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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Religiusitas Keluarga 

a. Pengertian Religiusitas Keluarga 

Religiusitas berasal dari kata “religi” (religion, bahasa Inggris) 

yang artinya sepadan dengan agama. Sementara bahasa Arab, 

menyebutkan dengan al-diin yang juga diartikan agama. Walau secara 

etimologis memiliki arti sendiri-sendiri, namun secara terminologis 

istilah tersebut berinti makna yang sama. Religi menunjuk pada 

aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban. 

Sedangkan religiusitas, menunjuk pada aspek religi yang telah 

dihayati oleh seseorang dalam hati.
18

 

Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri 

seseorang. Internalisasi di sini berkaitan dengan kepercayaan terhadap 

ajaran-ajaran agama baik didalam hati maupun dalam ucapan. 

Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan atau 

tingkah laku sehari-hari. Religiusitas seringkali merupakan sikap batin 

seseorang ketika berhadapan dengan realitas kehidupan luar dirinya 

                                                             
18

 Refila Yusra, “Hubungan Religiusitas Orang Tua Dengan Trust Menyekolahkan Anak 

Ke SDIT Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, 

2015, h. 17  
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sendiri, misalnya hidup, mati, kelahiran, bencana banjir, tanah 

longsor, gempa bumi dan sebagainya.
19

 

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang secara literal 

diartikan sebagai orang yang berada dalam satu rumah tangga 

sekurang-kurangnya terdiri dari suami istri.
20

 Keluarga dalam 

pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang 

dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat 

tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik, 

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

dan anak.
21

  

Religiusitas keluarga adalah tinggi atau rendahnya dalam suatu 

keluarga menerapkan agama yang diyakininya kepada seluruh anggota 

keluarga. Sehingga dengan pengamalan ataupun penerapan itu mampu 

memberikan memotivasi anak didik untuk belajar pendidikan agama 

Islam dengan sungguh-sungguh. Religiusitas keluarga adalah keadaan 

individu dalam keluarga tentang pemahamannya terhadap agamanya. 

Pemahaman agama itu terwujud dari serangkaian aspek ritual 

peribadahan maupun tingkah laku sehari-hari. 

  

                                                             
19  Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Implementasinya Secara 

Terpadu Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat ), Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016, h. 128 
20

 Abuddin Nata, Kajian Tematik Al-Qur’an Tentang Kemasyarakatan, Bandung: 

ANGKASA, 2008, h. 171 
21

 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Loc Cit, h. 226  
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b. Dimensi-dimensi Religiusitas 

Menurut Glock dan Stark, ada lima macam dimensi 

keberagamaan, yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi 

peribadatan atau praktek agama (ritualistik), dimensi penghayatan 

(eksperiensial), dimensi pengamalan (konsekuensial), dimensi 

pengetahuan agama (intelektual). 

1) Dimensi Keyakinan 

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan di mana 

orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu 

dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama 

mempertahankan seperangkat kepercayaan di mana para penganut 

diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup 

keyakinan itu bervariasi tidak hanya di antara tradisi-tradisi dalam 

agama yang sama. 

2) Dimensi Praktek Agama          

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan 

hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen 

terhadap agama yang dianutnya. Praktek-praktek keagamaan ini 

terdiri atas dua kelas penting, yaitu: 

a. Ritual, mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan 

formal dan praktek-praktek suci yang semua mengharapkan 

para pemeluk melaksanakan. 

b. Ketaatan, ketaatan dan ritual bagaikan ikan dengan air, meski 

ada perbedaan penting. Apabila aspek ritual dari komitmen 
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sangat formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga 

mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi 

personal yang relatif spontan, informal dan khas pribadi.  

3) Dimensi Pengalaman 

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa 

semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, 

meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama 

dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan 

subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan 

terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan 

supranatural). Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman 

keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-

sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu 

kelompok keagamaan (suatu masyarakat) yang melihat 

komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu 

dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental. 

4) Dimensi Pengetahuan Agama 

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang 

yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab 

suci dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan jelas 

berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai suatu 

keyakinan adalah syarat bagi penerimaannya. Walaupun demikian, 
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keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua 

pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu 

bersandar pada keyakinan. Lebih jauh, seseorang dapat 

berkeyakinan bahwa kuat tanpa benar-benar memahami 

agamanya, atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan 

yang amat sedikit. 

5) Dimensi pengamalan atau konsekuensi 

Konsekuensi komitmen agama berlainan dari keempat 

dimensi yang sudah dibicarakan diatas. Dimensi ini mengacu pada 

identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, 

pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Istilah 

“kerja” dalam pengertian teologis digunakan di sini. Walaupun 

agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya 

berpikir dan bertindak dalam kegidupan sehari-hari, tidak 

sepenuhnya jelas sebatas mana konsekuensi-konsekuensi agama 

merupakan bagian dari komitmen keagamaan atau semata-mata 

berasal dari agama.
22

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reliugisitas 

Menurut Jalaluddin, faktor intern yang berpengaruh terhadap 

perkembangan religiusitas seseorang. Adapun faktor intern dan 

ekstern tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

                                                             
22

 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islami, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008, h. 77-78  
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1) Faktor Intern 

Faktor intern yang berpengaruh terhadap perkembangan 

religiusitas meliputi faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian dan 

kondisi jiwa seseorang. 

a. Faktor Hereditas. Jiwa keagamaan memang bukan secara 

langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun 

temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan 

lainnya yang mencakup kognitif, afektif dan konatif. Selain itu 

Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya agar memilih 

pasangan hidup dalam membina rumah tangga dengan melihat 

keturunannya karena keturunan berpengaruh. 

b. Tingkat Usia. Perkembangan keberagamaan di pengaruhi juga 

oleh tingkat usia seseorang. Kenyataan ini dapat dilihat dari 

adanya perbedaan pemahaman keagamaan pada tingkat usia 

yang berbeda. 

c. Kepribadian. Dalam kaitan ini, kepribadian sering disebut 

sebagai identitas diri seseorang yang sedikit banyaknya 

menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain di luar 

dirinya. Dalam kondisi normal, memang secara individu 

manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan ini 

diperkirakan berpengaruh terhadap aspek-aspek kejiwaan 

termasuk keberagamaannya. 
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d. Kondisi kejiwaan. Model psikodinamik Sigmund Freud 

menunjukkan gangguan jiwa ditimbulkan oleh konflik yang 

tertekan di alam ketaksadaran manusia. Konflik akan menjadi 

sumber gejala kejiwaan yang abnormal. Dalam Islam seseorang 

akan mampu beribadah jika ia berakal sehat. Itu artinya kondisi 

kejiwaan yang sehat akan mampu melaksanakan kegiatan 

beribadah yang merupkan salah satu dimensi dari religiusitas. 

2) Faktor Ekstern 

Lingkungan tempat seseorang tinggal menjadi faktor 

ekstern yang bisa mempengaruhi religiusitasnya. Pada umumnya 

lingkungan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial 

yang paling sederhana dalam kehidupan manusia.keluarga 

merupakan lingkungan sosial pertama kali yang dikenal 

oleh setiap individu. Dengan demikian, kehidupan keluarga 

merupakan fase sosialisasi awal bagi pembentukkan jiwa 

keagamaan pada individu. 

b. Lingkungan Institusional. Melalui kurikulum yang berisi 

materi pengajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai 

pendidik serta pergaulan antar teman di sekolah dinilai 

berperan penting menanamkan kebiasaan yang baik. 

Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari 

pembentukkan moral yang erat kaitannya dengan 

perkembangan jiwa keagamaan jiwa keagamaan jiwa 

seseorang. 

c. Lingkungan masyarakat. Jika dilihat secara kasat mata, 

lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang 

mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya unsur 

pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada 

dalam masyarakat memberikan pengaruh yang lebih besar 

dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang.
23

 

 

                                                             
23

 Sherly Desianan Safitri, Hubungan Religiusitas Dengan Motivasi Berprestasi 

Mahasiswa Aktivitas Dakwah Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Skripsi, Fakultas Psikologi, UIN Suska Riau, 2016, h. 26-28  
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2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang 

membedakan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif adalah 

daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas 

tertentu, demi tercapainya tujuan tertentu. Dengan demikian motivasi 

merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk 

berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam 

memenuhi kebutuhannya.
24

  

Menurut Dr. Nabiil as-Samaaluuthy yang dikutip dari buku 

Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa, motivasi diartikan 

sebagai “kondisi internal (fisik ataupun mental, fitrah maupun 

perolehan) yang merangsang perilaku, menentukan jenis dan 

orientasinya, dan mengantarkannya untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang dapat memuaskan salah satu aspek dari kehidupan 

manusia”.
25

  

Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif atau 

daya menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan 

dan mencapai tujuan tertentu. Dalam hal belajar, motivasi diartikan 

sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa untuk 

                                                             
24

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan pengukurannya (Analisis d Bidang Pendidikan), 

Jakarta: Bumi Aksara, 2016, h. 3 
25

 Muhammad Sayyid Muhammad az-Za’balawi, Pendidikan Remaja antara Islam dan 

Ilmu jiwa, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, h. 191  
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melakukan serangkaian kegiatan belajar guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
26

 Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya.
27

 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif 

permanen  dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau 

penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat 

dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan 

cita-cita.  

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. 
28

   

b. Pentingnya Motivasi 

Motivasi melaksanakan fungsi yang sangat penting bagi 

makhluk hidup. Motivasi berfungsi menjaga kelangsungan fungsi-

                                                             
26

 Syarif Hidayat, Teori dan Prinsip Pendidikan, Tangerang: Pustaka Mandiri, 2013, h. 91 
27

 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Teori Dan Aplikasi Untuk Menciptakan Kelas 

Yang Kondusif), Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, h. 17 
28

 Hamzah B. Uno, Op Cit, h. 23 
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fungsi fisiologis yang signifikan bagi kehidupan makhluk dan 

menyuplainya dengan energi yang diperlukan.
29

 Keberadaan motivasi 

bagi manusia memiliki fungsi yang luar biasa, di antaranya adalah: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, motif berfungsi sebagai 

penggerak yang memberikan energi kepada seseorang untuk 

melakukan suatu tugas  

2) Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat 

bagi tujuan tersebut. 

Selain fungsi-sungsi yang di atas, ada juga fungsi-fungsi lain. 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha  karena adanya motivasi. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik. Dengan kata lain bahwa, dengan adanya usaha yang tekun 

dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar 

akan dapat melahirkan prestasi yang baik.
30

  

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu, termasuk individu yang sedang belajar. 
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 Muhammad Sayyid Muhammad Az-Za’balawi, Loc Cit, h. 191 
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 Syarif Hidayat, Op Cit, h. 95 
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Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan 

pembelajaran, antara lain adalah: 

1) Peranan motivasi dalam menentukan penguatan belajar 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila 

seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang 

memerlukan pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat 

bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya.  

2) Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat 

kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk 

belajar sesuatu, jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat 

diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak. 

3) Motivasi menentukan ketekunan belajar 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, 

akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan 

harapan memperoleh hasil yang baik.
31

 

c. Jenis-jenis Motivasi 

Jenis-jenis motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang 

yang bervariasi, diantaranya:   

1) Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik yaitu hal dan keadaan yang berasal dari 

dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan 

tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi intrinsik siswa adalah 

perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi 
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tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa yang 

bersangkutan.  

2) Motivasi Ekstrinsik 

  Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang 

dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk 

melakukan kegiatan belajar. Ketiadaan motivasi, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal, akan menyebabkan kurang 

bersemangatnya siswa dalam melakukan proses mempelajari 

materi-materi pelajaran baik di sekolah maupun dirumah.
32

 

 

Motivasi yang bekerja pada diri individu mempunyai kekuatan 

yang berbeda-beda. Motif yang paling kuat adalah motif yang menjadi 

sebab utama tingkah laku individu pada saat tertentu. Motif yang 

lemah hampir tidak mempunyai pengaruh pada tingkah laku individu. 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri khusus 

sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas 

2) Ulet menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar 

untuk berprestasi sebaik mungkin 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
33

 

 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri di atas berarti seseorang itu 

memiliki motivasi yang tinggi. Ciri-ciri motivasi seperti itu akan 

sangat penting dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar akan berhasil 

baik kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan 

berbagai macam masalah dan hambatan secara mandiri, siswa yang 

belajar dengan baik tidak akan terjebak pada suatu rutinitas.  

                                                             
32

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 151-
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3. Hubungan Religiusutas Keluarga dengan Motivasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa 

Religiusitas keluarga adalah tinggi atau rendahnya dalam suatu 

keluarga menerapkan agama yang diyakininya kepada seluruh anggota 

keluarga sehingga mampu memberikan memotivasi anak didik untuk 

belajar Pendidikan Agama Islam dengan sungguh-sungguh. Keluarga 

yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi tentu saja akan selalu 

menerapkan dan mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai agama yang baik.   

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada konsep teoritis 

bahawasannya religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri 

seseorang. Internalisasi di sini berkaitan dengan kepercayaan terhadap 

ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. 

Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan atau tingkah 

laku sehari-hari. 

Dalam setiap keluarga diwajibkan untuk membimbing dan mendidik 

anak-anaknya, seperti halnya dijelaskan dalam al-Qur’an dalam surat 

Taha (20) ayat 132, Allah berfirman: 

 

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat 

dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak 

meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki 

kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang 

bertakwa”.  
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Ayat diatas memerintahkan setiap orang tua, terutama ayah 

sebagai keluarga, memerintahkan anggota keluarganya mendirikan 

sholat. Dalam suatu riwayat ditegaskan, bahwa Nabi bersabda yang 

maksudnya: “Suruhlah anakmu mengerjakan sholat jika mereka berumur 

tujuh tahun. Dan apabila anak itu sudah berusia sepuluh tahun tidak 

mau juga mengerjakan shalat maka berikanlah hukuman keatasnya”.  

Riwayat ini menggambarkan, bahwa keluarga ataupun orang tua 

berkewajiban memerintahkan anak-anaknya menjalankan perintah agama 

terutama shalat.
34

 Bila seorang anak tinggal di lingkungan religius, kerap 

mendengar bacaan Al-Qur’an, dan melihat orang tuanya mendirikan 

shalat, maka itu akan menjadikannya orang yang lurus.
35

 

Jika orang tua termasuk golongan orang yang taat beragama, maka 

ia akan memberikan kepada masyarakat anak yang shaleh dan terdidik, 

yang mengikuti garis orang tuanya. Ia menyaksikan orang tuanya 

menunaikan shalat pada waktunya dengan khusyuk dan konsisten. Hal ini 

berbeda dengan kondisi putra atau putri yang kehilangan perhatian orang 

tuanya, atau mereka tidak menemukan pada perilaku kedua orang tuanya 

sesuatu yang membangkitkan komitmen dan teladan pada diri mereka.
36

 

Religiusitas sangat diperlukan dalam rangka memotivasi belajar 

pendidikan agama anak, hal ini dikarenakan yang mengetahui siapa dan 

bagaimana anak adalah orang tuanya sebagaimana yang diketahui bahwa 
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keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi seorang anak. 

Oleh karena itu orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam 

menjalankan agamanya.  

Anak sangat memerlukan teladan dari orang tuanya, karena orang 

tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi seorang anak. Apabila 

anak mendapatkan teladan yang baik dalam pendidikan agama di rumah, 

maka motivasinya untuk belajar Pendidikan Agama Islam akan sangat 

kuat. 

Pendidikan agama yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh di 

rumah, terutama penanaman nilai-nilai ajaran agama dan pembentukan 

sikap serta kepribadian akan memberikan sumbangsih terhadap 

pembentukan karakter bangsa.
37

 Pendidikan secara amaliah (praktek 

nyata) memiliki dampak sangat dalam dan berpengaruh besar daripada 

pendidikan secara teoritis.
38

 

Dalam keluarga yang taat beragama, seorang anak akan meniru 

perbuatan orang tuanya dalam melaksanakan ritual keagamaan (ibadah).
39

 

Segala ucapan, gerak-gerik atau tingkah laku keseharian orang tua akan 

diperhatikan oleh anaknya dan cenderung akan diikuti, paling tidak akan 

dikritisi oleh anaknya. Orang tua yang rajin shalat ke masjid dan 

berjamaah, rajin mengaji akan mudah menyuruh anaknya shalat dan 

mengaji.  

                                                             
37

 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga, Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013, h. 295  
38

 Husair Mazhahiri, Op Cit, h. 324 
39

 Ibrahim Amini, Op Cit, h. 187 
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Orang tua yang selalu berbicara dan berperilaku santun akan lebih 

mudah mengingatkan anaknya untuk berbicara dan berperilaku santun. 

Demikian pula orang tua yang suka berderma di hadapan anaknya akan 

menjadi elajaran dan pengalaman baik bagi anaknya. Kebiasaan-

kebiasaan orang tua yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai religius 

ini akan menjadi contoh bagi anak-anaknya, yang suatu saat akan muncul 

dalam perilaku keseharian anak-anaknya.
40

 

Orang tua harusnya menyadari tanggung jawab dalam mendidik 

anak-anaknya tidak sebatas mengajari anak menaati ajaran agama saja 

seperti shalat, puasa, dan ibadah-ibadah khusus lainnya. Akan tetapi, 

orang tua juga penting memperhatikan pendidikan bagi anaknya sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang lain, termasuk di antaranya 

mempersiapkan anaknya mempunyai kemampuan atau keahlian yang 

diperlukan dalam kehidupannya.  

Menyadari besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan 

karakter, seorang anak maka orang tua juga seyogianya bekerja sama 

dengan sekolah atau madrasah sebagai lingkungan pendidikan formal 

untuk membantu pendidikan anak tersebut
41

.    

Maka jika dalam sebuah keluarga telah diterapkan penanaman 

nilai-nilai agama pada anak, maka anak dengan sendirinya mengikuti apa 

yang  telah didapat di dalam keluarganya tersebut, sehingga ketika anak 

belajar agama Islam di sekolah, tentu saja ia akan lebih termotivasi untuk 

                                                             
40

 Syamsul Kurniawan, Op Cit, h. 85 
41 Ibid, h. 223 
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belajar agama Islam. Karena ajaran agama Islam telah diterapkan di 

rumahnya dan sudah mendarah daging pada diri anak tersebut. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pengaruh religiusitas keluarga terhadap motivasi 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa  belum pernah dilakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kerinci Kanan. Adapun penelitian yang pernah 

diteliti oleh Vivi Handayani (2018) dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan 

Disiplin Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 

Pekanbaru”.  

Adapun analisa  tentang pengaruh pelaksanaan disiplin sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,232<0,464>0,302. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada variabel 

X, dimana variabel X Vivi Handayani adalah pelaksanaan disiplin sekolah , 

sedangkan penelitian penulis divariabel X adalah religiusitas keluarga. 

Persamaannya adalah pada variabel Y, yaitu sama-sama meneliti mengenai 

motivasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan alat yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk ukuran secara spesifik 

dan teratur agar mudah dipahami untuk menghindari kesalahpahaman 

terhadap penulisan ini. Kajian ini terdiri atas dua variabel. Variabel yang 



 

 

29 

pertama adalah religiusitas keluarga (disimbolkan dengan X). Variabel yang 

kedua adalah motivasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa (disimbolkan 

dengan Y). 

Adapun  konsep operasional religiusitas keluarga (variabel X) 

berdasarkan indikator adalah: 

1. Ayah mengenalkan anaknya tentang Al-Qur’an 

2. Ayah mengingatkan anaknya tentang adanya hari kiamat 

3. Ayah dan ibu mengajak anaknya untuk melaksanakan shalat lima waktu 

4. Ayah dan ibu mengajak anak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan  

5. Ayah membayar zakat saat Ramadhan 

6. Ibu mengingatkan anaknya untuk membaca Al-Qur’an  

7. Ibu mengajarkan anaknya untuk selalu membaca basmallah sebelum 

memulai pekerjaan 

8. Ayah mengajarkan kepada anaknya tentang hukum-hukum Islam 

9. Ibu menasehati tentang pentingnya tolong menolong 

10. Ayah mengajarkan anaknya untuk saling bekerja sama dalam kebaikan 

11. Ayah mengingatkan untuk berinfak dan bersedekah 

12. Ibu mengajarkan untuk saling memaafkan kepada sesama 

13. Ibu mengingatkan untuk tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang 

Allah SWT 

Konsep operasional motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa 

(variabel Y) berdasarkan indikatornya adalah sebagai berikut: 
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1. Siswa selalu mendengarkan penjelasan guru ketika proses belajar 

mengajar berlangsung 

2. Siswa tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan-kesulitan 

dalam belajar 

3. Siswa tetap belajar di dalam kelas ketika guru tidak hadir 

4. Siswa tidak suka meminta bantuan dalam mengerjakan tugas 

5. Siswa berusaha mencari informasi ataupun informasi yang baru mengenai 

pelajaran 

6. Siswa dapat mempertahankan pendapatnya di dalam kelas saat belajar  

7. Siswa tidak mengikuti pendapat orang lain tanpa alasan yang jelas 

8. Siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas-tugas Pendidikan 

Agama Islam 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

a. Tingkat religiusitas keluarga berbeda-beda  

b. Motivasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa sangat bervariasi 

2. Hipotesis 

Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Hₐ =  Terdapat pengaruh yang signifikan religiusitas keluarga 

terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kerinci Kanan  
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Hₒ = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan religiusitas 

keluarga terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kerinci 

Kanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


