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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan amanat Allah yang diberikan kepada setiap orang 

tua untuk dibimbing dan dididik dalam mendapatkan pendidikan agama. 

Setiap anak manusia lahir dengan membawa fitrah agama yang perlu 

mendapat pengarahan. Sebagaimana dalam hadist yang artinya: 

Tiada manusia lahir (dilahirkan), kecuali dalam keadaan fitrah, maka 

kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau 

majusi (HR. Bukhori Muslim)
1
. 

 

Hadist di atas menerangkan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan 

suci dan orang tuanya mempunyai peran penting dalam pendidikan agama 

anak
2
. Pendidikan Islam dalam keluarga sebagai pendidikan yang meliputi 

pertumbuhan dan pengembangan iman dan takwa (rasa agama), pembinaan 

akhlak, pembentukan kepribadian dan sikap, serta pengembangan bakat dan 

minat 
3
. Pendidik dalam pendidikan agama di keluarga adalah ayah, dan ibu 

serta semua orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan anak, 

seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak
4
. 

Lingkungan Dukuh Daleman RT 02 RW 01 merupakan bagian dari 

Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sebagian besar orang 
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tua bekerja sebagai buruh pabrik. Dimana pekerjaannya menyita waktu, dan 

perhatian sehingga sangat sedikit waktu dalam memegang peran sebagai 

pendidik di lingkungan keluarga khususnya Ibu dalam memberikan 

pendidikan agama Islam kepada anaknya. Oleh karenanya, anak-anak mereka 

hanya mendapatkan pendidikan agama Islam di lingkungan formal. 

Berdasarkan pengamatan tersebut, kurangnya penerapan pendidikan agama 

Islam di keluarga membentuk perilaku anak tidak baik, seperti hilang rasa 

hormat kepada orang tua yang menyebabkan anak menjadi tidak patuh.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka, penulis tertarik untuk 

mengemukakan ke dalam sebuah skripsi dengan judul “Problematika 

Pendidikan Agama Islam bagi Anak Keluarga Buruh Pabrik (Studi 

Kasus di Lingkungan Dukuh Daleman RT 02 RW 01 Sayung Demak)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana problematika Pendidikan Agama Islam bagi anak keluarga 

buruh pabrik di lingkungan Dukuh Daleman RT 02 Sayung Demak? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan problematika pendidikan 

Agama Islam bagi Anak Keluarga Buruh Pabrik (studi kasus di lingkungan 

Dukuh Daleman RT 02 RW 01 Sayung Demak). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang meliputi : 

a. Secara  Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan 

kajian dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama islam, 

serta sebagai bahan bacaan dan referensi bagi semua pihak, khususnya 

bagi mahasiswa pendidikan agama islam, Fakultas Tarbiyah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

b. Secara  Praktis 

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada orang tua 

buruh pabrik mengenai kewajibannya mendidik anaknya tentang 

pendidikan agama Islam dengan baik. 

2) Memberikan arahan demi meningkatkan dan pengamalan dalam 

Pendidikan Agama Islam bagi setiap keluarga, terutama bagi orang 

tua buruh pabrik. 


