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ABSTRAK 

 

Nur Hafizah, (2020): “Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan 

Kepribadian Islami Bagi Remaja di Lingkungan 

Dusun 01 Nusa Indah Desa Pulau Jambu 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar” 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kurangnya pemahaman remaja 

tentang diri dan lingkungannya. Banyaknya remaja yang melalaikan kewajiban-

kewajibannya seperti mengerjakan shalat, tidak mau membaca Al’quran. 

Merupakan salah satu cerminan bahwa tidak terdapat kepribadian islami pada diri 

remaja. Oleh karena itu, orang tua penting memahami dan memperhatikan 

perkembangan anak. Permasalahan dalam kajian skripsi ini adalah bagaimana 

peran orang tua terhadap pembentukan kepribadian islami bagi remaja di 

lingkungan dusun 01 nusa indah desa pulau jambu kecamatan Kampar kabupaten 

kampar. Metode yang digunakan Deskriptif kualitatif. Adapun informan dalam 

penelitian ini yaitu orang tua remaja yang berumur 14-22 tahun yang tinggal di 

desa Pulau Jambu. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yang dilakukan 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orang tua remaja. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya peran orang tua terhadap pembentukan kepribadian 

islami bagi remaja yang sangat mendukung dan membentuk prilaku-prilaku yang 

baik pada remaja. 

 

Kata Kunci: Peran orang tua, Pembentukan kepribadian islami bagi remaja. 
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ABSTRACT 

 

Nur Hafizah, (2020): “The Role of Parents on the Making of Islamic 

Personality among Youth in Dusun 01 Nusa Indah 

Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar” 

 

This research is motivated by the lack of understanding of adolescents 

about themselves and their environment. The number of teenagers who neglect 

their obligations such as praying and fasting is growing. They also do not want to 

read Al-Qur’an.. It is a reflection that there is no Islamic personality among 

youth.. Therefore, it is important for parents to understand and pay attention to  

their children's personality development. The problem in this thesis is how the 

role of parents in the making of Islamic personality for adolescents in Dusun 01 

nusa indah, Pulau Jambu village, Kampar sub-district, Kampar district. The 

method used is descriptive qualitative methods. The informants in this study were 

the parents of adolescents aged 14-22 years who lived in Pulau Jambu village. 

This study uses interview techniques by asking a number of questions to the 

parents of adolescents. This thesis shows that the parents have a significant role in 

the establishing Islamic personality of youth in Dusun 01 Nusa Indah.  

Keywords: Role, Parents, Islamic personality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada umumnya terlahir dalam keadaan suci. Akan tetapi  

lingkungan yang berada disekitarnya dapat mempengaruhi sifat asli dari 

manusia tersebut, karena prilaku atau aktifitas yang ada pada individu itu tidak 

timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima 

oleh individu tersebut baik stimulus eksternal (rangsangan dari luar) maupun 

stimulus internal (rangsangan dari dalam).
1
 

Maksudnya yaitu anak-anak dalam kehidupannya banyak mendapat 

pengaruh sosial baik berupa lingkungan keluarga, masyarakat maupun 

lingkungan budaya yang berkembang pesat pada saat sekarang ini terutama 

pengaruh dari orang tuanya.karena setiap sikap dan prilaku orang tua yang 

tampak akan menjadikan unsur-unsur kepribadian bagi anaknya. Jika baik suri 

tauladan yang di terima anak tersebut maka baik pula yang ditirunya  dan 

begitupun sebaliknya dengan buruknya suri tauladan yang diterimanya maka 

buruk pula yang ditirunya. 

Orang tua adalah pemimpin keluarga dan sebagai penanggung jawab 

atas keselamatan keluarganya dunia dan akhirat maka orang tua berkewajiban 

memberikan bimbingan dan binaan terhadap anaknya berupa ilmu agama. 

Harapan ini tentu harus dibarengi dengan selalu memerikan contoh akhlak 

yang baik dan senantiasa mengerjakan serta memperhatikan anak-anaknya 

dalam pergaulan sehari-hari dan mengerjakan perintah agama dengan baik. 

Menghadapi situasi seperti itu orang tua sering menggunakan hak 

prerogatifnya (hak istimewa).Anak harus patuh dan tidak boleh melawan 

orang tua. Orang tua merasa tindakannya benar karena semua itu di lakukan 

demi kebaikan anak, yang terjadi selanjutnya justru anak jauh dari orang tua, 

                                                             
1
Bimo Walgito,Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2003), 

hal:15 



2 

 

komunikasi terputus, anak tega membohongi orang tua, atau bahkan melarikan 

diri dari orang tua.
2
 

Sesungguhnya menjadi orang tua untuk memberikan agama pada anak, 

hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Khafi: 46: 

                               

   

Artinya:  Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di 

sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
3
 

Perbuatan atau tindakan telah menjadi kebiasaan seseorang sehingga 

dengan menjadi kebiasaannya dapat menghasilkan bentuk perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari.
4
 Maksudnya yaitu orang tua jangan membiasakan 

bersikap yang tidak baik di depan anak karena orang tua adalah sebagai 

contoh bagi anaknya maka orang tua harus bisa menjaga sikap apa bila 

didepan anak, dan selalu mencontohkan akhlak yang baik kepada anak melalui 

tingkah laku, etika yang baik, menjaga moral dan asusila dengan baik. 

Adapun pendidikan akhlak bagi anak-anak menurut AL-ghazali yaitu 

sebelum anak dapat berfikir logis dan memahami hal-hal abstrak, serta belum 

sanggup menentukan mana yang baik dan mana yang buruk (tamyiz) mana 

yang benar dan mana yang salah, maka contoh-contoh, latihan dan 

pembiasaan-pembiasaan (habit forming) mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pembinaan pribadi anak, karena masa kanak-kanak adalah masa 

paling baik untuk menanamkan dasar-dasar pendidikan anak.
5
 

Untuk itu anak harus dididik berupa ilmu agama sosial yang baik, dan 

pembentukan ahklak agar mereka selamat dari berbagai problem budaya luar 

seperti halnya perkembangan tekhnologi yang semakin pesat dan merupakan 

                                                             
2
Ratnawati, Sintha,Kelurga Kunci Sukses Anak, (Jakarta:Kompas,2000)hal:5-6 

3
Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Penafsiran Al-Qur’an, (Jakarta) 

hal:201-205 
4
 Perdamaian , Akhlak Tasauf, (Unri Press:2010)hal:2 

5
 Zainuddin,dkk, Seluk-Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali,(Jakarta:Bumi Aksara, 1991) 

hal:106 



3 

 

pemicu yang sangat luar biasa dalam merubah pola pikir anak kearah yang 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam terutama mengenai akhlaknya, karena 

anak sekarang sangat rentan dengan perubahan-perubahan yang ada 

disekitarnya. 

Menurut Umar Hasyim, mempelajari agama di rumah adalah 

pendidikan yang penting dan akan terasa amat terkesan dan mendalam bagi 

penghayatan agama oleh keluarga, terutama dalam pembentukan kepribadian 

islami anak. Keluarga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi yang 

berfungsi dalam pembentukan kepribadian sebagai makhluk individu, 

makhluk sosial. Makhluk susila dan makhluk keagamaan. Jika anak 

mengalamiatau selalu menyaksikan praktek keagamaan yang baik, teratur dan 

disiplin dalam rumah tangganya, maka anak akan senang meniru dan 

menjadikan  hal itu sebagai adat kebiasaan dalam hidupnya, sehingga akan 

dapat membentuknya sebagai makhluk yang taat beragama. Dengan demikian, 

agama tidak hanya di pelajari dan diketahui saja, tetapi juga dihayati dan 

diamalkan dengan konsisten. 
6
 

Gambaran diatas menjelaskan betapa besarnya peran orang tua 

terhadap pembentukan kepribadian islami bagi remaja yang sangat 

mendukung dan membentuk prilaku-prilaku remaja dalam mencapai pribadi 

yang hakiki. Berdasarkan studi pendahuluan pra riset penulis di Dusun 1 Desa 

Pulau Jambu Kecamatan Kampar, penulis menemukan kurangnya peran orang 

tua terhadap pembentukan kepribadian islami bagi remaja, hal ini terlihat dari 

gejala-gejala seperti orang tua jarang mengajak anak kemesjid untuk 

mengerjakan sholat bahkan mereka lalai dalam melaksanakannya, adanya 

orang tua yang berbicara kotor  dan tidak sopan di depan anak, orang tua tidak 

peduli dengan anaknya sehingga anak bermain sampai larut malam, adanya 

anak tidak mampu berpuasa dibulan suci ramadhan, adanya anak yang suka 

berkelahi, adanya anak yang merokok dan mencuri, adanya anak yang tidak 

bisa membaca Al-qur’an. 

                                                             
6
 Alfiah,Hadis Tarbawiy(pendidikan Islam Tinjauan Hadis Nabi), (Pekanbaru:AL-

MUJTAHADAH PRESS,2010). Hal:60-61 
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 Orang tua pun masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing . 

seperti, ada orang tua yang pagi-pagi sudah meninggalkan rumah, untuk pergi 

kekebun karet, kebun nenas, atau pun kekebun sawit. Sehingga orang tua tidak 

bisa mengawasi sikap anak kesehariannya, karena kesibukan orang tua. Dan 

ada juga orang tua yang tidak punya kerjaan , hanya menjadi ibu rumah tangga 

sahaja, malah acuh tak acuh sama anaknya. Orang tua disini masih asik 

mengerumpi dari pagi sampai siang, tidak ingat perannya dia sebagai orang 

tua seperti, sudah masak, atau kerjaan ibu rumah tangga biasanya. 

Di Pulau Jambu Kecamatan Kampar sebagian orang tuanya tidak 

terlihat peran orang tua sebenarnya yang mendukung akhlak beragama pada 

anak. Peran orang tua menjadi penting. Orang tua adalah adalah figur penting 

dalam memberikan pengaruh pada anak. Memang besar peranan yang harus 

dimainkan oleh orang tua terhadap pembentukan kepribadian islami bagi 

remaja. Orang tua tidak hanya sekedar menjadi perantara adanya mahkluk 

baru dengan kelahiran, tetapi juga memelihara dan mendidiknya menjadi 

sebuah kewajiban.
7
 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam bentuk 

yang bermacam-macam .Secara garis besar, bila dibutiri, maka tanggung 

jawab orang tua terhadap anaknya adalah bergembira menyambut kelahiran 

anak, memberi nama yang baik, memperlakukan dengan lemah lembut dan 

kasih sayang, menanamkan rasa cinta sesama anak,memberi pendidikan 

akhlak, menanamkan akidah tauhid, melatih anak mengerjakan shalat,berlaku 

adil, memperhatikan teman anak, menghormati anak, memberi hiburan, 

mencegah perpuatan bebas, menjauhkan anak dari hal-hal porno(baik 

pornoaksi maupun pornografi), menempatkan dalam lingkungan yang baik, 

memperkenalkan kerabat pada anak, mendidik bertetangga dan 

bermasyarakat.
8
 

 

                                                             
7
 Kartini  Kartono, Peran Keluarga Memandu Anak , (Jakarta:Rajawali Pers,1992)hal:19 

8
Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga, 

(Jakarta: Rineka Cipta,2004)hal:16. 
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Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

“PERAN ORANG TUA TERHADAP PEMBENTUKAN 

KEPRIBADIAN ISLAMI BAGI REMAJA DI LINGKUNGAN DUSUN 

01 NUSA INDAH DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KAMPAR 

KABUPATEN KAMPAR” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Peran 

           Peran ialah suatu pekerjaan ataupun tugas yang dipegang atau 

dipertanggung jawabkan.Menurut kamus besar bahasa Indonesia,peran 

ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa.
9
Dengan 

kata lain peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan 

dimiliki oleh seseorang. 

2. Orang Tua 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang 

dapat membentuk sebuah keluarga. 

3.   Peran Orang Tua 

 Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pembentukan perilaku dan perkembangan emosi anak, oleh karena itu 

keluarga harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik yaitu dengan 

cara memenuhi kebutuhan anak baik yang bersifat fisiologis maupun 

psikologis. 

4.   Kepribadian Islami 

 Kepribadian dalam kamus psikologi kepribadian menurut G. 

Allport merupakan organisasi dinamis didalam individu terdiri atas 

didalam terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah 

laku dan pikiran-pikirannya secara karakteristik.
10

 

                                                             
9
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 

(Jakarta: Balai Pustaka,2002).hal:138 
10

 J. P. Chalvin.2004. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Hal 362. 
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 Kepribadian Islami adalah serangkaian prilaku normatif manusia, 

baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang normanya 

diturunkan dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan al-

Sunnah.
11

 

5. Remaja 

Remaja menurut Salzman dalam Syamsu Yusuf merupakan masa 

perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua ke arah 

kemandirian (independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan 

perhatian terhadap nilai-nilai etika dan isu-isu moral.
12

 

 

C. Permasalahan 

1. Batasan Masalah 

         Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan pada peran 

orang tua terhadap pembentukan kepribadian islami bagi remaja di 

lingkungan dusun 01 nusa indah desa pulau jambu kecamatan Kampar 

kabupaten kampar 

2. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas maka penulis 

merumuskan bagaimana peran Orang Tua terhadap pembentukan 

kepribadian Islam bagi remaja di lingkungan Dusun 01 Nusa Indah desa 

Pulau jambu Kecamatan Kampar. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran 

orang tua terhadap pembentukan kepribadian Islam bagi remaja di lingkungan  

dusun 01 nusa indah desa pulau jambu kecamatan Kampar. 

 

 

                                                             
11

Abdul Mujid. 2007. Kepribadian dalam Psikologi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada.Hal 14. 
12

 Dr. H. Syamsu Yusuf LN, M.Pd. 2008. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. 

Bandung: PT. Rosda Karya. Hal 184. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya peran orang 

tua terhadap pembentukan kepribadian Islam bagi remaja, khususnya 

masyarakat di lingkungan dusun 01 nusa indah desa pulau jambu 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

2. Bahan informasi bagi orang tua agar dapat menjalankan perannya dengan 

baik, sehingga tercipta kepribadian Islam pada diri remaja. 

3. Sebagai informasi bagi pembaca akan pentingnya peran orang tua dalam 

membentuk kepribadian Islam ataupun sebagai referensi/acuan dalam 

penulisan karya ilmiah lainnya atau dalam penyelesaian tugas kuliah 

dengan pembahasan yang sama. 

4. Penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir 

perkuliahan untuk dapat menyendang gelar sarjana Strata Satu (S1) pada 

jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulis ini, 

penulis menyusunnya dalam sitematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan  diantaranya yaitu: latar belakang 

masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian dan 

kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu dan 

kerangka fikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menyajikan diantaranya jenis pendekatan dan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan 

penelitian, tehnik pengumpulan data, validitas data, tehnik analisis 

data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Merupakan gambaran umum tentang keadaan geografis, keadaan 

demografis Desa Pulau Jambu dan keadaan sosial budaya 

masyarakat di Desa Pulau Jambu. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

apa yang diteliti. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran   

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

A. Kajian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau 

mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Skripsi Darmawan 2011 Peran pendidikan Islam Dalam Keluarga Untuk 

Menumbuhkan Kepribadian Anak Usia 6-12 Tahun Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Skpripsi ini membahas tentang kedudukan keluarga 

dalam pendidikan anak merupakan penentu atau peletak dasar kepribadian 

anak. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas 

mengenai bagaimana peran keluarga dalam membentuk kepribadian Islam 

bagi remaja  

2. Skripsi Ferianti Pengaruh Pola Asuh Pembimbing Terhadap Pembentukan 

Kepribadian Remaja Di Panti Asuhan Aisyiyah Sukajadi Pekanbaru 

Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN SUSKA RIAU. Keduanya sama-sama membahas tentang 

pembentukan kepribadian, namun yang membedakannya adalah pada 

skripsi ini membahas pola asuh pembimbing terhadap pembentukan 

kepribadian secara umum, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan 

membahas mengenai bagaimana peran keluarga terhadap pembentukan 

kepribadian Islam. 

3. Skripsi Nida Nur Roisah 2009 Pembentukan kepribadian Islami melalui 

metode pembinaan akhlak menurut Al-Ghazali Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbedaan antara 

skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pembahasan  

pada penelitian ini lebih memfokuskan pada metode pembinaan akhlak dan 

tidak menyinggung  pembentukan kepribadian Islam, sedangkan pada 
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penelitian penulis menjelaskan bagaimana peran keluarga terhadap 

pembentukan kepribadian Islam pada remaja.  

 

B. Landasan Teori 

Kajian ini terarah kepada studi pustaka untuk mendapatkan berbagai 

teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

1. Peranan Orang Tua 

a. Pengertian orang tua 

Mengenai pengertian orang tua dalam kamus besar bahasa 

Indonesia disebutkan “Orang tua artinya ayah dan ibu”. Sedangkan 

dalam penggunaan bahasa arab orang tua dikenal sebagai Al-walid, 

pengertian tersebut dapat dilihat dalam surat Lukman ayat 14,
11

 yaitu : 

ُه َوْهًنا نَساَن ِبَواِلَدْيِه ََحََلْتُه أُمُّ َنا اْْلِ ي ْ َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِف َعاَمْْيِ َأِن  َوَوصَّ
 اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصيُ 

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.” 

 
Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang 

dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung 

jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya 

untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap 

dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di 

atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, Keluarga adalah 

lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan 

darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang 

yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan 

                                                             
11

 Al-Qur’an Surat Lukman Ayat 14 



11 

 

kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan 

lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak 

yang belum menikah disebut keluarga batih.
12

 

Sementara menurut Mulyono bahwa keluarga pada hakekatnya 

merupakan wadah/tempat pembentukan karakteristik setiap anggota 

keluarga, terutama anak-anak yang masih berada dalam 

pengawasan/bimbingan serta tanggungjawab kedua orang tuanya. 

keluarga itu merupakan kesatuan/unit terkecil di dalam masyarakat dan 

menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, 

sehingga keluarga dipandang mempunyai peranan besar dan vital 

dalam mempengaruhi seseorang anak atau anggota keluarga yang 

lainnya, teristimewa ketika anak-anak memasuki masa akil balik. 

b. Tugas dan Peran Orang Tua 

Setiap orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga 

tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam 

keluarga. Adapun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya adalah 

melahirkan, mengasuh, membesarkan mengarahkan menuju 

kedewasaan serta menanamkan norma-norma dan nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat sekitar. Disamping itu juga harus mampu 

mengemvangkan potensi yang ada pada diri anak, memberi teladan 

dan mampu mengmbangkan pertumbuhan pribadi dengan penuh 

tanggung jawab dan kasih sayang.  Anak-anak yang tumbuh dengan 

berbagai bakat dan kecenderungan masing-masing adalah kaunia yang 

sangat berharga, yang digambarkan sebagai perhiasan dunia. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Kahfi ayat 46.
13

 : 

                        

         

 

                                                             
12

 Soerjono Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal keluarga anak dan remaja (Jakarta : PT 

Rineka cipta  2004) hlm. 23 
13

 Al-Qur’an Surat Al-Kahfi Ayat 46 
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Artinya:  “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 

tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 

baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 

menjadi harapan” 
 

Kata peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mempunyai arti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang 

pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.
14

 

Sedangkan peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh 

Soejono Soekamto adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 

dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, 

peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.
15

 

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pembentukan perilaku dan perkembangan emosi anak, oleh karena itu 

keluarga harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik yaitu 

dengan cara memenuhi kebutuhan anak baik yang bersifat fisiologis 

maupun psikologis. Adapun fungsi dasar keluarga adalah memberikan 

rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan 

hubungan yang baik di antara anggota keluarga.
16

 Peran keluarga 

adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam 

konteks keluarga yang menggambarkan  seperangkat  perilaku 

interpersonal, sifat, kegiatan, yang berhubungan dengan 

individu.Berbagai peranan masing-masing anggota keluarga yang  

terdapat  di  dalam  keluarga. Menurut  Effendy peran itu dibagi 

menjadi tiga,
17

  yaitu: 

 

                                                             
14

 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux (Semarang 

: CV Widya Karya, 2009), hlm. 371. 
15

 Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 

238 
16

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: 

Rosdakarya,2009), hal. 38. 
17

 Narul Effendy  Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Jakarta : EGC 1998) hlm. 33 
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1) Peran Ayah 

Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai 

pencari  nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, 

sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari  kelompok  sosialnya 

serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.  

2) Peran Ibu 

Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Ibu  mempunyai  

peranan  untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan 

pendidik anak-anaknya,  pelindung  dan  sebagai  salah  satu  

kelompok  dari  peranan sosialnya  serta  sebagai  anggota  

masyarakat  dari  lingkungannya,  di samping itu juga ibu dapat 

berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. 

3) Peran Anak 

Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan 

tingkat  perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual. 

Secara keseluruhan keluarga berperan,
18

 sebagai berikut : 

a. Motivator  

Keluarga sebagai penggerak tingkah laku atau dukungan ke 

arah suatu tujuan dengan didasari adanya suatu kebutuhan anggota 

keluarga yang sakit / bermasalah sangat membutuhkan dukungan dari 

keluarga. Dukungan keluarga ini berupa dukungan emosional seperti 

penerimaan, perhatian, kasih sayang dan empati. 

b. Edukator 

Dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya keluarga dalam 

memberikan pendidikan kepada anggota keluarga yang sakit / 

bermasalah. Untuk itu agar keluarga dapat menjadi sumber yang 

efektif maka pengetahuan keluarga tentang kecemasan pada remaja 

hamil di luar nikah. 

 

 

                                                             
18

 Friedman Keperawatan Keluarga (Jakarta : EGC 1998)  
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c. Fasilitator 

Sarana yang dibutuhkan keluarga yang sakit / bermasalah dalam 

memenuhi kebutuhan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan 

program tersebut. Oleh karena itu, diharapkan keluarga selalu 

menyiapkan diri untuk membawa anggota keluarga yang sakit untuk 

memfasilitasi sesuai kebutuhan kehamilan yang dialami anggota 

keluarganya. Keluarga mempunyai sarana peran utama dalam 

pemeliharaan kesehatan seluruh anggota keluarga dan bukan individu 

sendiri mengusahakan tercapainya tingkat kesehatan yang diinginkan. 

Dalam hal ini peneliti mengambil Peran Orang Tua dari teori friedman 

digunakan untuk mengatasi kecemasan pada remaja hamil di luar 

nikah. 

  

2. Pengertian Kepribadian Islami 

Kepribadian merupakan terjemahan dari personality (Inggris), 

persoonlijkheid (Belanda), personalita (Prancis), personalidad (Spanyol). 

Akar kata masing-masing sebutan itu berasal dari kata latin persona yang 

berarti topeng, yaitu topeng yang dipakai oleh aktor drama atau juga dari 

kata Latin personare yang berarti to sound through (suara tembus), dalam 

bahasa Arab konterporer kepribadian ekuivalen dengan istilah 

syakhshiyyah.
19

 

Kepribadian Islami adalah serangkaian prilaku normatif manusia, 

baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, yang normanya 

diturunkan dari ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur’an dan al-

Sunnah. Dari kedua sumber tersebut, para pakar berusaha berijtihad untuk 

mengungkapkan bentuk-bentuk kepribadian menurut ajaran Islam, agar 

bentuk-bentuk itu diterapkan oleh pemeluknya. Rumusan kepribadian 

Islami untuk berprilaku. Oleh karena sifatnya yang deduktif-normatif 

                                                             
19

 Abdul Mujid. Op. Cit. Hal 17-18. 
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maka kepribadian Islami di sini diyakini sebagai konsep atau teori 

kepribadian yang ideal, yang seharusnya oleh pemeluk agama Islam.
20

 

Dalam diri manusia terdapat elemen jasmani sebagai struktur 

biologis kepribadiannya dan elemen ruhani senagai struktur psikologis 

kepribadiannya. Sinergi kedua elemen ini disebut dengan nafsani yang 

merupakan struktur psikopisik kepribadian manusia. struktur Nafsani 

memiliki tiga daya, yaitu qalbu yang memiliki fitrak ketuhanan (ilahiyah) 

seagai aspek supra-kesadaran manusia yang berfungsi sebagai daya emosi 

(rasa), akal yang memiliki fitrah kemanusiaan (insaniah) sebagai aspek 

kesadaran manusia yang berfungsi sebagai daya kognisi (cipta), dan nafsu 

yang memiliki fitrah kehewanan (hawaniyyah) sebagai aspek pra atau 

bawah-kesadaran manusia yang berfungsi sebagai daya konasi (karsa). 

Ketiga komponen fitrah nafsani ini terintegrasi untuk mewujudkan suatu 

tingkah laku. 

Jadi, dari sudut tingkatannya maka kepribadian itu merupakan 

integrasi dari aspek-aspek supra-kesadaran (ketuhanan), kesadaran 

(kemanusiaan), dan pra-atau bawah kesadaran (kebinatangan). Sedang dari 

sudut fungsinya, kepribadian merupakan integrasi dari daya emosi, 

kognisi, dan konasi, yang terwujud dalam tingkah laku luar (berjalan, 

berbicara, dan sebagainya) maupun tingkah laku dalam (pikiran, perasaan, 

dan sebagainya).
21

 

3. Pembentukan kepribadian 

Seperti yang dikemukakan oleh Eric Frimm bahwa pembentukan 

kepribadian tergantung dari dua faktor lingkungan, yakni asimilasi dan 

sosialisasi. Asimilasi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan 

bendawi, sedangkan sosialisasi menyangkut hubungan dengan lingkungan 

manusiawi. Kedua faktor ini ikut berpengaruh dalam pembentukan watak 

atau karakter sebagai bagian dari unsur kepribadian. Watak atau karakter 

adalah unsur kepribadian yang terbentuk oleh pengaruh luar (lingkungan). 

                                                             
20

 Abdul Mujid. Ibid. Hal 14. 
21

 Abdul Mujid. Ibid. Hal 32-33. 
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Berbeda dengan temperamen sebagai unsur kepribadian yang diperoleh 

dari bawaan. 

Jika didalam keluarga, perlakuan orang tua terlalu keras, maka anak 

memperoleh lingkungan manusiawi (sosialisasi) yang tidak sejalan dengan 

nilai-nilai ajaran agama. Sehingga walaupun dalam lingkungan bendawi 

(asimilasi) anak diperkenalkan dengan benda-benda keagamaan, 

pembentukan kepribadian agama secara utuh dapat dikatakan sulit 

dipenuhi. Sebaliknya, bila sikap agama dan perlakuan orang tua sejalan 

dengan nilai-nilai ajaran agama (sosialisasi), tetapi tidak didukung oleh 

pengenalan lingkungan bendawi  (asimilasi) yang sesuai dengan nilai-nilai 

tersebut, maka besar kemungkinan  pembentukan kepribadian keagamaan 

juga akan gagal. Oleh karena itu, untuk membentuk kepribadian yang 

didasarkan nilai-nilai ajaran agama kedua faktor lingkungan tersebut harus 

singkron. 

Pembentukan kepribadian dimulai dari penanaman sistem nilai 

pada diri anak. Dengan demikian, pembentukan kepribadian keagamaan 

perlu dimulai dari penanaman sistem nilai yang bersumber dari ajaran 

agama. Sistem nilai realitas yang abstrak yang dirasakan dalam diri 

sebagai pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman hidup. 

Dalam realitasnya, nilai terlihat dalam pola bertingkah laku, pola pikir, dan 

sikap-sikap seseorang pribadi atau kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa 

sistem nilai merupakan unsur kepribadian yang tercermin dalam sikap dan 

prilaku, yang diyakini sebagai sesuatu yang benar dan perlu dipertahankan. 

Dengan demikian, pembentukan kepribadian keagamaan harus 

dimulai dari pembentukan sistem nilai yang bersumber dari nilai-nilai 

ajaran agama dalam diri anak. Adapun pembentukan sistem nilai ini 

tergantung dari perlakuan yang diberikan oleh orang tua dan kesediaan 

lingkungan keagamaan yang mendukung. 

Mengacu pada pendapat Erich Fromm ini bahwa hubungan 

pembentukan kepribadian dengan nilai-nilai moral keagamaan. Dalam 

konteks ini terlihat bagaimana pentingnya pendidikan agama diberikan 
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kepada seorang anak dalam usia dini dalam upaya mengisi nilai-nilai 

agama agar karakternya terbentuk oleh pengaruh nilai-nilai tersebut.
22

 

4. Perkembangan kepribadian pada masa remaja  

Menurut model perkembangan Freud, diantara kelahiran dan usia 5 

tahun (usia balita), anak-anak mengalami tiga tahap perkembanagn yaitu 

oral, anal dan phalik. Ketiga tahapan ini disebut juga masa pragenital. 

Setelah usia 5 tahun tahap laten dorongan seksual cendrung diproses. 

Setelah masa ini, anak mengalami masa kematangan seksualnya yaitu pada 

masa genital. 

Tahap genital dimulai sekitar usia 12 atau 13 tahun. Pada masa ini 

anak sudah memasuki usia remaja. Masa ini ditandai dengan matangnya 

organ reproduksi anak. Pada periode ini, instink seksual dan agresif mejadi 

aktif. Anak mulai mengembangkan motif untuk mencintai orang lain atau 

mulai berkembanganya motif altruis (keinginan untuk memperhatikan 

kepentingan orang lain). Motif-motif ini mendorong anak (remaja) untuk 

berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan persiapan untuk 

memasuki dunia kerja, pernikahan dan berkeluarga. Masa ini ditandai juga 

dengan proses pengalihan perhatian, dari mencari kepuasan atau 

kenikmatan sendiri  (yang bersifat kekanak-kanakan atau selfish) kepada 

kehidupan sosial orang dewasa dan berorientasi kepada kenyataan.
23

 

Periode dari pubertas sampai usia tengah baya disebut masa remaja. 

Pada periode ini kepribadian mulai mengembangkan bentuk dan sisi 

tertentu. Jung menyebut pubertas sebagai “kelahiran psikis” individu dan 

itulah saat yang mengandung banyak masalah, konflik dan adaptasi. Dunia 

yang nyata menempatkan tuntutan-tuntutan baru pada anak remaja itu 

yang tidak dapat ditemui dengan tingkah laku fantasi masa kanak-kanak.  

Dari masa adolescence sampai masa dewasa (sebelum memasuki 

usia setengah baya), tugas-tugas utama menantang individu adalah 

persiapan untuk bekerja dan menerima tanggung jawab orang dewasa. 
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Fokusnya adalah pada pendidikan, memulai karir, menikah, dan mulai 

membangun keluarga. Energi diarahkan keluar, jauh dari diri dan sikap 

selama tahun-tahun ini biasanya ekstraversi. Kesadaran adalah dominan 

dan tujuan hidup adalah mencapai dan menciptakan suatu tempat di dunia. 

Bagi orang yang berhasil masa remaja dewasa merupakan masa kehidupan 

yang menantang, pergantian pandangan-pandangan, horizon-horizon, dan 

prestasi-prestasi baru.
24

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian 

a. Faktor genetik 

Di dalam kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam 

perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai saat 

pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa 

pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis 

penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah lahir.Pengaruh gen 

terhadap kepribadian, sebenarnya tidak secara langsung, karena yang 

dipengaruhi gen secara langsung adalah kualitas sistem syaraf, 

keseimbangan biokimia tubuh dan struktur tubuh. 

Lebih lanjut dapat dikemukakan, bahwa fungsi hereditas dalam 

kaitannya dalam perkembangan kepribadian adalah sebagai sumber 

bahan mentah kepribadian seperti fisik, intelegensi, dan tempramen 

membatasi perkembangan kepribadian (meskipun kondisi 

lingkungannya sangat baik/kondusif, perkembangan kepribadian itu 

tidak bisa melebihi kapasitas atau potensi hereditas) dan 

mempengaruhi keunikan kerpibadian. 

Dalam kaitan ini, Cattell dkk mengemukakan bahwa 

“kemampuan belajar dan penyesuaian diri individu dibatasi oleh sifat-

sifat yang inheren dalam organisme individu itu sendiri”. Meskipun 

begitu, batas-batas perkembangan kepribadian bagaimanapun lebih 

besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
25
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b. Faktor lingkungan 

Selain dipengaruhi oleh faktor keturunan atau gen, kepribadian 

juga terbentuk dari interaksi figur yang signifikan dari semua anggota 

keluarga (pertama ibu, kemudian ayah dan saudara serta figur keluarga 

lainnya) dengan anak. Anak itu membawa kepada interaksi ini, seperti 

konstitusi biologis tertentu, kebutuhan tertentu dan kapasitas 

intelektual tertentu yang menentukan reaksinya dengan cara di mana ia 

menindaklanjuti figur yang signifikan tersebut. 

Dalam interaksi antara faktor dan lingkungan, individu memilih 

dari lingkungannya apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

dan menolak apa yang tidak. Oleh karena itu, pola kepribadian 

berkembang dimulai dari interaksi dengan lingkungannya sendiri. 

Salah satu alasan untuk menekankan peran keturunan dalam 

pengembangan pola kepribadian adalah fakta bahwa pola kepribadian 

merupakan sesuatu yang tunduk pada keterbatasan. Selanjutnya, 

pengakuan keterbatasan yang dikenakan oleh keturunan 

menggarisbawahi fakta bahwa orang tidak benar-benar bebas untuk 

memilih dan mengembangkan jenis pola kepribadian yang mereka 

inginkan.
26

 

Orang tua dipandang sebagai penentu utama pembentukan 

kepribadian. Alasannya adalah: 

1) Orang tua merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat 

identifikasi anak. 

2) Anak banyak menghabiskan waktunya dengan orang tua 

3) Para anggota keluarga merupakan significant people bagi 

pertumbuhan kepribadian anak. 

Di samping itu, orang tua juga dipandang sebagai lembaga yang 

dapat memenuhi kebutuhan insani (manusiawi), terutama bagi 

perkembangan kepribadiannya dan perkembangan ras manusia. 

Melalui perlakuan dan perawatan yang baik dari orang tua, anak dapat 
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memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik-biologis, maupun 

kebutuhan sosio-psikologisnya. Apabila anak dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka dia cendrung berkembang 

menjadi seorang pribadi yang sehat. 

Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan 

nilai-nilai kehidupan, baik nilai agama maupun nilai sosial budaya 

yang diberikan kepada anak merupakan faktor yang kondusif untuk 

mempersiapkan anak menjadi pribadi dan warga masyarakat yang 

sehat dan produktif.Suasana keluarga sangat penting bagi 

perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, yaitu suasana yang 

memberikan curahan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dalam 

bidang agama, maka perkembangan kepribadian anak tersebut 

cendrung positif dan sehat. Lingkungan sekolah juga dapat 

mempengaruhi kepribadian anak. Faktor-faktor yang dipandang 

mempengaruhi diantaranya: 

1) Iklim emosional kelas 

2) Sikap dan prilaku guru 

3) Disiplin (tata tertib) 

4) Prestasi belajar atau peringkat kelas dapat mempengaruhi 

peningkatan harga diri, dan sikap percaya diri. 

5) Penerimaan teman sebaya hal ini akan mambantu anak 

mengembangkan sikap postif terhadap dirinya, dan juga orang 

lain.
27

 

c. Faktor stimulasi gen dan cara berpikir 

Penelitian yang dilakukan oleh Kanzo Murakami dari Jepang 

dalam bukunya The Divine Message the DNA pada akhir tahun 2007 

menyimpulkan bahwa kepribadian sepenuhnya dikendalikan oleh gen 

yang ada dalam sel tubuh manusia. Gen tersebut ada yang bersifat 

dorman (tidur) atau tidak aktif dan ada yang bersifat aktif. Apabila kita 
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sering menyalakan gen yang tidur dengan cara berpikir positif, 

kepribadian dan nasib kita akan lebih baik. Jadi, genetik bukan sesuatu 

yang kaku, permanen, dan tidak dapat diubah.
28

 

6. Pola-Pola Kepribadian dalam Al-Qur’an 

a. Al-Mukminin (Orang-Orang Mukmin) 

Jika dikumpulkan ciri-ciri khusus orang mukmin yang terdapat 

dalam Al-Qur’an, kemudian mengklasifikasikannya tentu akan 

ditemukan unsur-unsur esensial prilaku manusia, yaitu sebagai berikut. 

1) Ciri-ciri yang berkaitan dengan akidah. Beriman kepada Allah, 

rasul, kitab-kitab, malaikat, hari akhir, kebangkitan, perhitungan, 

surga-neraka, alam gaib dan takdir Allah. 

2) Ciri-ciri yang terkait dengan ibadah. Beribadah kepada Allah, 

mendirikan shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad di jalan Allah 

dengan harta maupun jiwa. Bertakwa, senantiasa berzikir, 

beristigfar, bertawakkal kepada Allah, dan mendaras Al-Qur’an. 

3) Ciri-ciri yang terkait dengan hubungan sosial. Berhubungan 

dengan manusia secara baik, dermawan, kooperatif, bersatu, amar 

makruf nahi mungkar, memaafkan, mendahulukan kepentingan 

pihak lain, menjauhi hal-hal tidak berguna, cinta kebaikan, dan 

lain-lain. 

4) Ciri-ciri yang terkait dengan keluarga. Menaati dan berbuat baik 

terhadap kedua orang tua dan sanak kerabat, menolong keluarga, 

bersedekah,  dan mendidik anak dengan baik. 

5) Ciri-ciri moralitas. Sabar, lapang dada, amanah, memepati janji, 

berilmu luas, tawadhu’, berpegang teguh pada kebenaran, berjiwa 

kokoh, berkemauan keras, dan mengendalikan diri. 

6) Ciri-ciri emosi dan perangai. Mencintai Allah, takut terhadap 

siksaan-Nya, mengharap rahmat-Nya, mencintai sesama manusia, 
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menahan amarah, tidak dengki, berkasih sayang dan selalu 

menyesali dosa. 

7) Ciri-ciri intelektualitas dan kelimuan. Berpikir tentang alam 

semesta dan ciptaan Allah, mencari ilmu, tidak bersikap apriori, 

bebas berpikir dan berkeyakinan. 

8) Ciri-ciri yang terkait dengan kehidupan praktis. Ihklas bekerja 

sebaik mungkin dan berusaha keras mencari rezeki. 

9) Ciri-ciri fisik. Kuat, sehat, bersih dan suci. 

b. Al-Kafirun (Orang-Orang Kfir) 

Al-Qur’an menguraikan ciri-ciri khusus orang kafir sebagai 

berikut: 

1) Ciri-ciri yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Tidak mengakui 

keesaan Allah, rasul-rasul, hari akhir, kebangkitan dan 

penghisaban, dan mereka yang menyembah selain Allah. 

2) Ciri-ciri yang terkait dengan hubungan sosial dan keluarga. Zalim, 

memusuhi orang-orang mukmin, mencegah perbuatan baik dan 

memutuskan silaturrahmi. 

3) Ciri-ciri moralitas. Mengingkari janji, durhaka, menurutkan hawa 

nafsu, menipu, sombong, zalim, dusta, dan tidak menepati janji. 

4) Ciri-ciri emosi dan perangai. Benci, dendam dan dengki terhadap 

orang-orang mukmin atas karunia Allah yang telah dicurahkan 

kepada mereka. 

5) Ciri-ciri yang tidak berintelektualitas dan keilmuan. Stagnasi 

pemikiran, lemah bernalar, hati mereka telah dikunci mati, taklid 

buta terhadap kepercayaan-kepercayaan, dan tradisi-tradisi nenek 

moyang, dan jiwa tertipu. 

c. Al-Munafiq (Orang-Orang Munafik) 

Ciri-ciri yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut. 

1) Ciri-ciri yang terkait dengan akidah dan ibadah. Tidak mengambil 

posisi keimanan tertentu. 
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2) Ciri-ciri yang berhubungan dengan hubungan sosial. Menganjurkan 

kemungkaran dan mencegah yang makruf, suka menyebar fitnah, 

dan isu-isu terhadap barisan orang-orang Islam, condong kepada 

kejahatan, apabila berbicara selalu dibuat-buat agar terpengaruh 

pada lawan bicaranya, gemar bersumpah untuk membenarkan diri, 

dan sangat memperhatikan penampilan fisik untuk menarik 

perhatian orang dan mempengaruhinya. 

3) Ciri-ciri moralitas. Tidak percaya diri, mengingkari perjanjian, 

riya’, penakut, pendusta, kikir, suka menggunakan kesempatan 

dalam kesempitan dan mengikuti hawa nafsu. 

4) Ciri-ciri yang terkait dengan emosi dan perangai. Takut terhadap 

orang-orang mukmin maupun orang-orang musyrik, pengecut, 

takut mati serta membenci, dan mendengki orang-orang mukmin. 

5) Ciri-ciri intelektualitas dan kelimuan. Bersikap tidak jelas, ragu-

ragu, tidak mampu memberikan penilaian atau keputusan, dan 

tidak dapat berpikir lurus.
29

  

7. Orang Tua dan Pembentukan Pribadi 

Orang tua dalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, 

dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat 

membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai 

tahap tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam berkehidupan 

bermasyarakat.  

Dalam pembentukan konsep tentang diri sendiri dan orang lain 

ataupun konsep tentang hal-hal yang dilihat di sekitarnya, pengaruh orang 

tua keluarga cukup besar. Apakah anak akan mempunyai konsep tentang 

dirinya yang realistik atau tidak, apakah ia akan memandang dirinya 

kurang atau lebih dibandingkan dengan orang lain, serta ditentukan oleh 

perlakuan orang tua terhadap anak. Apakah anak akan mempunyai 

gambaran yang  betul tentang tanggung jawab suami terhadap istrinya, 
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apakah ia akan bersikap memusuhi atau melindungi terhadap adiknya, 

apakah ia akan memandang teman sebayanya, dalam semua hal itu 

keluarga dan orang tua sangat besar pengaruhnya. 

Suasana tidak bahagia atau tidak sehat dalam keluarga dengan cepat 

diserap oleh anak. Suasana tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

misalnya tidak ada kasih antara ayah dan ibu, ada salah faham antara ayah 

dan ibu, ayah dan ibu kurang sehat jiwanya (misalnya menderita penyakit 

neurosa), adanya perlakuan yang tidak sama oleh ayah dan ibu terhadap 

anak-anaknya, ada tekanan-tekanan jiwa yang dihayati oleh orang tua, 

kemiskinan yang mencekam, ayah tidak mempunya pekerjaan dan 

sebagainya. Semua itu dapat menjadi sumber dari ketidakbahagiaan dalam 

kehidupan keluarga.
30

 

Memahami peran sebagai orang tua bagi para remaja bukanlah hal 

yang mudah. Dari pihak orang tua, remaja membutuhkan kasih sayang dan 

kehangatan, namun penuh pengertian. Disatu pihak orang tua pun 

mengasihi anaknya. Dipihak lain orang tua wajib menetapkan batas-batas 

bertingkah laku bagi anaknya. Kehangatan dan kasih sayang harus 

dikomunikasikan disela-sela disiplin dan sikap yang tegas dari orang tua. 

Di samping itu, remaja memerlukan model dari orang tuanya yang bisa 

berlaku sebagai pedoman. Dalam periode perkembangan remaja, orang tua 

pun dijadikan sebagai tolak ukur bagi remaja guna menguji diri dalam segi 

kemampuan mandiri. 

Edgar Z. Friedenberg mengatakan, bahwa anak bukanlah 

menentang atau memusihi orang tuanya. Anak di masa remaja hanyalah 

berjuang untuk melepaskan diri dari orang tuanya. Melepaskan diri berarti 

belajar untuk tidak bergantung kepada orang tua, paling tidak secara 

psikologis, melepaskan diri berarti tidak akan meminta bantuan kepada 

orang tua untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya 
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sendiri, yang diinginkan remaja dari orang tua ialah ketulusan. Bagi 

remaja, orang tua ideal ialah seperti pelabuhan yang kokoh. 

Fungsi orang tua sebagai pelabuhan bagi anaknya yang memasuki 

usia remaja sangat esensial bagi perkembangan kepribadian anak. 

Pelabuhan yang efektif adalah pelabuhan yang memberi tempat bernaung 

yang aman, tentram dan tidak mengancam juga bersedia mendengar 

keluhan sang anak.
31

 

8. Orang Tua dan Pembantukan Kepribadian Islami 

Pengaruh orang tua dalam pendidikan anak sangat besar dalam 

berbagai macam sisi.  Orang tualah yang menyiapkan potensi pertumbuhan 

dan pembentukan kepribadian anak. Lebih jelasnya, kepribadian anak 

tergantung pada pemikiran dan tingkah laku kedua orang tua serta 

lingkungannya. Kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting 

dalam mewujudkan kepribadian anak. 

Islam menawarkan metode-metode yang banyak di bawah  aqidah 

atau keyakinan, norma atau akhlak serta fiqih sebagai dasar dan prinsip 

serta cara untuk mendidik anak. Awal mula pelaksanaannya bisa dilakukan 

dalam keluarga. Berkaitan dengan pendidikan, Islam menyuguhkan aturan-

aturan di antaranya pada masa pra kelahiran yang mencakup cara memilih 

pasangan hidup dan adab berhubungan seks sampai masa pasca kelahiran 

yang mencakup pembacaan azan dan iqamat pada telinga bayi yang baru 

lahir, tahnik (meletakkan buah kurma pada langit-langit bayi, mendoakan 

bayi, memberikan nama yang bagus buat bayi), aqiqah (menyembelih 

kambing dan dibagikan kepada fakir miskin), khitan dan mencukur rambut 

bayi dan memberikan sedekah seharga emas atau perak yang ditimbang 

dengan berat rambut. Pelaksanaan amalan-amalan ini sangat berpengaruh 

pada jiwa anak. 

Perilaku-perilaku anak akan menjadikan penyempurna mata rantai 

interaksi anggota keluarga dan pada saat yang sama interaksi ini akan 

membentuk kepribadiannya secara bertahap dan memberikan arah serta 
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menguatkan perilaku anak pada kondisi-kondisi yang sama dalam 

kehidupan. 

Ayah dan ibu adalah teladan pertama bagi pembentukan pribadi 

anak. Keyakinan-keyakinan, pemikiran dan perilaku ayah dan ibu dengan 

sendirinya memiliki pengaruh yang sangat dalam terhadap pemikiran dan 

perilaku anak. Karena kepribadian manusia muncul berupa lukisan-lukisan 

pada berbagai ragam situasi dan kondisi dalam lingkungan keluarga. 

Keluarga berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan 

nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan persepsi budaya sebuah masyarakat. 

Ayah dan ibu yang harus melaksanakan tugasnya di hadapan anaknya. 

Khususnya ibu yang harus memfokuskan dirinya dalam menjaga akhlak, 

jasmani dan kejiwaannya pada masa pra kehamilan sampai masa 

kehamilan dengan harapan Allah memberikan kepadanya anak yang sehat 

dan saleh. Firman Allah SWT. dalam surat 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, 

yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan (Q.S At-Tahrim : 6) 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa orang tua berkewajiban  

memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu  

menjalankan perintah agama secara baik. Sebab anak lebih cenderung 

meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya. 

Jadi jika orang tua memiliki kebiasaan melakukan hal-hal yang baik, maka 

anak akan menjadi manusia saleh, karena sejak kecil sudah ditempa hal-hal 

yang baik.  
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9. Peran Orang Tua  Dalam Pembentukan Kepribadian Islami Bagi 

Remaja 

Peranan orang tua didalam membentuk kepribadian Islami bagi 

remaja salah satunya dengan memberikan pendidikan agama kepada anak 

sejak dini. Dzakiah Drajat dan Sudarsono menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan pendidikan agama bukanlah pelajaran agama yang 

diberikan sejak secara sengaja dan teratur oleh guru sekolah saja.Justru 

yang terpenting adalah penanaman jiwa agama yang dimulai dari rumah 

tangga, sejak sianak masih kecil, dengan jalan membiasakan si anak 

dengan sifat-sifat dan kebiasaan yang baik. 

Kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan ajaran agama, yang 

dibentuk sejak lahir akan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak. 

Apabila kepribadiannya dipenuhi oleh nilai-nilai agama, maka ia akan 

terhindar dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik.Disamping internalisasi 

nilai-nilai agama, sangat penting menciptakan suasana keluarga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah (keluarga yang harmonis) dengan cara 

menerapkan keterbukaan. Dengan keterbukaan itu, suami dapat berbicara 

dengan istri dan sebaliknya, anak dapat berbicara terbuka, 

mengekspresikan pikirannya terhadap orang tuanya dan sebaliknya. 

Dengan cara itu, setiap anggota keluarga merasa keberadaannya dihargai, 

karena keberadaannya dihargai, maka pendapat, ide, nasihat, atau saran-

saran dari anggota keluarga lainnya juga dihargai, sehingga akan terwujud 

dialog, tukar pikiran, dan kritik yang saling membangun. 

Beberapa kiat yang dapat dilakukan oleh keluarga , orang tua dan 

para pendidik menurut Abdul Mustaqim untuk melahirkan kepribadian 

yang mantap pada diri remaja, antara lain sebagai berikut: 

a. Mengetahui secara optimal perubahan-perubahan yang terjadi pada 

masa puber dengan melakukan pengamatan yang jeli. 

b. Mengarahkan mereka untuk rajin pergi ke mesjid untuk shalat 

berjamaah atau menghadiri majlis ta’lim. 
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c. Membuka dialog komunikatif dan menyadarkan mereka ihwal status 

sosial mereka. 

d. Menanamkan rasa percaya diri dan mendengarkan pendapat mereka. 

e. Menyarankan agar mereka menjalin persahabatan yang baik serta 

mencari lingkungan pergaulan yang kondusif. 

f. Mengembangkan potensi mereka di semua bidang yang bermanfaat. 

g. Menganjurkan mereka untuk rajin shalat tahajud dan berpuasa senin 

kamis sebagai pengendali emosi dan prilaku mereka dari perbuatan 

menyimpang.
32

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan  

antar konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan 

meninjau teori yang disusun digunakan sebagai dasar untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pnelitian yang diangkat agar peneliti mudah dalam 

melakukan penelitian. 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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Peran Orang Tua 

1. Pendidikan 

2. Sebagai Motovator 

3. Sebagai fasilitator 

4. Sebagai Mediator  

Kepribadian Islami 

a. Percaya ikut-ikutan.  

b. Percaya dengan kesadaran. 

c. Percaya tapi agak ragu-ragu. 

d. Tidak percaya atau cenderung pada 

ateis. 
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Untuk lebih mempermudah penelitian dalam memahami teori-teori 

yang telah ditulis diatas dalam kerangka teoritis, penulis mengetahui bahwa 

peran orang tua dalam membentuk kepribadian islami bagi remaja di 

lingkungan dusun 01 nusa indah desa pulau jambu kecamatan Kampar 

kabupaten kampar sebagai berikut: 

1. Peran orang tua sebagai Motivator, orang tua harus senantiasa memberikan 

dorongan kepada anak untuk berbuat kebaikan. 

2. Peran orang tua sebagi Fasilitator, orang tua harus memenuhi Peran orang 

tua sebagi Fasilitator, orang tua harus memenuhi kebutuhan keluarga 

berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan. 

3. Peran orang tua sebagi Mediator, peran orang tua sebagai mediasi yaitu 

orang tua yang merupakan perantara dalam hubungan dengan keluarga dan 

masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat pospositisisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triamulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
32

 

 

B. Lokasi   dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Jambu Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar Riau. Penelitian ini dilaksanakan mulai awal  

Maret 2020- April 2020 

 

C. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden. 

Informan dalam penelitian ini adalah orang tua remaja sebanyak 3 orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu kegiatan untuk memperoleh data dengan 

melakukan pengamatan langsung dilapangan dan penulis membuat catatan 

kecil, mendengarkan, melihat kemudian dikaji dan dinilai secara baik 

untuk memperoleh data. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
33

 Peneliti mengadakan 

wawancara kepada orang tua dan remaja yang ada di Rt 001 Rw 002 Desa 

Pulau Jambu. 

3. Dokumentasi 

Yaitu mendapatkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan 

masalah yang  diteleti dalam bentuk dokumen-dokumen.  

  

E. Valididitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode    Tringulasi data. Tringulasi data adalah pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Tujuannya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang dimilikinya.
34

 

Teknik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui 

sumberlainnya. Denzim membedakan empat macam tringulasi sebagai tehnik 

pemeriksaan yang memanfaatkan menggunakan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan tringulasi dengan sumber 

yang berarti membandingkan atau mengecek ulang informasi yang diperoleh 

tersebut melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatan umum, 

dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yang ada. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka 

langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. Yang mana 

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu 
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digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan 

yang telah dirumuskan.
35
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar 

Desa Pulau Jambu adalah Desa yang terbentuk dari hasil pemekaran 

desa penyasawan tahun  2001 dengan jumlah penduduk ± 1457 jiwa (tahun 

2001) dengan luas wilayah 4,5 KM yang dikelilingi oleh sungai Kampar. 

Di awal pemekaran (tahun 2001), H. AMAD YANI dipercaya sebagai 

pejabat sementara kepala Desa yang bertugas menjalankan roda pemerintahan 

menjelang Desa Defenitif. Setelah Desa Pulau Jambu menjadi Desa penuh 

pada tahun 2002 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa maka H. AHMAD 

YANI adalah calon yang terpilih sebagai Kepala Desa Pulau Jambu. Dan 

setelah itu masa jabatan Kepala Desa berakhir pada tahun 2008, maka 

dilaksanakan pemilihan Kepala Desa untuk kedua kalinya, maka kembali 

terpilih saudara H. AHMAD YANI sebagai Kepala Desa Pulau Jambu, 

sehingga berakhir pada bulan juli tahun 2014. 

Setelah berakhirnya masa jabatan H. AHMAD YANI maka dilakukan 

pemilihan Kepala Desa ketiga kalinya dan terpilih M. ISYAH, S.Pd,I sebagai 

Kepala Desa Pulau Jambu. Dengan hasil pemilihan secara demokrasi maka 

mendapatkan hasil suara sebanyak 75 % dari jumlah seluruh penduduk Desa 

Pulau Jambu. 

Mengenai penduduk Desa Pulau Jambu 95% masa homogeny dan 

pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Menurut dan terakhir tahun 2015 

berjumlah ± 2.300 jiwa, jumlah KK 460 

 

B. Letak Geografis dan Demografis 

1. Geografis 

Desa Pulau Jambu termasuk dalam kawasan Kecamatan Kampar, 

dengan batas wilayah sebagai berikut: 
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a. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Ranah 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Teratak 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Penyasawan 

Adapun luas wilayah Desa Pulau Jambu terdiri dari: 

a. Pemukiman                  : 64 ha 

b. Perkantoran                  : 0,35 ha 

c. Sekolah                        : 0,60 ha 

d. Jalan                             : 3 ha 

e. Lapangan Sepak Bola   : 1 ha 

Adapun jarak ke ibu Kota Kecamatan terdekat 2 km, sedangkan ke 

ibu kota kabupaten 12 km. Suhu udara hariannya adalah 20°C. 

2. Demografis 

Jumlah penduduk Desa Pulau Jambu, menurut data terakhir tahun 

2015 adalah sebanyak 2.300 jiwa yang terdiri dari 460 kepala keluarga, 

penduduk Desa Pulau Jambu berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah penduduk Desa Pulau Jambu 

No Jenis Kelamin Jumlah penduduk 

1 Laki-laki 1.153 jiwa 

2 Perempuan 1.147 jiwa 

 Jumlah 2300 jiwa 

 

C. Sosial Pendidikan 

Pendidikanmdi Desa Pulau Jambu terus-menerus mengalami 

perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “ setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan “.  

Tabel 4.2 

Sosial Pendidikan 

No  Sarana Pendidikan Jumlah 

1 Pendidikan Usia Dini (PUD) 1 

2. Taman Kanak-kanak (TK) 1 

3. Sekolah Dasar (SD) 1 

4. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) 1 

 Jumlah  4 
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D. Sosial Keagamaan 

Dalam  membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur 

terpenting yang ada dalam hidup manusia, tanpa agama sulit untuk 

menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun 

agama yang dianut oleh masyarakat Desa Pulau Jambu adalah agama 

islam,untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Jumlah penduduk di Desa Pulau Jambu berdasarkan Agama 

No  Agama  Laki-laki Perempuan  

1 Islam  1.153 jiwa 1.147 jiwa 

2 Kristen  - - 

3 Katolik  - - 

4 Hindu  - - 

5 Budha  - - 

 Jumlah  1.153 jiwa 1.147 jiwa 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2.300 jiwa penduduk desa 

Pulau Jambu, berdasarkan jumlah agama yakni beragama islam 1.153 orang 

laki laki dan 1.147 orang perempuan. Sedangkan yang menganut agama 

kristen, katolik, hindu,dan budha tidak ada masyarkat yang menganut agama 

tersebut. Jadi pada desa Pulau Jambu tersebut mayoritas menganut agama 

Islam. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil lapangan tentang peran orang tua terhadap 

pembentukan kepribadian islam bagi remaja di lingkungan Dusun 01 Nusa 

Indah Desa Pulau Jambu, serta berdasarkan analisis dan penyajian data maka 

diambil kesimpulan bahwa  orang tua sudah melakukan perannya dengan baik 

untuk mendidik anak  seperti peran sebagai motivator, peran orang tua sebagai 

mediator dan peran orang tua sebagai pasilitator, orang tua harus mampu 

memberikan motivasi, melakukan komunikasi yang baik dengan anak, 

memberikan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi anak untuk mencapai sikap 

keberagamaan yang matang bagi anak. 

 

B. Saran  

Adapun saran penulis pada penelitian ini adalah. 

1. Orang tua harus lebih memperhatikan anak dari makanannya, teman 

bermain anak dan kegiatan anak dengan kegiatan yang lebih posotif. 

2. Orang tua sebaiknya memperhatikan anak-anaknya dari segi ekonomi 

yang baik orang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya. 

3. Orang tua sebaiknya mendidik anak-anaknya tentang agama seperti 

menyuruh anaknya agar sholat, mengaji dan perbuatan baik lainnya 
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