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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan keagamaan pada anak, terjadi melalui pengalaman 

hidupnya sejak kecil dalam keluarga. Semakin banyak pengalaman yang bersifat 

agamis, akan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan dan 

caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. 

Islam telah mengajarkan bahwa pendidik pertama dan utama adalah orang 

tua sendiri yang bertanggungjawab terhadap perkembangan keagamaan pada anak 

kandungnya. Dalam hal ini orang tua menyiapkan masa depan anak secara baik 

sehingga akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saat ini 

berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia telah 

mewabah di kalangan anak usia remaja.  

 Jumlah remaja Indonesia yang berusia 10-24 tahun mencapai 65 juta 

orang atau 30 persen dari total penduduk Indonesia? Tahukah kita bahwa sekitar 

15-20 persen dari remaja usia sekolah di Indonesia sudah melakukan hubungan 

seksual di luar nikah? Tahukah kita bahwa 15 juta remaja perempuan usia 15-19 

tahun melahirkan setiap tahunnya? Tahukah kita bahwa hingga Juni 2006 telah 

tercatat 6332 kasus AIDS dan 4527 kasus HIV positif di Indonesia, dengan 78,8 

persen dari kasus-kasus baru yang terlaporkan berasal dari usia 15-29 tahun 
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(http://duniaremajaindonesia.blogspot.com/2007/09/kondisi-remaja-indonesia-

saat-ini.html). 

Belum lama ini juga terjadi kasus pembunuhan yang pelakunya adalah 

anak usia remaja yang terjadi pada Hari Rabu tepatnya tanggal 10 Agustus 2011 

yaitu kasus pembunuhan sadis dengan korban Yoga Adpiyanto (14) tersangka 

kasus pembunuhan terhadap siswa kelas 2 SMP PGRI Desa Penusupan 

Kecamatan Cilongok, berhasil diungkap jajaran kepolisian Polres Banyumas.  

''Tersangka pembunuhnya, temannya sendiri. Pelaku sekarang di tahan di 

Mapolres” (http://berita.ini-aja.com/news/readmore/176902). 

Untuk menanggulangi kasus – kasus kenakalan anak tersebut di atas, 

diperlukan  usaha dan keuletan yang lebih besar dari orang tua dalam mendidik, 

menjaga, membimbing dan mengontrol setiap gerak - gerik anak, termasuk pola 

berfikir, perasaan, dan pelajaran sekolahnya.   

Anak adalah amanah yang harus dijaga kefitrahannya, sehingga akan terhindar 

dari siksa api neraka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw dalam 

bukunya Mujib (2001: 79-80) : 

اَْو  هِ انِ سَ جِّ مَ يُ واَ  هِ انِ رَ صِّ نَ يُ وْ اَ  هِ انِ دَ وِّ ھَ يُ  اهُ وَ بَ اَ فَ  ةِ رَ طْ لفِ ي اْ لَ عَ  دُ لَ وْ  يُ الَّ اِ  دٍ وْ لُ وْ مَ  نْ ا مِ مَ 

 )رواه مسلم( يشّر كا نِه◌ِ 

Artinya :  
  "Setiap anak tidak dilahirkan, kecuali telah membawa fitrah, maka kedua orang 

tuanyalah yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi 
atau musyrik” (HR. Muslim, Kitab al-Qadar, Bab Ma’naa kulli mauludin yuuladu 
‘alaa al-fitrah, Hadits no.22,23/2658). 
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Perilaku orang tua dalam  lingkungan keluarga akan berpengaruh  terhadap 

perilaku anak, sebagai mana dikemukakan oleh  Sigmun Freud dengan konsep 

Father Image yang dikutip kembali Jalaludin (2000: 220) : mengatakan bahwa : 

 ”Perkembangan jiwa keagaamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap 
bapaknya. Jika seorang bapak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, 
maka anak akan cenderung mengidentifikasi sikap dan tingkah laku sang bapak 
pada dirinya. Demikian pula sebaliknya jika bapak menampilkan buruk juga akan 
ikut berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak”. 
 

Bimbingan keagamaan haruslah ditanam sejak dini oleh orang tua. Karena 

bimbingan keagamaan sangat penting untuk perkembangan kesadaran beragama 

pada anak. Dengan bimbingan yang berlandaskan akidah dan akhlaq dapat 

mengarahkan perilaku anak kepada perilaku yang baik. Bimbingan keagamaan 

oleh kedua orang tua tentu diharapkan adanya implikasi dari rasa agama anak 

yang baik. 

Selama observasi di lapangan peneliti melihat berbagai aktivitas 

keagamaan yang ada di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto seperti tadarus 

Al Qur’an sebelum memulai kegiatan belajar dan kemampuan siswa dalam 

menghafal ayat-ayat Al Qur’an terus dikuatkan dan ditingkatkan. Memasuki 

waktu Dhuhur, siswa shalat berjamaah secara tertib dan kyusu’ menjadi aktivitas 

keseharian para siswa. Usai shalat mereka melakukan kegiatan dzikir dan shalat 

sunnah. Seluruh aktivitas belajar di sekolah diakhiri dengan shalat Ashar 

berjamaah.   
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Selain di sekolah peneliti juga melakukan observasi terhadap siswa tentang 

kesadaran beragama anak di rumah melalui buku penghubung antara guru dengan 

orang tua, seperti anak selalu mengucapkan salam ketika keluar dan masuk rumah, 

selalu menjalankan shalat lima waktu, selalu membaca Al Qur’an, selalu 

berpakaian sesuai syaria’at Islam. Rangkaian  aktivitas  ibadah ini merupakan 

implikasi kesadaran beragama anak yang  baik, yang tidak lepas dari bimbingan 

dan pendidikan anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah. 

Begitu besarnya pengaruh orang tua terhadap kesadaran beragama anak, 

maka baik dan buruknya anak  adalah  menjadi tanggung jawab orang tua. Untuk 

itu mendidik, membesarkan, dan melindungi anak agar jangan sampai anak 

terjerumus ke jurang kesesatan, maka menjadi tanggung jawab orang tua.  

Melihat berbagai aktivitas agama yang dilakukan siswa SMP Al Irsyad Al 

Islamiyah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian studi kasus tentang  

bimbingan orang tua terhadap kesadaran beragama pada anak di SMP Al Irsyad 

Al Islamiyah Purwokerto.  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang  

dapat dirumuskan sebagai berikut : ”Bagaimanakah  metode dan bentuk-bentuk 

bimbingan orang tua terhadap kesadaran beragama pada anak di SMP Al Irsyad 

Al Islamiyah Purwokerto kelas VII Semester Gasal Tahun Pelajaran 2011/2012 ? 

 

C. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini  bertujuan 

untuk mengetahui metode dan bentuk-bentuk bimbingan orang tua terhadap 

kesadaran beragama pada anak di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini untuk menambah  khazanah  keilmuan terutama pada bidang 

Ilmu Pendidikan Agama Islam. 

2. Secara Praktis  

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para orang tua peserta didik tentang  

metode dan bentuk-bentuk bimbingan orang tua terhadap kesadaran beragama 

pada anak di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. 
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