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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum 

Objek penelitian ini adalah Desa Sidoharjo, Kecamatan 

Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Desa Sidoharjo merupakan salah satu dari 

12 Desa yang berada di Kecamatan Sidoharjo yang merupakan wilayah 

Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Sidoharjo ini 

menjadi pintu gerbang masuk Ibu Kota Kabupaten Sragen. Kecamatan 

Sidoharjo terletak di sebelah barat Ibukota Kabupaten Sragen. 

Jarak kecamatan Sidoharjo dengan Ibukota Kabupaten Sragen 4,7 

km. Dari kota Solo berjarak 25,5 Km. Luas wilayahnya adalah 4.589 Ha 

terbagi dalam 12 Desa, 133 Dukuh, 317 RT, dan 24 RW. Kondisi tanah di 

wilayah kecamatan Sidoharjo memiliki ketinggian 86 m di atas permukaan 

laut relatif datar, curah hujan rata-rata 23-29 mm/tahun, dan suhu rata-rata 

= 23-31 
0
C.

37
 

Jumlah penduduk Kecamatan Sidoharjo per 31 Juli 2015 adalah 

58.373 jiwa yang terdiri atas 29.363 laki-laki dan 29.010 perempuan 

terbagi dalam 17.460 KK dengan kepadatan rata-rata 13.146 jiwa / km
2
.
38

 

Tingkat heterogenitas masyarakat wilayah Kecamatan Sidoharjo 

cukup tinggi, terutama dilihat dari variatifnya pemeluk agama, namun 
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tingkat keharmonisan kehidupan antara pemeluk sangatlah beragam 

dengan menerapkan Falsafah Tri Kerukunan Beragama.
39

 

 

B. Data Primer 

Hasil penelitian melalui kuisioner mengenai peran orang tua dalam 

mengembangkan religiusitas remaja di Desa Sidoharjo, Kecamatan 

Sidoharjo, Kabupaten Sragen Tahun 2016-2017 memperoleh data sebagai 

berikut : 

Keseluruhan informan beragama Islam dan memiliki anak remaja 

(12-15 tahun) yang masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama. Jenis 

pekerjaan yang dijalani di antaranya : 5 informan merupakan petani, 5 

informan merantau, 3 informan pegawai, 4 informan wiraswasta, 4 

informan wirausaha, 4 informan ibu rumah tangga.
40

 

Dari 21 butir pertanyaan yang di jawab oleh 25 informan dalam 

kuesioner diperoleh data sebagai beriku : 

1. Peran orang tua dalam mengembangkan religiusitas anak usia remaja 

SMP 

a. Menyekolahkan anak di Sekolah Menengah Pertama (SMP)  

berbasis Islam 
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Grafik 4.1 Peran orang tua dalam menyekolahkan anaknya 

Berdasarkan hasil grafik di atas, didapatkan data bahwa 

frekuensi peran orang tua dalam menyekolahkan anaknya, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Sebanyak 40% (10 informan) menyekolahkan anak-anaknya 

(usia 12-15 tahun) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yang berbasis Islam. Sekolah berbasis Islam di wilayah 

Kecamatan Sidoharjo ada dua, yaitu Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Sragen dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Muhammadiyah 1 Sragen. Dari dua sekolah tersebut, 

sebanyak 5 informan menyekolahkan anaknya di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Sragen dan 5 informan lainnya 

menyekolahkan anaknya di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)  Muhammadiyah 1 Sragen. 

2) Sebanyak 60% (15 informan) menyekolahkan anak-anaknya 

di sekolah umum yakni di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri yang ada di wilayah Kecamatan Sidoharjo. 
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Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa orang tua sebagian besar tidak 

mengikutsertakan sekolah dalam mengembangkan religiusitas 

anak, karena sebagian besar menyekolahkan anak-anaknya di 

sekolah umum di mana porsi pelajaran berbasis agama Islam 

lebih sedikit dibanding ilmu umum lainnya. 

b. Mengajak anak untuk sholat berjamaah 

 

Grafik 4.2 Peran orang tua dalam mengajak anak sholat berjamaah 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai peran orang tua dalam mengajak anak untuk sholat 

berjamaah, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 76% (19 informan) aktif mengajak anak untuk 

melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah. Sholat wajib 

yang paling sering dilaksanakan berjamaah dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Grafik 4.3 Sholat yang paling sering dilaksanakan berjamaah 

Dari grafik 4.3 di atas dapat dilihat dari jumlah 

informan sebanyak 25 orang, urutan sholat yang paling 

banyak dilaksanakan dengan berjamaah bersama anak dan 

keluarga adalah sholat maghrib (20 informan), sholat isya‟ 

(14 orang), sholat subuh (7 orang), sementara sholat dhuhur 

dan sholat ashar memiliki jumlah yang sama yaitu 4 informan 

dan merupakan sholat yang paling sedikit dilakukan secara 

berjamaah. 

2) Sebanyak 24% (6 informan) tidak mengajak anak untuk 

melaksanakan sholat berjamaah, namun hanya mengingatkan 

anak untuk sholat berjamaah. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa sebagian besar orang tua sudah peduli dan 

aktif untuk mengajak anak melaksanakan sholat berjamaah 

hampir di setiap sholat wajib. 
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Akan tetapi waktu shalat maghrib dan isya dinilai 

merupakan waktu yang lebih kondusif untuk orang tua mengajak 

anak melaksanakan shalat berjamaah.
41

 

c. Pada usia berapa anak dikenalkan mengenai ibadah wajib (sholat 

dan puasa) 

 

Grafik 4.4 Mengenalkan anak mengenai ibadah wajib 

Berdasarkan hasil grafik di atas, didapatkan rincian 

frekuensi mengenai pada usia berapa anak dikenalkan tentang 

ibadah wajib (sholat dan puasa) oleh orang tuanya, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Sebanyak 16% (4 informan) mulai mengenalkan ibadah wajib 

(sholat 5 waktu dan puasa ramadhan) kepada anak pada usia 

5 tahun. 
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2) Sebanyak 40% (10 informan) mulai mengenalkan ibadah 

wajib (sholat 5 waktu dan puasa ramadhan) kepada anak pada 

usia 6 tahun. 

3) Sebanyak 8% (2 informan) mulai mengenalkan ibadah wajib 

(sholat 5 waktu dan puasa ramadhan) kepada anak pada usia 

7 tahun. 

4) Sebanyak 12% (3 informan) mulai mengenalkan ibadah wajib 

(sholat 5 waktu dan puasa ramadhan) kepada anak pada usia 

8 tahun. 

5) Sebanyak 8% (2 informan) mulai mengenalkan ibadah wajib 

(sholat 5 waktu dan puasa ramadhan) kepada anak pada usia 

9 tahun. 

6) Sebanyak 12% (3 informan) mulai mengenalkan ibadah wajib 

(sholat 5 waktu dan puasa ramadhan) kepada anak pada usia 

10 tahun. 

7) Sebanyak 4% (1 informan) mulai mengenalkan ibadah wajib 

(sholat 5 waktu dan puasa ramadhan) kepada anak sejak usia 

dini. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas diperoleh data 

bahwa setiap orang tua memiliki perbedaan waktu ketika mulai 

mengenalkan ibadah wajib (sholat 5 waktu dan puasa) kepada 

anak. Urutan usia anak mulai dikenalkan dengan dengan ibadah 

wajib dari yang paling sering dilaksanakan orang tua yaitu usia 6 
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tahun (10 informan), usia 5 tahun (4 informan), usia 8 tahun (3 

informan), usia 10 tahun (3 informan), usia 7 tahun (2 informan), 

usia 9 tahun (2 informan), dan usia dini (1 informan). 

d. Mengajak anak untuk mengikuti kajian keagamaan 

 

Grafik 4.5 Mengajak anak untuk mengikuti kajian keagamaan 

Berdasarkan hasil grafik di atas, didapatkan rincian 

frekuensi orang tua mengajak anak untuk mengikuti kajian 

keagaaman, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 36% (9 informan) tidak pernah mengajak anak 

untuk mengikuti kajian keagamaan. 

2) Sebanyak 16% (4 informan) pernah mengajak anak untuk 

mengikuti kajian keagamaan, namun tidak tentu (hanya jika 

ada saja/mengikuti kajian hanya kalau ada suatu momen 

tertentu). 

3) Sebanyak 48% (12 informan) aktif mengikuti dan mengajak 

anaknya untuk mengikuti kajian keagamaan secara 
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rutin.Kajian rutin yang diikuti informan aktif dalam 1 bulan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Grafik 4.6 Kajian rutin yang diikuti dalam 1 bulan 

Dari grafik 4.6 di atas dapat dilihat dari jumlah 

informan yang aktif mengikuti kajian kegamaan secara rutin 

yaitu sebanyak 12 orang, 6 orang di antaranya mengikuti 

kajian keagamaan 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan, 4 orang 

mengikuti kajian keagamaan sebanyak 3 sampai 4 kali dalam 

1 bulan, dan 2 orang lainnya mengikuti kajian keagamaan 

lebih dari 4 kali dalam 1 bulan. 

Bentuk kajian yang rata-rata diikuti oleh anak dan 

orang tuanya adalah kajian kamis malam rutin desa 

(Yasinan), masing-masing desa ada yang mengadakan 2 kali 

dan 4 kali dalam satu bulan. Selain itu ada juga yang 

mengajak anak mereka mengikuti kajian ahad pagi di masjid 

Agug kabupaten sragen.
42
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2. Bentuk pengembangan 

religiusitas pada anak 

a. Nilai-nilai agama Islam 

yang diterapkan pada anak 

 

Grafik 4.7 Nilai agama Islam yang diterapkan pada anak 

Berdasarkan hasil grafik di atas, didapatkan informasi 

tentang  nilai-nilai religiusitas agama Islam yang diterapkan orang 

tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 76% (19 informan) menjawab bahwa nilai-nilai 

agama Islam yang diterapkan  kepada anak adalah aqidah dan 

akhlak seperti selalu bersikap jujur kepada orang tua, 

melaksanakan puasa wajib dan sunnah, mengaji, dan 

bersedekah. 
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2) Sebanyak 12% (3 informan) menjawab bahwa nilai-nilai 

agama Islam yang diterapkan  kepada anak adalah cara 

berpakaian dan sopan santun. 

3) Sebanyak 8% (2 informan) menjawab bahwa nilai-nilai agama 

Islam yang diterapkan kepada anak adalah keteladanan sifat–

sifat nabi. 

4) Sebanyak 4% (1 informan) tidak memberikan jawaban 

mengenai nilai-nilai agama Islam yang diterapkan  pada anak. 

Dari hasil kuesioner di atas, terlihat bahwa setiap orang 

tua menerapkan nilai-nilai agama Islam yang berbeda kepada 

anak-anaknya, yaitu aqidah dan akhlak, cara berpakaian dan 

sopan santun, dan keteladanan sifat nabi. 

b. Nilai-nilai agama Islam 

yang paling ditekankan pada anak 

 

Grafik 4.8 Nilai agama Islam yang paling ditekankan pada anak 
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Berdasarkan hasil grafik di atas, didapatkan rincian 

nilai agama Islam yang paling ditekankan orang tua pada anak, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 76% (19 informan) menjawab bahwa nilai agama 

Islam yang paling ditekankan kepada anak adalah aqidah dan 

akhlak seperti selalu bersikap jujur kepada orang tua, 

melaksanakan puasa wajib dan sunnah, mengaji, dan 

bersedekah. 

2) Sebanyak 16% (4 informan) menjawab bahwa nilai agama 

Islam yang paling ditekankan kepada anak adalah cara 

berpakaian dan sopan santun. 

3) Sebanyak 8% (2 informan) menjawab bahwa nilai agama 

Islam yang paling ditekankan kepada anak adalah 

keteladanan sifat–sifat nabi. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

nilai agama Islam yang paling ditekankan oleh orang tua adalah 

aqidah dan akhlak, cara berpakaian dan sopan santun, dan 

keteladanan sifat nabi. 

c. Cara memberikan contoh kepada anak untuk bersikap religius 
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Grafik 4.9 Cara memberi contoh kepada anak bersikap religius 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai cara orang tua memberi contoh pada anak agar bersikap 

religius, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 56% (14 informan) menjawab bahwa cara 

memberikan contoh kepada anak untuk bersikap religius 

adalah dengan mengajak anak melaksanakan sholat 

berjamaah. 

2) Sebanyak 12% (3 informan) menjawab bahwa cara 

memberikan contoh kepada anak untuk bersikap religius 

adalah dengan menyuruh berpakaian sopan dan bersikap 

santun. 
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3) Sebanyak 20% (5 informan) menjawab bahwa cara 

memberikan contoh kepada anak untuk bersikap religius 

adalah dengan mengingatkan dan menyuruh sholat 

berjamaah. 

4) Sebanyak 12% (3 informan) tidak memberikan jawaban 

mengenai cara memberikan contoh kepada anak untuk 

bersikap religius. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

cara orang tua memberi contoh pada anak agar bersikap religius 

adalah dengan mengajak anak melaksanakan sholat berjamaah, 

menyuruh berpakaian sopan dan bersikap santun, dan 

mengingatkan dan menyuruh sholat berjamaah. 

d. Sikap orang tua apabila anak tidak melaksanakan ibadah wajib 

(sholat 5 waktu) 

 

Grafik 4.10 Sikap orang tua apabila anak tidak melaksanakan sholat 
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Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai sikap orang tua apabila anak tidak melaksanakan 

ibadah wajib (sholat 5 waktu), yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 36% (9 informan) menjawab bahwa sikap orang 

tua apabila anak tidak melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 

waktu) adalah dengan menasehati agar mau melaksanakan 

sholat serta memberikan pengertian dan konsekuensi apabila 

tidak mau melaksanakan sholat. 

2) Sebanyak 48% (12 informan) menjawab bahwa sikap orang 

tua apabila anak tidak melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 

waktu) adalah denganmengingatkan anak agar segera 

melaksanakan sholat. 

3) Sebanyak 12%(3 informan) menjawab bahwa sikap orang tua 

apabila anak tidak melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 

waktu) adalah denganmemarahi dan memukul. 

4) Sebanyak 4% (1 informan) menjawab bahwa sikap orang tua 

apabila anak tidak melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 

waktu) adalah denganmengajak anak untuk sholat berjamaah. 

Dari hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa sikap 

orang tua apabila anak tidak melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 

waktu) adalah dengan menasehati serta memberikan pengertian 

dan konsekuensi apabila tidak mau melaksanakan sholat, 

mengingatkan anak agar segera melaksanakan sholat, memarahi 
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dan memukul, dan dengan mengajak anak untuk sholat 

berjamaah. 

e. Kesulitan yang dialami orang tua dalam mengajarkan anak untuk 

melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 waktu) 

 

Grafik 4.11 Kesulitan orang tua mengajarkan anak beribadah wajib  

 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai kesulitan yang dialami orang tua ketika mengajarkan 

anak agar melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 waktu), yaitu 

sebagai berikut : 

1) Sebanyak 32% (8 informan) menjawab bahwa tidak ada 

kesulitan dalam mengajarkan anak untuk melaksanakan 

ibadah wajib (sholat 5 waktu). 

2) Sebanyak 48% (12 informan) menjawab bahwa kesulitan 

yang dialami orang tua ketika mengajarkan anak agar 
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melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 waktu) adalah anak 

malas dan selalu beralasan ketika disuruh untuk ibadah. 

3) Sebanyak 4% (1 informan) menjawab bahwa kesulitan yang 

dialami orang tua ketika mengajarkan anak agar 

melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 waktu) adalah 

kurangnya waktu untuk mengawasi anak-anak dikarenakan 

faktor pekerjaan di luar rumah. 

4) Sebanyak 16% (4 informan) menjawab bahwa kesulitan yang 

dialami orang tua ketika mengajarkan anak untuk 

melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 waktu) adalah anak 

sibuk dengan kegiatannya dan tidak menghiraukan arahan 

atau nasehat orang tua ketika disuruh untuk beribadah. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

kesulitan yang dialami orang tua ketika mengajarkan anak agar 

melaksanakan ibadah wajib (sholat 5 waktu) adalah anak malas 

dan selalu beralasan, kurangnya waktu untuk mengawasi anak, 

dan anak sibuk dengan kegiatannya dan tidak menghiraukan 

arahan atau nasehat orang tua ketika disuruh untuk beribadah. 

Pada waktu subuh: anak cenderung sulit bangun. Pada 

waktu dzuhur anak masih berada di lingkup sekolah, pada waktu 

asar anak sibuk dengan kegiatan di luar rumah, pada waktu 
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maghrib anak lebih mudah melaksanakan shalat, pada waktu isya 

anak melaksanakan proses belajar materi sekolah.
43

 

f. Ibadah wajib (sholat 5 waktu) yang sulit atau tidak dilaksanakan 

oleh anak 

 

Grafik 4.12 Ibadah wajib yang sulit atau tidak dilaksanakan oleh anak 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai ibadah wajib (sholat 5 waktu) yang sulit atau tidak 

dilaksanakan oleh anak, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 19 informan menjawab bahwa ibadah wajib (sholat 

5 waktu) yang sulit atau tidak dilaksanakan oleh anak adalah 

sholat subuh. 

2) Sebanyak 2 informan menjawab bahwa ibadah wajib (sholat 

5 waktu) yang sulit atau tidak dilaksanakan oleh anak adalah 

sholat dhuhur. 
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3) Sebanyak 6 informan menjawab bahwa ibadah wajib (sholat 

5 waktu) yang sulit atau tidak dilaksanakan oleh anak adalah 

sholat ashar. 

4) Sebanyak 0 informan menjawab bahwa ibadah wajib (sholat 

5 waktu) yang sulit atau tidak dilaksanakan oleh anak adalah 

sholat maghrib. 

5) Sebanyak 2 informan menjawab bahwa ibadah wajib (sholat 

5 waktu) yang sulit atau tidak dilaksanakan oleh anak adalah 

sholat isya‟. 

6) Sebanyak 5 informan menjawab bahwa tidak ada ibadah 

wajib (sholat 5 waktu) yang sulit atau tidak dilaksanakan oleh 

anak. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

ibadah wajib (sholat 5 waktu) yang sulit atau tidak dilaksanakan 

oleh anak adalah sholat subuh, sholat ashar, sholat dhuhur, dan 

sholat isya‟. 

Anak- anak lebih cenderung melaksanakan sholat 

maghrib secara berjamaah di masjid dari pada empat waktu sholat 

lainya.
44

 

g. Usia anak ketika mulai melaksanakan ibadah wajib (puasa 

ramadhan) 

                                                           
44

Observasi, 18 Juni-10 Juli 2017 



41 
 

 

Grafik 4.13 Usia anak ketika mulai melaksanakan puasa wajib 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai usia anak ketika mulai melaksanakan puasa wajib, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Sebanyak 8% (2 informan) menjawab bahwa usia anak ketika 

mulai melaksanakan puasa wajib adalah saat usia 5 tahun. 

2) Sebanyak 28% (7 informan) menjawab bahwa usia anak 

ketika mulai melaksanakan puasa wajib adalah saat usia 6 

tahun. 

3) Sebanyak 16% (4 informan) menjawab bahwa usia anak 

ketika mulai melaksanakan puasa wajib adalah saat usia 7 

tahun. 

4) Sebanyak 28% (7 informan) menjawab bahwa usia anak 

ketika mulai melaksanakan puasa wajib adalah saat usia 8 

tahun. 

5) Sebanyak 8% (2 informan) menjawab bahwa usia anak ketika 

mulai melaksanakan puasa wajib adalah saat usia 9 tahun. 
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6) Sebanyak 12% (3 informan) menjawab bahwa usia anak 

ketika mulai melaksanakan puasa wajib adalah saat usia 10 

tahun. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

usia anak ketika mulai melaksanakan puasa wajib adalah usia 6 

tahun, 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. 

h. Nilai mata pelajaran Agama Islam anak di sekolah 

 

Grafik 4.14 Nilai mata pelajaran Agama Islam anak di sekolah 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai nilai mata pelajaran Agama Islam anak di sekolah, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 16% (4 informan) menjawab bahwa nilai mata 

pelajaran Agama Islam anak di sekolah sangat baik (A). 
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2) Sebanyak 48% (12 informan) menjawab bahwa nilai mata 

pelajaran Agama Islam anak di sekolah adalah baik (B). 

3) Sebanyak 36% (9 informan) menjawab bahwa nilai mata 

pelajaran Agama Islam anak di sekolah adalah cukup (C). 

4) Sebanyak 0% (0 informan) menjawab bahwa nilai mata 

pelajaran Agama Islam anak di sekolah adalah kurang (D). 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

nilai mata pelajaran Agama Islam anak di sekolah adalah baik 

(B), cukup (C), dan sangat baik (A). 

i. Kegiatan atau Organisasi keagamaan yang diikuti anak 

 

Grafik 4.15 Kegiatan atau organisasi keagamaan yang diikuti anak 

 



44 
 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai kegiatan atau organisasi keagamaan yang diikuti anak, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 24% (6 informan) menjawab bahwa kegiatan atau 

organisasi keagamaan yang diikuti anak adalah Rohis (di 

sekolah). 

2) Sebanyak 40% (10 informan) menjawab bahwa kegiatan atau 

organisasi keagamaan yang diikuti anak adalah Remaja 

Masjid (di masyarakat). 

3) Sebanyak 36% (9 informan) menjawab bahwa tidak ada 

kegiatan atau organisasi keagamaan yang diikuti anak. 

Dari hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

kegiatan atau organisasi keagamaan yang diikuti anak adalah 

Rohis (di sekolah), dan Remaja Masjid (di masyarakat). 

Remaja dikatakan aktif pada saat kegiatan di bulan 

ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya (Nuzulul Qur‟an, 

Halal bihalal, „amil zakat)
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3. Pengaruh profesi terhadap peran orang tua dalam mengembangkan 

religiusitas anak 

a. Lokasi pekerjaan orang tua (merantau atau di lingkungan rumah) 
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Grafik 4.16 Lokasi pekerjaan orang tua (merantau atau di lingkungan 

rumah) 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai lokasi pekerjaan orang tua, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 20% (5 informan) menjawab bahwa lokasi 

pekerjaan orang tua yaitu merantau ke kota atau provinsi lain. 

2) Sebanyak 80% (20 informan) menjawab bahwa lokasi 

pekerjaan orang tua yaitu berada di lingkungan rumah (masih 

di wilayah kota yang sama dengan tempat tinggal). 

Dari hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa lokasi 

pekerjaan orang tua yaitu sebagian besar di lingkungan rumah 

namun ada pula yang merantau. 
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b. Intensitas komunikasi dengan anak 

 

Grafik 4.17 Intensitas komunikasi dengan anak 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai intensitas komunikasi dengan anak, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Sebanyak 80% (20 informan) menjawab bahwa intensitas 

komunikasi dengan anak yaitu setiap hari secara langsung. 

2) Sebanyak 20% (5 informan) menjawab bahwa intensitas 

komunikasi dengan anak yaitu setiap hari namun melalui alat 

komunikasi.  

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

intensitas komunikasi dengan anak adalah setiap hari, namun 

sebagian besar dilakukan secara langsung dan ada yang melalui 
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alat komunikasi. Hal ini dikarenakan lokasi orang tua yang 

berjauhan dengan anak (merantau). 

c. Intensitas berkumpul dengan keluarga 

 

Grafik 4.18 Intensitas berkumpul dengan keluarga 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

intensitas berkumpul dengan keluarga, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 80% (20 informan) menjawab bahwa intensitas 

berkumpul dengan keluarga adalah setiap hari. 

2) Sebanyak 8% (2 informan) menjawab bahwa intensitas 

berkumpul dengan keluarga adalah satu minggu sekali. 

3) Sebanyak 4% (1 informan) menjawab bahwa intensitas 

berkumpul dengan keluarga adalah satu tahun sekali. 

4) Sebanyak 8% (2 informan) menjawab bahwa intensitas 

berkumpul dengan keluarga adalah tidak tentu. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 

intensitas berkumpul dengan keluarga bervariasi, yakni setiap 
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hari, setiap satu minggu sekali, setiap satu tahun sekali, dan tidak 

tentu. 

d. Dampak profesi orang tua terhadap peran dalam mengembangkan 

religiusitas anak 

 

Grafik 4.19 Dampak profesi orang tua terhadap peran dalam 

mengembangkan religiusitas anak 

Berdasarkan hasil grafik di atas, diperoleh data 

mengenai dampak profesi orang tua terhadap peran dalam 

mengembangkan religiusitas anak, yaitu sebagai berikut : 

1) Sebanyak 44% (11 informan) menjawab bahwa dampak 

profesi orang tua terhadap peran dalam mengembangkan 

religiusitas anak adalah tidak ada dampak. 

2) Sebanyak 32% (8 informan) menjawab bahwa dampak 

profesi orang tua terhadap peran dalam mengembangkan 

religiusitas anak adalah dapat mengawasi kegiatan dan 

perilaku anak. 

3) Sebanyak 24% (6 informan) menjawab bahwa dampak 

profesi orang tua terhadap peran dalam mengembangkan 
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religiusitas anak adalah kurangnya waktu dengan anak 

sehingga tidak dapat mengawasi kegiatan dan perilaku anak 

sehari-hari. 

Dari hasil kuesioner di atas, terlihat bahwa dampak 

profesi orang tua terhadap peran dalam mengembangkan 

religiusitas anak adalah tidak ada dampak, dapat mengawasi anak, 

dan kurangnya waktu dengan anak.
46
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