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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Kerangka Teoretis 

1. Pendidikan Agama dalam Keluarga 

a. Pengertian Pendidikan Agama dalam Keluarga 

 Sebelum melangkah membahas pendidikan agama dalam 

keluarga ada baiknya jika penulis terlebih dahulu mengemukakan 

mengenai pengertian  pendidikan yaitu: 

 Pendidikan memiliki istilah lain yaitu “riyadhah”, menurut al-

Bastani, riyadhah dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak 

dengan akhlak yang mulia.
13

 

“Menurut Zakiyah Darajat yang dikutip oleh Heri Gunawan 

dalam bukunya “Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam” mendefenisikan pendidikan agama Islam adalah, 

suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik 

agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh (Kaffah). Lalu mengahayati tujuan yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup”.
14

 

 

 Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usrah, nasl, „ali, 

dan nasb. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan (anak, cucu), 

perkawinan (suami, istri), persusuan, dan pemerdekaan.
15

 Keluarga 

dalam pandangan “antropologi” adalah suatu kesatuan social terkecil 

yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki 

                                                             
13

Abdul Mujid, Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 21. 
14

Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 201. 
15

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 281. 

 

9 



 10 

tempat tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, 

mendidik, melindungi, dan merawat. Inti keluarga adalah ayah, ibu dan 

anak. “Asy-Syaibani” mengemukakan system kekeluargaan yang diakui 

oleh Islam adalah “al-usrat az-zawjiyyah” (suami istri) yaitu keluarga 

yang terdiri atas suami, istri, dan anak.
16

 

“Pendidikan agama dalam keluarga adalah usaha yang diarahkan 

oleh orang tua terhadap anak dalam pembentukan kepribadian 

ataupun akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam atau supaya 

dengan ajaran Islam dapat berpikir, memutuskan dan berbuat 

sesuai dengan ajaran Islam”.
17

 

 

 Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa 

pendidikan agama dalam keluarga adalah suatu usaha yang dilakukan 

keluarga untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan anak dalam 

hal agama, yaitu menjalani semua ajaran Islam dan menjauhi segala 

larangan-Nya. Pendidikan keluarga yang baik adalah yang mampu 

memberikan dorongan kuat serta mengayomi anaknya dalam 

pendidikan agama. Pendidikan agama dalam keluarga mempunyai 

peranan penting dalam pendidikan anak. Pendidikan keluarga sangat 

berpengaruh dalam pembentukan kepribadian, budi pekerti dan perilaku 

anak. 

 

 

 

 

                                                             
16

Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 151. 
17

Zuhairimi dkk, Loc.Cit. 
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b. Dasar Pendidikan Agama dalam Keluarga 

1) Al-Quran Surah At-Tahrim ayat: 6 

                    

                          

          

 

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 diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”.
18

 

 

Dalam surah di atas tersebut menyatakan bahwa: 

 

 “Seorang ayah (orang tua) tentunya akan menjaga benar-benar 

agar anaknya itu tidak tersentuh oleh api dunia. Jikalau 

demikian, maka keharusan memeliharanya agar anak itu tidak 

tersentuh oleh api neraka di akhirat haruslah lebih diutamakan, 

lebih dipentingkan dan diperhatikan. Cara memeliharanya dari 

api akhirat adalah latihan-latihan yang baik, yang semuanya 

ditujukan untuk memperoleh budi pekerti yang bagus dan 

akhlak yang luhur”.
19

 

 

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa orang 

tua adalah orang yang pertama dan terutama yang wajib bertanggung 

jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sebagai 

tanggung jawab terutama, karena sebagian besar kehidupan anak 

                                                             
18

Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bogor : Lajnah Pentashihan, 

2007), h. 560. 
19

Zainuddin, dkk, Seluk-beluk Pendidikan dari al-Ghazali,  (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 

h. 88. 
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adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan dan bimbingan yang 

paling diterima oleh anak adalah dari kedua orang tuanya. 

Lingkungan keluarga diharapkan dapat memberikan kesadaran 

kepada anak-anaknya karena anak adalah titipan Allah sebagai 

amanah yang wajib dijaga perkembangannya.Pendidikan anak harus 

diutamakan, mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-

kiat yang dapat diterima oleh akal anak, orang tua tidak memaksakan 

kehendaknya sendiri kepada anak dan menjaga anak untuk tetap 

menunaikan shalat fardhu dan berbuat kebajikan. 

2) Al-Quran Surah Lukman ayat: 13 

                        

         

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 

"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar 

benar kezaliman yang besar".
20

 

 

Dalam surah di atas tersebut menyatakan bahwa: 

 

“Lukman memberikan nasihat kepada anaknya supaya jangan 

menyekutukan Allah. Nasihat adalah perintah dan larangan 

yang disertai dengan tarqhib dan tarhib. Dia memerintahkan 

kepadanya untuk ikhlas (bertauhid) dan melarangnya berbuat 

syirik, karena syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar 

dan sesungguhnya tidak ada yang lebih keji dan lebih buruk 

dari pada orang yang menyamakan makhluk yang tercipta 

dari tanah dengan Allah pemilik segala perkara, menyamakan 

makhluk yang tercipta dari tanah dengan Allah pemilik 

segala perkara, menyamakan manusia yang lemah lagi fakir 

dari segala sisinya dengan Rabb yang Maha Sempurna lagi 

                                                             
20

Departemen Agama, Op.Cit, h. 412. 
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Maha Kaya dari segala sisinya, dan menyamakan orang yang 

tidak bisa memberikan karunia sebesar biji sawi pun dengan 

Tuhan yang tidak ada suatu nikmat yang ada pada manusia 

dalam urusan agama, dunia dan akhirat, hati dan jasad 

mereka melainkan pasti berasal dari-Nya, dan tidak dapat 

menghilangkan keburukan dia”.
21

 

 

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa orang tua khususnya 

seorang ayah harus mengajarkan anaknya tentang Tauhid yaitu 

mengesakan Allah Swt dan melarang menduakan Allah Swt yang 

disebut dengan syirik, dan syirik merupakan suatu perbuatan yang 

amat keji dan buruk dan sangat di benci oleh Allah Swt. 

3) Hadits yang di riwayatkan Imam Bukhori dari Abu Hurairah r.a 

َسلًَم : ُكلُّ  ًَ ٍِْو  ًُ َصلَى هللاِ َعلَ ًَ هللاْ َعنْوُ قَاَل : قَاَل النًبِ ٌَْرةَ َرِض ًْ ىَُر َعْن اَبِ

ٌَُمٌجَسانِِو . رًاه البخاري. ًْ ٌُنٌَصَرانِِو اَ ًْ َدانِِو اَ ٌِ اهُ ٌُيً ٌَ لَُذ َعلًَ اْلفِْطَرِة فَاَبَ ٌْ ٍد ٌُ ٌْ لُ ٌْ  َم

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa nabi SAW 

bersabda,“Setiap seorang anak dilahirkan dalam keadaan 

fitrah.Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya 

Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (HR. Al-Bukhari)
22

 

 

Dalam hadist diatas telah jelas bahwa anak itu terlahir dalam 

keadaan fitrah, dan orang tuanyalah yang mengajar dan menggiring 

anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
23

 

Jadi dapat penulis menyimbulksn bahwa betapa pentingnya 

peran orang tua dalam perkembangan anak tersebut.Karena dari 

orang tualah anak bisa mengenal tentang ajaran agama Islam 

tersebut, kalau tidak dari kecil orang tua mengenalkan dan 

                                                             
21

Abdurrahman Bin Nashir AS-Sa‟id, Tafsir Al-Quran, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 

534. 
22

Alfiah, Hadis Tarbawi, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), h. 148. 
23

Ibid, h. 149. 
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mengajarkan tentang ajaran agama Islam mungkin anak tidak tahu 

dengan agamanya sendiri. 

c. Tujuan pendidikan agama dalam keluarga 

“Secara umum tujuan pendidikan agama dalam keluarga adalah 

mendidik dan membina anak menjadi wanusia dewasa yang 

memiliki mentalitas dan moralitas yang luhur bertanggung 

jawab bagi secara moral, agama, maupun sosial 

kemasyarakatan. Secara sederhana orang tua menghendaki anak-

anaknya menjadi manusia mandiri yang memiliki keimanan 

yang teguh taat beribadah serta berakhlak mulia dalam 

pergaulan sehari-hari di tengah masyarakat dan lingkungannya. 

Maka singkatnya orang tua menginginkan anak-anaknya 

menjadi muslim yang sejati”. 
24

 

 

“Tujuan pendidikan tersebut akan dapat tercapai apabila orang 

tua memposisikan diri sebagai pendidik sejati. Sebab bertingkah 

laku dan fase anak-anak senang dengan meniru sesuatu yang 

dilihatnya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya memberikan 

bimbingan dan asuhan serta suri tauladan yang baik terhadap 

mereka dalam keluarga. Apabila dibiasakan dengan bimbingan 

dan asuhan yang baik, anak tumbuh dan berkembang menjadi 

manusia yang dewasa yang hidup dalam bingkai kebaikan dan 

begitu pula sebaliknya”.
25

 

 

Agar tujuan pendidikan agama dalam keluarga tercapai seperti 

yang diinginkan maka orang tua harus memposisikan diri sebagai 

pendidik yang baik. Memberikan pendidikan baik, membiasakan 

perbuatan yang baik agar anak juga mencontohkan perbuatan orang tua 

tersebut pada dirinya. 

d. Masa mendidik anak  

Menurut ajaran Islam, masa pendidik anak dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu pada masa persiapan mendidik dan masa aktif mendidik. 

                                                             
24

Mahmud, Heri Gunawan & Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama dalam Keluarga: 

Sebuah Panduan Lengkap Bagi Guru, Orang Tua dan Calon, (Akademia Permata, 2013), h. 155.  
25

Ibid. 
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1) Masa persiapan mendidik anak 

Menurut ajaran Islam, persiapan mendidik anak dimulai sejak 

pemilihan jodoh, yaitu pemilihan suami atau isteri. Ajaran tentang 

pemilihan isteri/suami dalam Islam terlihat dalam sebuah Hadist 

yaitu:  

“Perempuan dikawini karena 4 sebab, yaitu: karena 

kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan 

keberagamaannya. Maka upayakanlah mendapat perempuan 

yang beragama , niscaya engkau akan beruntung” (Abu 

Ya‟la dari „Ali Abu Thalib).
26

 

 

Dari kandungan hadist tersebut, sebagai pandangan dan 

landasan berpikir, dapat dimunculkan pendapat bahwa persiapan 

pendidikan sudah harus dimulai sejak pemilihan jodoh. Hadits ini 

diucapkan Nabi Saw. Tidaklah sekedar menjelaskan alternatif 

pemilihan isteri belaka, melainkan lebih dari itu dan bahkan yang 

lebih penting menekankan peningkatan martabat manusia di masa 

depan, melalui upaya pendidikan. Anak yang dikandung, dilahirkan, 

diasuh serta dididik oleh isteri yang taat beragama, kemungkinannya 

untuk menjadi anak yang baik dan shalih sangatlah besar. 

“Setelah pemilihan jodoh dan akad nikah sudah berlangsung 

maka persiapan pendidikan selanjutnya adalah berdo‟a kepada 

Allah SWT ketika hendak melakukan hubungan badan agar 

terhindar dari gangguan syetan, baik terhadap mereka sendiri 

maupun terhadap anak yang mungkin terkonsep waktu 

persetubuhan itu berlangsung”.
27

 

 

 

 

                                                             
26

Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), h. 14 
27

Ibid, h. 17. 
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2) Masa mendidik anak secara aktif 

“Masa mendidik anak secara aktif dapat dimulai setelah 

diketahui bahwa isteri sudah positif mengandung. Pendidikan 

anak sudah harus dimulai secara aktif melalui ibunya. Dari segi 

pertumbuhan, janin dalam kandungan dijaga melalui 

pemenuhan makanan dan pemeliharaan kesehatan  ibunya. 

Adapun dari segi psikologisnya, janin tersebut dipelihara 

melalui pembinaan suasana rumah tangga sehingga ibu 

merasakan ketentraman, kenyamanan dan kestabilan emosi”.
28

 

 

Kemudian, setelah anak lahir pendidikan aktif dilanjutkan pada 

pendidikan nyata yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya 

melalui pendidikan agama sampai pada anak tersebut telah menikah. 

“Moh Haitami” menjelaskan dalam bukunya “Pendidikan 

Agama dalam Keluarga”bahwa pendidikan agama dalam keluarga 

meliputi, pendidikan aqidah, ibadah dan akhlak. 

Untuk mengetahui pendidikan agama dalam keluarga Moh 

Haitami menjelaskan sebagai berikut: 

a. Pendidikan Aqidah 

1. Orang tua mengenalkan kepada anak tentang adanya 

Allah Swt. 

2. Orang tua mengenalkan kepada anak tentang rukun 

Iman dan  rukun Islam. 

b. Pendidikan Ibadah 

1. Orang tua mendidik anak untuk melaksanakan shalat 

fardhu. 

2. Orang tua menegur anak apabila tidak shalat. 

3. Orang tua membimbing anak untuk membaca Al-

Quran. 

4. Orang tua membimbing anak untuk melaksanakan 

ibadah  puasa 

c. Pendidikan Akhlak 

1. Orang tua mendidik anak untuk berkata sopan 

2. Orang tua mendidik anak untuk berkata jujur 

3. Orang tua mendidik anak untuk saling tolong menolong 

                                                             
28

Ibid, h. 23. 
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     4. Orang tua mendidik anak untuk membaca basmallah 

sebelum memulai suatu pekerjaan.
29

 

 

Dapat penulis simpulkan bahwa setelah anak lahir dilanjutkan 

dengan pendidikan seperti pendidikan aqidah, ibadah dan akhlak. 

Agar anak menjadi manusia yang memiliki keimanan kepada Allah 

Swt, menjadi hamba Allah Swt yang bertaqwa dan memiliki akhlak 

yang baik terhadap sesama manusia lain.  

Maka point pendidikan agama dalam keluarga tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendidikan Aqidah 

 Aqidah yang benar harus sudah ditanamkan kepada anak 

sejak dini agar kelak tidak mudah goyah, mudah berpaling dari 

keyakinan yang dapat merusak aqidah keislamannya, bahkan 

menjadi murtad. Di rumah, anak cukup dikenalkan atau diajarkan 

mengenai aqidah Islamiyah dengan paham ahlus sunnah wal 

jamaah. 

 “Secara umum, lingkup aqidah yang perlu diajarkan kepada 

anak di rumah adalah yang berkaitan dengan masalah-

masalah keimanan, yaitu keimanan kepada Allah  Swt, 

keimanan kepada malaikatnya-Nya, keimanan kepada kitab-

kitan-Nya, keimanan kepada para nabi dan rasul-Nya, 

keimanan kepada kepada hari akhir (hari kemudian) dan 

keimanan kepada qadha dan qadar Allah Swt (ketetapan dan 

takdir Allah). Ringkasnya bahwa yang diajarkan dan 

ditanamkan kepada anak mengenai aqidah di rumah adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan rukun Iman, yang lebih 

                                                             

29
Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam keluarga: Revitasi Peran Keluarga 

dalam membangun Generasi Bangsa yang berkarakter, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 

209. 
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bersifat sederhana dan mudah dipahami, dimengerti dan 

diingat”.
30

 

 

  Dapat penulis simpulkan bahwa penanaman aqidah seorang 

anak  itu dilakukan di dalam keluarga karena orang tualah yang 

akan memberikan pendidikan aqidah pertama kali terhadap anak 

seperti mengajarkan kepada anak tentang rukun iman. 

2. Pendidikan Ibadah 

 Allah Swt, telah memerintahkan kepada kita untuk 

mengajarkan keluarga melaksanakan shalat, sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Quran surah Tha Ha ayat 132:
31

 

           

Artinya:“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan 

shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya”. 

 

  Anak harus diyakini bahwa shalat adalah wajib dilakukan 

oleh setiap orang muslim dan beriman dalam dalam situasi 

apapun, kecuali pada waktu atau keadaan yang dilarang 

(diharamkan). 

“Ibadah shalat adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang 

sudah di atur ketentuannya oleh syariat. Ketentuannya harus 

mengikuti cara yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. 

Tugas orang tua adalh membimbing, mengawasi dan 

membiasakan anak di rumah agar dapat senang dan 

istiqomah melakukan shalat sesuai ketentuannya. Praktik 

pembelajaran shalat, dimulai dari setiap kali shalat wajib 

dengan cara menyertakan anak untuk berjamaah, baik di 

masjid atau di surau untuk anak laki-laki bersama ayahnya, 

maupun berjamaah di rumah, dan juga untuk anak 

perempuan bersama ibunya.
32

 

 

                                                             
30

Moh. Haitami Salim, Op.Cit, h. 210. 
31

Departemen Agama, Op.Cit, h. 321. 
32

Moh. Haitami Salim, Op.Cit, h. 214. 
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 Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa di daalm keluarga 

orang tua sangat diperintahkan mendidik anak untuk 

melaksanakan shalat. Orang tua hendaknya mengajarkan atau 

mendidik anak untuk shalat mulai dari usia dini, menjelaskan 

kepada anak bahwa shalat itu adalah wajib. 

3. Pendidikan Akhlak 

“Tanggung jawab orang tua didalam memberikan 

pendidikan akhlak, bukan hanya mengajarkan satu dari 

beberapa akhlak yang ada di dalam ajaran agama. Lebih 

dari itu, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk 

memberikan pendidikan akhlak pada anak mencakup 

keseluruhan akhlak, sikap dan tingkah laku yang mampu 

memperbaiki dirinya sendiri dan ketika ada kesalahan dan 

dosa yang diperbuatnya, ia mampu menangani dengan baik. 

Juga, akhlak atau tingkah laku yang mampu membuat anak 

mengangkat kehormatan agama dan mengajarkan 

bagaimana ia dapat bersikap baik dalam berinteraksi dengan 

masyarakat sekitarnya”.
33

 

 

  Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

orang tua juga memiliki tanggung jawab tentang pendidikan akhlak 

terhadap anaknya, orang tua hendaknya memberikan akhlak yang 

baik terhadap anaknya agar anaknya tersebut memiliki perilaku 

yang baik. 

 

2. Perilaku Beragama  

a. Pengertian Perilaku Beragama 

Dalam Kamus bahasa  Indonesia, Perilaku sama artinya 

dengan perangai, kelakuan atau perbuatan. Sementara itu Budiarjo 

                                                             
33

Mahmud, Heri Gunawan Yuyun Yulianingsih, Op.Cit, h. 189. 
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berpendapat bahwa tingkah laku merupakan tanggapan atau rangkaian 

tanggapan yang dibuat oleh sejumlah makhluk hidup.
34

 Menurut Pavlov 

perilaku adalah keseluruhan atau totalitas kegiatan akibat belajar dari 

pengalaman sebelumnya dan dipelajari melalui proses penguatan dan 

pengkondisian.
35

 

“Sedangkan kata beragama berasal dari kata “agama” , dan 

agama menurut pandangan Islam adalah At-diin yaitu berarti 

nasehat, pedoman, dan aturan hidup. Agama secara hakiki 

menyelaraskan kehidupan agar menjadi lebih baik, selaras 

antara dunia dan akhirat.Agama menyangkut masalah yang 

berhubungan dengan kehidupan batin manusia.Agama sebagai 

bentuk keyakinan, memang sulit diukur secara tepat dan 

rinci”.
36

 

 

“Agama merupakan panduan, pedoman dan tentang aturan-

aturan hidup. Orang yang beragama adalah orang-orang yang 

meyakini sesuatu hal yang dianggap sebagai hal yang sakral 

yaitu Tuhan.Agama dalam pengertian ini dinisbahkan kepada 

sesuatu yang orang menjadi aman, nyaman, dan damai.Dalam 

pengertian ini agama diartikan sebagai tidak kacau”.
37

 

 

Perilaku beragama adalah segala aktifitas manusia dalam 

kehidupan didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya.
38

Jadi 

dapat penulis simpulkan bahwa perilaku beragama adalah tingkah laku 

atau aktivitas individu yang dijalankannya berdasarkan suatu 

kepercayaannya. 

 

 

                                                             
34

Hanafi, Op.Cit, h. 181. 
35

Herri Zan Pieter, Namora Lamongga Lubis, Pengantar Psikologi untuk Kebidanan, 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 27. 
36

Khairunnas Rajab, Psikologi Agama, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 25. 
37

Ibid, h. 25. 
38

Hanafi, Op.Cit, h. 182. 
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b. Aspek-aspek Perilaku Beragama 

 Berikut ini aspek-aspek perilaku beragama adalah 

sebagai berikut: 

1) Aspek Aqidah 

Aspek perilaku yang terdapat dalam keimanan yaitu: Keimanan 

kepada Allah Swt, Keimanan kepada para Malaikat, Keimanan 

kepada para Rasul, Keimanan kepada kitab Allah, Keimanan kepada 

Qadha dan Qadar Allah, Keimanan kepada Hari Akhirat. 

2) Aspek Ibadah 

Aspek perilaku yang terdapat dalam Ibadah seperti: 

Shalat,menunaikan zakat, berpuasa, melaksanakan haji ke Baitullah, 

menunaikan amalan-amalan sunnah seperti shalat dhuha, rawatib, 

witir, tahajjud, berdzikir, bersedekah, berinfak, berwakaf. 

3) Aspek Akhlak 

Aspek perilaku yang terdapat dalam Akhlak seperti: menjaga lidah 

dari perkataan kotor, memuliakan tamu, menghormati orang lain, 

bertaubat, bersabar, bertawakal, bertawadhu‟, berlaku ikhlas, dan 

bersyukur.
39

 

 

c. Macam-macam Perilaku Beragama 
 

Berikut ini macam-macam perilaku beragama adalah sebagai 

berikut: 

1) Perilaku terhadap Allah 

a) Beribadah kepada Allah Swt 

Hubungan manusia dengan Allah Swt diwujudkan dalam bentuk 

ritualitas peribadatan seperti: Shalat, puasa, zakat, dan haji. 

Beribadah kepada Allah harus dilakukan dengan semata-mata 

mengharapkan ridho-Nya tidak menduakan-Nya baik dalam hati, 

perbuatan maupun perkataan. 

b) Mencintai Allah Swt diatas segalanya. 

Mencintai Allah Swt melebihi cintanya kepada apa dan siapapun 

dengan jalan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi semua 

larangan-Nya, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh 

Allah, menerima dengan ikhlas semua qadha dan qadhar-Nya 

setelah berikhtiar, meminta pertolongan, memohon ampun 

bertawakal hanya kepada Allah dan merupakan suatu bentuk dari 

mencintai Allah Swt. 
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Khairunnas Rajab, Agama Kebahagiaan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012),  h. 12- 

130. 
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c) Berdo‟a, Tawaddu dan Tawakkal 

Berdo‟a atau memohon kepada Allah Swt sesuai dengan hajat 

harus dilakukan dengan cara sebaik mungkin, penuh keikhlasan, 

penuh keyakinan bahwa do‟anya akan dikabulkan Allah Swt. 

Dalam berdo‟a manusia dianjurkan untuk bersikap tawaddu‟ yaitu 

sikap rendah hati dihadapan-Nya.
40

 

 

2) Perilaku sesama makhluk 

a) Perilaku terhadap Rasulullah Saw 

Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua 

sunnahnya.Menjadikannya sebagai panutan, suri teladan dalam 

hidup dan kehidupan. 

b) Perilaku terhadap kedua orang tua. 

Saling membina rasa cinta dan kasih sayang terhadap anggota 

keluarga.Bersikap sopan santun ketika berbicara kepada orang 

tua. 

c) Perilaku terhadap tetangga 

Saling mengunjungi, membantu saat senang maupun susah dan 

hormat menghormati antar tetangga. 

d) Perilaku terhadap masyarakat 

Memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku, 

bermusyawarah dalam segala urusan untuk kepentingan bersama. 

e) Perilaku kepada Guru 

Guru adalah pendidik, orang yang memberikan ilmu yang 

berguna dan mengembangkan daya berfikir. Guru tidak jauh 

berbeda dengan orang tua, dalam arti guru merupakan 

penggantian orang tua waktu di Sekolah. Keharusan murid 

bertingkah laku sopan santun terhadap guru adalah karna guru 

telah berjasa besar dengan ikut serta mengantarkan anak dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangannya menuju masa 

kedewasaan yang matang. Agama menempatkan profesi guru 

pada tempat yang terhormat dan mulia, karna guru termasuk 

orang yang berilmu.  

f) Perilaku terhadap teman 

1) Mengasihi teman dan berbuat baik kepadanya.  

2) Saling menasehati dan mengingatkan kalau berbuat salah 

3) Mendamaikan teman yang berselisih.
41

 

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku beragama 

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

beragama adalah sebagai berikut: 
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1) Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan social pertama yang 

dikenal oleh anak.Kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal 

bagi pembentukan jiwa keagamaan. 

2) Lingkungan Masyarakat 

Kehidupan bermasyarakat dibatasi oleh berbagai norma dan 

nilai-nilai yang didukung warganya. Setiap warga berusaha untuk 

menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma-norma yang 

ada.Dari sini dapat dipahami bahwa kehidupan bermasyarakat 

memiliki suatu tatanan yang terkondisi untuk dipatuhi bersama. 

3) Perubahan status 

Perubahan status terutama yang berlangsung secara 

mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya perilaku 

keagamaan. Misalnya: perceraian, perubahan pekerjaan, dan kawin 

dengan orang yang berlainan agama. 

4) Kemiskinan 

Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor 

yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya perilaku 

beragama.Masyarakat awam yang miskin cenderung untuk 

memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih 

baik. Kebutuhan yang mendesak akan sandang dan pangan yang 

mempengaruhinya.
42

 

 

e. Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap Perilaku Beragama 

Siswa 

“Lingkungan pertama dalam pendidikan Islam adalah 

lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, orang tua 

menentukan pola pembinaan pertama bagi anak. Ajaran Islam 

menekankan agar setiap manusia dapat memelihara 

keluarganya dari bahaya siksa api neraka, juga termasuk 

menjaga anak dan harta agar tidak menjadi fitnah, yaitu dengan 

mendidik anak sebaik-baiknya. Anak harus mengetahui yang 

jenis-jenis kebajikan dan keburukan, dapat memilih 

danmemilahnyasekaligus mengamalkannya”.
43

 

 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi 

pembentukan jiwa keagamaan. Menurut  Gilbert Highest menyatakan 

bahwa  kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk 
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oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur hingga ke saat akan 

tidur lagi, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari 

lingkungan keluarga.
44

 

“Dengan demikian orang tua adalah orang yang pertama dan 

terutama yang wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan dan 

pendidikan anak-anaknya. Sebagai tanggung jawab terutama, 

karena sebagian besar kehidupan anak adalah di dalam 

keluarga, sehingga pendidikan dan bimbingan yang paling 

diterima oleh anak adalah dari kedua orang tuanya”.
45

 

 

Lingkungan keluarga diharapkan dapat memberikan kesadaran 

kepada anak-anaknya karena anak adalah titipan Allah sebagai amanah 

yang wajib dijaga perkembangannya.Pendidikan anak harus 

diutamakan, mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat 

yang dapat diterima oleh akal anak, orang tua tidak memaksakan 

kehendaknya sendiri kepada anak dan menjaga anak untuk tetap 

menunaikan shalat fardhu dan berbuat kebajikan. 

“Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah 

persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai pola-

pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang 

belum ada lingkungannya. Kegiatan pendidikan dalam 

lembaga ini tanpa ada suatu organisasi yang ketat, tanpa ada 

program waktu dan evaluasi. Keluarga merupakan orang 

pertama, dimana sifat kepribadian akan tumbuh dan terbentuk. 

Seorang akan menjadi warga masyarakat yang baik, 

bergantung pada sifatnya yang tumbuh dalam kehidupan 

keluarga, dimana anak dibesarkan”.
46

 

 

Orang tua adalah sebagai pendidik, sedangkan pendidik adalah 

profil manusia yang setiap hari didengar perkataannya, dilihat, dan 

ditiru perilakunya oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, anggota 
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keluarga yang secara langsung bertugas sebagai pendidik harus 

melakukan hal sebagai berikut: 

1) Mengajarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan keberimanan 

kepada Allah dan tata cara beramal shaleh. 

2) Menjalankan ibadah dengan taat. 

3) Ikhlas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai orang 

tua. 

4) Memberikan contoh keteladanan. 

5) Tegas dan berwibawa dalam menghadapi masalah yang dialami 

anak, dan bijak dalam mengambil keputusan. 

6) Berbicara dengan bahasa yang santun. 

7) Berpakaian yang rapi dan sopan agar ditiru oleh anak-anaknya. 

8) Menghargai waktu, jujur, sederhana, dan hemat.
47

 

 

“Dalam penamaan pandangan hidup beragama, fase kanak-

kanak merupakan fase yang paling terbaik untuk meresapkan 

dasar-dasar hidup beragama. Teknik yang paling tepat dalam 

proses pendidikan adalah dengan teknik imitasi yaitu proses 

pembinaan anak secara tidak langsung, yaitu ayah dan ibu 

membiasakan hidup rukun, istiqomah melakukan ibadah baik 

di rumah, di mesjid, di sekolah dan di tempat-tempat 

lainnya”.
48

Sebagaimana yang terdapat didalam sebuah hadits 

sebagai berikut: 

ُل هللاِ  ٌْ َسلَّمَ -قَاَل َرُس ًَ ٍِْو  ٍَْن  -َصلًِّ َعلَ ىُْم اَْبنَاُء َسْبِع ِسنِ ًَ ََلِة  ََلَدُكْم بِالصَّ ًْ اَ ًْ َمُر

ٍْنَيُْم فًِ اْلَمَضاِجِع.  ا بَ ٌْ قُ فَرِّ ًَ ٍَْن  ىُْم اَْبنَاُء َعْشِر ِسنِ ًَ ٍْيَا  ىُْم َعلَ ٌْ اْضِربُ ًَ 

  Artinya:“Berkata Rasulullah SAW bersabda: Suruhlah anak-anakmu 

melaksanakan shalat pada saat mereka berusia tujuh tahun 

dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya saat 

mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dari 

tempat tidurnya”.
49

 

 

Kandungan dari hadits tersebut adalah bekal pendidikan agama 

yang diperoleh anak dari lingkungan keluarga akan memberinya 

kemampuan untuk mengambil haluan di tengah-tengah kemajuan yang 

demikian pesat. Suatu kenyataan yang dapat dipastikan bahwa masa 
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remaja adalah masa yang penuh kegoncangan, di samping itu disadari 

pula bahwa remaja mempunyai potensi yang sangat besar.Oleh karena 

itu remaja sangat memerlukan pembinaan. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan utama dari 

pendidikan dalam keluarga adalah penanaman iman dan moral 

terhadap diri anak.Untuk pencapaian tujuan tersebut maka keluarga itu 

sendiri dituntut untuk memiliki pola pembinaan terencana terhadap 

anak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik pendidikan keluarga maka semakin baik perilaku beragama anak, 

sebaliknya semakin kurang baik pendidikan keluarga maka semakin 

tidak baik perilaku beragama anak. 

 

B.  Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap karya ilmiah dan juga 

menguatkan penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah 

diteliti oleh orang lain. 

1. Silawati, Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN Suska Riau tahun 2007 meneliti dengan judul Pengaruh 

Tayangan Santriwati gaul di media televise pendidikan Indonesia (TPI) 

terhadap perilaku beragama remaja siswa Sltpn 02 Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitiannya yang bersifat 

deskriptif, data yang dapat dilapangan dianalisis kuantitatif. Dan 
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menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan rumus P=F/Nx100% 

dengan menggunakan criteria sebagai berikut yaitu sangat berpengaruh 

apabila mencapai nilai 76-100% cukup berpengaruh mencapai nilai 56-

75% kurang berpengaruh apabila mencapai kurang dari 40-50% dan tidak 

berpengaruh apabila mencapai 40%. Dan dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh Tayangan Santriwati gaul di media televise pendidikan Indonesia 

(TPI) terhadap perilaku beragama remaja siswa Sltpn 02 Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar dapat dikatakan sangat berpengaruh dengan nilai 79, 

4%. 

   Penelitian yang telah dilakukan oleh Silawati dengan judul 

pengaruh Tayangan Santriwati gaul di media televisi pendidikan Indonesia 

(TPI) terhadap perilaku beragama remaja siswa Sltpn 02 Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar memiliki persamaan dengan peneliti lakukansama-

sama meneliti perilaku beragama sedangkan perbedaannya Silawati lebih 

fokus kepada pengaruh Tayangan Santriwati gaul di media televisi 

pendidikan Indonesia (TPI) terhadap perilaku beragama remaja siswa 

Sltpn 02 Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan peneliti lebih fokus kepada 

pengaruh pendidikan keluarga terhadap perilaku beragama siswa 

diMadrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan Kec. Kampar. 

2. Penelitian ini pernah diteliti oleh Ani Masruroh dengan judul Hubungan 

Pola Asuh Demokratis Orang tua dengan Rasa percaya Diri Siswa-Siswi di 

Taman Kanak-kanak Primagama Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tahun 2009. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti 
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menunjukkan bahwa dari 60 orang wali siswa yang menerapkan pola asuh 

demokratis sebanyak 40 orang yaitu responden yang menerapkan pola 

asuh demokratis. 

  Persamaannya sama-sama meneliti pola asuh orang tua dan 

perbedaannya Ani Masruroh meneliti Hubungan Pola Asuh Demokratis 

Orang Tua dengan Rasa percaya Diri Siswa-siswi di Taman Kanak-kanak 

Primagama Kota Malang. Sedangkan saya meneliti pengaruh pendidikan 

keluarga terhadap perilaku beragama siswa di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Penyasawan Kec. Kampar. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan 

atau memberi batasan terhadap konsep teoritis. 

1. Pendidikan keluarga,mempunyai indikator sebagai berikut: 

a. Aspek Aqidah 

1) Orang tua mengajarkan anaknya tentang adanya Allah Swt. 

2) Orang tua mengajarkan anaknya tentang adanya Malaikat. 

3) Orang tua mengajarkan anaknya bahwa Muhammad itu Rosul Allah. 

4) Orang tua mengajarkan anaknya bahwa Al-Qur‟an sebagai kitab 

Allah yang wajib dimani. 

5) Orang tua mengajarkan anaknya bahwa Qadha dan Qadar 

merupakan suatu ketetapan dari Allah. 

6) Orang tua mengajarkan anaknya bahwa adanya Hari kiamat. 
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b. Aspek Ibadah 

1) Orang tua menyuruh anaknya untuk shalat fardhu 5 waktu sehari 

semalam baik di rumah, di sekolah, maupun dimana saja kita berada. 

2) Orang tua menyuruh anaknya untuk selalu menolong orang yang lagi 

kesusahan. 

3) Orang tua menyuruh anaknya untuk mengerjakan shalat sunnah 

seperti shalat tahajjud, shalat dhuha dan shalat sunnah lainnya. 

4) Orang tua menyuruhanaknya untuk mengerjakan puasa ramadhan. 

5) Orang tua menyuruh anaknya untuk mengerjakan puasa senin kamis. 

c. Aspek Akhlak 

1) Orang tua memberi pujian terhadap keberhasilan anaknya. 

2) Orang tua menyuruh anaknya selalu berkata jujur. 

3) Orang tua memberikan contoh sikap yang baik terhadap anaknya. 

4) Orang tua mengajarkan anaknya tentang konsep disiplin. 

5) Orang tua menyuruh anaknya untuk bersalaman ketika ketemu guru. 

6) Orang tua menegur atau mendidik  anaknya jika melakukan 

perbuatan tercela. 

2. Perilaku beragama, mempunyai indikator sebagai berikut: 

a. Aspek Aqidah 

1) Siswa meyakini adanya Allah Swt. 

2) Siswa meyakini adanya Malaikat. 

3) Siswa meyakini Nabi Muhammad itu Rasul Allah. 
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4) Siswa meyakini Al-Qur‟an sebagai Kitab Allah yang wajib di 

imani. 

5) Siswa meyakini adanya Qadha dan Qadar Allah. 

6) Siswa meyakini adanya Hari kiamat. 

b. Aspek Ibadah 

1) Siswa berdo‟a sebelum beraktivitas. 

2) Siswa mengerjakan shalat fardhu 5 waktu sehari semalam. 

3) Siswa berzikir dan berdo‟a sesudah melaksanakan shalat. 

4) Siswa mengerjakan shalat zuhur berjamaah di sekolah. 

5) Siswa mengerjakan puasa ramadhan. 

c. Aspek Akhlak 

1) Siswa bersikap sopan santun ketika berbicara dengan orang tua. 

2) Siswa menghormati orang yang lebih tua. 

3) Siswa mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. 

4) Siswa menyapa tetangga apabila bertemu dijalan. 

5) Siswa ikut bertakziah apabila ada orang yang meninggal. 

6) Siswa menolong ketika ada orang yang kesusahan. 

7) Siswa berkata jujur. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Pelaksanaan pendidikan keluarga berbeda-beda antara orang tua siswa  

yang satu dengan orang tua siswa lainnya. 

b. Perilaku beragama setiap siswa berbeda-beda. 



 31 

c. Perilaku beragama siswa di pengaruhi oleh beberapa faktor. 

2. Hipotesis 

  Hipotesa penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesa dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi hipotesa alternatif (Ha) dan hipotesa nihil (Ho) sebagai 

berikut: 

a. Ha : Ada pengaruh yang signifikan pendidikan keluarga terhadap 

perilaku beragama siswa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Penyasawan Kecamatan Kampar. 

b. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan pendidikan keluarga terhadap 

perilaku beragama siswa diMadrasah Aliyah Muhammadiyah 

Penyasawan Kecamatan Kampar. 

  


