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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pendidikan Agama Islam 

1. Memahami Makna Pendidikan Agama 

A. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan 

agama. Secara etimologi, kata pendidikan yang memiliki arti proses 

perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (Depdiknas, 2011, h.326). 

Menurut UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003, pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pengertian pendidikan menurut Fuad Ihsan yaitu usaha manusia 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang 

tedapat dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang 

dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut 

serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk lebih 

dikembangkan dalam kehidupan yang dijalaninya di masa depan (Fuad 

Ihsan, 2005, h.1).  

Sedangkan pengertian pendidikan menurut Oemar Hamalik adalah 

suatu proses dalam rangka memenuhi siswa agar dapat menyesuaikan 

diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan 

menyebabkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk 
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berfungsi secara kuat dalam kehidupan bermasyarakat (Oemar 

Hamalik, 2001, h.79).  

Sedangkan J.J Rousseau berpendapat bahwasanya pendidikan 

merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa 

kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa (J.J 

Rousseau, 2003, h.69).  

Syeh Muhammad Al-Naqueb Al-Atas mendefinisikan pengertian 

pendidikan Islam dengan mempertentangkan istilah “Tarbiyah, Ta’lim 

dan Ta’dib” (Syeh Muhammad Al-Naqueb Al-Attas, 1988, h.35-74).  

Menurut Syeh Muhammad Al-Naqueb, istilah Tarbiyah diambil 

dari kata “rabbaa” ( رتا)  dan “rabba” (رب) yang diartikan dengan 

memberi makan, memelihara dan mengasuh, yaitu dari akar kata 

“ghadza” ( غذا)  atau “ghodzaw” ( غذو)  yang memiliki arti mengasuh, 

menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara dan 

membesarkan.  

Istilah Tarbiyah pada dasarnya juga menyangkut dengan gagasan 

“pemilikan”, seperti pemilikan keturunan oleh orang tuanya. Pemikiran 

gagasan tersebut memiliki maksud  jenis pemilikan secara “relasional”, 

yang mana pemilikan yang sebenarnya adalah hanya ada pada Allah 

Swt. Jadi, manusia hanya meminjam kepemilikan atau milik yang 

dipinjami dari Allah Swt.  

Istilah Ta’lim (تعليم) berasal dari kata “allama” (علم) yang berarti 

“mengajar”, artinya mentransfer ilmu pengetahuan, padahal ilmu 

pengetahuan hanya merupakan sebagian saja dari unsur yang hendak 

ditransformasikan dalam pendidikan Islam. Kata Ta’lim sudah 

digunakan pada zaman Nabi, baik dalam Al-Qur’an, Hadits ataupun 

dalam penggunaan sehari-hari. Kata Ta’lim lebih banyak digunakan 
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dari kata Tarbiyah karena dari segi bahasa perbedaan arti dari kata 

Tarbiyah dan Ta’lim sudah cukup jelas.  

Istilah Ta’lim masih terbatas pada pengenalan, belum sampai pada 

pengakuan sebagaimana telah menjadi unsur dasar konsep pendidikan 

Islam. Pengakuan disini maksudnya adalah sebagai “pengikraran 

penerimaan” atau mewujudkan sehingga benar ada dalam diri 

seseorang tentang apa yang dikenali. Hal ini ditunjukkan dengan istilah 

tahqiq  yang diturunkan dari akar kata yang sama dengan haq. 

Pengakuan terhadap segala sesuatu yang dikenali ini menjadikan 

pendidikan sebagai suatu pendidikan, bila tidak, maka pengenalan saja 

tidak memilki arti lain kecuali hanya sebagai suatu pengajaran.  

Istilah Ta’dib (تأدية) berasal dari kata addaba (ادب), yang 

memiliki arti disiplin tubuh, jiwa dan roh. Disiplin yang menegaskan 

pengenalan dan pengakuan tempat yang berhubungan dengan 

kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual dan rohaniah. 

Pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud 

ditata sesuai dengan tingkatannya dan derajatnya.  

Penggunaan istilah Ta’dib dalam pendidikan Islam mempunyai 

maksud yaitu pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang secara 

berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia tentang tempat-

tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, 

sehingga hal ini membimbing ke arag pengenalan dan pengakuan 

tempat-tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. 

Pengertian diatas menekankan pada proses pendidikan, berupa 

transformasi ilmu pengetahuan dan nilai kepada peserta didik secara 

berangsur-angsur, dengan harapan dapat diterapkan melalui 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kedudukan dan kondisi 

dalam kehidupan, sehubungan dengan diri, keluarga dan kelompok 



 

13 

 

dalam masyarakat serta disiplin pribadinya. Peserta didik harus 

mengetahui posisinya dalam tatanan kemanusiaan dan bertindak sesuai 

dengan pengetahuan yang baik dan terpuji (Nur Ahid, 2010, h. 12).  

Abdul Fattah Jalal mengatakan bahwa ia tidak sependapat dengan 

penggunaan kata-kata Tarbiyah dalam pendidikan Islam, karena 

apabila kata-kata tersebut dalam pendidikan Islam, maka berarti 

pendidikan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis dan 

moral, tanpa memberikan ilmu dalam pengertian yang lebih luas. 

Padahal ilmu sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mewujudkan 

fungsi-fungsi kehidupan sebagai makhluk individu, sosial dan hamba 

Allah Swt. Kegiatan Tarbiyah merupakan sebagian saja dari kegiatan 

pendidikan Islam (Abdul Fatah Jalal, 1988, h.27-28).   

Berbeda dengan Syahminan Zaini, pengertian pendidikan Islam 

sebagai pengembangan fitrah manusia atas dasar ajaran Islam. Dengan 

dikembangkanna fitrah tersebut, diharapkan manusia dapat hidup 

secara sempurna lahir dan batin (Shaminan Zaini, 1986, h.4).  

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan 

secara terencana dan sistematik untuk mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran, latihan keterampilan, bimbingan dan 

keteladanan oleh diri sendiri dan orang lain agar memiliki kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 

berketerampilan dan berkepribadian. 

Definisi ini memberikan jawaban atas tuntutan kebutuhan 

pendidikan dalam kerangka mengembangkan potensi diri dari setiap 

peserta didik dalam usaha meraih kebahagiaan hidup dunia dan 

akhirat. Dengan demikian, pendidikan menjadi sebuah proses bahkan 

invasi jangka panjang yang tak pernah berhenti selama dan di mana 
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manusia hidup. Oleh karenanya misi pendidikan erat kaitannya dengan 

“misi keberagamaan”. 

Penjelasan berikutnya adalah pengertian kata agama. Pengertian 

kata agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata agama 

berarti kata benda yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa serta tata akidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia 

dan manusia serta manusia dan lingkungannya (Depdiknas, 2011, 

h.15). 

Dapat diambil kesimpulan bahwa, kata agama dalam KBBI ini 

merupakan gabungan dari pengertian agama, igama, dan ugama dalam 

bahasa Bali, dan lebih dekat pada pengertian din al-Islam (dinul Islam) 

atau pengertian agama dalam pandangan Islam. 

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan agama adalah din al 

Islam atau yang lebih mudah dipahami dengan sebutan “agama Islam”. 

Dapat didefinisikan bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa 

oleh Rasulullah saw. sebagai ajaran dan syariat untuk menuntun hidup 

manusia agar bahagia di dunia dan selamat di akhirat. 

Berdasarkan pengertian dari kata pendidikan dan agama, maka 

pendidikan agama dapat diartikan usaha yang dilakukan dengan sadar 

secara terencana dan sistematik guna mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran, latihan keterampilan, bimbingan, dan 

keteladanan oleh diri sendiri dan orang lain agar memiliki keyakinan, 

pengetahuan, keterampilan, keteladanan, dan kepribadian yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam (Moh. Haitami Salim, 2013, h.29). 

Menurut berbagai macam pengertian pendidikan agama Islam yang 

telah disebutkan diatas, pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

penggalian, pembentukan, pendayagunaan dan pengembangan fitrah, 
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dzikir, kreasi serta potensi manusia melalui pengajaran, bimbingan, 

latihan dan pengabdian yang didasari dan bernafaskan nilai-nilai ajaran 

Islam, sehingga terbentuk pribadi muslim yang sejati, mampu 

mengontrol, mengatur serta merekayasa kehidupan dengan penuh 

tanggung jawab berdasarkan nilai ajaran Islam itu sendiri (Nur Ahid, 

2010, h.19).  

Dengan demikian pendidikan agama merupakan pendidikan yang 

materi bimbingan dan arahannya adalah ajaran agama yang ditujukan 

supaya umat manusia memercayai dengan sepenuh hati akan adanya 

Tuhan, patuh dan tunduk melaksanakan perintah-Nya dalam bentuk 

beribadah dan berakhlak mulia. Pendidikan agama adalah pendidikan 

yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan naluri beragama pada 

diri seseorang kemudian menerapkan ajaran-ajaranNya dalam 

kehidupan sehari-hari dengan penuh ketundukan (Abdul Rahman 

Shaleh, 2005, h.5). 

 

B. Unsur-unsur Penting dalam Pendidikan Agama Islam 

Dalam rangkaian suatu proses pendidikan pada dasarnya memiliki 

unsur-unsur yang sama, yang membuat proses pendidikan itu bisa 

berlangsung, baik formal, nonformal maupun informal, demikian pula 

halnya dengan pendidikan agama. Unsur-unsur tersebut antara lain 

sebagai berikut : 

 

 

1) Pendidik  

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidik 

adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 
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serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan terwujudnya 

pendidikan.  

Definisi ini meletakkan pendidik pada kualifikasi sebagai 

pendidik profesi yang didasarkan pada keahliannya dan diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pendidik dalam definisi ini 

adalah pendidik yang melaksanakan tugas kependidikannya pada 

lembaga pendidikan formal (di sekolah) dan pendidikan nonformal 

(di masyarakat) atau di lembaga pendidikan yang diselenggarakan 

di masyarakat seperti lembaga kursus, pelatihan dan lain 

sebagainya. 

Sementara pendidik untuk lembaga pendidikan informal (di 

rumah) atau dalam keluarga adalah orang tua (ibu/bapak) yang 

berkualifikasi sebagai pendidik kodrati, yaitu pendidik yang 

melaksanakan tugas atau fungsi kependidikan karena kodratnya 

sebagai orangtua. Demikian juga semua orang dewasa yang berada 

di rumah (dalam keluarga) termasuk pembantu rumah tangga, 

tukang kebun, sopir dan siapa saja yang telah dewasa, yang secara 

sadar berinteraksi dalam keluarga dan dapat memberikan pengaruh 

terhadap yang lainnya, terutama pada anak (orang yang belum 

dewasa). 

Dalam konteks pendidikan agama, orangtua memiliki 

kewajiban, tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-

anaknya, yang secara kodrati harus dilaksanakan dengan atau tanpa 

pengetahuan mendidik. 

 

2) Peserta Didik 

Pada jalur pendidikan formal, peserta didik biasanya di sebut 

dengan murid, siswa, santri, dan mahasiswa, sedangkan di jalur 

pendidikan nonformal biasa disebut sebagai peserta kursus, peserta 
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latihan atau peserta penataran. Sementara peserta didik di jalur 

pendidikan informal, hanya disebut “anak”. Sebutan hakiki dan 

sebutan senyatanya, yang menunjukkan garis keturunan atau ikatan 

yang teramat dekat dengan pendidik. Hal tersebut maknanya bahwa 

ikatan anak sebagai peserta didik dalam jalur pendidikan informal 

(keluarga) dirumah memiliki kedudukan yang istimewa. 

Kedekatan hubungan antara orang tua dengan anak sebagai 

peserta didik dalam konteks pendidikan keluarga sesungguhnya 

modal dasar yang sangat berharga dalam melaksanakan pendidikan 

agama Islam dalam keluarga di lingkungan rumah.  

3) Tujuan yang Akan Dicapai 

Tujuan pendidikan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan 

agama Islam dalam keluarga umumnya diartikan sebagai cita-cita. 

Setiap anak sebagai peserta didik dalam lingkungan rumah pasti 

memiliki cita-cita. Orangtua sebagai pendidik juga memiliki 

harapan (cita-cita) untuk anaknya. Terkadang anak memiliki cita-

cita yang berbeda dengan harapan (cita-cita) orangtuanya. 

Tujuan pendidikan keluarga sejatinya adalah memberikan bekal 

kepada anak untuk hidup secara baik dan berhasil di tengah-tengah 

masyarakat dan menghantarkan anak untuk mencapai cita-citanya. 

Maka tujuan pendidikan dalam keluarga bukanlah cita-cita itu 

sendiri, melainkan usaha untuk menghantarkan tercapainya cita-

cita, karena pendidikan keluarga bukanlah lembaga pendidikan 

yang berwenang mengeluarkan ijazah atau memberikan gelar. 

Namun, apa yang menjadi cita-cita anak dan apa yang diharapkan 

orangtua harus dapat dikomunikasikan dengan baik agar tujuan 

pendidikan keluarga dapat diseimbangkan dan disamakan.  
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Secara garis besar pendidikan agama dalam keluarga bertujuan 

untuk membimbing anak-anak agar menjadi anak-anak yang shaleh 

dan shalehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi 

dirinya, keluarga dan masyarakat. Dengan begitu, secara praktis 

pendidikan agama dalam keluarga bertujuan untuk memberikan 

dasar pengetahuan agama, memantapkan iman, melatih 

keterampilan beribadah, membina dan membiasakan melakukan 

akhlak terpuji serta memberikan bekal dan kecakapan hidup.  

4) Materi Pendidikan Agama 

Pada pendidikan formal (di sekolah) materi pendidikan agama 

dimuat dan disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Sementara pada pendidikan nonformal materi pendidikan agama 

disesuaikan dengan bentuk lembaga pendidikannya. 

Berdasarkan PP RI Nomor 25 Tahun 2007, setidaknya materi 

pendidikan agama meliputi bahasa Arab; Al-Quran/Hadis, Fiqih 

(ibadah), Aqidah (keimanan), Tarikh Islam (Sejarah Kebudayaan 

Islam/ SKI), Akhlak; dan Seni (yang bernapaskan Islam). 

Berbeda dengan pendidikan agama dalam keluarga, materi 

pendidikan agama yang diajarkan pada umumnya tidak pernah 

disebut secara eksplisit, tetapi secara praktis materi – materinya 

meliputi : (a) membaca Al-Qur’an (mengaji); (b) keimanan; (c) 

ibadah (shalat, puasa, dan zakat); (d) akhlak (perilaku sehari – hari; 

(e) mengajarkan semangat pluralitas; (f) olahraga, kesehatan, dan 

seni; (g) keterampilan kecakapan hidup(berupa pembiasaan 

berkerja dengan pekerjaan sehari – hari di rumah). 

Materi pendidikan agama tersebut tidak pernah diajarkan secara 

teoritis secara terencana dan sistematis, baik secara terjadwal 

maupun dengan metodologi tertentu dan bahan ajar tertentu. 

Dengan fakta – fakta dan pengalaman ini, sudah tentu pendidikan 
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agama dalam keluarga hanya merupakan suatu tradisi yang 

berjalan secara turun – temurun, berjalan seimbas dengan apa 

adanya dan tidak akan menjadi pilar utama dan pertama dari 

pendidikan nasional, khususnya pendidikan agama. 

C. Metode Pendidikan dan Pengajaran Agama 

Kata metode berasal bahasa Yunani dari kata methodos, 

yang terdiri dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang 

berarti jalan. Jadi arti kata metode adalah jalan yang dilalui (H.M. 

Arifin, 1994, h.97). Sederhananya, metode dapat diartikan sebagai 

cara kerja atau cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. 

Umumnya, metode berarti cara yang telah diatur dan terpikir baik-

baik untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Apabila 

dihubungkan dengan pendidikan, metode pendidikan memilik arti 

yaitu suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan 

(Moh. Haitami Salim & Erwin Mahrus, 2009).  

Secara teori keilmuan, masing-masing nama dan jenis 

metode memiliki arti tersendiri, memiliki langkah-langkah, syarat-

syarat penggunaan metode serta kelebihan dan kekurangan dari 

metode itu sendiri. Semua hal tersebut harus diketahui dan 

dipahami oleh seorang pendidik terutama di lembaga pendidikan 

formal. Berbeda dengan pendidik di lembaga informal atau kedua 

orang tua di rumah, umumnya mereka tidak mengenal nama dan 

jenis metode dan strategi pendidikan agama. Namun terdapat 

beberapa metode yang tidak asing bagi orang tua agar dapat 

digunakan ketika berada di rumah, misalnya saja (a) metode 

ceramah; (b) metode tanya jawab; (c) metode diskusi; (d) metode 

latihan (drill); (e) metode pemberian tugas (resitasi); (f) metode 

cerita; (g) metode demonstrasi, dan metode yang lainnya.  
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Ketika mengajarkan anak mengaji di rumah, orangtua 

membaca terlebih dahulu dan anak akan mengikuti pelafalan 

bacaannya. Kemudian, anak disuruh membaca lagi dengan keras 

agar mudah didengar dan jelas. Dalam konteks penggunaan metode 

dan strategi pendidikan agama, orangtua telah menggunakan 

metode demonstrasi dan drill dengan strategi reading a load. 

Terkadang anak bertanya kepada orangtua tentang bacaannya atau 

tata cara membacanya, lalu kemudian dijawab dan dijelaskan oleh 

orangtuanya. Maka secara tidak langsung, orangtua juga telah 

menerapkan metode ceramah dan tanya jawab sekaligus.  

Contoh penerapan metode resitasi ketika berada di rumah 

adalah ketika orangtua membagi tugas rumah antara kakak dan 

adik. Misalnya kakak dapat tugas untuk menyapu rumah dan adik 

mendapat tugas untuk mengelap meja dan kursi.  

Seluruh ilustrasi contoh yang telah disebutkan di atas 

membuktikan bahwa secara praktis, sebagian metode dan strategi 

pembelajaran pendidikan agama juga dapat diterapkan dan 

digunakan dalam pendidikan informal di rumah.  

2. Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan 

A. Memahami Struktur Keluarga 

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan 

perkawinan.Lingkungan keluarga berasal dari pasangan suami istri 

secara sah karena pernikahan (Syaiful Bahri, 2004, h.16). Keluarga 

dapat dipahami dari dimensi hubungan darah dan hubungan 

sosial.Apabila dipahami dari dimensi hubungan darah, keluarga 

merupakan satu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu 

dengan lainnya. 

Berdasarkan dimensi ini, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga 

inti dan keluarga besar. Sementara dari dimensi hubungan sosial, 



 

21 

 

keluarga merupakan satu kesatuan yang diikat oleh adanya saling 

berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, 

walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah (Moh. 

Shochib, 1998, h.17). 

Berasal dari hubungan darah atau hubungan sosial inilah kemudian 

terbentuknya struktur keluarga. Struktur keluarga dalam ilmu 

antropologi sering diistilahkan sebagai struktur sosial yang 

menggambarkan keluarga sebagai instistusi sosial yang memiliki 

struktur, yang mana tiap-tiap pribadi memiliki kedudukan, tugas dan 

tanggung jawab didalamnya, serta hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi dan dilaksanakan. 

Pada dasarnya bentuk rumah tangga (keluarga) hanya ada dua 

bentuk yaitu keluarga kecil atau keluarga inti dan keluarga besar atau 

keluarga diperluas. 

 Keluarga Kecil 

Keluarga kecil adalah suatu keluarga yang terdiri dari 

suami-istri (ayah-ibu) dan anak, tanpa melibatkan keluarga lainnya 

dan orang dewasa lainnya yang tinggal serumah.Bentuk keluarga 

kecil ini juga disebut dengan keluarga inti. 

Dalam struktur keluarga kecil, pengendalian hubungan 

antarpersonal relatif lebih sederhana atau lebih mudah karena 

kepemimpinannya hanya berpusat pada orangtua, yaitu suami atau 

istri. Hubungan antarpersonal dalam keluarga kecil berkisar pada 

hubungan antar orangtua, antara ayah-ibu dan anak, dan antar anak.  

 Keluarga Besar 

Keluarga besar adalah suatu keluarga yang terdiri dari 

suami-istri (ayah-ibu), kakek-nenek, anak-cucu, dan ikut sertanya 

orang dewasa lainnya untuk hidup dalam satu rumah. Bentuk 

keluarga besar ini biasa disebut juga dengan  keluarga “diperluas” 
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(extended family). Berbeda dengan keluarga kecil, pada struktur 

keluarga besar, pengendalian hubungan antarpersonal dalam 

keluarga ini cenderung lebih kompleks atau lebih rumit. Sebab, 

anggota keluarga semakin meluas, tidak saja orangtua dan anak, 

tetapi juga sudah ikut dari keluarga lainnya dari ibu dan ayah, 

seperti kakek-nenek, paman bibi, pembantu rumah tangga, tukang 

kebun, sopir dan orang dewasa lainnya. Selain itu, dalam sistem 

kepemimpinan keluarga besar lebih memungkinkan terjadinya 

intervensi orang dewasa lainnya.  

B. Situasi dan Interaksi Edukatif dalam Keluarga 

Situasi edukatif adalah terciptanya suasana atau keadaan yang 

memungkinkan terjadinya proses tindakan yang mengarah pada proses 

pendidikan, khususnya proses pendidikan yang berlandaskan agama 

Islam. Situasi edukatif tidaklah berarti suasana atau keadaan sepi, diam 

membisu dan tidak ramai, tetapi situasi edukatif menunjukkan adanya 

dinamika dan keaktifan penghuni rumah yang memungkinkan atau 

memberikan peluang untuk terjadinya interaksi edukatif. 

Interaksi edukatif adalah interaksi yang mengandung nilai-nilai 

pendidikan, dalam hal ini khususnya pendidikan agama Islam.Interaksi 

edukatif lahir dari relasi (hubungan) antarindividu dalam keluarga 

yang dikondisikan dengan situasi edukatif sehingga melahirkan 

tindakan-tindakan positif yang bernilai pendidikan (Moh. Haitami 

Salim, 2013 : 134).  

Situasi dan interaksi edukatif tidaklah muncul dengan sendirinya, 

melainkan harus diciptakan, diusahakan, atau direkayasa oleh orangtua 

yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan agama di 

dalam keluarga.  
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C. Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Pertama dan Utama 

Keluarga merupakan akar bagi terbentuknya masyarakat, bangsa, 

dan bahkan sebuah peradaban. Kesinambungan dalam suatu 

masyarakat atau bangsa dapat dipengaruhi keseimbangan keluarga-

keluarga yang menjadi anggotanya. Jika keseimbangan keluarga di 

dalam masyarakat itu baik, akan baiklah masyarakat tersebut. 

Sebaliknya, jika keseimbangan masyarakat itu buruk, akan menjadi 

buruk pula masyarakat tersebut.  

Keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama bagi anak 

(Kartini Kartono, 1995). Dalam keluarga, anak mendapat rangsangan, 

hambatan dan pengaruh yang pertama-tama dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya, baik perkembangan psikologi maupun 

perkembangan jiwanya atau pribadinya (Zakiah Derajat, 1992). 

Sebagai institusi pendidikan yang pertama, anak pertama kali 

mengenal lingkungan sosialnya di dalam keluarga, mendapatkan 

pengaruh secara fisik dan psikis untuk pertama kali dari anggota 

keluarga yang lain yang tinggal bersama dengan dirinya. Sementara 

sebagai institusi pendidikan yang utama, keluarga memberikan 

pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Pendidikan di dalam lingkungan keluarga dapat menjamin 

kehidupan emosional untuk tumbuh dan berkembang secara tepat. 

Keluarga dapat memberikan pengaruh terhadap dasar pendidikan 

agama dan sosial anak.  

3. Memberikan Pendidikan Agama untuk Anak 

A. Pentingnya Pendidikan Agama bagi Anak 

Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi orang yang 

berkembang secara sempurna (Ahmad Tafsir, 1997, h.155). Orang tua 

pasti menginginkan anak yang dilahirkan itu kelak akan menjadi orang 
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yang sehat, kuat, dan berketerampilan, cerdas, pandai, dan beriman.Hal 

yang paling sederhana, orang tua tidak ingin anaknya tumbuh menjadi 

anak yang lemah, sakit – sakitan, penganggu, bodoh, dan nakal. 

Secara normatif, Islam telah memberikan peringatan bahwa 

kekhawatiran yang paling besar adalah ketika orang tua meninggalkan 

generasi sesudahnya dalam keadaan yang lemah (Moh. Haitami Salim, 

2003, h.202). 

Menurut Ahmad Tafsir kunci pendidikan dalam rumah tangga 

sebenarnya terletak pada pendidikan agama pada anak. Karena 

pendidikan agamalah yang berperan penting dalam membentuk 

pandangan hidup seseorang. Menurutnya, ada dua arah mengenai 

kegunaan pendidikan agama dalam rumah tangga. 

Pertama, penanaman nilai dalam arti pandangan hidup, yang 

nantinya akan mewarnai perkembangan jasmani dan rohaninya. Kedua, 

penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru 

dan pengetahuan di lembaga pendidikan formal yaitu sekolah.  

B. Aspek – Aspek Pendidikan Agama Yang Diajarkan 

1. Membaca Al-Qur’an 

2. Menanamkan keyakinan (aqidah yang benar) 

3. Membiasakan ibadah praktis 

4. Membentuk akhlak terpuji (aqidah akhlak) 

5. Mengajarkan semangat pluralitas 

6. Olahraga, kesehatan, dan seni 

7. Melatih keterampilan kerja 
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C. Pentingnya Keteladanan Orangtua 

Anak cenderung meniru perilaku dirinya dengan orangtua, baik 

pada ibu ataupun kepada ayah. Segala ucapan, gerak-gerik, atau 

tingkah laku keseharian orangtua akan diperhatikan oleh anak dan 

cenderung akan diikuti, paling tidak akan dikritisi oleh anaknya.  

Orangtua yang rajin shalat ke masjid dan berjamaah,rajin 

mengaji akan mudah menyuruh anaknya shalat dan mengaji. 

Orangtua yang selalu berbicara dan berperilaku santun akan lebih 

mudah mengingatkan anaknya untuk bicara dan berperilaku santun.  

Demikian pula orangtua yang suka berderma di hadapan 

anaknya akan menjadi pelajaran dan pengalaman baik bagi 

anaknya. Artinya kebiasaan-kebiasaan baik orangtua akan menjadi 

contoh bagi anak-anaknya. 

D. Ganjaran dan Hukuman 

Ganjaran dan hukuman merupakan dua hal penting yang dapat 

menopang keberhasilan pendidikan, baik di sekolah ataupun di rumah. 

Allah Swt. mendidik hamba-Nya juga melalui penyampaian berita 

gembira dan ancaman (basyiira wa nadiira); memberikan pahala dan 

menyediakan surga bagi hamba-Nya yang patuh dan memberikan dosa 

dan menyediakan neraka bagi hamba-Nya yang ingkar. Dalam ilmu  

pendidikan, istilah ganjaran dan hukuman dikenal dengan reward and 

punishment. 

Sudah menjadi kebiasaan bahwa manusia membutuhkan 

reward ketika melakukan hal yang benar. Reward juga dapat 

berpengaruh terhadap kebahagiaan jiwa dan mampu mengundang 

simpatik orang lain dan akan memunculkan perasaan optimis dan 

sukses (Nabil Kazhim, 2011, h.18). 
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Selain reward, guru di sekolah ataupun orangtua di rumah juga 

harus memberikan punishment (hukuman atau sanksi). Hukuman dan 

sanksi yang tidak diberikan atas pelanggaran yang dilakukan, akan 

membuat anak berani dan tidak segan untuk mengulangi kesalahan 

yang sama di kemudian hari.  

2.2. Perilaku Beragama 

1. Pengertian Perilaku Beragama 

Perilaku beragama terdiri dari dua kata yaitu perilaku dan 

beragama. Pengertian dari kata perilaku yaitu tanggapan atau reaksi dari 

individu terhadap rangsangan atau lingkungan 

(https://kbbi.web.id/perilaku).  

Menurut Hasan Langgulung perilaku adalah aktivitas yang dibuat 

oleh seseorang yang dapat disaksikan dalam kenyataan sehari-hari (Hasan 

Langgulung, 1996, h.21). Sedangkan kata beragama berasal dari kata 

agama yaitu kata benda yang berarti ajaran, sistem yang mengatur 

kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta 

sistem yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

manusia dengan lingkungan (Depdiknas, 2011, h.15).  

Pengertian perilaku beragama secara umum yaitu seluruh tindakan 

manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama 

yang dianutnya (Jalaludin, 2000, h.11). Perilaku beragama merupakan 

tindakan seseorang yang ditujukan kepada Tuhan baik hubungan antara 

manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan manusia 

serta hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.  

Kesadaran beragama antara anak-anak dengan orang dewasa 

sangatlah berbeda. Tingkat ketaqwaan dan keimanan dalam penerapan 

https://kbbi.web.id/perilaku
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agama dalam kegiatan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dengan tingkat 

perkembangan manusia itu sendiri. Sehingga untuk dapat mengetahui 

tingkat keagamaan anak dapat diketahui dengan beberapa teori tentang 

pembentukan perilaku beragama pada anak usia remaja.  

2. Proses Pembentukan Perilaku Beragama 

Perilaku manusia pada umumnya dapat dijelaskan berdasarkan 

teori pengondisian operan (operan conditioning) yang memusatkan antara 

perilaku dan konsekuensi yang menyenangkan, jika perilaku itu 

merupakan perilaku yang baik dan menyenangkan maka ia akan 

melakukan perilaku itu sesering mungkin. Segala sesuatu yang dilakukan 

manusia hanya untuk mendapatkan sebuah perilaku sebab akibat 

(Djamaludin & Fuad, 1994, h.72). 

Pada intinya agama menurut behaviorisme bukan merupakan 

bawaan dari lahir, namun merupakan pengkondisian dari lingkungan yang 

menjadikan beragama atau tidak.  

Menurut E.L Thorndike perilaku keagamaan sebagaimana perilaku 

lainnya merupakan ungkapan bagaimana hidup di dunia yang dikuasai 

oleh hukum ganjaran dan hukuman. Ia juga menyatakan bahwa perilaku 

sebagai hubungan antara perangsang dan respon (Sri Esti, 2002, h.127).  

3. Cara Pembentukan Perilaku Beragama 

A. Pembentukan perilaku dengan pembiasaan 

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat dilakukan 

dengan pembiasaan yaitu dengan cara membiasakan diri untuk 

berperilaku seperti yang diharapkan, pada akhirnya akan terbentuk 

perilaku tersebut. Misalnya membiasakan anak untuk melakukan 

ibadah shalat lima waktu secara tepat pada waktunya, 

membiasakan untuk menolong orang lain, membiasakan anak 

untuk bersedekah dan lain sebagainya.  
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B. Pembentukan perilaku dengan pengertian 

Pembentukan perilaku dengan pengertian yaitu 

memberikan penjelasan dan pengertian terhadap perilaku yang 

dilakukan, akan berakibat baik atau buruk dan lain sebagainya. 

Misalnya saja memberikan pengertian dengan jelas kepada anak 

tentang kewajiban berzakat, siapa saja yang berhak menerima 

zakat, kapan waktu untuk melakukan zakat. 

C. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

Pembentukan perilaku dengan model adalah dengan cara 

pemberian contoh. Dalam hal ini orang tua lah yang akan menjadi 

model atau menjadi contoh panutan terhadap pembentukan 

perilaku anak. Anak akan mencontoh melakukan perbuatan yang 

paling sering dilakukan oleh kedua orang tuanya ketika sedang 

berada dirumah. Orang tua sebagai contoh anak-anak, pemimpin 

sebagai panutan yang dipimpin, hal tersebut menunjukkan 

pembentukan perilaku menggunakan model (Bimo Walgito, 2003, 

h.18). 

 

4. Sifat Keagamaan  

Glock dan Stark (1965) mengemukakan bahwa ada lima macam 

dimensi keagamaan sebagai indikator untuk mengetahui keadaan 

keberagamaan, yaitu (Djamaludin & Fuad, 1994, h.76) : 

1) Dimensi Keyakinan 

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana 

religius berpegang teguh pada  pandangan teologis tertentu dan 
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mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Adapun indikator 

dimensi keyakinan adalah rukun iman. 

2) Dimensi Praktek Agama  

Dimensi ini melingkupi perilaku pemujaan, ketaatan dan 

hal-hal yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmen 

terhadap agama yang diyakininya. Dimensi praktek agama meliputi 

ibadah wajib dan sunnah.  

3) Dimensi Pengalaman 

Dimensi ini berisi pada fakta bahwa semua agama 

mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat 

jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada 

suatu saat akan mencapai kenyataan terakhir bahwa ia akan 

mencapai suatu kontak dengan kekuatan supra natural. 

Dimensi pengalaman merupakan bagian dari keberagamaan 

yang berkaitan dengan perasaan keagamaan seseorang.Pengalaman 

keagamaan ini bisa terjadi dari yang paling sederhana sepperti 

merasakan kekhusyukan pada waktu shalat dan ketenangan setelah 

melaksanakannya, atau merasakan nikmat dan bahagia ketika 

memasuki bulan ramadhan. 

Dimensi pengalaman lebih kepada sesuatu yang dirasakan 

oleh seseorang ketika melakukan ibadah atau menghadap kepada 

Tuhan yang diyakininya. 

4) Dimensi Pengetahuan Agama 

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan tentang ajaran 

agama. Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang 

yang beragama paling tidak memiliki sejumlah kecil pengetahuan-

pengetahuan tentang dasar-dasar keyakinan (keimanan), ritus-ritus, 
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kitab suci, dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan 

jelas berkaitan satu sama lain karena pengetahuan mengenai suatu 

keyakinan adalah syarat bagi penerimanya.  

5) Dimensi Pengamalan 

Dimensi tentang komitmen agama yang dianut seseorang 

yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan dan pengetahuan seseorang dari waktu ke waktu. 

Dimensi ini mengukur sejauh mana perilaku seseorang 

dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sosial 

(Djamaludin & Fuad, 1994, h.77). 

Akidah, syar’iyah dan akhlak adalah inti dari ajaran agama 

Islam, yang mana tiga dimensi tersebut saling berhubungan satu 

sama lain. Akidah adalah sistem kepercayaan dan dasar bagi 

syar’iyah dan akhlak.Dimensi intelektual mempunyai peran yang 

penting karena pelaksanaan dimensi-dimensi lain sangat 

membutuhkan pengetahuan terlebih dahulu.Sedangkan dimensi 

eksperiensial dapat disetarakan dengan dimensi tasawuf atau 

dimensi mistik (Djamaludin & Fuad, 1994, h.80). 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Beragama Anak 

Pembentukan perilaku manusia tidak akan terjadi dengan sendirinya 

melainkan dengan selalu berinteraksi dengan manusia mengenai suatu 

objek tertentu. Jalaludin mengatakan bahwa perilaku beragama anak atau 

seseorang terbentuk secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor  :  

a. Faktor Internal, yaitu suatu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani 

anak atau peserta didik (Muhibbin, 2000, h.132), yang terdapat dalam 

diri pribadi anak meliputi :  

1. Pengalaman pribadi, maksudnya adalah semua pengalaman yang 

telah dilalui anak, baik pengalaman yang didapat melalui 
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pendengaran, penglihatan ataupun perlakuan sikap yang diterima 

sejak lahir.  

2. Pengaruh emosi, adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan 

menyertai penyesuaian di dalam diri secara umum, keadaan yang 

merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu dan tingkah 

laku dari luar. Emosi merupakan warna afektif yang menyertai 

sikap keadaan atau perilaku individu.  

3. Minat, maksudnya adalah kesediaan jiwa yang sifatnya aktif untuk 

menerima sesuatu dari luar. Seseorang yang mempunyai minat 

terhadap suatu objek yang dilaksanakannya, maka ia akan berhasil 

dalam aktifitasnya karena dilakukan dengan senang dan tanpa 

adanya paksaan (Zakiyah, 1982, h. 120).  

Minat anak pada agama akan nampak pada keaktifan dalam 

mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, membahas masalah 

agama dan mengikuti pelajaran agama di sekolah dengan baik 

(Zakiyah Daradjat, 1982, h.120).  

Menurut Jalaludin Rahmat, faktor internal ini dapat digaris 

besarkan menjadi dua, yaiti faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. 

Faktor biologis terlihat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan 

berpadu dengan faktor-faktor sosiopsikologi. Faktor sosiopsikologis 

manusia sebagai makhluk sosial memperoleh beberapa karakteristik 

yang mempengaruhi perilakunya, dan dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif (Jalaludin Rahmat, 

1992, h.34).  

b. Faktor Eksternal, meliputi : 

1. Interaksi  

Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara orang 

perorangan, antara kelompok dengan kelompok atau antar perorang 

dengan kelompok. Apabila ada dua orang bertemu dan 

berinteraksi, maka akan terjadi pengaruh dan mempengaruhi baik 
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dalam perilaku maupun dalam kehidupan sehari-hari (Soerjono & 

Sukanto, 2000, h.67).  

2. Pengalaman 

Setiap pribadi manusia pasti mempunyai pengalaman masing-

masing. Menurut Zakiyah Daradjat, semua pengalaman yang 

dilalui seseorang sejak lahir merupakan unsur-unsur pembentukan 

pribadinya, termasuk dalam pengalaman beragama (Zakiyah 

Daradjat, 1983, h.11).   

Maka dari itu pembentukan perilaku beragama hendaknya 

ditanamkan sejak anak berada di dalam kandungan ibu. Hal ini 

dikarenakan semakin banyaknya unsur-unsur agama yang tertanam 

dalam diri seseorang maka sikap, tindakan, tingkah laku ataupun 

ucapan seseorang dalam menjalani hidup akan sesuai dengan 

ajaran agama.  

Jalaludin Rahmat mengatakan bahwa faktor situasional sangat 

berpengaruh pada pembentukan perilaku manusia, seperti faktor 

ekologis, faktor rancangan dan suasana perilaku dan faktor sosial. 

Perilaku manusia memang merupakan hasil interaksi yang menarik 

antara keunikan individu dengan keunikan situasional. Adapun menurut 

Syamsu Yusuf faktor eksternal (lingkungan) terdiri dari :  

a. Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, oleh 

karena itu orang tua memegang peranan yang sangat penting 

dalam tumbuh kembang perilaku beragama anak. Orang tua 

hendaknya memelihara hubungan yang harmonis antar anggota 

keluarga lainnya. Hubungan yang harmonis, penuh pengertian 

dan kasih sayang akan menciptakan perilaku yang baik.  

b. Sekolah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai program sistematik dalam melaksanakan 

bimbingan, pengajaran serta latihan kepada anak agar anak atau 
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peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya.  

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan fitrah beragama 

peserta didik, maka sekolah terutama guru sebagai orang tua 

anak ketika berada di sekolah memegang peranan yang sangat 

penting dalam mengembangkan wawasan pengetahuan dan 

pemahaman, pembiasaan mengamalkan ibadah atau 

menerapkan akhlak mulia dan menunjukkan sikap yang 

apresiatif ketika menerima pelajaran agama di sekolah.  

c. Masyarakat  

Dalam lingkungan masyarakat, setiap individu akan melakukan 

interaksi sosial dengan teman sebayanya atau dengan anggota 

masyarakat lainnya. Apabila teman sebayanya menunjukkan 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama (berakhlak 

mulia) maka anak tersebut cenderung untuk melakukan hal 

yang sama. Namun apabila temannya melakukan perilaku yang 

kurang baik, maka anak juga cenderung berpengaruh 

melakukan perilaku yang tidak baik juga. Hal tersebut dapat 

terjadi apabila orang tua atau keluarganya kurang memberikan 

perhatian dan pendidikan agama lebih banyak kepada anak 

(Syamsu Yusuf, 2008, h.139).  


