Woodworth, bayi yang dilahirkan sudah memiliki 

beberapa instink, diantaranya instink keagamaan. Belum tampaknya 

tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang 

menopang kematangan belum berfungsi sempurna. Sebagai contoh, 

instink sosial pada anak yang merupakan potensi bawaanya sebagai 

makhluk homo socius, baru akan berfungsi setelah anak dapat bergaul 

dan berkemampuan untuk berkomunikasi. Jadi, instink sosial itu 

                                                           
25 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dina Dalam Islam, Cet II, (Yogyakarta: Pustaka Palajar, 

2007), hlm. 47-48. 
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tergantung pada kematangan fungsi lainnya. Demikian pula instink 

keagamaan. 

Sedangkan dalam al-Qur’an, tabiat manusia adalah homo religious 

(makhluk beragama) yang sejak lahirnya membawa suatu kecenderungan 

beragama.26 Perkembangan agama bermula sejak Allah SWT meniupkan ruh 

dalam tubuh manusia, tepatnya ketika terjadinya perjanjian manusia atas 

tuhannya.27 Sebagaimana firman Allah dalam Surat al- A’raaf ayat 172: 

ْم   َلٰى َأنْ ُفِسهِ َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذر ِي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم عَ  ُُ ََبِ  ُُ ِب ْم َأََْس

َذا َغاِفِليَ   قَاَُوا بَ َلٰى ۛ َشِهْدََنۛ  َأْن تَ ُقوَُوا يَ ْوَم اَِْقَياَمِة ِإَنَّ ُكنَّا َعْن هَٰ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 

mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

“Bukankah Aku Ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul 

(Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang 

demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang 

lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)”.28 

 

Kemudian terdapat dalam Surat Ar- Rum ayat 30-32, sebagai berikut:  

َهاۚ  ََل تَ ْبِديَل ِِلَلْ  ََ اَنَّاَس َعَلي ْ َََت اَّللَِّ اَِِّت َفَط يِن َحِنيًفاۚ  ِفْط ِق فََأِقْم َوْجَهَك َِلدِ 

ََ اَنَّاِس ََل يَ ْلَلُوونَ اَّللَِّ  ُِنَّ َأْكرَ  يُن اََْقيِ ُم َوََٰ ََِك اَدِ   َوَأِقيُووا َوات َُّقوهُ  ِإََْيهِ  ُمِنيِبيَ ( 30)  ۚ ذَٰ

ُُونُوا َوََل  اَصَََّلةَ  َِِكيَ  ِمنَ  َت ََُّقوا اَِّذينَ  ِمنَ ( 31) اَُْوْش  ب  ِحزْ  ُكلُّ     ِشيَ ًلا وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ 

َُِحونَ  َََدْيِهمْ  ِبَا (32) َف   

                                                           
26 Saryono, Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam, Medina-Te, Jurnal Studi Islam, Vol 14, No 

2, (Palembang: Univ Islam Negeri Raden Fatah, Desember 2016), hlm. 170. 
27 Sururin, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004), hlm: 56. 
28 Qs. al- A’raf {7}: 172. 
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Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. 

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui, (30) dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan 

bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah 

kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, (31) 

yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan 

mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa 

bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. (32)29 

 

Fitrah dalam ayat di atas, mengandung interpretasi bahwa manusia 

diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri beragama, yakni agama 

tauhid.30 Islam telah menjelaskan dengan detail terkait manusia yang memiliki 

potensi beragama sejak manusia dalam kandungan. Oleh karena itu, orang tua 

dapat melakukan pembelajaran agama sejak masa kehamilan, untuk 

mengenalkan anak pada Allah SWT dan agamanya. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Agama menjadi dasar moral dalam diri setiap orang. Konsep moral dari 

agama sangatlah menentukan sistem kepercayaan seseorang. Agama berfungsi 

sebagai kontrol yang akan menjaga manusia dari hal-hal yang tidak dibenarkan. 

Sementara norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat akan selaras 

dengan norma-norma agama. Ada dua aspek yang mempengaruhi perilaku 

keberagamaan yakni:31 

a. Aspek Objektif yakni seseorang beragama sebab manaati segala sesuatu 

yang telah ditetapkan Tuhan sehingga keyakinannya tumbuh dan 

                                                           
29 Qs. Ar- Rum {30}: 30-32. 
30 Saryono, Op.cit, hlm. 170. 
31 Said Alwi, Perkembangan religiusitas ..., hlm. 16-17. 
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menguat karena faktor luar yaitu adanya petunjuk-petunjuk Tuhan 

berupa kitab suci. Dengan demikian kebenaran yang dihayati bersifat 

mutlak. 

b. Aspek Subyektif yakni keyakinan yang ada dalam diri seseorang dan 

dikembangkan dari dalam dirinya lalu keyakinan itu diolah dan 

dikembangkan berdasarkan konsepsi yang dipelajari melalui kitab suci 

yang selanjutnya menjelma menjadi pegangan dalam beramal. 

Disimpulkan bahwa faktor diatas terdiri atas faktor dalam diri individu 

seperti kepribadian, tingkat usia, pengalaman, kondisi kejiwaan. Dan faktor 

dari luar diri seseorang seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat seperti teman sebaya maupun tetangga. 

 

4. Dimensi-dimensi Religiusitas dalam Keluarga 

Agama Islam memiliki dimensi-dimensi religiusitas yang secara garis 

besar dibagi menjadi 3 yaitu: Aqidah, Ibadah atau praktek agama atau syari’at 

dan akhlak.32  

a. Aspek Aqidah merupakan hal mendasar yang menjadi pondasi dalam diri 

seseorang dengan meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha 

Esa dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Meyakini 

setiap ajaran agama Islam dan melaksanakannya dengan baik dalam 

kehidupannya. 

                                                           
32 Yususf Al Qaradhawi, Pengantar Kajian Islam, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 1997), hlm. 

55. 
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b. Aspek Syari’ah / Ibadah merupakan ritual-ritual atau praktik dalam 

agama Islam yang wajib dijalankan oleh setiap pemeluknya. Praktik 

agama ini erat kaitannya dengan perilaku seseorang yang dilakukan 

karena adanya pengetahuan terkait ajaran agama tersebut. 

c. Aspek Akhlak merupakan bentuk kepribadian dari seseorang yang 

meyakini agama Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. 

Hal ini adalah sebuah tatacara bagi seorang muslim untuk bersikap dan 

berperilaku positif dan meninggalkan hal-hal negatif sesuai dengan 

ajaran agama Islam. 

 

5. Metode Pembinaan Religiusitas Anak dalam Keluarga 

Metode pembinaan religiusitas yang dilakukan oleh orang tua kepada 

anaknya memiliki perberdaan antara keluarga satu dengan lainnya. Hal ini 

sesuai dengan pemahaman orang tua terkait cara mendidik anak agar dapat 

berhasilyang didukung oleh pemahaman agama Islam orang tua. Ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan orang tua dalam melakukan pembinaan religiusitas 

anak, diantaranya: 

1) Pembinaan religiusitas anak dengan keteladanan  

Anak khususnya pada usia dini selalu meniru apa yang dilakukan 

orang di sekitarnya. Panutan atau teladan adalah guru terbaik bagi seorang 

anak yang masih berada pada fase proses kematangan jiwa dan akal 
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sehingga anak sangat mudah terpengaruh oleh tokoh panutannya pada fase 

ini. Apa yang dilakukan orang tua akan ditiru dan diikuti anak.33  

Orang tua menjadi contoh teladan bagi anak dalam segala aspek 

kehidupan, baik dalam hal ibadah, akhlak, berhubungan dengan orang lain, 

dan berhubungan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Melalui 

keteladanan orang tua diharapkan tertanam nilai-nilai kebaikan dan 

kemuliaan dalam diri anak yang menjadi kepribadian anak dalam 

kehidupannya. Melalui tingkah laku akan timbul gejala identifikasi yaitu 

penyamaan diri dengan orang yang ditiru. Mula-mula nilai kehidupan akan 

diserap anak tidak terasa kemudian ia dapat memilikinya. Hal ini sangat 

penting dalam pembentukan kepribadian anak.34 

Metode ini dapat menjadi salah satu metode yang efektif dalam 

melakukan pembinaan religiusitas anak. Hal ini dikarenakan pada usia 

tersebut anak-anak membutuhkan figur yang dapat dijadikan contoh 

dengan menjadikan diri orang tua sebagai contoh utama ketika melakukan 

pembinaan religiusitas dalam keluarga. Contoh yang diberikan oleh orang 

tua akan membuat anak lebih termotivasi dalam menerapkan ajaran agama 

Islam yang diajarkan orang tua dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

 

 

                                                           
33 Ismail dan Irman, Strategi Pembinaan ..., hlm. 4. 
34 Zuhairini, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 182. 
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2) Pembinaan religiusitas anak dengan adat istiadat  

Peran adat istiadat dalam hal ini disebut pembiasaan, pengajaran, 

dan pendidikan akan menumbuhkan dan mengiring anak ke dalam tauhid 

murni, akhlak mulia, keutamaan jiwa, dan melakukan syariat yang lurus.35 

Strategi pengajaran melalui pembiasaan dilakukan oleh orang tua untuk 

menanamkan dan melakukan kebaikan pada fase usia dini. Pengajaran 

dengan pembiasaan prinsip-prinsip kebaikan dapat dilakukan oleh orang 

tua terhadap anak pada fase usia dini (0-7 tahun) adalah sebagai berikut:36 

a. Mengajarkan dan membiasakan anak mengucap kalimat tauhid (Laa 

ilaaha illallah). Dengan tujuan menanamkan keimanan di hati. 

b. Mengajarkan anak tentang shalat, dan membiasakannya melakukan 

ibadah shalat, sehingga shalat menjadi akhlak dan kebiasaan anak. 

c. Mengajarkan hukum halal dan haram, dan membiasakan anak 

mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. 

d. Mengajarkan anak untuk mencintai nabi, ahli bait dan mencintai al-

Qur’an. Orang tua membiasakan anak mendengarkan cerita tentang 

rasul dan ahli bait serta membiasakan membaca al-Qur’an. 

Metode ini mengajak orang tua untuk menggunakan pembiasaan 

dengan menanamkan ajaran agama Islam secara teratur dan terus menerus. 

Pada usia anak-anak setelah diberikan contoh dari orang tuanya sendiri, 

anak-anak harus dibiasakan dalam menjalakan setiap pembinaan 

                                                           
35 Ismail dan Irman, Strategi Pembinaan ..., hlm. 5. 
36 Abdullah Nashih Ulwah, Pendidikan Anak Menurut Islam: Kaidah-Kaidah Dasar, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 61. 
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religiusitas yang telah diajakan. Ketika anak-anak telah dibiasakan 

melaksanakan maka hal tersebut akan menjadi suatu kewajiban yang tidak 

akan ditinggalkan. 

 

3) Pembinaan religiusitas anak dengan nasehat 

Nasehat merupakan upaya yang dilakukan oleh orang tua melalui 

komunikasi dua arah yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. 

Nasehat berperan dalam menjelaskan kepada anak tentang hakikat dan 

prinsip-prinsip Islam. Al-Qur’an menggunakan metode nasehat sebagai 

salah satu pengarahan kepada manusia, sebagaimana yang terdapat dalam 

Qur’an salah satunya surat Luqman ayat 13-17:37 

ََْك ََظُْلٌم َعِظْيٌم )َوِإْذ قَاَل َُْقوَ  َِْك ِِبهلِل ِإنَّ اَشِ  ( 13اُن َِلبِْنِه َوُهَويَِلظُُه ََيبُ َِنَّ َلَُتْش
َِْل  ُُ َنااإِلْنَساَن ِبَواََِدْيِه ََحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلي َوْهن  َوِفَصاَُُه ِف َعاَمْيِ َأِن اْش َوَوصَّي ْ

( َُ ََِك ِب َماََيَس َََك ِبِه ِعْلٌم َفََل 41َوََِواََِدْيَك ِإَِلَّ املَِصي ْ ( َوِإْن َجا َهَدَك َعَلى َأْن ُتْش
ُُم ِبَِ  ُُم فَأُنَ بِ ُئ َِْجُل َُوفًاَواتَِّبْع َسِبيَل َمن َأَنَب ِإَِلَّ َم نَياَمل ا ُكنُتم ُتِطْلُهَوا َوَصاِحبُهوَواِف اَدُّ

ُُْن ِف َصْخََة  َأو ِف  ( ََيبُ َِنَّ ِإن ََّهاِإْن َتُك ِمرَقالَ 15تَ ْلَوُلوَن ) ََدل  فَ َت َحبَّة  ِمن َخ
( ََيبُ َِنَّ َأِقِم اَصَََّلَة َوأُمَ 16اَسََّوَواِت َأو ِفَ اأَلْرِض َيَِْت ِِبَاهللاُ ِإنَّ هللَا ََِطيٌف َخِبرٌي )

َِ َواصِِب َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذََِك ِمن َعزمِ  َُ َُوِف َواْنَه َعِن املُن (17 )األُُمورِ  ِِبملَْل  
Artinya: (13) Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar. (14) Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang 

                                                           
37 Ismail dan Irman, Strategi Pembinaan ..., hlm. 6. 
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ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (15) Dan jika 

keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan 

lah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-

Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembali kamu, maka Ku-

beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (16) Wahai 

anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, dan berada 

dalam batukarang atau dilangit atau di dalam bumi, niscaya Allah 

akan mendatangkannya, Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi 

Maha Mengetahui. (17) Wahai anakku, laksanakanlah shalat dan 

perintahkanlah mengerjakan yang ma’ruf dan cegahlah dari 

kemunkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal diutamakan.38  

 

Ayat diatas memberikan pembelajaran bagi orang tua untuk 

menjadikan nasehat sebagai salah satu pembinaan religiusitas bagi 

anaknya. Saat Luqman menasihati anaknya tentang kehidupan dengan 

menjelaskan larangan untuk menyekutukan Allah SWT. Kemudian jika 

orang tua mengajak anak untuk menyekutukan Allah SWT, maka anak 

dilarang menuruti ajakan tersebut akan tetapi tetap berperilaku baik kepada 

kedua orang tua. Dan diperintahkan untuk sholat, mengerjakan amar 

ma’ruf dan bersabar atas segala cobaan yang terjadi dalam kehidupan.  

Memasuki masa kanak-kanak akhir rentang usia antara 6-12 tahun, 

anak akan mulai berfikir secara logis dan kritis. Membandingkan prinsip-

prinsip dalam keluarga mereka dengan yang mereka lihat diluar rumah 

mereka. Dibutuhkan kemampuan orang tua dalam menjelaskan, 

memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka 

secara baik. Pembentukan sikap dan perilaku religius anak merupakan 

                                                           
38 Qs. Luqman {31}: 13-17. 
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proses yang sering dihadapi berbagai hambatan dan tantangan. Kadang-

kadang anak cenderung meresa jenuh, malas dan tidak tertarik dengan 

pembinaan yang dilakukan orang tua. Oleh sebab itu, dibutuhkan perhatian 

orang tua dengan mengajaknya berbicara dan berusaha memahami 

persoalan yang terjadi dengan memberikan solusi dalam bentuk nasehat. 

 

4) Pembinaan religiusitas anak dengan pengawasan.  

Pembinaan religiusitas harus disertai dengan pengawasan melalui 

pendampingan yang dilakukan orang tua. Orang tua selalu mengawasi 

perkembangan anak dalam kesehariannya, mengawasi perilaku dan hal-hal 

yang dilakukan anak. Melalui pengawasan dari orang tua diharapkan anak 

dapat terkontrol dalam kesehariaannya sehingga setiap kesalahan dan 

penyimpangan yang dilakukan anak dapat segera diketahui dan diperbaiki 

oleh orang tua. Pengawasan penting dilakukan oleh orang tua agar anak 

dapat terhindar dari berbagai kelakuan yang menyimpang. Tujuan dari 

pengawasan adalah sebagai bentuk penjagaan sehingga anak tetap berada 

pada jalan yang benar.39 Firman Allah dalam al- Qur’an surat at-tahrim 

ayat 6: 

َها َمََلئِ ََي َأي َُّها اَِّذيَن  ْم ََنرًا َوُقوُدَها اَنَّاُس َواْلَِْجارَُة َعَلي ْ ُُ ُُْم َوَأْهِلي ٌة آَمُنوا ُقوا َأنْ ُفَس َُ
َُونَ  ََُهْم َويَ ْفَلُلوَن َما يُ ْؤَم  ِغََلٌظ ِشَداٌد ََل يَ ْلُصوَن اَّللََّ َما َأَم

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 

                                                           
39 Ismail dan Irman, Strategi Pembinaan ..., hlm. 9. 
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.40 

 

Ayat diatas menyadarkan orang tua agar selalu mengawasi, 

memperhatikan dan menjaga keluaganya dari siksaan akhirat. Oleh sebab 

itu metode pengawasan menjadi salah satu solusi bagi orang tua sat 

melakukan pembinaan religiusitas kepada anaknya, dengan memilih 

lingkungan bermain yang baik bagi anak. 

 

5) Pembinaan religiusitas anak dengan melalui pemberian penghargaan atau 

hukuman. 

Menanamkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku kegamaan memerlukan 

metode pemberian penghargaan atau hukuman. Penghargaan perlu 

diberikan kepada anak yang memang harus diberi penghargaan. Sebagai 

contoh, orang tua akan lebih bijak jika anaknya yang membantu dirumah 

diberikan ucapan terima kasih sebagai penghargaan telah melakukan 

kebaikan. Penghargaan juga diberikan kepada anak yang berpuasa 

Ramadhan atau shalat tarawih. Semakin banyak puasa dan tarawihnya, 

semakin banyak hadiah yang diberikan. Tetapi sebaliknya, anak yang tidak 

berpuasa dan tarawih harus ditegur, bila perlu diberikan sanksi sesuai 

dengan tingkat usia.41 

Sanksi merupakan balasan atas kesalahan atau penyimpangan yang 

dilakukan oleh anak. Sanksi yang diberikan pada anak bersifat tidak 

                                                           
40 Qs. at- Tahrim {66}: 6. 
41 Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Muslim, (Jakarta: Lembaga Kajian 

Agama & Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Fondation, 1999), cet.I, hlm. 30-37. 
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menyakiti tetapi memberi efek jera sehingga diharapkan anak tidak 

melakukan kesalahan yang sama setelah sanksi diberikan dan anak 

memahami bahwa kesalahan yang dilakukan membawa efek negatif bagi 

dirinya.42  

Islam memiliki Metode dalam memberikan sanksi terhadap anak, 

yaitu:43 

a. Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang 

b. Memberi sanksi kepada anak yang salah 

c. Mengatasi dengan bertahap, dari yang paling ringan sampai yang 

paling berat. 

Sanksi yang diberikan kepada anak tidak sampai anak merasa 

kehilangan kasih sayang, artinya dalam memberikan sanksi orang tua 

menjelaskan maksud dari sanksi yang diberikan kepada anak dengan 

alasan yang dapat diterima oleh anak sehingga anak tidak merasa orang 

tua tidak sayang padanya. Sanksi diberikan atas setiap kesalahan yang 

dilakukan anak dengan cara bertahap, mulai dari memberikan teguran, 

memberi peringatan, dan memberikan hukuman yang tidak menyakiti 

secara fisik tetapi memberi efek jera pada anak.44 

Lancarnya pembinaan religiusitas pada anak dapat didukung dengan 

pemberian imbalan maupun hukuman dengan tujuan mendorong anak 

                                                           
42 Ismail dan Irman, Strategi Pembinaan ..., hlm. 9. 
43 Abdullah Nashih Ulwah, Pendidikan Anak Menurut ..., hlm. 160. 
44 Safriadi, Ismail Darimi & Irman Siswanto, Strategi Pembinaan Religiusitas Anak Dalam 

Keluarga, Takammul Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Vol 4, No 2, (Juli-
Desember 2015), hlm. 9-10. 
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semangat untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi, kemudian 

pemberian sanksi bertujuan memberikan efek jera bagi anak dan dapat 

mengontrol setiap perilaku yang tidak baik. 

 


