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PERAN ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN RELIGIUSITAS REMAJA  

DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2016 – 2017 

 

Abstrak 

Religiusitas merupakan ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem 

keyakinan, nilai, dan hukum yang berlaku. Penanaman nilai-nilai keagamaan 

sejak dini sangatlah diperlukan guna membentuk kepribadian yang berakhlak dan 

bermoral, agar seseorang dapat menyesuaikan diri sebagai sosok yang bijak dalam 

menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu peran orang tua menjadi 

sangat penting sebagai contoh ideal dalam pandangan anak, tingkah laku, dan 

sopan santunnya akan ditiru. Tetapi terkadang orang tua belum dapat sepenuhnya 

menjalankan peran sebagai sosok penuntun dan teladan dalam pembentukan 

kepribadian anak. Latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, dan juga 

tersedianya waktu untuk mendampingi anak masih menjadi kendala serius dalam 

hal ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan religiusitas remaja 

di Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada tahun 2016 – 

2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan berbagai 

macam peranan orang tua dalam mengembangkan religiusitas anak yang nantinya 

bermanfaat positif dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selain itu 

penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua untuk 

menciptakan situasi yang kondusif di dalam keluarga. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan 

kuesioner, observasi, dan dokumentasi sebagai metode mengumpulan datanya. 

Analisis data disajikan dengan deskriptif kualitatif secara induktif yang 

menggunakan gambaran cerita fenomena-fenomena dari responden untuk 

kemudian disusun menjadi sumber data sehingga didapat hasil data valid. 

Berdasarkan analisis data hasil dari penelitian disimpulkan bahwa peran orang tua 

yang dapat mengembangkan religiusitas anak usia remaja SMP adalah 

menyekolahkan anak di sekolah berbasis Islam, pendampingan dan pengarahan 

terhadap perilaku anak, dan penerapan nilai-nilai agama Islam di dalam keluarga. 

Bentuk-bentuk pengembangan religiusitas anak usia remaja SMP dapat dilihat 

dari intensitas mengikuti kajian keagamaan dan keikutsertaan dalam kegiatan atau 

organisasi keagamaan. Profesi atau pekerjaan orang tua bisa memberikan efek 

bagi peranannya dalam mengembangkan religiusitas anak, yaitu dampak positif 

(religiusitas berkembang dengan baik dalam bentuk peribadatan yang istiqomah 

seprti : sholat tepat waktu, membaca Al-Qur’an setiap sore, dan lain-lain. Dalam 

hal mu’amalat menjadi lebih santun, seperti : bertutur kata sopan) dan dampak 

negatif (ada kemungkinan perilaku anak yang tidak karimah tidak diketahui). 

 

Kata kunci : peran orang tua, religiusitas, usia remaja 

 

Abstract 

Religiosity is a person's spiritual expression related to the system of beliefs, 

values, and applicable law. The cultivation of religious values from an early age 

is very necessary in order to form moral and moral character, so that one can 
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adapt as a wise person in dealing with the times. Therefore the role of parents 

becomes very important as an ideal example in the view of children, behavior, 

and manners will be imitated. But sometimes parents have not been able to fully 

carry out the role of a guiding and exemplary figure in the formation of a child's 

personality. Educational background, type of work, and also the availability of 

time to accompany children is still a serious obstacle in this regard. Based on the 

above background, the problem in this reasoning is how the role of parents in 

developing religiosity of adolescents of junior high school in Sidoharjo sub-

district, Sragen regency in 2016 - 2017. This research was conducted with the aim 

of describing various roles of parents in developing religiosity children who later 

benefit positively and add insight to readers. In addition, this research can also be 

considered for parents to create a conducive situation in the family. This type of 

research is field research, using a qualitative approach that uses questionnaires, 

observation, and documentation as a method of collecting data. Data analysis is 

presented with inductive qualitative descriptive which uses a description of the 

phenomena of the respondents to be compiled into a data source so that the 

results of the data are valid. Based on the data analysis of the results of the study 

concluded that the role of parents who can develop religiosity of adolescents of 

junior high school is to send their children to Islamic-based schools, mentoring 

and directing children's behavior, and the application of Islamic values in the 

family. Forms of development of religiosity in adolescents of junior high school 

age can be seen from the intensity of following religious studies and participation 

in religious activities or organizations. The profession or work of parents can 

have an effect on their role in developing children's religiosity, namely positive 

impacts (can monitor children's activities and behavior) and negative impacts 

(lack of time to monitor children's activities and behavior). 

 

Keywords: the role of parents, religiosity, adolescence 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap lapisan masyarakat telah terbiasa berbicara mengenai globalisasi ditandai 

dengan modernisasi yang semakin marak di mana-mana. Penggunaan teknologi 

informasi semakin canggih hingga membuat ketergantungan hampir ke seluruh 

pelosok negeri. Dilihat dari sisi positifnya hal ini sangat baik karena dapat 

membantu perkembangan negara. Namun hal ini juga menimbulkan efek yang 

kurang baik bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tidak 

sedikit yang akhirnya berperilaku menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, 

khususnya anak-anak atau remaja yang usianya berada pada tahap pertumbuhan 

dan perkembangan. Anak-anak inilah yang memang masih harus dibimbing dan 

diajarkan mengenai nilai-nilai kehidupan sesuai ajaran agama. 
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Pada usia dini karakter anak lebih mudah dibentuk dan masih berada 

dalam pengaruh lingkungan keluarga. Dalam ruang lingkup keluarga, orang tua 

merupakan sosok utama yang berperan mendidik anak-anaknya..  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa religiusitas 

adalah ungkapan atau gambaran spiritual dari seseorang yang berkenaan mengenai 

keyakinan, nilai, hukum, aturan yang berlaku. Religiusitas sebaiknya ditanamkan 

sedini mungkin sebab pada usia ini, remaja masih dalam masa perkembangan dan 

kepribadiannya pun cenderung masih labil, remaja berada dalam kondisi mencari 

jati diri untuk membentuk karakter diri yang permanen.
1
 

Peneliti mengangkat usia remaja sebagai subyek penelitian dalam skripsi 

ini dikarenakan remaja merupakan masa di mana seseorang ada pada keadaan 

membutuhkan arahan dan kontrol dalam setiap hal apapun yang mereka lakukan. 

Pendidikan di masa remaja menjadi saat yang penting di mana seseorang 

menentukan karakter dirinya setelah dewasa nanti. Maka benar apabila peranan 

orang tua dalam lingkungan keluarga sangat menentukan pola perilaku anak usia 

remaja. Sebab saat usia ini, emosi remaja masih sangat labil, penalaran mulai 

muncul, naluri mulai kuat, keyakinan terhadap hal magis mulai terbentuk, dan 

lingkungan mereka masih dalam pengawasan orang tua
2
. Karena itu, saat usia 

remaja orang tua sebaiknya lebih memprioritaskan, mengawasi, mengajarkan, 

serta menuntun anak-anaknya. 

Pendidikan serta pengetahuan mengenai agama sangat dibutuhkan oleh 

anak agar dapat bersikap sebagaimana mestinya. Selain itu, anak-anak juga wajib 

diajarkan makna dari nilai-nilai agama agar sikap religiusitasnya lebih kuat 

tertanam dalam karakter diri dan hati mereka. Sebab acap kali terlihat pengamalan 

agama tanpa diikuti dengan pemahaman makna agama, lebih condong akan 

membuat anak sukar melaksanakan nilai-nilai religi yang diajarkan oleh kedua 

orang tuanya. Jika terus berkelanjutan, dapat menyebabkan anak merasa tidak 

memiliki beban moral apabilabila tidak melaksanakan nilai-nilai agama atau 

merasa santai saja ketika melakukan tindakan yang kurang terpuji atau bahkan 

                                                           
1
Mulyatiningsih, Endang, Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-Anak, 

Remaja Dan Dewasa. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011),  hlm. 12. 
2
Santrock, J.W, Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 

2002), hlm. 22. 
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larangan agama. Untuk mengatasi hal ini orang tua berandil besar untuk 

mengajarkan makna agama dalam pembentukan karakter anak.
3
 

Obyek penelitian ini adalah Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, 

Kabupaten Sragen. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, kondisi religiusitas 

para remaja di daerah ini terbentuk cukup baik, dan sikap religius pera remaja di 

daerah ini sudah mencakup aspek-aspek dasar religiusitas. Keterlibatan para 

remaja dalam kegiatan keagamaan juga terlihat aktif di daerah ini. Hal-hal inilah 

yang menjadi latar belakang serta alasan peneliti dalam melakukan penelitian di 

wilayah tersebut. 

Oleh sebab itu, maka peneliti mendapatkan inspirasi melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Religiusitas Remaja 

di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 

2017 ”. 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis dan pendekatan penelitian: Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian: Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, 

Kabupaten Sragen. Penentuan subjek penelitian: Menggunakan teknik purposive 

yaitu cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata atau random tetapi atas 

adanya tujuan tertentu yakni sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya 
4
(Arikunto, 2010). Kriteria informan penelitian ini adalah orang tua 

yang memiliki anak usia remaja SMP (12-15 tahun) dan beragama Islam. Metode 

pengumpulan data : Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, observasi, dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan: Analisis deskripsi kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan secara deskriptif peran orang tua 

dalam mengembangkan religiusitas remaja di Desa Sidoharjo, Kecamatan 

Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada tahun 2016 - 2017. Pada pembahasan ini akan 

dijelaskan mengenai peran orang tua dalam mengembangkan religiusitas remaja 

                                                           
3
Valentina, Seira, Peranan Orang Tua Dalam Mengembangkan  Religiusitas Anak (Studi 

Deskriptif Kualitatif Tentang Peranan Orang Tua Dalam Mengembangkan Perilaku 

Religi Anak di Lingkungan Masyarakat Oleh Masyarakat Desa Bangunsari, 

Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur) (Surakarta : Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, 2009), hlm. 14. 
4
 Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) 
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(usia 12-15 tahun), bentuk pengembangan religiusitas remaja (usia 12-15 tahun), 

dan dampak profesi orang tua terhadap peran dalam mengembangkan religiusitas 

remaja (usia 12-15 tahun), yaitu: 

3.1 Peran orang tua dalam mengembangkan religiusitas remaja 

Peran orang tua dalam perkembangan religiusitas anak usia remaja dapat 

diketahui dari sikap informan saat anak tidak melaksanakan ibadah wajib 

(sholat 5 waktu) dan yang perlu dilakukan orang tua untuk mengembangkan 

religiusitas anak berusia remaja, seperti menyekolahkan anak di sekolah 

berbasis Islam dan menekankan nilai-nilai agama Islam dalam keluarga. 

Berdasarkan hasil kuesioner bahwa sikap informan saat anak tidak 

melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 waktu) yaitu menasehati, 

mengingatkan, memarahi dan memukul, dan mengajak untuk sholat 

berjamaah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiya (2000) bahwa peran 

orang tua sebagai pendidik harus menanamkan nilai-nilai agamadan moral, 

dan terutama nilai kejujuran harus diajarkan pada anak sedini mungkin 

untuk bekal menghadapi perubahan yang terjadi.
5
 

Hal ini akan terwujud apabila situasi dan kondisi kondusif. 

Menurut Moordiningsih (2013), bahwa Situasi psikologis kelompok (unit 

keluarga) yang kondusif berarti anggota keluarga memahami bahwa 

lingkungan dinamis, tenang, nyaman, damai, saling percaya, penuh 

kehangatan, dan interaksi aktif dalam relasi sosial antar anggota kelompok.
6
 

Oleh karena itu, orang tua perlu melakukan berbagai hal agar dapat 

mendukung untuk mengembangkan religiusitas anak usia remaja yaitu 

dengan menyekolahkan anak di sekolah berbasis Islam dan menekankan 

beberapa nilai-nilai agama Islam yang dirasa paling penting kepada anak. 

Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi keluarga yang 

kondusif. 

Berdasark hasil kuesioner diketahui perbandingan antara orang tua 

yang menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis Islam dengan yang tidak 

                                                           
5
Mardiya,Kiat-kiat Khusus Membangun Keluarga (Jakarta : BKKBN Pusat, 2000), hlm. 20. 

6
Moordiningsih,Pengaruh situasi psikologis kelompok terhadap performansi pengambilan 

keputusan. In F. T. Sugiyanto, Kumpulan ringkasan disertasi (tema: psikologi 

pendidikan dan psikologi sosial)(Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Psikologi 

Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm. 166. 
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adalah 2 : 3, dimana sebanyak 10 informan menyekolahkan anaknya di 

sekolah berbasis Islam dan sebanyak 15 informan menyekolahkan anaknya 

di sekolah umum (tidak berbasis Islam). Dari hasil ini terlihat bahwa 

kesadaran orang tua dalam mengembangkan religiusitas anak masih 

tergolong rendah. Sebagian orang tua belum memahami bahwa lingkungan 

sangat mempengaruhi pengembangan religiusitas anak, salah satunya 

lingkungan sekolah. 

Religiuisitas anak dapat pula dikembangkan orangtua dengan 

memberi teladan untuk anak-anaknya, seperti melaksanakan shalat terlebih 

dahulu serta mengajak anak untuk shalat bersama dan memberikan nasehat 

dan motivasi ketika anak tidak mau melaksanakan ibadah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ulwan (2012), bahwa untuk mewujudkan keagamaan anak 

dalam keluarga orangtua dapat membiasakan shalat lima waktu berjamaah, 

orangtua mengingatkan anak-anaknya akan kewajiban untuk menjalankan 

shalat.
7
Hal lain yang dapat dilakukan orang tua dalam mengembangkan 

religiusitas anak adalah penerapan nilai agama Islam di dalam keluarga. 

Berdasarkan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa nilai agama Islam yang 

paling ditekankan kepada anak menurut informan yaitu aqidah dan akhlak, 

cara berpakaian dan sopan santun, dan keteladanan sikap nabi seperti jujur 

dan amanah. 

Menurut Hakim (2012), bahwa ajaran agama Islam terdiri dari 

aqidah, akhlak, dan ibadah, di mana hal ini akan membawa kehidupan 

keluarga yang tentram, harmonis, dan seimbang. 
8
Ancok dan Suroso (2005) 

menambahkan bahwa aspek religiusitas seseorang terdiri dari iman yang 

menyangkut keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, aspek Islam yang 

menyangkut intensitas pelaksanaan ibadah dan ihsan yaitu yang 

menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dan amal 

yang menyangkut tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 
9
 

                                                           
7
Ulwan, Abdullah Nashih, Pendidikan Anak Dalam Islam (Solo : Insan Kamil, 2012) 

8
Hakim, Lukman, Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap Dan Perilaku 

Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muttaqin Kota Tasikmalaya (Jurnal Pendidikan 

Agama Islam Ta’lim. Vol 10, No. 1, 2012), hlm. 67-77. 
9
Ancok, D. d, Psikologi Islami Solusi Atas Problem-Problem Psikologi (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2005) 
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Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran orang tua 

sangat mempengaruhi perkembangan religiusitas anak usia remaja. 

Perkembangan religiusitas anak dapat berjalan lancar apabila orang tua turut 

andil dalam beberapa hal penting seperti menyekolahkan anak di sekolah 

berbasis Islam, memberikan efek jera ketika anak tidak melaksanakan 

ibadah wajib (menasehati, memarahi, atau memukul), dan penerapan nilai-

nilai agama Islam di dalam keluarga. Dalam berbagai hal ini pula dapat 

diketahui bahwa beberapa bagian dari dimensi religiusitas seperti aspek 

iman, aspek islam, aspek ilmu, dan aspek ihsan telah dimiliki sebagai tolak 

ukur religiusitas. 

3.2 Bentuk-bentuk pengembangan religiusitas remaja 

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian, bentuk pengembangan religiusitas 

anak yang dilakukan orang tua dapat dilihat dari intensitas mengikuti kajian 

keagamaan dan kegiatan atau organisasi keagamaan yang diikuti anak baik 

di sekolah maupun di masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat 

bahwa intensitas keluarga dalam mengikuti kajian keagamaan dalam satu 

bulan adalah 1-2 kali, 3-4 kali, dan lebih dari 4 kali. Namun, dari 25 

informan ada 9 informan yang tidak pernah mengikuti dan mengajak 

anaknya untuk ikut serta dalam kajian keagamaan. Berdasarkan bentuk 

pengembangan religiusitas tersebut dapat dilihat bahwa pengembangaan 

religiusitas remaja sudah meliputi aspek ilmu dan aspek amal. 

Menurut Novitasari (2014) penanaman nilai-nilai keagamaan 

meliputi nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak yang berlangsung semejak 

usia dini. Mempu membentuk religiusitas anak mengakar secara kuat dan 

mempunyai pengaruh sepanjang hidup.
10

 

Bentuk pengembangan religiusitas anak lainnya dapat dilhat dari 

keaktifan anak dalam mengikuti kegiatan ataupun organisasi keagamaan 

baik di sekolah maupun di masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner dapat 

dilihat bahwa sebanyak 16 anak mengikuti organisai keagamaan yaitu Rohis 

                                                           
10

Novitasari, Safina dan Zaki Baridwan, Pengaruh Kepercayaan Persepsi Resiko, Persepsi 

Manfaat, dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Penggunaan Sistem E-

Commerce (Malang : Universitas Brawijaya, 2014) 
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dan Remaja Masjid, sedangkan 9 anak lainnya tidak mengikuti kegiatan atau 

organisasi keagamaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-

bentuk pengembangan religiusitas remaja dapat dilihat dari intensitas 

mengikuti kajian keagamaan dan keikutsertaan dalam kegiatan atau 

organisasi keagamaan.Berdasarkan bentuk pengembangan religiusitas 

tersebut dapat dilihat bahwa pengembangaan religiusitas remaja sudah 

meliputi aspek ilmu dan aspek amal. 

3.3 Dampak profesi orang tua terhadap peran dalam mengembangkan 

religiusitas remaja 

Religiusitas anak terbentuk tidak lepas dari peran orang tuanya. Namun 

tuntutan profesi atau pekerjaan orang tua juga memberikan dampak terhadap 

perkembangan religiusitas anak tersebut, baik dampak postif maupun 

dampak negatif. 

Berdasarkan hasil kuesioner bahwa profesi orang tua memberikan 

dampak terhadap perkembangan religiusitas anak, yaitu dampak positifnya 

orang tua dapat mengawasi kegiatan dan perilaku anak ketika di rumah 

setelah pulang sekolah. Hal ini tentu apabila orang tua bekerja di lingkungan 

rumah. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah kurangnya waktu 

dengan anak sehingga tidak dapat memantau kegiatan dan perilaku anak. 

Hal ini adalah dampak apabila orang tua bekerja di tempat yang jauh dari 

lingkungan rumah (merantau). 

Menurut Kaswan (2007) di dalam lingkungan keluargalah anak 

mulai mengenal nilai-nilai luhur yang diajarkan setiap agama. Kedua 

orangtuanyalah yang harus mengenalkan, mengajarkan, dan sekaligus 

memberi contoh penerapan nilai-nilai luhur itu bagi anak-anaknya. Jika 

nilai-nilai luhur agama sudah ditanamkan sejak dini kepada anak, maka 

nilai-nilai itulah nantinya yang akan membimbing dan membentuk jiwa 

anak tersebut.
11

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa profesi 

atau pekerjaan orang tua bisa memberikan efek bagi perannya dalam 

                                                           
11

Kaswan, Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi 

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) 
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mengembangkan religiusitas anak, yaitu dampak positif (religiusitas 

berkembang dengan baik dalam bentuk peribadatan yang istiqomah seprti : 

sholat tepat waktu, membaca Al-Qur’an setiap sore, dan lain-lain. Dalam hal 

mu’amalat menjadi lebih santun, seperti : bertutur kata sopan) dan dampak 

negatif (ada kemungkinan perilaku anak yang tidak karimah tidak 

diketahui). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari data yang dikumpulkan dan diuraikan pada bagian sebelumnya, 

peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Peran orang tua yang dapat mengembangkan religiusitas remaja 

adalah menyekolahkan anak di sekolah berbasis Islam guna menunjang 

ilmu agama Islam yang lebih baik serta memberikan lingkungan yang 

lebih kondusif dalam hal pemeliharaan akhlak dan aktivitas anak. Maka 

secara tidak langsung orang tua telah berupaya menjalankan peran sebagai 

pendidik dan pendorong bagi anaknya. Selain itu orang tua juga 

menjalankan peran sebagai panutan dan pengawas dengan mengajak anak 

untuk melaksanakan sholat berjama’ahdan mengikuti kajian keagamaan. 

Dalam peranannya yang lain, orang tua juga mengenalkan 

anaknya kepada ibadah shalat serta amalan lain yang meliputi  puasa, 

zakat, berakhlak baik, dan sopan santun. 

Profesi atau pekerjaan orang tua bisa memberikan efek bagi 

perannya dalam mengembangkan religiusitas anak, yaitu dampak positif 

(religiusitas berkembang dengan baik dalam bentuk peribadatan yang 

istiqomah seprti : sholat tepat waktu, membaca Al-Qur’an setiap sore, dan 

lain-lain. Dalam hal mu’amalat menjadi lebih santun, seperti : bertutur 

kata sopan) dan dampak negatif (ada kemungkinan perilaku anak yang 

tidak karimah tidak diketahui). 

4.2 Saran 

1) Bagi para orang tua : Orang tua adalah jembatan pertama anak (remaja) 

memperoleh karakter yang baik,  religius, dan berkarakter. Maka dari 

itu para orang tua diharapkan mengaerti dan mampu menjalankan 
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perananya secara baik supaya dalam perkembanganya, anak dapan 

menentukan pilihan yang tepat, ber perilaku baik, dan tidak terjerumus 

dalam larangan nilai dan norma agama. 

2) Bagi peneliti lain : Penelitian ini dapat dimanfaatkan  sebagai informasi 

mengenai peran orang tua dalam mengembangkan religiusitas remaja. 
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