
BAB III 

KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI 

KEISLAMAN KEPADA REMAJA SERTA GAMBARAN  

KELUARGA DI DESA TANJUNG AMAN 

 

A. Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi 

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Tanjung Aman 

Desa Tanjung Aman adalah salah satu desa tertua di kecamatan kotabumi 

Selatan. Desa Tanjung Aman adalah desa yang paling dekat pusat dari ibukota 

kabupaten, dikerenakan banyak kantor-kantor pemerintahan yang yang terletak di 

Desa Tanjung Aman. Pada saat ini desa Tanjung Aman sudah memiliki pecahan desa 

yang bernama desa Tanjung Harapan. Desa Tanjung Aman memiliki batas wilayah 

yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sribasuki, sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Kota Alam, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan, 

dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cempedak
1
. Desa Tanjung memiliki luas 

wilayah 118 ha dengan luas pemukiman 107 ha. Daftar tebel nama-nama Kelapa 

Desa Tanjung Aman 

Tabel 1 
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Nama Kepala Desa Tahun 

KAUSAR 1999 – 2004 

Ulaini Bangsa Raja 2004 – 2009 

Megarani 2009 – 2014 

Hendri Bunant 2014 – Sekarang 
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2. Keadaan Penduduk Di Desa Tanjung Aman 

Potensi sumber daya manusia di desa Tanjung Aman cukup memadahi, dilihat 

dari jumlah penduduk yang berjumlah 12990 orang
2
. Sehinggga bisa dikatakan 

tingkat pendidikan cukup tinggi. Penduduk di desa Tanjung Aman ada yang suku 

sunda, batak, jawa, dan lampung. Mayoritas penduduknya adalah orang bersuku 

lampung, sehingga adat serta kebiasaannya seperti orang lampug pada umumnya. 

Dilihat dari tingkat pendidikannya, mayoritas penduduknya lulusan SMA/sederajat. 

Tabel 2 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

Tidak pernah sekolah  - - 

Pernah SD tetapi tidak tamat 346 335 

Tamat SD/ sederajat 572 410 

Tidak tamat SMP/sederajat 150 125 

Tidak tamat SMA/sederajat 350 140 

Tamat SMP/sederajat 519 615 

Tamat SMA/ sederajat 1232 1414 

Tamat D-1/ sederajat 34 33 

Tamat D-2 43 41 

Tamat D-3 51 46 

Tamat S-1 150 130 

Tamat S-2 15 10 

Tamat S-3 - - 

   

Dilihat dari data diatas tingkat pendidikan tertinggi di Desa Tanjung Aman yaitu 

Tamat S-2 yang berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. 

Dan rata-rata penduduk Desa Tanjung Aman lulusan SMA/sederajat yang berjumlah 
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2646, yang terdiri dari 1232 laki-laki dan 1414 perempuan
3
. Rata-rata pendidikan 

warga di desa ini adalah lulusan SMA sehingga taraf pendidikan masyarakatnya 

cukup tinggi. Walaupun ada beberapa warga yang taraf pendidikannya rendah tetapi 

tidak banyak. 

 

B. Komunikasi keluarga Di Desa Tanjung Aman, Kotabumi  

1. Komunikasi orang tua dengan anak remaja Di Desa Tanjung Aman 

Dalam membangun sebuah hubungan, terkadang kita mendapatkan diri kita 

dalam hubungan-hubungan dimana kita memainkan peran yang mendukung, 

mencoba membantu pertumbuhan dan perubahan orang lain. Seperti hal dalam 

sebuah kelurga orang tua berperan sebagai pendukung untuk anaknya dalam proses 

pertumbuhan dan perubahan. Peran orang tua pembentukan mental anak itu orang tua 

berperan sebagai komunikator yang menyampaikan semua pemahaman yang didapat 

dari pengalaman dan juga berdasarkan tentang nilai-nilai keislaman agar anak remaja 

ini bisa memahami agama islam lebih dalam 

Pak suhdi dia memiliki 2 anak remaja yang pertama 16 tahun duduk dibangku 

SMA dan 13 tahun duduk dibangku SMP, kedua anak pak suhdi ini bergaul dengan 

baik mereka berteman dengan seusianya dari pak suhdi dia berkomunikasi dengan 

anaknya dengan cara bercerita tentang pengalamannya, lalu dia ngajak kedua anak 

remaja nya itu untuk mengaji bersama “mari nak kita mengaji bersama-sama”. Dan 

juga dia memberikan kebebasan pada anaknya untuk memilih tetapi tetap perlu 
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diawasi, pendidikan terakhir pak suhdi dan istrinya yaitu S1, dan mereka pasangan 

yang sibuk karena pekerjaan pak suhdi dan istri adalah pegawai. Tetapi dari 

kesibukan mereka berdua tetap mengawasi anaknya dengan alat telekomunikasi, pak 

suhdi dan istri mendapatkan pengetahuan agamanya dari sekolah, orang tua, media, 

serta buku. Sang anak pun mendapatkan pengetahuan agamanya dari orang tua, 

sekolah, serta privat. Pak Suhdi sangat ketat dalam hal pendidikan agama kepada 

kedua ananya ini, bahkan anaknya mendapatkan pendidikan privat tentang mengaji 

dan pengetahuan agama dari guru privat, menurut sang anak orang tuanya sangat 

ketat dalam hal pendidikan agama, apabila sang anak belum solat maka akan 

dimarahi oleh pak suhdi, dan pak suhdi mengetahui pergaulan sehari-hari anaknya 

karena dia memberika pengawasan yang ketat kepada anaknya, bahkan ketika  

anaknya pergi dengan temannya pak suhdi selalu menanyakan “pergi main kemana? , 

dan sampai jam berapa?”, tak jarang pula pak suhdi selalu menanyakan temannya 

anaknya, “kamu teman anak saya?, rumah kamu diman?, bahkan tidak jarang pak 

suhdi menanyakan nama orang tuanya dan apa pekerjaannya dari orang tua teman 

anaknya itu.
4
  

Komunikasi bisa disebut juga dengan proses pembentukan memahami dan  

berbagi makna. Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang 

mengirim dan menerima pesan yang terdistosi oleh gangguan, terjadinya dalam 

konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan adanya kesempatan untuk umpan 

balik. Pendapat ini mengindikasikan bahwa komunikasi itu merupakan suatu tindakan 
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yang disengaja oleh satu orang atau lebih dam mempunyai pengaruh, itu berarti 

komunikasi terjalin dapat merubah sikap seseorang terhadap pesan yang disampaikan 

orang lain. Dalam konteks ini pendidikan dalam lingkungan keluarga maka 

komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan remaja dapat menimbulkan respon 

tingkah laku anak remaja yang mengikuti perkataan orang tua terhadap suatu 

masalah. 

Komunikasi merupakan suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni 

personal, yang dibagi dengan orang lain, atau pengalihan dari satu orang atau 

kelompok kepada yang lain, terutama dengam menggunakan simbol. Dalam keluarga 

untuk memecahkan masalah diperlukan musyawarah bersama orang tua perlu 

meminta pendapat anak remaja sehingga nantinya dalam mengambil keputusan tidak 

ada yang dirugikan.  

Pak Rudi dia sudah menikah selama 23 tahun mempunyai 4 anak 2 perempuan 2 

laki-laki, anak pertamanya mahasisiwi disalah satu perguruan tinggi di Lampung 

Utara, anak keduanya sekolah SMA kelas 1, anak ketiga sekolah SMP kelas 2, anak 

bungsunya sekolah SD kelas 2. Pak Rudi dan istri bekerja berdagang dipasar atau 

wiraswasta, dia dan istri bekerja dari pagi sampai sore hari, sehingga hanya malam 

hari keluarga mereka dapat berkumpul, ketika malam hari itulah waktu pak Rudi dan 

Istri melakukan komunikasi dengan anak-anaknya, biasanya setalah makan malam 

dia bercerita tentang kegiatannya dalam sehari dipasar, lalu sang anak menanggapi, 

tidak jarang anak dulu yang menceritakan pengalaman yang didapatnya hari itu lalu 

pak Rudi memberikan tanggapan dari sudut pandangnya sebagai orang tua seperti apa 
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yang pengalaman yang didapat hari ini nak?, lalu anaknya akan menceritakan 

pengalamanya dalam sehari setelah itu pak rudi memebrrikan tanggapannya. 

Pendidikan terakhir pak Rudi dan Istrinya sama-sama lulusan SMA, pengetahuan 

agama pak rudi dan istri didapat dari ketika sekolah dulu, dan dari mengikuti 

ceramah-ceramah didesat setempat, pak Rudi biasanya menanamkan pada anaknya 

untuk solat tepat waktu dan khusus anak laki-lakinya wajib solat di Musollah kerena 

rumah Keluarga pak Rudi tidak jauh dari musollah hanya, dan juga sesekali pak Rudi 

mengajak kedua anak laki-laki untuk mengikuti pengajian rutin karena  menurut 

beliau dengan mengikuti pengajian rutin itu anak akan mendapatkan pengetahuan 

tentang agama dari penceramah, selain itu juga alasan beliau mengikutsertakan anak 

laki-lakinya karena pak rudi sadar pengetahuan agama yang dimilikinya hanya 

sedikit, tetapi dia menginginkan anaknya memilki pengetahuan agama yang lebih 

baik dari orang tuanya, pengetahuan agama anaknya didapat dari sekolah, orang tua, 

dan dari cermamah-ceramah keagamaan yang diikuti sang anak.
5
  

Bapak Sopian usia pernikahannya 32 tahun memiliki 4 anak, anak pertamanya 

sudah kerja dan kedua sudah bekerja, anak ketiga mahasiswi disalah satu perguruan 

tinggi du Jogjakarta, anak keempat SMP kelas 2 karena pak Sopian juga menjadi 

pengurus masjid dia mengajak anaknya untuk menjadi Risma di masjid itu, tujuan 

dari pak Sopian mengajak anak untuk menjadi Risma supaya pergaulan dengan 

temannya itu positif, pak Sopian bekerja sebagai guru SMA sedangkan istrinya hanya 

ibu rumah tangga biasa, dalam sehari-hari komunikasi pak Sopian dengan Anaknya 
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sangat terbatas karena kesibukannya, sehingga hanya istrinya yang sering 

berkomunikasi berkomunikasi dengan anaknya bungsunya, sehingga anak bungsunya 

itu lebih dekat dengan ibunya karena intensitas untuk bertemunya lebih sering, 

sedangkan waktu berkomunikasi pak Sopian dengan anaknya hanya di malam hari 

dan waktu libur saja, biasanya bentuk komunikasi yang dibangun pak Sopian dengan 

anaknya itu dalam bentuk perhatian beliau akan mengantarkan anaknya sekolah 

dipagi hari sebelum jalan mengajar, sedangkan istrinya biasanya berkomunikasi 

dengan anaknya seperti mencertikan permasalahan yang dihadapi sang anak seperti 

curhat, sehingga anaknya lebih dekat dengan ibunya. pengetahuan agama yang dapat 

pak Sopian yaitu dari sekolahnya kerena waktu SMA beliau sekolah di MAN dan 

mengambil jurusan agama, sedangkanya istrinya pengetahuan agama yang didapatnya 

dari pondok pesantren, selain itu ibu rumah tangga istri pak sopian mengajar ngaji 

anak-anak dekat rumahnya, pak Sopian mengajarkan anaknya untuk solat lima waktu 

dan harus berjama’ah. Pengetahuan agama yang didpat anaknya dari sekolah, dengan 

mendenganrkan ceramah-ceramah, dan dari kedua orang tuanya, tetapi lebih dominan 

ibunya.
6
   

Ketika orang tua belajar cara mendengar aktif dengan khusus. Orang tua 

memerlukan cara efektif menghadapi tingkah laku anak yang tidak terkontrol. 

Terkadang orang tua melakukan hal-hal fisik yang membuat anak semakin keluar dari 

jalurnya, hal tersebut tidaklah efektif karena akan membuat anak itu tidak mau 
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mendengarkan orang tua. Komunikasi orang tua dengan anak itu, seperti saling 

terbuka satu sama lain, sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi oleh orang tua atau 

sebaliknya. Selain itu juga orang tua perlu mengikutsertakan anak dalam mengambil 

keputusan dalam sebuah keluarga sehingga anak terlatih untuk mengambil keputusan. 

Semua masalah itu sering dibicarakan dalam keluarga supaya anak tahu masalah yang 

dihadapi, tujuannya juga untuk melatih anak dalam menghadapi suatu masalah.  

Pak Wahono usia pernikahannya 16 tahun memiliki 3 anak, anak pertama 

usianya 16 tahun duduk dibangku SMA, anak kedua berusia 12 tahun duduk 

dibangku SMP sedangkan anak ketiga berusia 3 tahun. Pedidikan terakhir pak 

Wahono dan Istri yaitu SMA. Walaupun usianya baru 15 tahun tetapi Preska nama 

anak pertamanya itu, dalam mengambil keputusan di keluarganya pak Wahono juga 

selalu meminta tanggapan dari anaknya, misalnya “Preska Adekkan baru lulus SD 

gimana mau dimasukin ke sekolah yang formal biasa atau yang berlatarbelakang 

agama seperti MTS”, tujuannya untuk melatih anak dalam mengambil suatu 

keputusan. Pola komunikasi kasi yang dilakukan oleh keluarga pak Wahono yaitu 

dngan cara diskusi dengan begitu anak akan terlatih dalam berkomunikasi dengan 

orang yang lebih tua, karena pekerjaan pak Wahono hanya petani sehingga pak 

Wahono lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya, sedangkan istrinya 

bekerja sebagai PNS dilingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota sehingga waktunya 

tidak begitu banyak untuk berkomunikasi dengan anaknya. Keluarga pak Wahono 

biasanya melakukan komunikasi dengan anak-anaknya pada malam hari setelah 

makan makan ketika anaknya sedang mengerjakan tugas dari sekolahnya pak 
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Wahono dan Istri membimbing aanaknya seperti “apa ada tugas dari sekolah nak, ayo 

bapak ama ibu ajarin” ketika saling berinteraksi maka terjadilah proses komunikasi 

antara orang tua dengan anak. Pengetahuan agama pak Wahono dan Istri didapat dari 

sekolahnya dulu selain itu dari menonton TV acara siraman rohani dan dari mengikuti 

ceramah-ceramah pengajian rutin, biasanya pak Wahono dan Istri akan mengajak 

anaknya untuk solat berjama’ah setelah itu mengajak anaknya untuk mengaji 

bersama. Pengetahuan agama yang anaknya dapat dari sekolah, mengaji di Mesjid, 

dan dari kedua orang tuanya.
7
  

Sudah barang tentu tujuan utama kebanyakan orang tua seharusnya adalah 

membantu anak remaja untuk secara bertahap mengembangkan pola pikir yaitu 

dengan cara membangun komunikasi keluarga yang harmonis. Kurangnya 

penanaman nilai-nilai keislaman pada anak remaja salah satunya akan menimbulkan 

kenakalan remja. Masalah kenakalan ini disebabkan tidak harmonisnya komunikasi 

orang tua dengan anak. kurangnya pemahaman tentang agama itu disebabkan orang 

tua yang kurang peran orang tua dalam mengajak atau mengajarkan anak tentang 

agama islam itu sendiri. Orang tua perlu untuk menanamkan nilai-nilai kesilaman 

kepada anak agar nantinya anak memiliki pengetahuan tentang agama dan juga 

berguna untuk membentengi anak dalam bergaul dengan temannya sehingga tidak 

mudah terpengaruh terhadap prilaku negatif.  
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Bapak Fauzi usia pernikahannya 35 tahun mempunyai 4 anak 1 orang putri 3 

orang, putra ke-4 masih berusia 16 tahun dan duduk dibangku SMA, sedangkan 3 

anaknya yang lain sudah bekerja. Ketika ada pengajian bapak-bapak dia selalu 

mengajak anaknya untuk mengikuti pengajian juga di Musollah, karena dari 

pengajian itu akan ada ceramah sehingga dapat menambah wawasan anaknya untuk 

lebih mengetahui tentang nilai-nilai agama. Pak Fauzi adalah seorang pensiunan PNS 

dan Istrinya ibu rumah tangga biasa, mereka berdua lulusan SMA. Karena pak Fauzi 

tidak bekerja lagi sehingga banyak waktu luangnya dirumah, dia memberikan 

pengawasan pada putra bungsunya itu ketika anaknya pulang terlambat dia akan 

bertanya dengan anaknya “dari mana nak, kenapa pulangnya telat?” dia akan 

memberikan pengawasan dan perhatian pada anakya itu, hal ini adalah pola 

komunikasi yang dibangun pak Fauzi dengan anaknya. Pengetahuna agama yang 

didapat oleh pak Fauzi dan Istri dari orang tuanya dulu, sekolah, serta ceramah-

ceramah biasa, sedangkan pengetahuan agama yang didapat anaknya yaitu dari 

sekolah kerana sekolahnya dari MAN dan mengambil jurusan agama, dari mengikuti 

kegiatan Risma, dan dari kedua orang tuanya yaitu pak Fauzi dan Istri.
8
  

Komunikasi yang berjalan dengan baik antara orang tua dengan anak akan 

melatih anak dalam berbicara sehingga anak mampu berkomunikasi dengan orang 

lain dengan baik dan sopan. Dalam rumah tangga komunikasi memegang peran 

penting dalam memberikan doktrin kepada anak. namun perlu diketahui bahwa 

komunikasi dalam penggunaan  yang paling tetap sasaran merupakan sesuatu yang 
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perlu dikaji. Karena komunikasi amat esensial dalam membentuk pola pikir , prilaku, 

dan perkembangan anak. Prinsip dasar komunikasi dalam keluarga ini dimaksut 

sebagai landasan dasar yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam mewujudkan 

menanamkan nilai-nilai keislaman. 

Bapak Abriwan usia pernikahannya 30 tahun mamiliki 3 orang anak, anak 

pertamanya sudah bekerja, anak keduanya seorang Mahasiswa disalah satu perguruan 

tinggi di Lampung, dan anak ke-3 berusia 14 tahun duduk dibangku SMP, pak 

Abriwan dan istrinya lulusan SMA, dan pekerjaan Pak Abriwan adalah petani dan 

Istrinya ibu rumah tangga, dalam membangun komunikasi dengan anaknya pak 

Abriwan memberikan perhatian pada anaknya itu dengan bertanya “sudah solat 

belum na, kalau belum solat karena solat itu wajib kalau tidak solat maka kita akan 

mendapatkan dosa, ketika dosa-dosa kita banyak maka akan masuk neraka, kalau mau 

masuk surga solat lima waktu diawal dan rajin membaca Al-Qur’an” baliau akan 

memberika  pemahaman yang sederhana seperti itu pada anaknya agar anaknya 

mudah memahami, pengetahuan agama yang didapat oleh pak Abriwan dan Istri yaitu 

dari mendengarkan ceramah baik secara langsung atau melalui media TV dan ilmu 

agama yang didapat pada masa sekolah dulu, sedangkan anak mendapatkan ilmu 

agama selain dari sekolah dari guru-guru ngaji di Mesjid dan dari kedua orang 

tuanya. selain itu juga beliau selalu menanyakan pendapat anaknya dalam 

menyelesaikan suatu masalah didalam keluarga.
9
  

                                                           
9
 Wawancara dengan Bpk. Abriwan pada Tanggal 27-05-2016 di Desa Tanjung Aman, 

kotabumi.  



55 
 

Berkomunikasi dalam keluarga antara orang tua dengan anak remaja itu haruslah 

seimbang, walaupun orang tua harus lebih dominan dari anak, tujuannya agar dalam 

setiap mengambil keputusan tidak ada yang dirugikan.Sebab apabila keputusan itu 

tidak sesuai atau anak remaja ini tidak bisa menerima maka akan timbul konflik 

antara orang tua dengan anak remaja. Maka diperlukan orang tua yang mampu 

menyeimbangkan dalam membangun komunikasi yang harmonis antara orang tua 

dengan remaja, dan juga mampu menjelaskan dengan baik maksud atau tujuan orang 

tua mengambil suatu keputusan sehingga anak remaja tidak merasa dirugikan.  

Bapak Ansori usia pernikahannya sudah 16 tahun dikaruniai 1 orang putra dan 2 

orang putri, Putri pertama bapak Ansori berusia 15 tahun dan sedang duduk dibangku 

SMA atau pondok pesantren, sedangkan anak keduanya berusia 13 tahun duduk 

dibanngku SMP, dan anak ketiganya berusia 8 tahun duduk dibangku SD. ketika 

anaknya mempunyai masalah pak Ansori bersedia menjadi teman bercerita anak lalu 

dari masalah yang diceritakan oleh anaknya dia memberikan nasehat dan juga 

memberikan pengarahan pada anak-anaknya itu, biasanya waktu dia bercerita dengan 

anaknya pada malam hari karena pagi sampai sore hari pan Ansori bekerja sebagai 

PNS sedangkan Istrinya ibu rumah tangga, tetapi walaupun sibuk pak Ansori akan 

berkomunikasi melalui alat komunikasi atau Hp, dengan menanyakan keberadaan 

anak-anaknya dengan begitu dia tetap mamapu memberikan perhatian dan juga 

pengawasan pada anaknya. Pengetahuan agama yang didapat pak Ansori dan Istrinya 

dari masa sekolah dulu, medengarkan ceramah langsung maupun tidak langsung, atau 

melalui media-media eletronik. Pedidikan terkahri pak Ansori sarjana, sedangkan 



56 
 

istrinya SMA, tetapi pendidikan agama yang didapat dari keduanya sama-sama dari 

pondok pesantren karena pak Ansori dan istri dulu pernah sekolah dipondok 

pesantren. Sehingga ilmu yang didapat ditularkan kepada ketiga anaknya, mereke 

terbiasa untuk solat berjama’ah terutama pada saat solat subuh dan magrib. 

Pengetahuan agama yang didapat anak-anaknya dari sekolah dan kedua orang tuanya, 

mereka diajarkan untuk solat berjama’ah di awal waktu dan setelah solat berjama’ah 

dilajutkan dengan mengaji bersama.
10

  

Apabila anak memiliki masalah orang tua perlu menjadi pendengar aktif. 

Mendengar aktif paling baik digunakan bila anak remaja mempunyai masalah. 

Umumnya orang tua akan memperhatikan situasi ini, karena mereka akan 

mendengarkan anak remaja mengungkapkan perasaannya. Dalam hidupnya semua 

anak remaja pernah mengalami situasi yang mengecewakan dan menyakitkan 

masalah ini bisa timbul akibat lingkungan sekitar. Remaja yang mendapatkan bantuan 

untuk mengatasi masalah-masalah itu dapat mempertahankan kesehatan 

psikologisnya dan merasa lebih kuat dan percaya diri. Remaja yang tidak 

memperoleh bantuan dari orang tua, akan mengidap masalah emosional dan akan 

terus berkembang. Karena itu orang tua perlu memposisikan dirinya sehingga anak 

bisa dikontrol.  

Orang tua harus menjadi pendengar aktif apabila anak remaja sedang 

menyampaikan perasaannya. Mendengar aktif merupakan cara yang baik puntuk 
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membantu anak menyelesaikan masalahnya. Dengan menjadi orang tua yang 

pendengar aktif maka dari apa yang disampaikan anak orang tua bisa memberikan 

solusi dalam memecahkan masalahnya. Disinah peran orang tua dengan 

pengalamannya dibutuhkan dalam memberikan solusi kepada anak yang sedang 

mengalami suatu permasalahan. 

Dalam memberikan solusi pada anak peran orang tua sangat besar karena solusi 

yang diberikan kepada anak itu harus yang baik namun selain solusi yang baik perlu 

juga cara penyampaiannya harus baik juga karena apabila cara penyampaiannya 

kurang baik maka solusi yang diberikan kepada anak remaja dalam menghadapi 

masalahnya akan tidak memuaskan. Dalam hal ini orang tua harus memahami benar 

prilaku anak remaja agar pesan yang disampaikan orang tua kepada anak remaja bisa 

dipahami sehingga komunikasi antara orang tua dengan anaknya akan harmonis.  

Bapak Wagino usia pernikahannya 27 tahun memiliki 3 anak pertamnnya sudah 

kerja, anak keduanya seolah disalah satu perguruan tinggi di lampung, anak ketika 

dari bapak Wagino ini duduk dibangku SMA, pendidikan terakhir beliau dan snag 

Istri adalah SMA pak wagino bekerja sebagai Pegawai Swasta dan istrinya ibu rumah 

tangga. dalam memberikan solusi pada anaknya ini pak Wagino selalu menggunakan 

bahasa yang halus, fakor ini didukung oleh pak Wagino asli orang  jawa yogyakarta 

karena orang yang sukunya jawa itu biasanya berbahasa yang halus, jadi dalam setiap 

memberikan nasehat pak wagino selalu menggunakan bahasa yang halus dan juga 

tegas. Dalam menanamkan nilai agama pada anaknya pak Wagino dengan cara yang 

halus yaitu mengajak anaknya untuk solat berjama’ah di mesjid, lalu mengajak 
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anaknya untuk mengaji bersama, sehingga dengan terbiasa anaknya sekarang menjadi 

salah satu anggota Risma di Mesjid, awalnya hanya hanya mengikuti kegiatan di 

mesjid lalu diikutkan menjadi anggota Risma. Pendidikan agama yang didapat beliau 

dan istri yaitu dari sekolah dan orang tuanya dulu karena orang tua pak Wagino dan 

istrinya dulu adalah seorang da’i didaerahnya, lalu dia menularkan ilmu yang 

didapatnya itu kepada anaknya, selain dari sekolah pendidikan agama sang anak 

didapat dari kedua orang tuanya dan dari ceramah.
11

 

Dalam agama islam peran orang tua harus dihormati oleh anaknya. Setiap 

perintah orang tua itu harus dikerjakan. Dimana orang tua pasti mengenginginkan 

anaknya untuk menjadi lebih baik dari orang tua dengan memberikan pemahaman 

motivasi agar anak menjadi lebih baik. Pemahaman dan motivasi itu disampaikan 

melalui lisan dan perhatian. Lisan dan perhatian orang tua itu adalah cara komunikasi 

orang tua kepada anak remaja, supaya apa yang pesan yang disamapaikan orang tua 

itu bisa dimengerti oleh anak, tujuannya agar anak itu menjadi elajlebih baik dari 

orang tua.  

Bapak Ismail usia pernikahannya dengan istrinya 23 tahun, pak Ismail asli orang 

kotabumi memiliki 4 orang anak, anak pertama dan kedua sekolah disalah satu 

pergururan tinggi di lampung, anak ketiga duduk dibangku SMP sedangkan anak 

bungsunya baru 4 tahun. setiap hari pak Ismail selalu memberikan motivasi agar 

anaknya semangat belajar dan mendapatkan nilai yang baik, dan juga pak Ismail ini 
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selalu mengantar anaknya kesekolah itu adalah bentuk perhatian orang tua pada 

anaknya, itu adalah cara-cara berkomunikasi yang dibangun oleh pak Ismail dengan 

anaknya. Pendidikan terakhir pak Ismail dan Istri yaitu SMA, tetapi pak Ismail 

pernah sekolah dipondok pesantren dan juga terkenal sebagai guru ngaji. Ilmu agama 

yang didapat oleh pak Ismail diterapkan kepada 4 anaknya, tujuannya agar anaknya 

bisa lebih memahami tentang ilu agama yang lebih baik lagi. Sementara ilmu agama 

yang didapat ketiga anaknya dari sekolah dan kedua orang tuanya. pak Ismail selalu 

mengjarkan pada anknaya untuk solat lima waktu dan tepat waktu, ketika anaknya 

tidak solat maka akan mendapatkan hukuman cara-cara seperti ini didapatnya dari 

pondok pesantren dulu. Pekerjaan pak Ismail adalah pegawai dan Istrinya Ibu rumah 

tangga.
12

 

Selain motivasi anak juga membutuhkan nasehat, nasehat itu bertujuan agar 

keputusan yang diambil oleh anak tidak keluar dari jalur yang baik. Dalam 

menyampai sebuah nasehat kepada anak itu tidak perlu dengan cara yang keras 

karena cara yang keras itu akan membuat anak menjadi membangkang, tidak juga 

lembut karena akan membuat anak menjadi manja, cara yang baik dalam 

berkomunikasi dengan anak remaja itu dengan tegas supaya nasehat yang diberikan 

itu tidak disepelekan oleh anak jadi anak merasa takut untuk melakukan hal-hal yang 

buruk.  
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Bapak Murji usia pernikahannya 25 memiliki 4 orang anak, anak tertua dan 

kedua sudah kuliah disalaah satu universitas di Bandung anak ketiga berusia 13 tahun 

duduk dibangku SMP, anak keempat berusia 10 duduk dibangku SD, pak Murji 

bekerja sebagai pegawai swasta sedangkan istrinya PNS. Beliau selalu memberikan 

nasehat dengan kata yang tegas, seperti “jangan lakukan hal itu lagi kalau masih 

melakukannya nanti bapak hukum” ketika anak mengulangi hal itu lagi langsung 

dihukum tujuannya agar tahu bahwa hukuman itu bukan hanya ucapan saja, selain itu 

juga pak Murji selalu memebrikan perhataian kepada anaknya, seperti menganatar 

anaknya sekolah sebelum bekerja, dan ketika malam hari waktu untuk berkumpul 

dengan keluarganya ketika berkumpul disitulah pak Murji berkomunikasi dengan 

anak-anaknya. Dalam menanamkan nilai keislaman pada anaknya dia tidak lupa 

untuk menanyakan kepada anakanya “sudah solat nak?, solat itu perintah Allah SWT 

kalau tidak kita kerjakan makan akan mendapatkan dosa” pak Murji akan 

memberikan penjelasanyang mudah untuk dipahami tetapi tetap tegas, apabila 

anaknya tidak solat dia akan memberikan hukuman. Pengetahuan agama yang didapat 

pak Murji dan Istrinya didapat dari pondok pesantren dulu, karena mereka pernah 

lama sekolah dipondok pesantren, sehingga ilmunya diterapkan kepada anaknya. 

Anak-anak selalu melakukan apa yang diperintahkannya oleh pak Murji dan Istri 

seperti  untuk solat kalau tidak solat maka sang anak akan mendapaatkan hukuman 

seperti membersihkan rumah sendiri, “walaupun ayah memberikan perintahnya 

dengan cara yang biasa tetapi kalau tidak kita kerjakan maka dia benar-benar 

memberikan hukuman, sehingga kami takut kalau tidak mengerjakan perintahnya ini” 
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dengan cara seperti itu pak Murji menanamkan nilai agama pada anak-anaknya, 

sehingga anaknya mendapat ilmu agama yang cukup baik dari kedua orang tuanya, 

dan juga dari guru-guru disekolah.
13

 

  

2. Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-nilai Keislaman Kepada 

Remaja Di Desa Tanjung Aman Kotabumi 

Orang tua berperan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada remaja, 

karena orang tua berfungsi sebagai orang yang lebih berpengalaman. Dengan 

pengalaman itu orang tua berperan terhadap perkembangan anaknya. Orang tua perlu 

sekali menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak remaja, dalam menanamkan 

nilai-nilai keislaman pada remaja orang tua perlu memberikan contoh dan juga 

menasehati, karena dengan menasehati itu lebih menyentuh hati sianak.  

Dalam menanamkan nilai agama pada anaknya  bapak Sopian selain bertanya 

“sudah solat nak ?” dia juga meberikan contoh juga seperti dia solat dimasjid lalu 

setelah solat dia membaca Al-Qur’an dengan begitu anak tahu bahwa bapaknya 

bukan cuma memberi perintah saja tapi dia sebagai orang tua melakukannya juga, 

menurutnya dengan memberikan contoh langsung maka sang anak akan mengerti 

seperti “bapak aja ngaji kalau saya gak ngaji nanti saya dimarahi”.
14

  

Telah diakui bahwa kepribadian Rasulullah SAW sesungguhnya bukan hanya 

sebagai teladan buat suatu masa, satu generasi, satu bangsa, atau satu golongan 
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 Wawancara dengan Bpk. Murji pada Tanggal 10-06-2016 di Desa Tanjung Aman, 

Kotabumi.  
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tertentu tetapi untuk semua umat manusia. Pendidikan dengan keteladan Rasul itu 

akan membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Orang tua berperan sebagai 

pengarah anaknya kearah yang baik, sehingga anak tidak terjerumus pada prilaku 

yang negatif. 

bapak Ismail setelah solat berjama’ah dengan anaknya dia juga menceritakan 

kisah-kisah yang menggambakan kepibadian rasul seperti kisah “ketika rasul 

dicemooh banyak orang rasul tidak membalasnya tetapi ketika orang yang 

mencemooh rasul sedang mengalami kesulitan rasul langsung menolongnya”, dengan 

cerita itu anak akan menyadari bahwa kejahatn tidak boleh dibalas dengan kejahatan 

pula. Karena latar belakang ilmu agama yang didapat pak Ismail dari pondok 

pesantren sehingga dia lebih sering menceritahan kisah-kisah sahabat-sahabat Rasul 

dalam menanamkan nilai agama pada anaknya atau dari fenomena yang terjadi 

disekitar misalnya ada kejadian pemerkosaan pak Ismail akan memberikan nasehat 

kepada anaknya terutama yang perempuan seperti “wanita itu wajib menutup 

auratnya karena apabila tidak titutup itu akan mengundang laki-laki untuk melakukan 

zina” hal-hal seperti itu yang dilakukan pak Ismail dalam menanamkan niali 

keislaman pada anak-anaknya.
15

 

Dalam proses menanamkan nilai-nilai keislaman orang dapat dilakukan secara 

langsung yaitu tatap muka langsung sehingga orang tua bisa mengetahui secara 

langsung respon dari anak. proses belajar yang seperti ini tidak dijumpai dalam 
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pendidikan formal, cara seperti ini didapat dalam lingkungan keluarga. Dengan 

proses seperti itu juga tidak dengan satu atau dua kali saja, tetapi harus terus menerus 

atau berkesinambungan jadi anak akan terus belajar dan akan semakin dalam 

pemahanan anak remaja dalam urusan agama.  

Bapak Wahono  dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anaknya dia 

mengajarkan tentang akhlak yang baik seperti ketika ada orang kesusahan dan butuh 

pertolongan jangan sungkan-sungkan untuk menolongnya, lalu dia juga selalu 

memerintahkan anaknya untuk solat tepat waktu, seperti “azan nak ayo solat ke 

mesjid” berhubung mesjidnya dekat dengan rumah, dia juga menggunakan bahasa 

yang tegas dan mudah untuk dipahami.
16

  

Dalam kehidupan berkeluarga pendidikan tentang agama itu sangat diperlukan, 

dalam hal ini orang tua berperan dalam membentuk kepribadian anak yang sesuai 

dengan syariat islam. Secara umum pendidikan tentang agama akan berpengaruh 

dalam kehidupan anak terutama remaja. Karena agama mengajarkan bagaimana cara 

bersosialisasi dengan orang yang lebih tua atau yang umurnya sama. Pengaruh nilai-

nilai keislaman pada anak remaja sangat besar, karena akan meningkatkan nilai 

akhlak anak remaja. Akhlak adalah faktor yang mengukur kadar keimanan seseorang, 

apabila akhlak remaja tersebut baik maka akan baik pula keimanannya, sehingga akan 

menciptakan generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan agama 
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Penanaman keyakinan terhadap tuhan hanya bisa dilakukan melalui proses 

pendidikan didalam keluarga. Pendidikan agama merupakan kebutuhan manusia, 

karena sebagai manusia dilahirkan dengan menbawa potensi dalam dirinya. Didalam 

agama terdapat nilai-nilai tentang bermasyarakat dan kebudayaan, atau dengan 

katalain bahwa pendidikan agama dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban 

bangsa yang dikembangkan atas dasar pendangan hidup itu sendiri. 

Pendidikan agama akan bermanfaat bagi anak remaja karena bukan hanya 

sebagai pendidikan atau bekal saja dengan seperti itu remaja itu nantinya akan 

mengajarkan pada generasi selanjutnya, sehingga ajaran agama tidak akan putus 

hanya sebatas di remaja tersebut. Pendidikan itu sangat penting untuk perkembangan 

mental anak remaja dengan begitu anak akan mudah memahami fenomena yang 

terjadi di masyarakat sekitar. 

Bapak Ansori dalam menanamkan nilai-nilai agama pada putrinya dia 

mengarahkan putrinya untuk masuk ke sekolah yang berlatarbelakang agamanya kuat 

seperti pondok pesantren, bukannya dia tidak percaya dengan sekolah formal biasa 

tetapi dia menginginkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama yang cukup, 

apabila di sekolah formal biasa pelajaran agama islam itu hanya seminggu sekali 

tetapi dengan dipondok pesantren pelajaran agama yang didapatnya lebihnya dari 

sekolah formal biasa, dan juga anaknya mau sehingga tidak sulit untuk 

mengarahkanya ke pondok pesantren.
17
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Dalam menanamkan nilai keislaman dipengaruhi oleh bagaimana cara orang tua 

mendidik anaknya itu sendiri. Peran orang tua dalam membentuk akhlak anak remaja 

itu sangatlah besar, karena dengan akhlak yang baik itu anak remaja akan menjadi 

remaja yang berprilaku sesuai dengan syariat islam. Untuk zaman modern ini 

pendidikan agama sangat kurang, seharusnya pendidikan agama itu ditingkatkan agar 

generasi muda yang sekarang ini tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, 

yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang islam yang mendalam dan terus 

menerus tujuanya supaya remaja tidak terjerumus pada prilaku yang negatif.  

Bapak suhdi dalam menanamkan nilai agama pada anaknya dia akan terus 

menerus mengingatkan untuk solat berjama’ah dan mengaji, karena dengan terus 

menerus maka anak akan terbiasa kalau hanya sesekali maka anak akan mudah 

melupakannya, jadi setiap pak Suhdi solat dia akan mengajak dan mengingatkannya 

walaupun itu lewat Hp dia akan menelpon anaknya.
18

 

Dalam menamamkan nilai-nilai keislaman pada anak harus terus menerus atau 

berkesinambungan agar anak tidak lupa dan juga, remaja itu rentan dengan 

pemahaman yang baru sehingga mudah untuk dipengaruhi, untuk itu sebagai orang 

tua diperlukan kontrol yang baik pada anak remaja dan juga dengan memberi contoh 

yang baik pada anak akan mudah dipahami.  

Bapak Rudi dalam menanamkan nilai keislaman pada ananya dia memberikan 

perhatian dia akan bertanya pada anaknya “sudah solat belum” walaupun sang anak 
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sedang ada diluar rumah dan “sedang dengan siapa” hal-hal itu tujuannya untuk 

mengawasi anak walaupun anak tidak ada dirumah atau orang tua yang tidak ada 

dirumah.
19

 Terkadang anak remaja yang sudah baik akhlaknya masih bisa 

dipengaruhi oleh hal-hal yang baru karena dengan kemajuan zaman yang sekarang 

dengan mudah informasi didapat, mudah pula hal-hal buruk tersebar karena 

kecanggihan alat informasi itu sendiri. 

Kemajuan zaman yang sekarang ini memang ada dampak positifnya tetapi ada 

juga dampak negatif, maka dari itu untuk mengurangi dampak negatif pada anak 

remaja diperlukan peran orang tua dalam memberikan pemahaman tentang agama, 

karena yang namanya kemajuan zaman itu tidak bisa dicegah, orang tua tidak bisa 

mencegah anak remaja untuk tidak menggunakan alat telekomunikasi. Karena dengan 

melarang anak untuk tidak menggunaka alat telekomunikasi yang sekarang ini akan 

menimbulkan masalah baru yaitu anak remaja akan membangkang sehingga anak 

akan melakukan hal-hal yang buruk, untuk itu dengan pemahaman agama yang dalam 

anak remaja akan mengerti betul mana yang baik untuknya dan mana yang buruk 

untuknya.  

Bapak Abriwan salah satu anaknya masih dalam usia remaja, beliua melakukan 

pengawasan pada anak ketiganya itu dengan cara tidak memberikannya alat 

telekomunikasi tetapi bukan berarti tidak menggunakan sama sekali, “ anak bisa 

menggunakan HP yang saya punya atau kakaknya” tujuannya untuk membatasi anak 
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agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif, selait itu juga pak Abriwan selalu 

menceritakan pengalaman dalam kehidupannya seperti “dulu bapak waktu kecil kalau 

tidak solat dan ngaji langsung dipukul ama nenek”, dan juga menceritakan kisah 

sahabat-sahabat Rasul.
20

  

Karena rasa ingin tahu anak apalagi usia remaja itu sedang tinggi-tingginya maka 

dari itu orang tua berperan untuk mengontrol rasa ingin tahu anak remaja. Selain 

sebagai pengontrol pada anak remaja, orang tua juga perlu membiasakan anak pada 

hal-hal yang positif seperti mengajak solat berjamaah menceritakan kisah-kisah rasul 

pada anak remaja itu juga akan berdampak baik pada anak remaja. Terlebih lagi 

orang tua memberikan kegiatan yang baik pada anaknya dengan cara mengikut 

sertakan anak pada kegiatan pengajian, risma atau remaja masjid dengan begitu anak 

akan disibuk dengan hal-hal yang positif diluar dari kegiatan sekolah dan bimbel. 

Akan tetapi tetap orang tua harus memberikan hiburan agar anak remaja ini tidak 

jenuh dengan kesibukannya itu, karena dengan memberikan ruang untuk anak remaja 

bersosialisasi dengan lingkunganya. Bapak Fauzi dalam menjalankan perannya 

sebagai orang tua dia mengontrol anaknya dengan cara memberikan perhatian seperti 

“udah solat belum nak ?”, “sudah mengaji belum nak ?” dia menanamkan nilai agama 

pada anaknya dalam bentuk perhatian.
21
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Fenomena yang terjadi di masyarakat itu akan menjadi pelajaran bagi anak 

remaja, sehingga anak remaja tidak hanya mendapatkan pendidikan agama dirumah 

atau disekolah saja, tetapi lingkungan masyarakat juga berperan dalam memberikan 

pemahan, lalu anak dapat menerapkan ilmu yang didapatnya dari guru dan orang tua 

dan juga anak remaja akan mudah membandingan mana yang baik dan buruk dari 

fenomena sosial disekitarnya.  

Bapak Murji dalam menjalankan perannya sebagai orang tua dia mendodrong 

anaknya untuk mengikuti kegiatan Risma di mesjid agar ilmu agamanya tidak hanya 

didapat di sekolah dan dirumah tetapi di dapat juga dari lingkungan sekitar, biasanya 

Risma itu akan malakukan perkumpulan dengan anggota dan tokoh agama atau da’i 

dari seringnya perkumpulan dengan risma itu dia akan mendapat nilai agama dari 

tokoh agama setempat.
22

  

Bapak Wagino perannya dalam menanamkan nilai agama pada anaknya dia tidak 

hanya menggunakan perkataan tetapi beliau lebih suka mengajak dan memberikan 

contoh langsung pada anaknya, “Ayo nak solat di masjid bapak aja solatnya di 

mesjid, dan juga tetap waktu” dia lebih suka menjadikan dirinya contoh langsung 

pada anaknya, dengan melihat langsung anak ini mau tidak mau akan mengikuti dan 

lama kelamaan akan terbiasa.
23
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Membiasakan anak pada hal-hal yang positif dan baik akan membuat anak 

menjadi lebih baik sehinggah anak akan mudah diarahkan. Dengan memberikan 

pemahaman tentang nilai-nilai keislaman akan meningkatkan akhlak anak remja itu 

sendiri karena dalam agama islam memerintahkan orang tua untuk mendidik anak 

dengan baik dan harus sesuai dengan syariat islam itulah yang dinamakan anak yang 

soleh dia taat pada perintah Allah SWT dan juga patuh pada orang tuanya sehingga 

dengan begitu nantinya generasi pemuda akan mampu menjalankan perintah sebagai 

Khalifah yang baik, dan insyaallah akan baik pula akhlak dan juga pemahaman 

tentang agamanya akan semakin bagus, sehingga mamapu menghadapi msalah-

masalah dalam kehidupan dengan baik.    


