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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Bimbingan Orang Tua dan Kesadaran Beragama 

1. Bimbingan Orang Tua 

a. Pengertian Bimbingan 

Bimbingan dalam kamus Bahasa Inggris (1992: 283) yaitu 

guidance artinya bimbingan, pedoman, petunjuk. Pengertian pembimbing 

dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2007: 133) ” Pembimbing adalah 

orang yang membimbing, dan membimbing adalah memberi petunjuk, 

adapun bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan 

sesuatu”.  

Sedang menurut Prayitno (2004: 99) Bimbingan adalah suatu 

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada 

seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun 

dewasa agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya 

sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana 

yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang 

berlaku.  

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui 

usahanya sendiri untuk menemukan dan  mengembangkan kemampuannya 
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agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial 

(http://imronfauzi.wordpress.com/category/bimbingan-dan-konseling/). 

 Berkaitan dengan bimbingan orang tua terhadap anak, maka 

implementasi bimbingan diwujudkan dalam bentuk layanan bimbingan  

orang tua kepada anak dalam lingkungan keluarga.  Dalam kamus besar BI 

(2007: 646) layanan berasal dari kata” layan” yang kata kerjanya adalah 

melayani yang mempunyai arti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa 

yang diperlukan seseorang; meladeni, menerima (menyambut) ajakan 

(tantangan, serangan, dsb). Layanan perihal atau cara melayani, meladeni. 

 

Dari uraian  di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan orang tua 

terhadap kesadaran beragama pada anak adalah bentuk interaksi 

bimbingan orang tua dengan anak untuk meningkatkan perkembangan 

pengetahuan dan kesadaran beragama anak secara optimal.  

 

b. Metode Bimbingan Orang Tua Terhadap  Anak  

Dalam mengajarkan agama pada remaja diperlukan berbagai 

metode. Adapun metode yang digunakan untuk  mengajarkan atau 

mendidik agama pada remaja telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW 

dalam bukunya Quthb (1993: 324)  antara lain: 
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1).  Metode ketauladanan. 

Keluarga adalah pendidik yang menanamkan benih-benih 

pertama didalam diri anak, dan dengan tingkah laku sehari-hari sangat 

mempengaruhi tingkah laku anak. Ketauladanan  dalam  pendidikan 

merupakan metode yang berpengaruh dalam aspek moral spiritual 

anak dalam remaja mengingat pendidik adalah figur terbaik dalam 

pandangan anak. Metode ini dapat diterapkan pada usia remaja 

misalnya contohkan shalat, mengaji dan ibadah-ibadah atau perbuatan 

baik lainnya. Allah mengutus Nabi Muhammad Saw untuk menjadi 

tauladan  bagi manusia : 

      

      

Artinya : Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 
yang baik...(QS. Al-Ahzab: 21) 

“Bagaimana bayang-bayang suatu benda akan lurus, jika 

bendanya bengkok” ungkapan tersebut menunjukan pentingnya 

ketauladanan dari orang tua, bahkan yang harus direnungkan adalah 

seringkali contoh yang baik akan ditiru berkurang dari kadarnya, 

namun yang buruk akan ditiru lebih buruk lagi, sehingga ada 

ungkapan “orang tua makan berdiri, anak makan berlari”. 
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ketauladanan mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan 

kesadaran beragama anak (Adzkia, 2010 : 2).) 

2). Metode nasehat. 

Adapun metode nasehat dicontohkan oleh Luqmanul Hakim 

yang diabadikan dalam Al Qur’an QS. Al Luqman ayat 13 dan 17. 

   
   
    

    
    

  
  

  
   

     
    

  

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, 
janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar”(13). Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 
mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan 
(oleh Allah)(17) ( QS. Al Luqman : 13 dan 17). 

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa metode nasehat itu 

sasarannya adalah untuk  menimbulkan kesadaran pada orang yang 
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dinasehati agar mau insaf  melaksanakan ajaran yang digariskan atau 

diperintahkan kepadanya. 

3).  Metode hukuman 

Menurut Quthb (1993: 341) bila tauladan  tidak mampu, dan 

begitu juga nasehat, maka saat itu harus ada tindakan tegas yang dapat 

meletakakan persoalan di tempat yang benar. Tidakan tegas itu adalah 

hukuman, hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak diperlukan. ada 

orang – orang baginya tauladan dan nasehat sudah cukup, tidak perlu 

lagi hukuman dalam hidupnya. Tetapi manusia itu tidak sama 

seluruhnya. Di antara mereka ada yang perlu dikerasi sekali-sekali. 

Sebagaimana firman Allah Swt : 

  
 

    
    
  

 
    

 

Artinya : Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat 
dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta 
rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat 
(yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa(QS.Thaahaa: 132). 
 

4). Metode pembiasaan 
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Islam mempergunakan kebiasaan sebagai salah satu teknik 

pendidikan. lalu ia mengubah sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, 

sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, 

tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa mengalami banyak 

kesulitan.  

Alghozali dalam bukunya Rahman (2005: 135) telah 

mengatakan bahwa dianjurkan anak tidak dibiasakan meludah di 

majelisnya, mengeluarkan ingus, bertumpang kaki, bertopang dagu, 

dan menyandarkan kepala ke lengan. Karena sesungguhnya sifat ini 

menunjukan yang bersangkutan sebagai seorang pemalas. 

 
 

c. Bentuk-bentuk Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak 

Bimbingan orang  tua  mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa 

dan negara. Orang tua  berpengaruh sekali terhadap anak-anaknya, karena 

disini mereka pertama-tama belajar mengenal lingkungan. Orang tua 

memiliki kedudukan sendiri di mata anak, sehingga merupakan rujukan 

pertama di saat menghadapi persoalan, di lain pihak keluarga bertanggung 

jawab terhadap masa depan anak, maka di tuntut aktif dalam membimbing 

dan mengarahkan anak (Ahid, 2010: 174). 

Demikian pula Islam telah memerintahkan agar para orang tua 

sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban 
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memelihara dan membimbing keluarganya dari api neraka. Dalam hal ini 

Allah menegaskan : 

   
   
  

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka ...... (QS.At Tahrim : 6) 
 
 

Di bawah ini beberapa bentuk bimbingan orang tua terhadap anak 

dalam berbagai pandangan : 

1). Menurut Hasan Langgulung dalam bukunya Ahid (2010: 141-144) 

bentuk-bentuk bimbingan terhadap kesadaran beragama pada anak 

yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah: 

a).  Memberitahukan yang baik kepada anak tentang kekuatan iman 

kepada Allah dan berpegang kepada ajaran-ajaran agama dalam 

bentuknya yang sempurna dalam waktu tertentu. 

b).  Membiasakan anak menunaikan syiar-syiar agama semenjak kecil 

hingga penunian  itu menjadi kebiasaan yang mendarah daging. 

c).  Membimbing anak membawa bacaan-bacaan agama yang berguna 

dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah untuk menjadi bukti 

kehalusan sistem ciptaan itu dan atas wujud dan keagungannya. 

d).  Menggalakan anak turut serta dalam aktivitas-aktivitas agama dan 

lain-lain. 
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e). Memberi contoh kepada anak-anaknya dalam berpegang teguh 

kepada akhlak mulia. 

f). Menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng dan tempat-

tempat kerusakan. 

2). Menurut Khalid  (2004 : 130) Bimbingan orang tua  terhadap anak usia 

remaja dilakukan dalam bentuk – bentuk sebagai berikut : 

a). Mengetahui secara optimal perubahan-perubahan  yang terjadi 

pada anak-anak mereka yang sedang puber secara jeli. 

b). Mengarahkan mereka untuk selalu pergi ke masjid sejak kecil 

sehingga memiliki disiplin naluriyah dan andil dan potensial 

dalam lingkungan robbaniah, anjurkan untuk shalat berjamaah 

dan membaca Al Qur’an.  

c). Membuka dialog dan menyadarkan mereka akan status sosial 

mereka. 

d). Menanamkan rasa percaya diri dan siap mendengarkan nasehat-

nasehat mereka. 

e). Menyarankan agar menjalin persahabatan dengan teman-teman 

yang baik. 

f). Mengembangkan semua potensi mereka di semua bidang yang 

bermanfaat. 

g). Menganjurkan mereka untuk berpuasa sunnah. 
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3). Imam Al-Ghozali tentang bimbingan  anak remaja dalam keluarga 

dalam (website http://www.sinaimesir.com/cetak.php?id=308)  adalah 

sebagai berikut : 

a). Anak adalah amanat dan pendidikannya menjadi  tanggunga jawab 

kedua orangtua. 

b). Wanita yang soleh sangat berpengaruh dalam membentuk anak-

anak yang saleh 

c). Pada usia remaja tanggung jawab pendidikan sangat bergantung 

kepada bapak 

d). Anak-anak hendaklah diajarkan sejak dini  etika makan, 

berpakaian dan disiplin waktu. 

e). Anak-anak diajarkan cinta kepada Allah, Rasul-Nya serta orang-

orang saleh, cinta membaca Al Qur’an, Hadits dan buku-buku 

bermanfaat lainnya. 

f).  Biasakan anak sejak dini hidup bersahaja, berolahraga 

g).  Tanamkan rasa tawadu dan hidup qanaah dan iffah (tidak  tamak 

kepada   milik orang lain) 

h).  Ajarkan etika belajar di majlis ilmu dan sekolah. 

i).   Melarangnya mencaci orang dan mengeluh (merasa rendah diri) 

j).   Biasakan bersikap tegas dan berani 

k).  Ajak berolah-raga yang bersifat rekreatif (setelah lelah belajar) 

l).    Ajarkan taat kepada orang tua, sopan kepada yang lebih tua. 
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m).  Anjurkan mendirikan shalat dan mengetahui batas-batas agama. 

n). Secara gradual diajak melatih diri bermujahadah dan 

membersihkan jiwa (hati) agar dapat muraqabah kepada Allah 

Swt. 

o).  Ajarkan doa-doa pendidikan spiritual. 

 

d. Tipe-tipe Pembimbing 

Berbagai cara telah dilakukan oleh orang tua dalam  mendidik 

anak, agar anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, dan memiliki 

moral yang baik (berakhlaq mulia). Namun di lapangan ternyata tidak 

sedikit orang tua yang gagal dalam mendidik anak.  Hal itu juga sangat 

tergantung bagaimana  tipe kepemimpinan  yang diterapkan oleh orang tua 

pada waktu membimbing anaknya dalam lingkungan keluarga. Menurut 

Mansur (2009: 354-356) di bawah ini beberapa tipe pola asuh orang tua 

terhadap anaknya, diantaranya adalah: 

1).  Tipe Permisif atau Laises Fire 
 

Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek 

terhadap anak. Jadi apa pun yang mau dilakukan anak diperbolehkan 

seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, 

pergaulan bebas negatif, matrialistis, dan sebagainya.  

2).  Tipe Otoriter 
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Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat 

pemaksaan, keras dan kaku di mana orang tua akan membuat berbagai 

aturan yang saklek harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu 

perasaan sang anak.  

3).  Tipe Otoritatif atau Demokratis 

Pola asuh otoritatif adalah pola asuh orang tua pada anak yang 

memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi 

berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan 

dan pengawasan yang baik dari orangtua.  

Orang tua dalam  mendidik anak hendaklah membimbing dengan 

penuh kesabaran dan penuh rasa kasih sayang. Sebab manusia itu sesuai 

dengan sifat aslinya menerima nasehat jika datangnya melalui rasa kasih 

sayang, sedang apabila anak menolaknya maka jangan disertai dengan 

kekerasan. 

Hal ini di ingatkan oleh Allah di dalam firman-Nya : 

     

   

      

Artinya: …” Sekiranya kamu (Muhammad) bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu 
(meninggalkanmu)”..(QS. Al Imran : 159). 
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2. Kesadaran Beragama  

a.  Pengertian Kesadaran Beragama  

Perkembangan agama pada manusia sangat ditentukan oleh 

pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, tertutama pada masa-masa 

pertumbuhan yang pertama (masa anak), seorang anak yang pada masa itu 

tidak mendapat pendidikan agama dan tidak mempunyai pengalaman 

keagamaan maka ia nantinya setelah dewasa akan cenderung kepada sikap 

negatif terhadap agama. Karena agama masuk dalam pribadi anak 

bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya yaitu sejak lahir (http://kabar-

pendidikan.blogspot.com/2011/04/perkembangan-keagamaan-anak.html). 

Kesadaran beragama seseorang adalah sebuah bentuk kewajaran 

dan pasti terjadi dalam diri seseorang. Kesadaran beragama ini perlu 

ditanamkan pada anak sejak usia dini. Pengaruh kedua orang tua terhadap 

perkembangan keagamaan pada anak sudah lama disadari. Oleh karena itu 

sebagai intervensi terhadap perkembangan kesadaran beragama tersebut, 

kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab. Kesadaran beragama ini 

akan tumbuh dan berkembang bersama dengan suasana lingkungan 

sekitarnya. Apabila kesadaran beragama telah tumbuh maka akan 
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terbentuk sikap keagamaan yang termanifestasikan dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

Mempelajari kesadaran beragama, perlu terlebih dulu dilihat 

kebutuhan-kebutuhan manusia secara menyeluruh. Sebab menurut 

Jalaludin (2000: 80) ”Pemenuhan kebutuhan yang kurang seimbang antara 

kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani akan menyebabkan timbul 

ketimpangan dalam perkembangan”. 

Dalam hal ini kita meninjau istilah Zakiah Darajat yang membahas 

tentang kesadaran agama. Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang 

hadir/ terasa dalam pikiran dan dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi, 

dapat dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental atau 

aktivitas agama, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan 

yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan 

(http://fadly09tembilahan.blogspot.com/2010/10/perkembangan-rasa-

kesadaran-agama-pada.html). 

Menurut Yusuf (2007 : 136) kesadaran beragama adalah merujuk 

kepada aspek ruhaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada 

Allah yang direfleksikan ke dalam peribadatan kepada-Nya, baik yang 

bersifat habluminallah maupun habluminannas. 

Dari pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa kesadaran 

beragama adalah proses ketaatan pada agama (religious) yang 
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mempengaruhi perilaku individu, kelompok dan sosial dalam menghayati 

kebenaran agama.  

 

 

 

b.    Kesadaran Beragama Remaja 

Pada masa usia ini terjadi perkembangan keagamaan pada anak 

seperti rasa sosial semakin berkembang, mulai berkhayal tentang surga dan 

neraka, semakin dekat dengan Allah dan rajin berdo’a. Pada masa ini anak 

juga telah dapat membedakan sifat jahat dan baik, serta peristiwa kematian 

menjadi perhatian yang serius dan telah dapat menyatakan kebenciannya 

terhadap agama selain Agama Islam.  

Kemampuan berpikir abstrak remaja memungkinkan untuk dapat 

mentransformasikan keyakinan beragamanya. Berkembangannya 

kesadaran beragama seiring dengan mulainya remaja menanyakan atau 

mempermasalahkan sumber-sumber otoritas dalam kehidupan, seperti “ 

Apakah Tuhan Maha Kuasa, mengapa masih terjadi penderitaan dan 

kejahatan didunia ini?” (Yusuf, 2007 : 204). 

Pada masa akhir anak-anak, fungsi agama bagi anak telah 

meningkat. Tuhan baginya sebagai penolong dalam menghadapi orang 

jahat. Tuhan akan menolong dan melindungi yang lemah. Oleh karena itu 

shalat dan doa pada tahap terakhir dari masa ini lebih dilakukan dengan 
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sungguh-sungguh, karena merupakan permohonan bantuan dalam 

menghadapi berbagai kekurangan dan kesukaran. 

(http://aliimranfamily.blogspot.com). 

 

 

c. Bentuk-bentuk Kesadaran Beragama Anak Remaja 

Secara psikologis, masa usia remaja akhir sudah mulai stabil dan 

pemukirannya mulai matang. Dalam kehidupan beragama, remaja sudah 

melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan kegamaan. Remaja sudah dapat 

membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya 

(ada yang taat ada yang tidak taat). Kemampuan ini memungkinkan remaja 

untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku beragama, namun 

tidak melaksanakan ajaran agama atau perilakunya bertentangan dengan 

nilai-nilai agama. Remaja dapat menilai bahwa bukan ajaran agamanya yang 

salah, tetapi orangnya yang salah (http://elearning.unesa.ac.id/myblog/alim-

sumarno/perkembangan-moral-dan-nilai-nilai-agama-anak-masa-sekolah-

menengah). 

 
Dalam mewujudkan kesadaran beragama itu, maka remaja 

seharusnya mengamalkan nilai-nilai akidah , ibadah, dan akhlakul karimah. 

Secara lebih rinci mengenai nilai-nilai tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel. 1. Bentuk-bentuk Kesadaran Beragama Remaja 

No Nilai Agama Bentuk Kesadaran Beragama 

1 Aqidah  a). Meyakini Allah sebagai pencipta 

b). Meyakini bahwa agama sebagai pedoman hidup 

c). Meyakini bahwa Allah Maha melihat terhadap semua 
perbuatan manusia 

d). Meyakini hari kiamat sebagai hari pembalasan amal 
manusia di dunia 

e). Meyakini bahwa Allah Maha penyayang dan maha 
pengampun 

2 Ibadah a). Melaksanakan ibadah ritual, seperti sholat, puasa, dan 
do’a-do’a pilihan 

b). Membaca kitab suci dan menadalami isinya 

3 Akhlak b). Bersikap hormat kepada kedua orang tua dan orang lain 

c). Bersyukur saat mendapatkan nikmat 

d). Memelihara kebersihan diri dan lingkungan 

e). Berpenampilan dan bertutur kata yang sopan 

f). Memiliki etos kerja yang tinggi 

g). Memiliki semangat belajar yang tinggi 

h). Bersabar saat-saat mendapatkan musibah 

i). Salam keluar dan masuk rumah 

j). Selalu beretika dan beradab ketika menjalankan  sesuatu 

k). Berpakaian sesuai syari’at Islam 

l). Menjauhi dari hal-hal yang porno 
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Sumber : http://elearning.unesa.ac.id/myblog/alim-sumarno/perkembangan-
moral-dan-nilai-nilai-agama-anak-masa-sekolah-menengah 

 

 

 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Beragama Anak 

Menurut Mujib (2001: 115) ada tiga aliran besar tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan diantaranya adalah: 

1). Aliran Nativisme adalah suatu aliran yang menitikberatkan pada 

peranan sifat bawaan, keturunan dan kebakaan sebagai penentu 

perkembangan tingkah laku seseorang. 

2). Aliran Empirisme atau aliran Enviromentalis yaitu suatu aliran yang 

menitikberatkan pada peranan lingkungan sebagai penentu 

perkembangan tingkah laku. 

3). Aliran Konvergensi adalah aliran yang menggabungkan kedua aliran di 

atas yaitu interaksi antara faktor hereditas dan faktor lingkungan 

dalam proses perkembangan tingkah lakunya. 

Menurut Darodjat (1991: 38) : ”Apa yang dipercayai oleh anak, 

tergantung kepada apa yang diajarkan kepadanya oleh orang tua di 

rumah”. Karena berbeda-beda (heterogen)  cara yang digunakan oleh para 

orang tua peserta didik dalam membimbing anak dalam lingkungan 
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keluarga, maka anak-anak dalam satu kelas sangat heterogen tingkat 

pengetahuan, penghayatan dan pengamalan keagamaan peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

hereditas dalam perkembangan kesadaran beragama pada anak tidak akan 

berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari lingkungan. 

Sebaliknya rangsangan lingkungan tidak akan membina perkembangan 

kesadaran beragama pada anak akan tumbuh ideal tanpa didasari faktor 

hereditas. Oleh karena itu di lingkungan keluarga yang berperan penuh 

dalam membimbing dan membina kesadaran beragama pada anak.  

 

e. Hambatan-hambatan dalam Kesadaran Beragama  

Kasus–kasus adanya peserta didik yang susah diatur, suka 

menyusahkan orang lain, dan memiliki perangai yang  kurang baik 

merupakan problematik tersendiri dalam meningkatkan kesadaran 

beragama pada anak, sekaligus merupakan hambatan-hambatan dalam 

bimbingan. Dan  secara rinci dapat di uraikan sebagai berikut : 

1).  Kefakiran dan kemiskinan 

Sudah menjadi hal yang dapat dimaklumi dan menjadi 

kesadaran  semua orang, bahwa  anak-anak kecil ataupun siapa saja, 

ketika ia tidak merasa cukup dalam hal makanan, baik makanan di 

pagi, siang hari, maupun sore hari, juga merasa tidak ada yang 

memberi dan menolongnya untuk bertahan hidup. Maka, ia akan 
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berusaha keluar dari rumah dan mendapatkan hidupnya di luar rumah 

dengan berbagai  jalan.  

2).  Disharmoni antara bapak dan ibu 
 

Sesungguhnya tingkat adaptasi dan perkembangan seorang 

anak, sangat tergantung pada pengarahan orang tua  dan pada iklim 

psikologi sosial yang mewarnai rumah tangga (Mahfuzh, 2007: 77).  

 3).  Perceraian 
 

Perceraian menyebabkan hancurnya kasih sayang orang tua 

terhadap anak, karena kedua orang tua sudah tidak bisa memberikan 

bimbingan dan pengawasan bersama kepada anak secara utuh. Padahal 

disaat tumbuh dan berkembangnya kejiwaan dan mental anak, anak 

sangat membutuhkan bimbingan dan pendampingan kedua orang tua. 

Akibatnya jiwa anak terguncang, karena anak merasa kurang 

mendapatkan kasih sayang, perlindungan, juga perhatian.   

4) Waktu luang 

Salah satu yang menyebabkan anak menjadi tidak bisa diatur 

atau memiliki akhlak yang tidak baik karena orang tua kurang mampu 

menyiasati waktu luang anak yang sedang tumbuh dan berkembang 

jiwa dan mentalnya dengan sesuatu yang bermanfaat.  

5).  Bergaul dengan teman yang buruk akhlaknya 

Menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Yang dikutip kembali 

oleh Ulwan (2007: 133) :“Agama seseorang itu bergantung pada 
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agama sahabatnya, maka kalian lihatlah seseorang dengan siapa ia 

bersahabat?” 

Dan sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut : 

  

    

 . 

Artinya :  “Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi 
musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang 
bertakwa.”.(QS. Az-Zuhruf: 67) 

 
6).  Buruknya interaksi orang tua 

Sikap baik orang tua dalam  mendidik dan membimbing anak, 

maka anaknya pun akan menjadi baik dan terdidik, sebaliknya jika 

sikap buruk orang tua pada anak, maka akhlak dan sikap anak pun 

akan menjadi buruk.  

7).  Menonton film kekerasan dan film porno    

Pada saat ini film-film cerita kriminal dan porno yang 

mereka lihat di gedung-gedung bioskop, televisi, majalah dan buku-

buku cerita tentang cabul yang mereka konsumsi setiap hari. Iklim 

inilah yang menjadi pengaruh besar ke dalam jiwa anak-anak dan para 

remaja. Maka Islam telah mengajarkan kepada para orang tua untuk 

selalu mengarahkan dan mendidik anak-anaknya agar mereka tidak 

melakukan tindak kejahatan, kerusakan dan kehinaan. 

8).  Pengangguran   
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Pada saat ini, banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam 

masyarakat, jika ditanya alasan mereka melakukan kejahatan : karena 

tidak ada pekerjaan dan sulitnya mencari nafkah. Itulah salah satu 

yang menyebabkan anak-anak terjerumus melakukan kejahatan.  

9).  Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya  

Diantaranya faktor yang banyak berpengaruh bagi timbulya 

kenakalan anak, rusaknya akhlak dan hilangnya kepribadian mereka 

adalah keteledoran orang tua dalam memperbaiki diri anak, 

mengarahkan dan mendidiknya (Ulwan, 2007: 145). 

10). Hidup dalam keadaan yatim. 

   Anak yatim yang ditinggal bapaknya ini, jika tidak 

mendapatkan orang yang akan menagsihani dan menyayanginya, tidak 

mendapatkan orang yang akan mengangkat derajat dan menutupi 

kebutuhannya, maka secara perlahan-lahan, anak akan mengarah pada 

kenakalan dan kejahatan. Bahkan akan menjadi alat penghancur umat 

(Ulwan, 2007: 149). 
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B. Penelitian Terdahulu 

1. Dari hasil  penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mahmud  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dari Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2009 dengan tesis yang berjudul : 

“Konsepsi Peran Bimbingan Orang Tua Terhadap Perkembangan Jiwa 

Keagamaan Pada Anak” menyimpulkan bahwa peserta didik yang frekuensi 

bimbingan orang tuanya tinggi menunjukkan prestasi belajar dan keaktifan 

dalam kegiatan kerohanian di Madrasah cenderung tinggi, sebaliknya peserta 

didik yang kurang mendapat bimbingan orang tua ternyata prestasi belajar dan 

kesadaran dalam kegiatan kerohanian juga kurang .  

2. Skripsi Setiono 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiono dari Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Tahun 2010 dengan skripsi yang berjudul 

: “Pendidikan Al Qur’an Bagi Anak Dilingkungan Keluarga” menyimpulkan  

bahwa keluarga atau orang tua merupakan faktor pendukung utama dalam 

pendidikan Al Qur’an. 

Bimbingan Orang Tua..., Sandi Wagiyan, FAI UMP 2012



28 
 

 
 

Dari kedua penelitian terdahulu diatas menyimpulkan bahwa orang tua 

atau keluarga sangat berpengaruh  terhadap perkembangan kesadaran beragama 

anak, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang 

bagaimana metode dan bentuk-bentuk bimbingan orang tua terhadap terhadap 

kesadaran beragama pada anak. 

 

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengkaji buku-buku yang terkait dengan topik permasalahan 

yang dibahas dan fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Secara 

umum penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau disebut 

juga dengan penelitian naturalistik, karena penelitian dilakukan pada kondisi yang 

alamiah  (Sugiyono, 2010: 8). Hal ini senada dengan pendapatnya Suryabrata 

(2004: 81) yaitu studi kasus  yang merupakan  penelitian mendalam mengenai unit 

sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi 

baik mengenai unit tersebut. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian ini mengkaji buku-buku yang 

terkait dengan topik permasalahan yang dibahas dan studi kasus yang mendalam 

mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap. 
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