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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk Allah swt yang istimewa karena  manusia mempunyai tugas 

yaitu sebagai khalifah di dunia. Sebagai khalifah di dunia maka manusia bertugas untuk 

menjaga, melestarikan dan memanfaatkan apa yang ada di alam semesta. Apa yang ada di 

muka bumi dan alam semesta ini  menjadi tanggung jawab manusia untuk dikelola sebaik 

mungkin. Manusia boleh memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini tetapi manusia 

mempunyai tugas untuk melestarikan agar apa yang ada dapat dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya  dan tidak terbuang sia-sia bahkan rusak. Tugas yang menjadi tanggung jawab 

manusia sangatlah berat sehingga memerlukan jasmani dan rohani yang kuat. Sebagai 

khalifah juga harus memiliki akhlak yang mulia sehingga dapat menjalankan tugas 

sebagaimana mestinya. Untuk  memiliki akhlak yang mulia maka  manusia memerlukan 

agama. Agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan dan 

mengantarkan manusia keketertiban dan keteraturan. 

Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah Swt adalah dia dianugerahi fitrah 

(perasaan dan kemampuan) untuk mengenal Allah dan melakukan ajaran Nya. Dalam kata 

lain manusia dikaruniai insting relegius  (naluri beragama). Karena memiliki fitrah ini, 

kemudian manusia dijuluki sebagai “Homo Devinans” , dan “Homo religious”, yaitu makhluk  

yang bertuhan atau beragama. (Yusuf, 2007 : 136) 

Fitrah beragama merupakan disposisi (kemampuan dasar) yang mengandung 

kemungkinan atau berpeluang untuk berkembang. Namun, mengenai arah dan kualitas 
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perkembangan beragama anak sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. 

Terutama pendidikan agama yang diterima dalam keluarga hal ini sebagaimana yang telah 

dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya 

karena orangtuanyalah, anak itu menjadi yahudi, nasrani atau majusi”. Hadis ini 

mengisaratkan bahwa faktor lingkungan (terutama orangtua) sangat berperan dalam 

mempengaruhi  perkembangan fitrah keberagamaan anak dalam keluarga. (Yusuf, 2007 : 136) 

Keluaraga sebagai pendidik yang pertama dan utama. Keluarga adalah orang yang 

paling dekat dengan anak maka pendidikan yang pertama diperoleh adalah pendidikan dari 

keluarga. Keluaraga sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Keluarga sebagai 

orang yang pertama dikenal oleh anak maka keluarga sangat berperan penting bagi 

pengembangan jiwa beragama anak. (Ahid, 2007 : 100) 

Anak adalah ahli meniru. Ia mendapat pendidikan dari hasil meniru orang lain 

disekelilingnya. Maka keluarga yang hidup bersama dalam satu rumah menjadi model bagi 

anak untuk dicontoh semua perkataan dan perbuatannya. Anak yang ahli meniru ini 

menganggap bahwa orang  dewasa  dalam keluarga terutama orang tua dianggap orang yang 

paling baik dan sempurna. Maka mereka meniru segala yang dilakukan oleh modelnya yaitu 

keluarga baik yang sesuai dengan norma  agama ataupun bertentangan dengan norma agama. 

Sehingga sering kita dengar kata bahwa anak adalah ceminan dari orang tua. Athur T Jersild 

dan kawan-kawan dalam The Psychology of Adolesence mengatakan bahwa biasanya orang 

atau anak beragama dikarenakan menirukan orang tuanya. (Abu Ahmadi, 2005: 143)  

Keberagamaan anak sangatlah tergantung pada pola asuh orang tua. Jika orang tua 

memberikan pendidikan agama yang baik maka akan membawa anak ke masa dewasa yang 
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baik pula. Berbeda dengan anak yang kurang pendidikan agama sejak kecil maka hatinya 

akan tidak tenang dan kemungkinan akan membawa dampak negatif saat dewasa. Misalnya 

anak yang mendapat pendidikan mengaji atau shalat dari orang tua sejak kecil maka saat 

dewasa hatinya akan tenang karena telah dapat membaca ayat suci Al’Quran dan dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai oang muslim yaitu shalat. Pendidikan yang diberikan 

orang tua saat dewasa menjadi suatu kebiasaan  dan kebutuhan bagi dirinya. Dan ketika dia 

menghadapi masalah dan orang lain tidak dapat membantu memecahkan masalah  yang 

dihadapi maka hatinya akan tetap tenang dan akan selalu berpikir positif terhadap masalah 

yang dihadapi karena telah tertanam dihatinya sejak kecil bahwa ada Allah swt yang akan 

menolong dan melindungi. Berbeda dengan anak yang tidak dapat  pendidikan agama sejak 

kecil mengaji  atau shalat maka  saat dewasa hatinya akan selalu gelisah karena saat orang 

lain dapat melaksanakan ibadah sepeti mengaji atau kewajiban shalat dia tidak bisa. Maka 

dihatinya akan menyesal sehingga  merasa berdosa. Menyesali karena dia tidak belajar 

mengaji dan shalat dan merasa berdosa karena telah meninggalkan kewajibannya sebagai 

orang muslim yaitu shalat. Sehingga akan timbul rasa kecemasan dalam hatinya. Dampak 

yang lebih buruk yaitu anak akan cepat putus asa tentanng tidak keberdayaannya.  

Dari uraian diatas maka jelas sudah bahwa peran orang tua dalam pendidikan agama 

adalah penting dan utama. Seperti pendapat Gunarsa 2001 masa kanak kanak merupakan 

masa yang paling penting untuk meletakan dasar dasar kepribadian yang akan memberi warna 

ketika seorang anak kelak menjadi dewasa. Oleh karena itu kualitas pada pola pola 

pengasuhan pada perkembangan masa anak adalah sangat penting utamanya dalam 

pengembangan jiwa beragama anak. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Peran Keluarga Dalam Pengembangan Jiwa Beragama 

Anak”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengajukan rumusan 

masalah:”Bagaimana peran keluarga dalam pengembangan  jiwa beragama anak”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam pengembangan jiwa 

beragama anak”. 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

      Menambah khasanah keilmuan tentang peran keluarga dalam pengembangan jiwa 

beragama anak  

2. Manfaat Praktis 

Menjadi pedoman keluarga dalam menjalankan perannya dalam pengembangan 

jiwa beragama anak dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari 
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