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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Peran Keluarga 

     1. Pengertian peran dan keluarga  

Pengertian keluarga menurut Departemen Kesehatan RI 

http://www.iokaw.blogspot.com/2012/04/pengertian dan fngsi keluarga. Keluarga adalah 

unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang 

terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan. Sedangkan  menurut Slvicion dan Celis 1998 dua atau lebih dari dua 

individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan 

dan mereka hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalamnya 

peranannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. 

Menurut Burgess dan kawan kawan dalam Fridem (1998) yang berorientasi pada tradisi 

dan digunakan secara luas: 

a. Keluarga terdiri dari  dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, 

perkawinan, atau  adopsi  

b. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap 

memperhatikan satu sama lain  

c. Anggota keluarga berinteraksi  satu sama lain dan masing masing mempunyai peran 

sosial: suami, istri, anak, kakak, dan adik 
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d. Mempunyai tujuan : mempertahankan  budaya meningkatkan perkembangan fisik, 

psikologis, dan sosial anggota 

Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup 

bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing- masing anggota merasakan adanya 

pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi , saling memperhatikan dan saling 

menyerahakn diri (Soeleman, 1994 : 5-10) 

Pengertian peran menurut Soekanto (1990 : 268)  peran adalah aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakaan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut  R linton  

peran adalah the dynamic aspect of status dengan kata lain, seseorang menjalankan suatu 

peran sesuai hak dan kewajibannya. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran keluarga adalah bila 

anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana kedudukannya. 

2. Peran anggota keluarga  

Adapun peran anggota keluarga menurut buku Ilmu Pendidikan Sosial kelas II 

Nurhadi (2008 : 66-67) yaitu antara lain: 

a. Ayah 

Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga ayah 

mempunyai tugas untuk melindungi keluarganya dari gangguan atau marabahaya. 

Ayah sebagai kepala keluarga juga bertugas mencari nafkah untuk memenuhi 
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kebutuhan keluarganya. Ayah juga mempunyai tugas dan tanggung jawab atas 

pendidikan anaknya. 

b. Ibu 

Ibu berperan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga maka 

seorang ibu bertanggung jawab atas keluarganya terutama atas anaknya. Tugas 

seorang ibu tidak mudah karena ia harus mengurus dan memperhatikan keluarga. Ibu 

mempunyai tugas untuk mengasuh anak, menyediakan makanan untuk keluarga, 

membersihkan rumah, mengatur keuangan keluarga dan memperhatikan pendidikan 

anaknya. 

c. Anak 

Anak mempunyai peran yaitu sebagai anggota keluarga. Tugas seorang anak 

yaitu belajar dan menghormati orang tua.  Anak juga mempunyai hak atas 

perlindungan dan pendidikan  dari orang tua. 

3. Macam-macam peran keluarga. 

a. Peran keluarga dalam pendidikan anak 

Orang tua adalah orang yang pertama dikenal oleh anak. Orang tua sebagai 

orang yang pertama dikenal anak memiliki peranan penting dalam pendidikan anak 

dalam keluarga. Pendidikan keluarga yang diberikan oleh orang tua termasuk 

pendidikan agama yang bertujuan untuk membina anak kearah yang baik dan 

menghindarkan dari perilaku yang menyimpang yang menyebabkan masuk neraka 

sebagaimana yang telah dinyatakan secara jelas dalam Al Quran  surat at-tahrim ayat 

6: 
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Artinya :  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

 

b. Kewajiban orang tua terhadap anak 

Mujib dan Mudzakir (2008 : 228) menyebutkan kewajiban orang tua terhadap  

    anak-anaknya adalah sebagai barikut: 

1) Mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik dan jangan sekali-kali mengutuk 

anaknya dengan kutukan yang tidak manusiawi 

2) Memelihara anak dari api neraka 

3) Menyerukan salat pada anaknya 

4) Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga 

5) Mencintai dan menyayangi ank-anaknya 

6) Bersikap hati-hati terhadap anak-anknya 

7) Mencari nafkah yang halal 

8) Mendidik anak agar berbakti kepada bapak ibu dengan cara mendoakan yang baik 
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9) Memberi air susu sampai dengan dua tahun 

Maka jika seseorang menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban maka 

dapat dikatakan telah menjalankan perannya. 

Mengetahui pentingnya peran keluarga dalam perkembangan anak mendorong 

keluarga terutama orang tua untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya.  

Pendidikan keluarga menurut  Hasbullah, (2009 : 34)  ini mempunyai fungsi  

antara    lain: 

1) Sebagai pengalaman pertama masa kanak kanak 

2) Menjamin kehidupan emosi anak 

3) Menanamkan dasar pendidikan moral anak 

4) Memberikan dasar pendidikan sosial 

5) Meletakan dasar dasar pendidikan agama bagi anak-anak 

6) Bertanggung jawab dan memotivasi keberhasilan anak 

7) Memberikan kesempatan belajar dengan mengenalkan berbagai ilmu pengetahuan 

dan ketrampilan yang barguna bagi kehidupan kelak sehingga ia mampu menjadi 

manusia dewasa yang mandiri 

8) Menjaga kesehatan anak sehingga ia dapat dengan nyaman menjalankan proses 

belajar yang utuh 

9) Memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memberikan pendidikan 

agama sesuai ketentuan Allah swt, sebagai tujuan akhir manusia 
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B. Pengembangan Jiwa Beragama Anak 

1. Pengertian pengembangan jiwa dan agama 

Pengertian Dalam arti sempit pengembangan adalah suatu proses, cara pembuatan. 

Menurut Muhammad Ali dalam kamus lengkap bahasa Indonesia pengembangan adalah 

bertambah sempurna pikiran dan pengetahuan. Sedangkan menurut Drs. Iskandar 

wiryokusumo M.sc. yaitu upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang 

dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka 

memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar 

kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan 

bakat keinginan serta kemampuan kemampuannya. 

(http://www.iokaw.blogspot.com/2012/04/pengertian dan fngsi keluarga) Diakses tanggal 

24 juni 2014 

Pengertian jiwa menurut Muhammad Ali adalah seluruh kehidupan batin manusia. 

Pengertian jiwa didalam Al Qur’an terdapat empat istilah tentang jiwa yaitu ruh, fuadun, 

nafsun dan kalbun. Ruh dipakai terhadap jiwa yang tidak bersama jasad. Istilah fuadun 

dipakai terhadap jiwa dengan penjelasan fungsi utamanya sebagai pengetahuan. Istilah 

nafsun dipakai terhadap jiwa sebagai satu kesatuan dan istilah kalbun dipakai terhadap jiwa 

dari system kerjanya yang putar balik, dari luar ke dalam dan kembali ke luar. 

Dari ke empat istilah itu mempunyai pengertian inti yang sama yaitu jiwa. 

Penentuan nilai individu yaitu jiwa sehingga jika jiwa tidak digunakan sebagaimana 

mestinya maka jiwa nilai individu itu sama dengan hewan. 
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Pada jiwa itu terdapat bagian bagian yang mempunyai masing masing tugas tertentu : 

a. Rasa, bertugas sebagai penghubung dan pengikat  

b. Akal, bertugas mengenali membuat menjadi jelas terang  

c. Kehendak, bertugas menjadi pemilih mengarahkan penunjang  

d. Ingatan, bertugas menjadi pemegang hasil kerja jiwa 

Peranan jiwa terhadap jasad adalah seperti peranan sopir terhadap mobil, sehingga 

jika benar jalan kerja  yang ditempuh jiwa maka akan sampai pada kebenaran yang 

digariskan oleh Allah dan karenanya menjadi menurut kebenaran dari Allah swt. 

Sedangkan pengertian agama menurut Harun nasution dalam (Jalaluddin, 2008:12) 

pengertian agama berdasarkan asal kata yaitu al din religi (rlegere, religare) dan agama al 

din (sempit) berarti undang undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab kata ini 

mengandung arti menguasai menundukan patuh utang balasan kebiasaan, sedangkan dari 

kata religi (latin) atau relegere berarti mengumpulkan dan membaca, kemudian relegere 

berarti mengikat. 

Lebih jelasnya menurut Harun Nasution agama dalam buku Jalaluddin adalah 

pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 

Jadi pengertian pengembangan jiwa beragama adalah proses formal maupun non 

formal memperkenalkan menumbuhkan membimbing dan mengembangkan menjadi 

sempurna kehidupan seluruh batin anakakan kesadaran adanya hubungan manusia dengan 

kekuatan gaib yang harus dipatuhi (agama). 
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Perbedaan antara pendidikan formal dan non formal Hasbullah, 2009 : 34  

a. Pendidikan agama secara formal  dilaksanakan pada  lembaga agama atau lembaga 

sekolah.misalnya sekolah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Adapun ciri 

pendidikan agama pada sekolah yaitu antara lain: 

1) Pendidikan agama pada  sekolah  bertujuan menekankan pengembangan intelektual 

Pendidikan agama disekolah bertujuan hanya sebatas teori, artinya anak yang dapat 

mengerjakan soal atau tugas dari guru maka dianggap dia pintar tanpa melihat 

praktek dalam kehidupan sehari hari. 

2) Peserta didik bersifat homogen 

Dalam pendidikan agama di sekolah umur peserta didik hampir sama atau dibatasi 

umur yang akan menempuh pendidikan. 

3) Isi pendidikan terprogram 

Di sekolah isi pendidikan terprogram, artinya pendidikan isi pendidikan tertulis dan 

untuk seluruh sekolah dan setiap guru walaupun berbeda sekolah tetapi isi 

pengajaran atau materi sama. Misalnya adanya promes dan prota. 

4) Terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan 

Pendidikan agama di sekolah terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan artinya 

pendidikan agama yang diberikan menurut jenjang pendidikan misalnya pendidikan 

agama pada anak SD, SMP, SMA maka isi pendidikan berbeda. 

5) Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis 

Pendidikan agama di sekolah ada evaluasi dapat berupa soal tertulis yang 

dilaksanakan tiap sub baba tau setiap smester, evaluasi praktek misalnya praktek 

salat maupun Tanya jawab yang dilaksanakan setiap pertemuan 
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b. Pendidikan agama secara  non formal dilaksanakan dilingkungan  keluarga atau 

masyarakat yang mempunyai ciri yaitu antara lain: 

1) Pendidikan yang diberikan bertujuan menekankan pada akhlak sehari hari 

Pendidikan agama pada keluarga menekankan pada akhlak sehari hari, artinya jika 

anak akhlaknya baik maka bisa dianggap pendidikan agama yang dilaksanakan 

keluarga berhasil. 

2) Peserta didik bersifat heterogen 

Pendidikan keluarga peserta didiknya heterogen artinya, pendidikan diberikan 

keluarga atau orang tua untuk semua anaknya baik yang tertua maupun yang termuda 

tetap menjadi tugas orang tua untuk memberikan pendidikan agama. 

3) Isi pendidikan tidak terprogram 

Isi pendidikan tidak terprogram artinya pendidikan yang diberikan oleh keluarga 

tidak tertulis tetapi secara tidak sengaja. 

4) Tidak berjenjang 

Pendidikan keluarga tidak berjenjang, artinya pendidikan agama yang diberikan oleh 

keluarga tidak dibedakan materi agama yang antara anak yang besar dan yang kecil 

5) Tidak ada evaluasi 

Pendidikan keluarga tidak ada evaluasi, artiny pendidikan agama yang dilaksanakan 

oleh keluarga dilakukan secara terus menerus tidak ada jeda untuk melakukan 

evaluasi. 

c. Pengembangan jiwa beragama berarti memperkenalkan artinya memperkenalkan  pada 

anak tentang apa itu agama islam, siapa tuhan kita, siapa nabi kita, apa kitab suci kita. 

Keluarga memperkenalkan agama islam pada anak menjelaskan bahwa tuhan dari umat 
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islam adalah Allah swt, nabi Muhammad adalah nabi kita  memperkenalkan Al Quran 

sebagai kitab suci agama islam. 

 d. Pengembangan jiwa beragama berarti  menumbuhkan artinya menumbuhkan rasa 

tanggung jawab terhadap ajaran agama. Misalnya umat islam mmpunyai tanggung 

jawab atau tugas untuk melaksanakan shalat sehari semalam lima kali yang terdiri dari  

Isa, Subuh, Luhur ,  Asar  dan Maghrib. Bisa juga menjelaskan bahwa umat islam wajib 

menjalankan puasa di bulan ramadhan. 

e. Pengembangan jiwa beragama berarti membimbing artinya mengarahkan pada ajaran 

yang benar menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Misalnya 

menjalankan shalat, zakat, puasa dan lain lain. Meninggalkan laranganNya yaitu tidak 

berdusta, tidak mencuri dan lain lain 

f. Pengembangan jiwa beragama berarti mengembangkan artinya mengembangkan potensi 

yang ada atau yang dimiliki. Misalnya anak dimasukan ke TPQ untuk belajar mengaji. 

      Adapun teori tentang sumber kejiwaan (Jalaluddin, 2001 : 53-63) 

a. Teori monoistik (mono = satu) 

Teori monoistik berpendapat, bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah 

satu sumber kejiwaan. Selanjutnya sumber manakah yang dimaksud yang paling 

dominan sebagai sumber kejiwaan itu timbul beberapa pendapat yaitu yang 

dikemukakan oleh 
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1) Thomas Van Aquino 

Sesuai dengan masanya Thomas Aquino mengemukakan bahwa yang menjadi 

sumber kejiwaan agama itu, ialah berpikir. Manusia ber Tuhan karena manusia 

menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan ber Tuhan merupakan refleksi 

dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Pandangan semacam ini masih tetap 

mendapat tempatnya hingga sekarang hingga para ahli mendewakan rasio sebagai 

satu satunya motif yang menjadi sumber agama. 

2) Fredrick Hegel 

Hampir sama pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Van Aquino, maka filosof 

Jerman ini berpendapat agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh sungguh 

benar dan tempat kebenaran abadi. Berdasarkan hal itu agama semata semata 

merupakan hal- hal atau persoalan yang berhubungan dengan pikiran. 

3) Frederick Schleimacher 

Berlainan dengan pendapat kedua ahli diatas, F.Schleimacher berpendapat, bahwa 

yang menjadi sumber keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak (sense 

of depand). Dengan adanya ketergantungan yang mutlak ini manusia merasakan 

dirinya lemah. Kelemahan itu menyebabkan manusia selalu tergantung dengan suatu 

kekuasaan yang berada diluarnya. Berdasarkan rasa ketergantungan itulah timbul 

konsep tentang Tuhan.manusia merasa tak berdaya menghadapi tantangan alam yang 

selalu dialaminya, maka mereka menggantung harapannya kepada suatu kekuasaan 

yang mereka anggap mutlak adanya. Berdasarkan kosep ini timbulah upacara untuk 

meminta perlindungan kepada kekuasaan yang diyakini dapat melindungi mereka. 

Rasa ketergantungan yang mutlak ini dapat dibuktikan dalam realitas upacara 
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keagamaan dan mengabdikan para penganut agama kepada suatu kekuasaan yang 

mereka namakan Tuhan. 

4) Rudolf Otto 

Menurut pendapat tokoh ini sumber kejiwaan agama adalah rasa kagum yang berasal 

dari The Wholly Other  (yang sama sekali alin). Jika seseorang dipengaruhi rasa 

kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain, maka keadaan mental 

seperti itu diistilahkan oleh R.Otto numinous, perasaan itulah yang menurut 

pendapatnya sebagai sumber kejiwaan agama pada manusia. Walaupu faktor – faktor 

lainnya diakui pula oleh R.Otto namun ia berpendapat numinous merupakan sumber 

yang esensial. 

5) Sigmuun Freud 

 Pendapat S.freud unsur kejiwaan yang menjadi sumber kejiwaan agama ialah Libido 

sexual (naluri seksual). 

Berdasarkan libido ini timbulah ide ke-Tuhanandan upacara keagamaan setelah 

melalui proses: 

a) Oedipoes complex: Mitos yunani Kuno yang menceritakan bahwa karena 

perasaan cinta kepada ibunya. Maka Oedipoes membunuh ayahnya. Kejadian itu 

berasal dari amnesia primitif. Mereka bersekongkol untuk membunuh ayah yang 

berasal dalam masyarakat promiscuitas. Setalah ayah mereka mati, maka timbulah 

rasa bersalah (sense of guilt) pada diri anak anak itu. 

b) Father Image (Citra Bapak): setelah mereka membunuh ayah mereka dan dihantui 

oleh rasa bersalah itu, timbulah rasa panyesalan. Penyesalan itu menerbitkan ide 

untuk membuat sustu cara sebagai penebus kesalahan mereka yang telah mereka 
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lakukan. Timbulah keinginan untuk memuja arwah ayah yang telah mereka bunuh 

itu, karena kwatir akan pembalasan arwah itu. Realitas dari pemujaan itulah 

menurutnya sebagai asal dari upacara keagamaan. Jadi menurut freud, agama 

muncul dari ilusi atau khayalan manusia. 

b. Teori Fakult ( Faculty Teori) 

Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu 

faktor yang tunggal tetapi terdiri dari beberapa unsur, antara lain yang dianggap 

memegang peranan penting adalah: fungsi cipta (reason), rasa (emotion), dan karsa 

(wil) 

1) Cipta (reason) 

Merupakan fungsi intelektual jiwa manusia. Ilmu kalam (theology) merupakan 

cerminan adanya pengaruh fungsi intelek ini. Melalui cipta orang dapat menilai 

dan membandingkan dan selanjutnya memutuskan suatu tindakan terhadap 

stimulant tertentu. Perasaan intelek dalam agama merupakan suatu kenyataan 

yang dapat dilihat., terlebih – lebih dalam agama modern peranan dan fungsi 

reason ini sangat menentukan. Dalam lembaga–lembaga menggunakan ajaran 

berdasarkan jalan pikiran yang sehat dalam mewujudkan ajaran-ajaran yang 

masuk akal.,fungsi berpikir sangat diutamakan. Malahan ada yang beranggapan 

agama yang ajarannya tidak sesuai dengan akal merupakan agama yang kaku dan 

amti. 

2) Rasa (emotion) 

Suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperanan dalam membentuk 

motivasi dalm corak tingkah laku seseorang. Betapapun pentingnya reason, 
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namun jika digunakan secara berlebih- lebihan akan menyebabkan ajaran agama 

itu menjadi dingin.  

Untuk itu fungsi reason hanya pantas berperan dalam berpikiran mengenai 

super natural saja, sedangkan untuk memberi makna dalam kehidupan beragama 

diperlukan penghayatan yang  seksama dan mendalam sehingga ajaran itu tampak 

hidup. Jadi yang menjadi obyek penyelidikan sekarang pada dasarnya adalah 

bukan anggapan bahwa pengalaman keagamaan seseorang itu dipengaruhi oleh 

emosi, melainkan sampai berapa jauhkah peranan tunggal dalam agama. Sebab 

jika secara mutlak emosi yang berperan tunggal dalam agama itu sendiri 

sebagaimana yang dikemukakan oleh W.H.Clark: upacara keagamaan yang hanya 

menimbulkan keributan bukanlah merupakan agama sama sekali. 

3) Karsa (will) 

Merupakan fungsi eksekutuf dalam jiwa manusia. Will berfungsi mendorong  

timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. 

Mungkin saja pengalaman keagamaan seseorang bersifat intelek maupun emosi, 

namun jika tanpa adanya peranan will maka agama tersebut belum tentu terwujud 

sesuai dengan reason dan emosi. Masih diperlukan tenaga pendorong agar ajaran 

agama itu menjadi suatu tindak keagamaan. Jika hal yang demikian terjadi 

misalnya orang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, maka 

brarti fungsi willnya lemah. Jika tingkah laku kegamaan itu terwujud dalam 

bentuk perwujudan yang sesuai dengan ajaran keagamaan dan selalu 

mengimbangi tingkah laku, perbuatan dan kehidupan sesuai dengan kehendak 

Tuhan. Maka berarti fungsi willnya kuat. Suatu kepercayaan yang dianut tidak 
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berarti sama sekali apabila dalam keyakinan kepercayaan itu will tidak berfungsi 

secara wajar. 

     Fungsi ketiganya antara lain: 

a) Cipta (reason) berperan untuk menentukan benar tidaknya ajaran uatu agama 

berdasarkan pertimbangan intelek seseorang. 

b) Rasa (emotion) menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif dalam 

menghayati tentang kebenaran ajaran agama. 

c) Karsa (will) menimbulkan amalan-malan atau doktrin keagamaan yang benar 

dan logis 

c. Beberapa Pemuka Teori Fakulti 

1) G.M Straton 

G.M.Straron mengemukakan teori “Konflik”. Ia mengatakan bahwa yang menjadi 

sumber kejiwaan adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang 

berlawanan seperti: baik buruk, moral-imoral, kepasifan-keaktifan, rasa rendah diri 

dan rasa harga diri menimbulkan pertentangan (konflik) dalam diri manusia. 

Dikotomi (serba dua) termasuk menimbulkan rasa agama pada diri manusia. Adanya 

dikotomi itu merupakan kenyataan dalam kehidupan jiwa manusia. Konflik selain 

dapat membawa kemunduran (kerugian) tetapi ada juga dalam kehidupan sehari- hari 

konflik yang membawa ke arah kemajuan, seperti konflik dalam ukuran moral dan 

ide-ide keagamaan dapat menimbulkan pandangan baru. 

2) Zakiyah Darajat  

Dr.Zakiyah Darajat berpendapat bahwa pada diri manusia itu terdapat kebutuhan 

pokok. Beliu mengemukakan, bahwa selain dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan 
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rohani manusia mempunyai suatu kebutuhan akan adanya kebutuhan keseimbangan 

dalam kehidupan jiwanya  agar tidak mengalami tekanan 

       Unsur – unsur kebutuhan yang dikemukakan yaitu: 

a) Kebutuhan akan rasa kasih sayang 

Kebutuhan yang menyebabkan manusia mendambakan kasih sayang. Sebagai 

pernyataan tersebut sering kita lihat dalam kehidupan misalnya: mengeluh, 

mengambing hitamkan orang tua dan lain-lain. 

Akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini maka akan timbul psiko-somatis 

misalnya: hilang nafsu makan, psimis, keras kepala, kurang tidur dan lain-lain. 

b) Kebutuhan akan rasa aman 

Kebutuhan yang mendorong manusia mengharapkan adanya perlindungan. 

kehilangan rasa aman ini menimbulkan manusia sering curiga, nakal, 

mengganggu, membela diri dan lain-lain. 

Kenyataan dalam kehidupan ialah kecenderungan manusia mencari 

perlindungandari kemungkinan gangguan terhadap dirinya, misalnya: system 

perdukunaan, pertapaan dan alin-lain. 

c) Kebutuhan akan  rasa harga diri 

Kebutuhan yang bersifat individual yang mendorong manusia agar dirinya 

dihormati dan diakui oleh orang lain. Dalam kehidupan terlihat misalnya: sikap 

sombong, ngambek, sifat sok tahu dan lain- lain. 

Kehilangan harga diri akan mengakibatkan tekanan batin, misalnya sakit jiwa. 
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d) Kebutuhan akan rasa bebas 

Kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak secara bebas, untuk 

mencapai kondisi dan rasa lega. 

Kebebasan dapat dalam bentuk tindakan ataupun pernyataan verbal. Kebutuhan 

akan rasa bebas ini terlihat dari pernyataan keinginan sesuai dengan 

pertimbangan batinnya, misalnya: melakukan sesuatu dan menyatakan sesuatu.   

e) Kebutuhan akan rasa sukses 

Kebutuhan manusia yang menyebabkan ia mendambakaan rasa keinginan 

untuk dibina dalam bentuk penghargaan terhadap hasil karyanya. Jika 

kebutuhan akan rasa sukses ini ditekan, maka seseorang yang mengalami hal 

tersebut akan kehilangan harga dirinya. 

f) Kebutuhan akan rasa ingin tahu (mengenal)  

Kebutuhan yang menyebabkan manusia selalu meneliti dan menyelidiki 

sesuatu. 

Jika kebutuhan ini diabaikan akan mengakibatkan tekanan batin, oleh karena 

itu kebutuhan ini harus disalurkan untuk memenuhi pemuasan pembinaan 

pribadinya. 

Menurut zakiyah darajat dengan menggabungkan keenam kebutuhan tersebut 

mendorong manusia untuk memerlukan agama. Dengan melaksanakan agama maka 

kebutuhan tersebut  akan tersalurkan. 
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2.   Faktor Penunjang jiwa beragama anak 

    a.   Faktor yang mendukung pengembangan jiwa beragama  

1) Faktor internal 

a) Fitrah beragama 

Bayi dilahirkan dalam keadaan fitrarahnya yaitu agama, bayi dilahirkan dengan 

potensi agama. Fitrah Bergama ini ada yang berkembang secara alamiah dan ada 

yang memerlukan bimbingan sehingga fitrah tersebut berkembang secara benar 

sesuai kehendak Allah SWT. 

2) Faktor eksternal 

a) Pendidikan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan tunggal yang dimiliki anak. Menurut Gibelrt 

Highest menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar 

adalah terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur hingga saat 

akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari 

lingkungan keluarga.(Jalauddin, 2001: 217) 

Menurut Walter Houston Clark perkembangan bayi tidak akan berlangsung secara 

normal tanpa adanya intervensidari luar, walaupun secara alami ia memiliki 

potensi bawaan. Dengan demikian menunjukan bahwa tanpa bimbingan dan 

pengawasan yang teratur anak akan kehilangan kemampuan untuk 

mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir. 

Keluarga sebagai pendidik yang pertama dan utama memiliki peran yang sangat 

penting dalam mengembangkan potensi yang ada pada anak. Sehingga Allah 

menganugrahi seorang bapak dan ibu naluri untuk mendidik anaknya sehingga 
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timbulah rasa kasih sayang. Dengan rasa kasih sayang mendorong keduanya 

merasa terbebani tanggung jawab untuk melindungi, mengawasi, serta 

membimbing anaknya untuk membentuk jiwa keagamaan. 

b) Lingkungan sekolah 

Menurut Hurlock sekolah mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepribadian 

anak. Sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru substistusi dari orang 

tua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan lanjutan dari pendidikan 

keluarga. Orang tua mendidik anaknya di rumah selanjutnya menyerahkan 

pendidikan anaknya ke pihak sekolah. Namun pada kenyataannya banyak orang 

tua yang bersikap selektif yaitu orang tua yang dengan begron agama maka akan 

menyekolhkan anaknya ke sekolah agama dan orang tua yang biasa akan 

menyekolahkan anak mereka ke sekolah umum. Lembaga pendidikan 

mempengaruhi pembentukan jiwa keagamaan anak, namun hal tersebut 

tergantung pada fakktor yang memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai 

agama. Al Ghazal mengatakan bahwa penyembuhan badan memerlukan dokter 

begitu juga dengan penyembuhab jiwa dan akhlak memerlukan guru. Kebodohan 

dokter akan merusak kesehatan pasien begitu juga dengan kebodohan guru maka 

akan merusak akhlak muridnya. 

Berkaitan dengan pengembangan jiwa beragama anak sekolah memilki 

peran yang sangat penting yaitu upaya mengembangkan pemahaman, pembiasaan, 

mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia. Serta sikap apresiati terhadap ajaran 

atau hukum- hukum agama. 
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c) Lingkungan masyarakat 

Masyarakt merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik sependapat 

bahwa lapangan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Keserasian antara ketiga lapangan ini akan memberi dampak positif bagi 

perkembangan anak, termasuk didalamnya adalah perkembangan jiwa keagamaan 

anak. 

Lapangan pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

jiwa beragama anak.hal ini menunjukan bahwa pendidikan di kelembagaan 

berlangsung selama waktu tertentu sedangkan dalam masyarakat berlangsung 

seumur hidup. Dalam hal ini terlihat besar   pengaruh masyarakat  terhadap 

perkembangan jiwa beragama anak. jiwa keagamaan yang memuat norma-norma 

kesopanan tidak akan dapat dikuasai hanya dengan mengenal saja. Menurut 

Emrson, norma-norma kesopanan menghendaki adanya norma-norma kesopanan 

pula pada orang lain (M. Buchori: 157). 

Disini terlihat hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat terhdap nilai-

nila agama. Di lingkungan masyarakat santri memungkinkan memberi pengaruh 

bagi pembentukan jiwa keagamaan dibandingkan dengan masyarakat lain yang 

memiliki ikatan yang longgar terhadaap norma-norma keagamaan. Dengan 

demikian, fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan 

sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma-

norma keagamaan itu sendiri. 
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b. Faktor yang yang menghambat perkembangan jiwa beragama anak (Jalaluddin, 

2008:226) 

1) Faktor intern 

Perkembangan jiwa beragama anak selain dipengaruhi oleh faktor ekstern juga 

dipengaruhi oleh faktor ekstern. Maka para ahli psikologi agama mengemukakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa beragama anak antara lain 

faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian dan kondisi kejiwaan seseorang. 

a) Hereditas 

Melalui penelitian yang dilakukan para ahli secara berlanjut menghasilkan 

bahwa secara garis besarnya pembwa sifat turunan itu terdiri dari genotpe dan 

fenotipe. Genotipe  merupakan keseluruhan faktor bawaan seseorang yang 

walaupun dapat dipengaruhi oleh lingkungan namun tidak jauh menyimpang 

dari sifat dasar yang ada (Ensiklopedia Indonesia). Fenotipe adalah karateistik 

seseorang yang tampak dan dapat diukur seperti warna mata, warna kulit, 

ataupun bentuk fisik (Henry L. Roediger, 1984: 17). Temuan ini 

menginformasikan bahwa pada manusia juga terdapat sifat turunan yang baka. 

Jiwa keagamaan memang tidak secara langsung sebagai faktor bawaan yang 

diwariskan secara turun temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur 

kejiwaan lainnnya yang mencakup kognitif, afektif dan konatif. Tetapi dalam 

penelitian janin terungkap bahwa makanan dan perasaan ibu berpengaruh 

terhadap kondisi janin yang dikandungnya. Begitu pula juga pada menyusui dan 

sikap bayi terdapat hubungan yaitu bayi yang disusui dengan tergesa-gesa 
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menampilkan sosok yang agresif berbeda dengan yang disusukan secara wajar 

maka akan menampilkan sikap yang toleran di masa remajanya. 

Meskipun belum diteliti mengenai hubungan sifat kejiwaan anak dengan orang 

tuanya, namun  spertinya dapat dilihat dari hubungan emosionalnya. Nabi 

Muhammad SAW bersabada bahwa” daging dari makanan yang haram, maka 

nerakalah yang lebih berhak atasnya. Pernyataan ini dapat diambil bahwa ada 

hubngan antara status hokum makanan dengan sikap. 

Selain itu juga Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk memilih 

pasangan hidup yang baik dalam membina rumah tangga, sebab benih yang dari 

keturunan tercela juga dapat   mempengaruhi sifat keturunan berikutnya.(As-

Sayaibany, 1979: 140). 

Faktor hereditas ilihat dari kehidupan masyarakat sekarang yaitu kebanyakan 

pelaku zina adalah seseorang yang mempunyai latar belakang keluarga yang 

dengan kasusu serupa. 

b) Tingkat usia 

Dalam buku The development of relegius on childrenErms Harms mengatakan 

bahwa perkembangan agama pada anak–anak ditentukan oleh usia mereka. 

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek kejiwaan termasuk 

didalamnya berpikir. Anak yang mulai menginjak usia maka ia akan semakin 

kritis tentang agama. Selanjutnya pada remaja perkembangan kematangan 

seksual juga menyertai perkembangan jiwa beragama mereka. 
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Tingkat perkembangan usia remaja dan kondisi yang dialami para remaja ini 

menimbulkan konflik kejiwaan, yang menimbulkan terjadinya konversi agama. 

Menurut Starbuck bahwa  pada usia adolesensi sebagai rentang tipikal adanya 

konversi agama. (Robert H. Thouless: 203).. 

Terlepas ada tidaknya konversi dengan tingkat seseorang, namun hubungan 

antara konversi dengan perkembangan jiwa tidak dapat diabaikan. Kenyataan ini 

dapat dilihat dari pemahaman keagamaan yang berbeda pada tingkat usia. 

c) Kepribadian 

Kepribadin menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur yaitu hereditas 

dan pengaruh lingkungan. Adanya kedua unsur maka munculah konsep tipologi 

dan karakter. 

Beranjak dari pemahaman tersebut maka psikolog cenderung berpendapat bahwa 

tipologi menunjukan kepribadian yang unik dan sifat individu masing-masing 

berbeda. Sebaliknya karakter menunjukan bahwa kepribadian manusia terbentuk 

berdasarkan pengalamannya dari lingkungan. 

Berdasarkan pendekatan pertama Edward Spranger dan para psikolog lainnya 

telah mengidentifikasi adanya tipe-tipe kepribadian. Edwar membagi tipe-tipe 

kepribadian menjadi enam yaitu: manusia imu, manusi social, manusia ekonomi, 

manusia estestis,  manusia polotik dan manusia relegius.(Jalaluddin dan 

Ramayulis: 92-93). Sebaliknya melalui pendekatan Erick Fromm karakter yang 

mendasari sifat-sifat dan perilaku terbentuk dari hubungan manusia dan 

lingkungannya. Ia membagi hubungan tersebut menjadi dua yaitu: hubungan 
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manusia dengan alam kebendaan yang dinamakan asimilasi dan hubungan 

sesama manusia yang disebut sosialisasi. 

Berangkat dari pendekatan tipologis dan karateristik , maka dapat dilihat ada 

unsur yang bersifat tetep dan ada unsur unsur yang dapat berubah membentuk 

struktur kepribadian manusia. Unsur yang tetap berasal dari bawaan sedangkan 

unsur yang dapat berubah adalah karakter. 

Unsur pertama (bawaan) merupakan faktor intern yang memberi ciri khas pada 

diri seseorang. Dalam kaitan ini, kepribadian seseorang sering disebut sebagai 

identitas (jati diri) seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri 

penbeda dari individu lain. Dalam kondisi noramal seccara individu mempunyai 

kepribadian yang berbeda.dan ini mempengaruhi aspek kejiwaan termasuk jiwa 

keagamaan. Diluar dijumpai kepribadian ganda (double personaliy) kondisi ini 

bagaimanapun mempengaruhi perkembangan berbagai aspek kejiwaan pula. 

d) Kondisi kejiwaan 

Kondisi kejiwaan terkait dengan kepribadian sebagai faktor intern. Ada berbagai 

pendekatan yang mengungkapkan hubungan ini. Model pendekatan 

psikodinamik yang dikemukakan oleh Sigmun Freud menunjukan gangguan 

kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang tertekan di alam ketaksadaran manusia. 

Konflik ini akan mneimbulkan gangguan kejiwaan abnormal. Pendekatan 

biomedis, fungsi tubuh yang dominan mempengaruhi kondisi jiwa seseorang. 

Penyakit ataupun faktor genetic atau kondisi system saraf. Pendekatan 

eksistensial, menekankan dominasi pengalaman keinginan  manusia.  
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Walaupun ada pendekatan  model gabungan, menurut pendekatan ini pula 

kepribadian dipengaruhi berbagai faktor dan bukan hanya faktor-faktor tertentu 

saja.(Arno.F.Witting: 264-265). Pendekatan-pendekatan psikoogi kepribadian ini 

menginformasikan bagaimana hubungan kepribadian dengan kondisi kejiwaan 

manusia. Dengan ini mengungkapkan bahwa ada kondisi kejiwaan yang 

cenderung bersifat permanen yang terkadang bersifat menyimpang. 

Gejala kejiwaan bersumber dari kondisi saraf ( neurosis ), kejiwaan ( psychosis 

), dan kepribadian ( personality ). Sering kita jumpai perilaku abnormal yang 

bersumber dari kondisi kejiwaan yang tak wajar ini. Yang perlu dicermati adalah 

hubungannya dengan perkembangan jiwa keagamaan. Seseorang yang mengidap 

schizophrenia akan mengisolasi diri dari kehidupan social serta persepsinya 

tentang agama. Demikian pula pada pobia akan dicekam rasa takut yang 

irrasional. Sedangkan penderita infatil autisme akan berperilaku seperti anak-

anak berumur dibawah sepuluh tahun. (Arno.F.Witting: 267) 

2) Faktor ekstern 

a) Lingkungan keluarga 

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.bagi anak keluarga merupakan 

lingkungan sosial yang pertama yang dikenalnya dengan demikian lingkungan 

keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. 

Sigmun Freud dengan konsep father image (citra kebapaan) menyatakan bahwa 

perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap 

bapaknya. Jika seorang bapak berperilaku baik maka anaknya akan baik juga 

Peran Keluarga Dalam..., Esti Setyaningsih, Fakultas Agama Islam UMP, 2015



  
 

30 

sebaliknya jika seorang bapak berperilaku buruk maka anak juga akan ikut 

berperilaku buruk.  

Pengaruh kedua orang tua terhadap perkmbangan jiwa beragama anak dalam 

pandangan islam sudah lama disadari. Oleh karena itu kedua orang tua diberi 

beban tanggung jawab. Ada semacam rangkaian yang dianjurkan kepada orang 

tua yaitu, mengazankan ke telinga bayi yang baru lahir, mengakikah, memberi 

nama yang baik, mengajarkan membaca  

Al-Quran, membiasakan shalat serta bimbingan lainnya yang sejalan dengan 

perintah agama. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam 

meletakan dasar bagi perkembangan jiwa  beragama. 

b) Lingkungan institusional 

Lingkungan institusi yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan dapat 

berupa institusi formal seperti sekolah dan institusi non formal seperti berbagai 

perkumpulan dan organisasi. 

Institusi formal memberi pengaruh terhadap perkembangan jiwa beragama anak. 

Menurut (Singgih D.Gunarsa, 1981: 96) pengaruh itu dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Kurikulum anak 

2) Hubungan murid dan guru 

3) Hubungan antar anak 

Dari tiga kelompok itu secara umum tersirat unsur-unsur yang menopang 

pembentukan kepribadian yang luhur seperti ketekunan, disiplin, kejujuran, 

simpati, toleransi dan lain-lain. 
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Melalui kurikulum, yang berisi materi pengajaran, sikap dan keteladanan guru 

sebagai pendidik serta pergaulan antar teman sekolah dinilai berperan dalam 

menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian 

dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa 

keagamaan seseorang. 

c) Lingkungan masyarakat 

Setelah usia sekolah kebanyakan waktu anak dihabiskan di sekolah dan 

masyarakat. Berbeda di sekolah dan di rumah pergaulan di masyarakat kurang 

menekankan pada disiplin atau peraturan yang ketat. 

Meskipun tampak longgar namun kehidupan di masyarakat terdapat norma-

norma yang didudkung oleh warganya. Norma dalam masyarakat mendoronga 

warga untuk bertindak sesuai dengan norma yang ada sehingga kehidupan di 

masyarakat memiliki suatu tatanan yang terkondisi untuk dipatuhi bersama. 

C. Penelitian Terdahulu  

1. Laifatuj Fajariyah (UIN Malang: 2008) dalam skripsinya  “Peranan Keluarga Dalam 

Membentuk Jiwa Keagamaan Anak (Studi kasus di desa Mangunan kecamatan Udanawu 

Kabupaten Blitar )”.  Tujuan penelitian tersebut adalah : 

a. Mendeskripsikankondisi jiwa keagamaan anak di masyarakat desa Mangunan  

b. Memetakan problematika perkembangan jiwa keagamaan anak di masyarakat desa 

Mangunan  

c. Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi jiwa keagamaan anak di 

masyarakat desa  Mangunan 
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d. Menemukan peran keluarga dalam membentuk jiwa keagamaan di masyarakat desa 

Mangunan 

Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan desain penelitian 

studi kasus di masyarakat Desa Mangunan kecamatan Udanawu kabupaten Blitar. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pembentukan jiwa keagamaandi beberapa keluarga 

masyarakat Mangunanbelum dapat dilikukan secara maksimal. 

2. Eka Rini Astuti (UMP: 2009) dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Akhlak di 

lingkungan keluarga (studi kasus di RT 01 RW 10 Desa Pucung kecamatan Bawang 

kabupaten Banjarnegara)”. Akhlak anak di lingkungan RT 01 RW 10 masih belum baik 

, mengingat masih banyak kendala seperti kondisi lingkungan yang tidak islami, media 

elektronik yang tidak mendukung serta kurangnya dukungan keluarga dalam 

pembentukan ahlakul karimah pada anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research), dan merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan interview (wawancara). 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penyimpulan 

induktif dan deduktif. 

Jenis penelitian yang penulis buat adalah library research atau penelitian kepustakaan. 

Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode kualitatif sedangkan teknik analisis datanya adalah content analyisia 

(analisis isi). Hal-hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian yang lain.   
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