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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang masalah 

Pendidikan adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang 

dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat (lingkungan 

sosial budaya). Pendidikan di bagi menjadi 3 yaitu pendidikan formal, 

informal, dan nonformal. Salah satu pendidikan informal contohnya adalah 

keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi setiap anak, di 

dalam keluarga terdapat ayah, ibu dan anak. Dimana semuanya memiliki 

peranan masing – masing, orang tua berperan untuk mendidik, mengarahkan 

dan juga membimbing anak – anaknya bukan hanya pendidikan formal akan 

tetapi juga pendidikan agama serta penanaman karakter yang nantinya akan 

dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan sehari – hari. Keluarga adalah suatu 

instansi yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara sepasang suami isteri 

untuk hidup bersama, seia sekata, seiring, dan setujuan, dalam membina 

maghligai rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan 

dan ridha Allah SWT (Djamarah, 2004:28). 

Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Shochib, 1998:10) menyatakan 

bahwa keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting 

karena sejak timbulnya adab dan kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu 

mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia. Dalam keluarga 

pendidikan akhlak akan didapatkan anak sejak kecil dari kedua orang tuanya 

melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Meskipun anak ketika 

dilahirkan telah membawa fitrah beragama, namun ia masih membutuhkan 

bimbingan orang lain untuk emmbantu mengarahkannya mengembangkan 

potensi yang dimilikinya, serta membimbingnya menuju kedewasaan. (Nizar, 

2002: 47). 

Menurut Untung, (2005: 160) keteladanan dalam pendidikan 

merupakan metode paling efektif di antara metode-metode yang ada dalam 

bentuk perilaku moral (akhlak), spiritual dan sosial anak. Oleh karena itulah 
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Nabi Muhammad SAW berhasil dalam menyebarkan agama Islam karena 

dalam segala kehidupannya, beliau selalu mengedepankan keteladanan 

sebelum menterjemahkan sendiri dalam ungkapan verbal (kata-kata). 

Sehingga dapat dikatakan keteladanan adalah inti dari metode pendidikan 

Nabi Muhammad SAW. 

Dalam sebuah keluarga keteladanan orang tua sangat penting untuk 

mendidik dan memelihara anak terutama dalam bidang agama. Orang tua 

mengajari anak untuk melakukan sholat itu merupakan salah satu contoh 

keteladanan orang tua dalam mendidik anak secara sadar. Anak merupakan 

amanat Allah yang dititipkan pada orang tuanya. Anak yang sholeh akan 

menjadi sumber kebahagiaan orang tuanya dan anak merupakan fitrah bagi 

kedua orang tuanya. 

Problem yang sedang berkembang dan akan dihadapi masyarakat pada 

zaman kemajuan ini adalah gejala yang menunjukkan hubungan yang kurang 

harmonis antara orang tua dengan anaknya. Misalnya menasehati tidak 

menghiraukan, selalu membantah, berkata selalu kasar tidak lagi menuruti 

yang disebut krisis keteladanan orang tua. 

Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, kebanyakan orang tua sangat 

terpojok dalam menghadapi sikap anaknya. Keteladanan orang tua dimata 

anak – anaknya semakin sulit dipertahankan, sehingga orang tua harus 

bersikap tegas dalam menghadapi anak – anaknya harus diberi contoh yang 

baik. Jika orang tua tidak bisa mencotohkan mendidik anak dengan baik maka 

anak – anak akan megghadapi krisis keteladanan orang tua yang gawat. Anak 

juga akan kehilangan pedoman dan arah dari kasih sayang kedua orang tuanya 

Peran dan posisi orang tua dipengaruhi oleh berbagai keadaan, seperti 

psikologi, kepribadian, perkembangan masyarakat dan lain – lain. Islam 

mengajarkan bahwa pendidik utama yang paling bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anak jasmani maupun rohani adalah orang tua. 

Dengan demikian, kondisi ideal dalam proses pendidikan keagamaan 

yang perlu diupayakan secara maksimal adalah menciptakan keteladanan 

orang tua dengan anak secara harmonis dan menciptakan kesadaran kedua 
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belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing – masing sehingga terjadi 

interaksi yang baik. 

Menurut Imam Al Ghazali adalah seorang anak sejak ia dilahirkan itu 

adalah amanat atau titipan dari Tuhan kepada orang tuanya. Kalbu anak itu 

bersih dab suci, bagaikan suatu permata yang maha berharga, sunyi dari segala 

macam lukisan dan gambar.  

Perkembangan anak itu semata – mata tergantung pada faktor internal 

yaitu potensi yang dimiliki manusia sejak lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dimana manusia berinteraksi. Interaksi yang pertama terjadi 

pada diri anak adalah interaks dalam keluarga terutama kedua orang tuanya. 

Disitulah perkembangan individu pada saat itulah terbentuknya tahap awal 

proses pemasyarakatan (socialization) terjadi, melalui interaksi dengannya, ia 

memperoleh pengetahuan, minat nilai – nilai, emisi dan sikapnya. 

Dalam proses perkembangan potensi anak, fungsi keteladanan orang 

tua sangat diperlukan, sebab keteladanan orang tua dan keterikatan si anak 

dengan agama yang di anut dapat mempengaruhi proses pertumbuhan jiwa 

anak sehingga nanti ia dapat mengakui keteladanan orang tuanya yang 

ditunjukkan dengan mau nuruti nasehat orang tua dan patuh terhadap 

perintahnya. Keteladanan adalah contoh suatu perkataan perbuatan orang tua 

terhadap anaknya. Usaha pembentukan dan perkembangan anak agar memiliki 

perilaku dalam keagamaan yaitu tidak melawan orang tua, menuruti 

nasehatnya, menjalankan perintah – perintah agama, serta menghormati kedua 

orang tua.  

SD Negeri 02 Pakatiban ini, mayoritas peserta didiknya beragama 

Islam, akan tetapi latar belakang keluarga dari peserta didik tersebut belum 

banyak yang paham akan nilai-nilai agama dan nilai-nilai etika (moral) dalam 

berperilaku, terutama pada siswa kelas V SD Negeri 02 Pakatiban di 

lingkungan sekitar mereka sama sekali belum memberikan contoh atau 

dukungan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik bagi peserta didik, 

dimana para orang tua masih disibukan dengan pekerjaan mereka sendiri dan 

masih kurang dalam memperhatikan perilaku anaknya maupun memberikan 
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suritauladan yang baik dalam melaksanakan kegiatan beribadah kepada Allah 

SWT dalam sehari-harinya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Keteladanan Orang Tua Terhadap 

Perilaku Keagamaan Anak Pada Siswa Kelas V SD N Paketiban 02 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, diidentifikasi 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Banyaknya siswa tidak menggunakan kata yang halus ketika berbicara 

dengan orang yang lebih tua  

2. Banyaknya siswa tidak berpamitan dengan orang tuanya ketika berangkat 

ke sekolah 

3. Banyaknya siswa yang tidak mau menuruti perintah dari orang tuanya.  

4. Kurangnya perhatian orang tua dalam memberikan contoh kepada anaknya 

untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Supaya penelitian yang dilakukan tidak terjadi perluasan masalah, 

maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada :  

1. Seleksi yang dilakukan orang tua adalah meneliti tingkah laku anak dalam 

kehidupan sehari – hari  

2. Perilaku keagamaan disini adalah merupakan perbuatan yang harus 

dilakukan oleh anak dengan mematuhi aturan – aturan  agama dan 

meninggalkan apa yang dilarang oleh agama 

3. Subyek dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki kriteria di 

bawah ini: 

a. Orang tua yang berada di wilayah Desa Paketiban Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal dan memiliki anak kelas  V 

b. Anak tersebut bersekolah di SD N Paketiban 02 Kecamatan Pangkah  
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4. Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini di SD N Paketiban 

02 Kecamatan Pangkah  

Dengan adanya batasan masalah dalam penelitian ini, diharapkan dapat 

mempermudah dan menghindari salah pengertian. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Adakah pengaruh  keteladanan 

orang tua  terhadap perilaku keagamaan anak pada siswa kelas V SD N 

Paketiban 02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh keteladanan orang tua terhadap perilaku keagamaan siswa kelas V 

SD N Paketiban 02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di dunia 

pendidikan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan: 

a. Dijadikan kajian teori bagi peneliti yang nantinya akan meneliti 

tentang keteladanan orang tua terhadap perilaku keagamaan anak  

b. Mampu menyumbangkan pikiran terutama dibidang pendidikan serta  

penerapan orang tua dalam membentuk perilaku keagamaan anak yang 

baik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya keteladanan orang 

tua terhadap anak untuk membentuk perilaku keagamaan yang baik 

dimana nantinya akan digunakan untuk menjalani kehidupan di 

lingkungan masyarakat.   




