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ABSTRAK 

 

POLA ASUH ORANG TUA YANG BEKERJA DALAM  

MEMBENTUK JIWA KEAGAMAAN ANAK  

(Studi di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang 

Kota Bandar Lampung) 
 

Oleh 

 

MONALISA 

 
 

Orang tua mempunyai fungsi sosial, ekonomi, edukatif dan religi dalam rangka 

membentuk jiwa keagamaan anak. Sebagai pendidik yang pertama dan utama, sudah 

seharusnya para orang tua memberikan pendampingan dan dorongan baik secara finansial, 

material maupun spiritual terhadap semua aktivitas anak agar mereka tumbuh menjadi anak 

yang memiliki jiwa keagamaan yang baik. Rumusan masalah yang diajukan adalah 

"Bagaimanakah pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan anak 

di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung? Apakah faktor yang 

mempengaruhi pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan anak 

di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung?. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui pola asuh orang tua yang bekerja dan faktor yang mempengaruhi 

dalam membentuk jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung?. Penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang 

berlangsung secara simultan dengan proses pengumpulan data, dengan alur tahapan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Alat pengumpul data 

yaitu metode observasi, interview  dan dokumentasi  

Temuan penelitian ini bahwa pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk 

jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung 

dilakukan dalam bentuk tiga pola asuh yaitu : pertama pola asuh demokratik yaitu anak 

diberi kesempatan untuk tidak tergantung kepada orang tua dan diberi kesempatan untuk 

memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Kedua  pola asuh permisif yaitu orang tua 

memberikan kelonggaran dan tidak terlalu mengekang dan membatasi anak untuk 

melakukan yang dikehendaki namun tetap dalam kontrol dan pengawasan orang tua dan 

ketiga pola asuh otoriter yaitu pola asuh kepada anak dengan membuat aturan-aturan yang 

ketat sehingga anak melaksanakan perintah atau tugas dari orang tua atas dasar takut 

memperoleh hukuman dari orang tuanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola 

asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata 

Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung  adalah (a) tingkat usia anak yang 

sedang mengalami masa pubertas. (b) Lingkungan keluarga yang berdampak terhadap 

perilaku anak, (d) Lingkungan pergaulan anak yang kurang terkontrol dan (e) Lemahnya 

kontrol dan sanki dari masyarakat dan aparat terkait sehingga tidak membuat jera para 

pelaku tindakan yang menyimpang tersebut. 

 

Kata kunci : pola asuh orang tua yang bekerja, jiwa keagamaan anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul  

skripsi  "Pola Asuh Orang Tua yang Bekerja dalam Membentuk Jiwa Keagamaan 

Anak (Studi di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung)”, terlebih dahulu perlu dijelaskan kalimat-kalimat judul yaitu sebagai 

berikut : 

Pola Asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata pola memiliki arti sistem, teknik, cara kerja dan bentuk 

(struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga (merawat, 

mendidik, mengawasi, melindungi) anak kecil dan membimbing (membantu, 

melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.
1
 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa pola asuh adalah sistem, 

cara kerja atau bentuk dalam upaya menjaga, merawat, mendidik dan membimbing 

anak kecil supaya dapat berdiri sendiri. 

Orang tua adalah “ayah dan ibu yang dijadikan sebagai pusat kehidupan 

rohani anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan dunia luar, maka setiap 

                                                 
1
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English 

Press, 1992), h. 1187.  



 2 

reaksi dan emosi anak serta pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh 

sikapnya terhadap anak dipermulaan hidupnya dahulu".
2
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa orang tua adalah pihak 

yang memegang peranan penting dalam mendidik anak, orang tua adalah orang 

yang pertama dikenal anak dan sekaligus menyatakan diri sebagai manusia sosial. 

Hal ini disebabkan pertama kali anak bergaul adalah dengan orang tuanya. 

Jiwa keagamaan terdiri dari dua kata yaitu jiwa dan agama. Jiwa memiliki 

arti yang sama dengan roh yaitu sesuatu yang menjadikan manusia hidup dan 

bergerak, merasakan berbagai rasa, berakhlak serta berkepribadian. Sehingga 

dengan roh manusia dapat mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya dan 

mencapai ilmu yang bermacam-macam.
3
 Sedangkan agama adalah peraturan atau 

undang-undang Illahi yang disampaikan melalui Nabi dan Rosul-Nya untuk 

mengatur hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia dan 

akhirat.
4
 

Berdasarkan pengertian tentang jiwa dan agama tersebut, dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan jiwa keagamaan merupakan suatu kekuatan batin, 

daya dan kesanggupan dalam jasad manusia yang menurut para ahli Ilmu Jiwa 

Agama, kekuatan tersebut bersarang pada akal, kemauan dan perasaan. 

                                                 
2
Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta  : Bulan Bintang, 1993), h. 38. 

3
Muhaimin dan Abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka  

Dasar Operasionalnya, (Bandung: Triganda Karya, 2003), edisi revisi kedua, h. 35 
4
Muslim, dkk., Bunga Rampai, Moral dan Koqnisi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2003), cetakan 

ke-3, h. 209 
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Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan 

pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
5
 

Pendapat lain menyatakan bahwa anak merupakan makhluk yang dhaif dan 

mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan 

melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia 

dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi 

seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut 

tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab 

dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa 

mendatang.
6
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diperjelas bahwa anak yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun yang tinggal di 

Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung. 

Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung adalah 

suatu Kelurahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang terletak di 

                                                 
5
Kartini Kartono, Psikologi Anak, (Bandung : Alumni, 2006),  cet. Kelima, h. 117 

6
Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah 

Tangga, (Jakarta: Yamanu, 2000), h. 93.   

  



 4 

wilayah Kecamatan Tanjung Senang Kita Bandar Lampung yang dalam hal ini 

menjadi obyek penelitian.  

Berdasarkan penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan judul 

penelitian ini sebuah penelitian untuk mengungkap secara mendalam mengenai 

pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan anak di 

Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara obyektif keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dekat dengan 

anak. Secara garis besar keluarga mempunyai fungsi sosial, ekonomi, edukatif 

dan religi. Berbagai fungsi tersebut nampaknya belum bisa dilaksanakan 

dengan baik oleh keluarga khususnya para orang tua. Hal demikian ditandai 

dengan adanya berbagai permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan 

bermasyarakat, kondisi ini mengharuskan orang tua melakukan berbagai 

macam pola asuh dalam rangka membentuk jiwa anak yang baik. 

2. Secara subyektif, anak-anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung 

Senang Bandar Lampung namun masih ada anak yang berperilaku kurang 

baik seperti pergaulan bebas, minuman keras, berkelahi dan sebagainya yang 

meresahkan kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari kondisi jiwa agama 

anak yang belum terbentuk dengan baik. Kondisi mengharuskan orang tua 
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yang bekerja melakukan berbagai macam pola sehingga dapat membentuk 

jiwa kegamaan anak-anak agar lebih baik. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dekat dengan anak. 

Secara garis besar keluarga mempunyai fungsi sosial, ekonomi, fungsi edukatif 

dan fungsi religi. Berbagai fungsi tersebut tetap berlangsung hingga saat ini, 

karena ternyata belum ada lembaga tertentu yang mampu menggantikan peran 

keluarga secara penuh seperti fungsi-fungsi keluarga pada umumnya. Hal tersebut 

tidak hanya dirasakan oleh manusia dewasa saja tetapi juga dirasakan oleh anak-

anak.
7
 

Bagi anak, keluarga yang didalamnya terdapat orang tua merupakan suatu 

komunitas terkecil dimana dia dibesarkan dan belajar berperilaku. Keluarga juga 

merupakan lembaga primer yang tidak tergantikan. Orang tua sangat berperan 

dalam proses pengenalan anak pada masa awal perkembangannya sehingga 

perilaku, kepribadian dan sifat seorang anak tidak akan jauh dari perilaku, 

kepribadian dan sifat dari anggota keluarga yang lain, baik itu orang tua, saudara 

maupun orang-orang terdekatnya.
8
 

Karena orang tua merupakan bagian dari anak-anak yang paling dekat, 

maka tidak mengherankan jika permasalahan yang terjadi seperti tindak kriminal, 

                                                 
7
Mulyono dan Latipun, Kesehatan Mental Konsep dan Penerapannya, (Malanga: UMM 

Malang, 2001), h. 16 
8
Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 248  
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hubungan seksual pranikah, narkoba serta permasalahan-permasalahan di sekolah 

maupun di masyarakat umum dapat terjadi akibat kekecewaan anak terhadap orang 

tua. Hal tersebut menyebabkan anak mencari kepuasan diri di luar rumah yang 

terkadang malah menjerumuskan mereka ke dalam lembah kenistaan yang dapat 

merugikan keluarga dan khususnya diri mereka sendiri.  

Untuk mewujudkan suatu keluarga yang tentram (sakinah), penuh cinta 

(mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), maka diperlukan adanya tatanan nilai 

yang mengatur dan mengikat hubungan di antara anggota keluarganya. Nilai-nilai 

tersebut bisa berasal dari ajaran agama ataupun atau adat-istiadat yang menjadi 

keyakinan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh orang tua. Orang tua  

mempunyai tanggung jawab mendidik anaknya di rumah, selain menyerahkan ke 

lembaga pendidikan formal sehingga orang tua  dapat mengarahkan anaknya 

dalam belajar, karena orang tua  mempunyai kewajiban menjaga diri dan keluarga 

dari api neraka, sebagaimana  firman Allah yaitu :  

  ٦ …ا ٗ َءاَمُنىْا ُقٓىْا َأنُفَسُكمۡ َوَأهِۡليُكمۡ َنارَّلِذيَنٱ َيَٰٓأُيَها
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 

siksa api neraka…(QS. At Tahrim [166] : 6) 

 

Terkait dengan peran agama sebagai sumber nilai yang mengikat 

kehidupan dalam keluarga, Harun Nasution berpendapat bahwa agama sebenarnya 

mengandung arti sebuah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan 

dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai 
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kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun 

mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.
9
 

Berkaitan dengan hal tersebut, peran agama dalam kehidupan manusia 

secara umum dan dalam sebuah keluarga secara khusus memiliki peranan yang 

sangat penting. Harmonisasi suatu masyarakat/keluarga akan tetap terjaga apabila 

para anggotanya termasuk orang tua berperilaku sesuai dengan aturan agama yang 

menjadi sumber keyakinan mereka. Dalam hal ini, agama menjadi barometer 

utama dari setiap perilaku yang ditunjukkan oleh para anggota masyarakat/ 

keluarga tersebut.  

Agama masuk ke dalam kepribadian anak bersamaan dengan pertumbuhan 

kepribadiannya yaitu sejak anak tersebut dilahirkan bahkan sejak dalam 

kandungan. Anak mulai mengenal Tuhan melalui lingkungan keluarga dan 

lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pengalaman keagamaan dari 

keluarga akan menjadi landasan anak dalam memahami ajaran-ajaran agama di 

masa yang akan datang.  

Perkembangan agama pada anak dapat terjadi melalui pengalaman 

hidupnya sejak kecil yaitu dari dalam keluarga, sekolah dan masyarakat dimana 

dia tinggal. Semakin banyak pengalaman agama seseorang maka semakin banyak 

pula unsur keagamaan yang dia terima sehingga tidak jarang sikap, tindakan, 

                                                 
9
Harun Nasution, Filsafat Mistisisme dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), cet. 

keempat, h. 10   
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kelakuan dan caranya memandang hidup akan sesuai dengan ajaran agama yang 

dianutnya.
10

 

Selain itu, orang tua memegang peranan yang cukup penting dalam usaha 

meningkatkan prestasi anak-anaknya. Orang tua adalah lingkungan yang pertama 

kali dikenal anak dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan diri setiap 

anak.
11

 Tugas orang tua yang paling bermakna dan paling penting di dunia ini 

adalah menciptakan keturunan yang dapat dibanggakan bagi orang tua maupun 

agama dan bangsa dan tidak ada kebahagiaan yang paling abadi selain 

kebahagiaan melihat keberhasilan mendidik anak. Hal ini merupakan pekerjaan 

yang membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran yang berlangsung sepanjang hidup 

manusia. Selain membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak terbatas, 

mendidik anak merupakan sebuah penghargaan yang berlangsung sepanjang hidup 

seseorang. Oleh karena itu, menjadi orang tua bisa dikatakan susah-susah senang. 

Susah jika anak tersebut tidak mampu membaca situasi di sekelilingnya sehingga 

anak menjadi anak yang kurang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. 

Sebaliknya, orang tua akan merasa senang jika seorang anak mampu menjadi 

seseorang yang bisa mengerti dan memilih mana yang terbaik untuknya sehingga 

akan menjadi anak yang berguna tidak hanya bagi orang tuanya, tetapi juga agama 

dan bangsanya.  

                                                 
10

Fuad Kauma, Buah Hati Rasullullah (Mengasuh Anak Cara Nabi), (Jakarta: Hikmah, 2003), 

h. 92   
11

Kartini Kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak, (Jakarta: Gramedia, 2005), edsisi revisi 

keempat, h. 5   
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Dari perspektif antropologi, pendampingan dan dorongan dari orang tua 

baik secara finansial, material maupun spiritual terhadap semua aktivitas anak 

mutlak diperlukan. Semuanya diarahkan bagaimana membentuk jiwa anak yang 

utuh yang kelak akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka pada masa-masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, pendampingan anak sejak dini mutlak 

diperlukan sehingga nantinya kehidupan anak di kemudian hari akan menjadi 

balance (seimbang) antara kehidupan psikhis dan fisiknya. Dengan demikian, akan 

tumbuh menjadi anak saleh susai dengan harapan orang tuanya.
12

 

Agama Islam menyakini bahwa setiap bayi yang lahir di muka bumi ini 

adalah terlahir dalam keadaan fitrah (suci). Perkembangan fitrah tersebut yang 

akan menjadi tanggung jawab orang tuanya, sehingga peran keluarga sangatlah 

penting mengingat proses pendidikan keagamaan seorang bayi akan dimulai sejak 

pertama kali bayi melihat bumi, yaitu pada saat bayi diperdengarkan azan sesaat 

setelah dia lahir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yaitu :  

 

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. telah bersabda Nabi SAW : “Setiap anak lahir 

dalam keadaan Fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan 

anaknya tersebut beragama Yahudi, Nasrani atu Majusi”. (HR 

Bukhari)”.
13

 

                                                 
12

Taufiq Rahman Dahiri, Anthropologi, (Jakarta: Yudistira, 2004), cet. ke-3, h. 121 
13

Abi Abdillah Bin Ismail, Shoheh Bukhori, (Jakarta: Jilid IV, Dahlan, 1995), h. 2646. 
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Kenyataan tersebut akan semakin jelas ketika anak memiliki keyakinan 

yang sama dengan yang diwariskan oleh para orang tuanya. Namun demikian, saat 

ini mulai muncul kecenderungan bahwa ajaran agama sudah mulai ditinggalkan 

oleh manusia. Hal ini terjadi seiring dengan derasnya arus globalisasi yang kurang 

diwaspadai dampak negatifnya, akibatnya, masyarakat akan berperilaku 

menyimpang bila jauh dari kehidupan norma-norma agama.  

Ali Ashrof menyatakan bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran orientasi 

dalam kehidupan manusia. Manusia begitu tergila-gila pada prestasi material, 

sukses duniawi, efisiensi dan kesenangan yang serba semu dengan mengizinkan 

pembaharuan  teknologi yang tidak terkontrol dan mengakibatkan penyakit 

ekologi dan sosial mereka. Jiwa keagamaan yang diharapkan mampu menjadi 

penyeimbang manusia modern dengan segala kreativitasnya, semakin pudar dari 

dalam diri mereka.
14

 

Melihat realitas di atas, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah 

menumbuhkan jiwa keagamaan pada anak sejak dini. Dalam hal ini, keluarga 

(orang tua) sebagai satuan terkecil dari masyarakat dan merupakan faktor yang 

menentukan putih hitamnya perjalanan seorang anak. Orang tua sangat berperan 

dalam kelangsungan kehidupan seorang anak. Keberhasilan seorang anak tentulah 

tidak akan terlepas dari pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya, sebagaimana 

                                                 
14

Ali Ashrof, Horison Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 17   
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seorang ayah/ibu dalam mendampingi anak dalam memilih jalan yang benar dalam 

hidupnya.  

Pola asuh yang dapat dilakukan oleh orang tua yang bekerja dalam 

membentuk jiwa keagamaan anak adalah : 

1. Pola asuh otoriter  

2. Pola asuh demokratik  

3. Pola asuh yang permisif.
15

 

Adapun dalam penelitian ini, pola asuh yang akan diteliti adalah pola asuh 

yang bersifat demokratik dan permisive, karena keduanya pola asuh tersebut 

sangat bermanfaat bagi perkembangan jiwa keagamaan anak. Dengan kata lain, 

bahwa pola asuh sebagai cara mendidik anak yang baik adalah yang menggunakan 

pola demokratis, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip nilai yang universal 

dan absolut terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Hal lain yang tidak 

kalah pentingnya adalah kebijakan orang tua dalam memilih pola asuh sesuai 

dengan karakter anak dan lingkungannya. Tidak semua anak cocok dengan pola 

tertentu karena karakter anak yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar orang tua di 

Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung menganjurkan 

kepada anak-anaknya untuk memperdalam ajaran agama sejak usia dini, yaitu 

dengan memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren, sekolah-sekolah 

                                                 
15

Zakiah Darajad, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), edisi revisi keenam, h. 

71  
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yang bernuansa Islami (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 

Aliyah), TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) ataupun Madrasah Diniyah yang ada 

di lingkungannya. Semua itu dilakukan dengan harapan semoga anak-anak mereka 

kelak akan menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga mampu berfikir, 

bersikap dan berperilaku sesuai tuntunan ajaran agama, yaitu agama Islam.  

Dari perspektif sosial keagamaan, terdapat realitas yang cukup 

memprihatinkan. Anak-anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang 

Bandar Lampung merupakan anak yang kurang mendapat perhatian dari orang 

tuanya karena sebagian besar orang tua bekerja di luar rumah, meskipun hal 

tersebut tidak terjadi pada setiap keluarga, hal tersebut dapat dilihat dari kurang 

adanya kesadaran bagi pihak keluarga dalam memonitoring perkembangan anak 

baik itu perkembangan mental, spiritual maupun pendidikan umum.  

Permasalahan di atas dapat dilihat dari proses interaksi anak dengan orang 

tuanya dan pola pikir masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya 

pendampingan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang yang sesungguhnya bagi 

anak-anak mereka. Hal itu juga yang membuat proses pendidikan khususnya 

keagamaan di dalam keluarga menjadi sulit diterima di sebagian keluarga di 

Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung.  

Berdasarkan data dokumentasi, diperoleh data tentang jumlah orang tua 

yang bekerja di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung 

dan memiliki anak berumur dibawah 18 tahun sebagaimana tabel dibawah ini : 
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Tabel 1 

Jumlah Orang Tua yang Bekerja dan Memiliki Anak dibawah 18 Tahun 

Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung 

 

No Jumlah Orang Tua yang 

Bekerja 

Jumlah Anak Berumur  

dibawah 18 Tahun  

1 35 21 

 35 21 

    Sumber : Dokumentasi Perum Tribrata Polda Lampung Tahun 2017 

Berdasarkan hasil interview pada saat pra survey terhadap salah satu orang 

tua  di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung, 

diperoleh gambaran tentang pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk 

jiwa keagamaan anak, sebagaimana keterangan di bawah ini ; 

“Saya sebagai orang tua  yang bekerja berusaha secara maksimal 

melaksanakan berbagai macam pola asuh dalam membentuk jiwa keagamaan 

anak. Pola asuh yang saya lakukan adalah yang bersifat permisive dan otoriter  

karena kedua pola asuh tersebut menguntungkan bagi perkembangan 

kepribadian anak maupun terhadap kemajuan belajarnya”.
16

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Nur Ahmadi Ali selaku orang tua 

dari Dede Sholihin Insan menyakan bahwa : 

“Sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua untuk melakukan berbagai 

macam pola asuh kepada anak dalam rangka membentuk jiwa keagamaan 

bagi anak-anak, walaupun tantangan yang dihadapi oleh orang tua tidak 

sedikit dalam rangka membentuk jiwa keagamaan tersebut seperti lingkungan 

pergaulan, pengaruh teknologi seperti HP dan TV dan lain sebagainya”.
17

 

                                                 
16

Adehamsyah Umar, Orang Tua  di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung,  Wawancara,  Maret 2017.  
17

Nur Ahmadi Ali, Orang Tua  di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung, Wawancara,  Maret 2017. 
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Berdasarkan keterangan tersebut di atas, jelas bahwa orang tua di Perum 

Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung telah melakukan 

berbagai macam pola asuh dalam membentuk jiwa keagamaan anak. Hal inilah 

yang menjadi ketertarikan penulis untuk melihat lebih jauh lagi dan 

menuangkannya dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua 

yang Bekerja dalam Membentuk Jiwa Keagamaan Anak (Studi di Perum Tribrata 

Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung)”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Masalah adalah “pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dicari 

jawabannya melalui pembahasan yang dilengkapi dengan dasar -dasar 

pemikiran".
18

  Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah “kesenjangan 

antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang ada".
19

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa masalah adalah adanya 

kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. 

Oleh sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk 

mengatasinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

                                                 
18

Nana Sudjana, Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 21. 
19

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Renika Cipta, 1997), h. 54. 

 



 15 

1. Bagaimanakah pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa 

keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung?. 

2. Apakah faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yang bekerja dalam 

membentuk jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung 

Senang Bandar Lampung?. 

 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian   

a. Untuk mengetahui pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk 

jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang 

Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor mempengaruhi pola asuh orang tua yang bekerja 

dalam membentuk jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda 

Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Keluarga  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru tentang 

bagaimana menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Selain itu, juga sebagai 

salah satu problem solving terhadap berbagai persoalan yang terkait dengan 

bagaimana menanamkan jiwa keagamaan pada anak yang saat ini marak 

terjadi di masyarakat kita.  
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a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti khususnya 

berkaitan dengan peran keluarga dalam membentuk jiwa keagamaan pada 

anak. Selain itu, sebagai bekal peneliti dalam mengarungi kehidupan 

bermasyarakat di masa yang akan datang.  

b. Bagi Lembaga (UIN Raden Intan Lampung)  

Sedangkan bagi lembaga dalam hal ini UIN Raden Intan Lampung, 

diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan 

disamping berbagai penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan, 

sebelumnya penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa pustaka ataupun 

karya-karya yang bersinggungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. 

Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pola asuh 

orang tua dalam membentuk jiwa keagamaan anak yang relevan dengan topik 

penulisan karya ilmiah ini sebagai bahan perbandingan maupun rujukan, antara 

lain sebagai berikut : 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Imam Syaukani tahun 2014, dengan 

judul “Peran Keluarga dalam Meningkatkan Spiritualisme Anak di Kelurahan 
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Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung”.
20

 Dalam hasil 

penelitian tersebut dipaparkan bahwa masyarakat Kelurahan Sumber Rejo secara 

historis termasuk masyarakat yang agamis yang memiliki kepedulian yang tinggi 

tentang kehidupan spiritual anak-anaknya, namun demikian, terdapat realitas yang 

cukup memprihatinkan dimana masih banyak perilaku yang menyimpang dari 

norma ajaran agama seperti pencurian, berkelahi, mabuk-mabukan dan 

sebagainya. 

Skripsi yang ditulis oleh Dodi Khairul Anwar tahun 2015, dengan judul  

“Peran Orang Tua dalam Pembinaan Akhlaq  Remaja di Desa Mekar Asri 

Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara”.
21

 Dalam sekripsi ini 

membahas tentang peran orang tua di Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai 

Tengah Kabupaten Lampung Utara dalam membina akhlaq remaja yaitu dengan 

melakukan hal-hal seperti, pertama : menanamkan nilai-nilai agama tentang 

keimanan, ibadah, akhlak, budi, pekerti, disiplin  dan prinsip-prinsip luhur lainnya, 

kedua : memberi perhatian dalam hal pemenuhan kebutuhan material maupun 

pemenuhan kebutuhan immateri seperti pemberian cinta, kasih sayang dan 

sebagainya, ketiga : memberi teladan (contoh yang baik)  dalam hal ucapan yang 

baik dan sesuai dengan ajaran agama, perbuatan sehari-hari, pakaian yang sopan 

dan baik, ibadah keempat : memberi rasa aman  dan kesejukan dalam kehidupan 

                                                 
20

Imam Syaukani, Skripsi : Peran Keluarga dalam Meningkatkan Spiritualisme Anak di 

Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, (Bandar Lampung: 2014).  
21

Dodi Khairul Anwar, Skrips : Peran Orang Tua dalam Pembinaan Akhlaq  Remaja di Desa 

Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, (Bandar Lampung, 2015). 
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seperti merasa tenang, aman, damai, senang, bahagia dan betah di rumah dan 

kelima memberi pengawasan dalam hal pergaulan, ibadah dan hasil belajar di 

sekolah. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Jumari tahun 2015 yang berjudul 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Orang Tua dalam Membina 

Pendidikan Akhlaq di Desa Lebung Sari Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten 

Lampung Selatan”.
22

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jumari tersebut 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peranan orang tua dalam 

pendidikan akhlaq di Desa Lebung Sari Kecamatan Merbau Mataram disebabkan 

karena pengaruh lingkungan baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan 

sekolah. 

Adapun yang membedakan penelitian-penelitian tersebut di atas dengan 

penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya tidak membahas tentang tentang 

jiwa keagamaan pada anak, walaupun ada kemiripan dengan penelitian Imam 

Syaukani dengan judul “Peran Keluarga dalam Meningkatkan Spiritualisme 

Anak”, namun dalam penelitian ini berbicara tentang spiritual anak secara umum 

sedangkan dalam penelitian ini berbicara secara khusus tentang jiwa keagamaan 

anak. 

 

G. Metode Penelitian 

                                                 
22

Jumari, Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Orang Tua dalam Membina 

Pendidikan Akhlaq di Desa Lebung Sari Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, 

(Bandar Lampung: 2015). 
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Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis 

menggunakan beberapa macam metode agar memudahkan penulis dalam 

mengumpulkan, membahas, mengolah dan menganalisa data yang telah 

terkumpul, sebagaimana tertera dibawah ini :   

 

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

a. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “suatu penelitian yang 

bertujuan untuk  menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya”.
23

  

Dalam kaitan dengan  penelitian  ini adalah menggambarkan apa 

adanya tentang pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa 

keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung. 

b. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini berjenis field research atau penelitian lapangan yaitu 

“penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 

lapangan”.
24

  

                                                 
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bhineka 

Cipta, 2007), cet ketujuh, h. 105. 
24

Kartini Kartono,  Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 

cetekan ketiga, h. 33.   
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Kaitannya dengan penelitian ini penulis mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan tentang pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk 

jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang 

Bandar Lampung. 

 

 

2. Populasi Penelitian  

Populasi adalah “seluruh penduduk/obyek yang  dimaksudkan  untuk 

diselidiki atau diteliti”.
25

 

Menurut pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah seluruh jumlah individu  baik itu merupakan orang 

dewasa, siswa atau anak-anak  dan objek  lain sebagai sasaran  penelitian  

tertentu.  

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh 

orang tua di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang yang memiliki 

anak dibawah umur 18 tahun berjumlah 21 orang sebagaimana tabel 1 tersebut 

di atas. 

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, 

maka secara keseluruhan anggota populasi tersebut dijadikan sebagai subyek 

penelitian sehingga penelitian ini bernama penelitian populasi, hal ini sesuai 

                                                 
25

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina 

Aksara, Cetakan ke VII, 2008), h. 115. 
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dengan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa “untuk sekedar 

ancer-ancer apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya  bersifat penelitian populasi, jika jumlah subyeknya 

lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih”.
26

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penulis menetapkan jumlah 

populasi (obyek dalam penelitian ini) berjumlah 21 orang yaitu seluruh orang 

tua seluruh di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang yang memiliki 

anak dibawah umur 18 tahun ditambah dengan pengurus Perum Tribrata Polda 

Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung berjumlah 2 orang yaitu Ketua 

dan Sekretaris.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini,     

adalah : 

a. Metode Observasi 

Observasi yaitu "pengamatan/penyelidikan yang kritis untuk 

mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan 

tertentu dan di dalam daerah tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran yang mewakili daerah itu dengan benar",
27

 atau dengan kata lain 

observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap 

fenomena yang diteliti.   

                                                 
26

Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 120.  
27

Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gunung Agung, 2008), 

cetakan ke-IV,  h. 66. 
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Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung 

dari obyek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan 

juga pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas.  

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

partisipan, dimana peneliti tidak turut  ambil bagian dalam  kegiatan orang 

yang diobservasi.  

Adapun yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini mengenai 

pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan anak di 

Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung. 

b. Metode Interviu 

Interviu adalah "suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara wawancara/menanyakan untuk mendapatkan 

keterangan tentang diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu-

individu yang diwawancara terhadap suatu hal yang dibutuhkan".
28

  

Bentuk interviu yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti 

terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden 

diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengemukakan jawabannya. 

 Metode ini digunakan untuk menginterviu anggota sampel penelitian  

mengenai pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa 

                                                 
28

Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 2005), Cet kelima, h. 

130.  
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keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung. 

c.   Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,  makalah dan dokumen 

lainnya”.
29

  

Metode ini digunakan sebagai pengumpul data mengenai keadaan 

obyketif lokasi penelitian yaitu Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung 

Senang Bandar Lampung seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, susunan 

organisasi, keadaan demografis dan geografis dan lain-lain. 

4. Metode Analisa Data 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan dianggap cukup, maka 

kegiatan penelitian selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data 

ini dilakukan secara simultan dan terus menerus sesuai karakteristik penelitian 

kualitatif yang lebih mementingkan makna, konteks, dan perspektif emik, 

daripada keluasan cakupan penelitian.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif. 

Analisis data model ini berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data, dengan alur tahapan: pengumpulan data 

(data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

                                                 
29

Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 105. 
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dan diakhiri dengan pembuatan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing 

& verifying).
30

 

5.  Pengumpulan Data  

Pada tahap pertama ini, peneliti melakukannya dengan cara 

mengumpulkan hasil catatan observasi (participant observation and), hasil 

catatan wawancara mendalam atau hasil klarifikasi data, dan ditambah dengan 

hasil pencatatan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dipilah ke 

dalam karakter kasus yang menjadi fokus penelitian ini yakni peran keluarga 

dalam membentuk jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung 

Tanjung Senang Bandar Lampung.  

a. Tahap Reduksi Data  

Selanjutnya pada tahap kedua ini, peneliti melakukan kegiatan 

pemusatan perhatian pada data yang telah terkumpulkan berupa menyeleksi 

data yakni memilih dan memilah data sejalan dengan relevansi fokus 

penelitian ini atau tujuan penelitian ini. Selanjutnya membuat simplikasi 

atau menyimpelkan data, artinya dalam data terpilih diklarifikasikan dan 

disederhanakan sejalan dengan tema atau karakter kasus yang dikaji 

dengan cara memadukan berbagai data yang tersebar, menelusuri tema 

untuk merekomendasikan bagi data tambahan. Pada akhir tahap ini, peneliti 

membuat abstrak data kasar berdasarkan atas data yang telah diklarifikasi 

                                                 
30

Imam Suprayogi dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 193.    
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dan disimpelkan menjadi uraian singkat atau ringkasan sejalan dengan 

kehendak data.
31

  

b. Tahap Display Data  

Tahap ini berupa kegiatan menyajikan data. Dalam hal ini, peneliti 

melakukan pengorganisasian data dalam bentuk penyajian informasi 

berupa teks naratif sesuai dengan alur kejadian.
32

 Lebih lanjut, teks naratif 

tersebut diringkas ke dalam bentuk beberapa bagan yang menggambarkan 

interpretasi atau pemahaman tentang makna tindakan subyek penelitian 

tentang peran keluarga dalam membentuk jiwa keagamaan anak di Perum 

Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung.  

c. Tahap Kesimpulan atau Verifikasi  

Tahap ini, peneliti melakukan uji kebenaran setiap makna yang 

muncul dari yang disarankan oleh data, secara rinci dapat dilihat pada 

pelaksanaan klarifikasi data. Peneliti tidak hanya bersandar pada klarifikasi 

data saja tetapi juga pada abstraksi data yang menunjang. Konfigurasi 

bagan tidak begitu saja diambil dan dimasukkan, tetapi diklarifikasikan 

kembali dengan informan di lapangan ataupun diskusi dengan teman 

sejawat. Jika klarifikasi tersebut memperkuat kesimpulan atas data maka 

                                                 
31

Ibid., h. 194.   
32

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.  70.  
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pengumpulan data untuk komponen yang bersangkutan dihentikan dan 

ditulis sebagai laporan penelitian.
33

  

                                                 
33

Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), Jilid I, h.  

43.   



BAB  II 

ORANG TUA DAN JIWA KEAGAMAAN ANAK 

 

A. .Orang Tua 

1. Pengertian Orang Tua 

Orang tua adalah "ayah, ibu kandung",
1
 dimana yang menjadi kepala 

keluarga adalah ayah. Sedangkan keluarga merupakan persekutuan terkecil di 

dalam masyarakat, oleh karena itu orang tua  mempunyai tanggung jawab 

mendidik anaknya di rumah, selain menyerahkan ke lembaga pendidikan 

formal sehingga, selain itu orang tua  mempunyai kewajiban menjaga diri dan 

keluarga dari api neraka, sebagaimana  firman Allah yaitu :  

  ٦ …ا ٗ َءاَمُىىْا ُقٓىْا َأوُفَسُكمۡ َوَأهِۡليُكمۡ َوازَّلِريَهٱ َيَٰٓأُيَها
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 

siksa api neraka…(QS. At Tahrim [10] : 6) 

 

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa orang tua merupakan pemimpin 

dalam keluarga, mereka harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-

anaknya. Orang tua harus bertingkah laku yang baik karena setiap perbuatan 

mereka akan ditiru oleh anak-anak, karena sebelum anak-anak bergaul dengan 

orang lain ia terlebih dahulu mengenal anggota keluarganya sehingga anak 

akan terselematkan dari siksa neraka. 

                                                 
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h. 629. 
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Pendapat lain menyatakan bahwa orang tua adalah “ayah dan ibu yang 

dijadikan sebagai pusat kehidupan rohani anak dan sebagai penyebab 

berkenalnya dengan dunia luar, maka setiap reaksi dan emosi anak serta 

pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap anak 

dipermulaan hidupnya dahulu".
2
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa orang tua adalah 

pihak yang memegang peranan penting dalam mendidik anak, orang tua 

adalah orang yang pertama dikenal anak dan sekaligus menyatakan diri 

sebagai manusia sosial. Hal ini disebabkan pertama kali anak bergaul adalah 

dengan orang tuanya. 

 

2. Dasar dan Tujuan Bimbingan Orang Tua 

Dalam usaha mewujudkan anak yang shaleh dan taat kepada orang 

tuanya, maka orang tua mempunyai tugas utama untuk membimbing mereka, 

sehingga menjadi anak yang shaleh. Adapun dasar bimbingan adalah terdapat 

dalam Al-Qur’an dan hadits dibawah ini yaitu :  

 
Artinya : “Bersabda Rasulullah SAW  Jika meninggal anak adam maka 

terputuslah (seluruh) amalannya kecuali tiga perkara yaitu 

sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang 

senantiasa mendo’akan orang tuanya". (HR. Bukhari)
3
  

                                                 
2
Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta  : Bulan Bintang, 1993), hlm. 38. 

3
Imam Nawawi, Tarjamah Riyadus Sholihin, (Jakarta: Jilid I Cetakan Ke III, Pustaka Amani, 

1996), h. 251. 
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Orang tua merupakan unsur yang pokok dalam rumah tangga yang  

memiliki tanggung jawab besar terhadap terlaksananya bimbingan keagamaan 

di dalam keluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah  yaitu :  

  ٦ …ا ٗ َءاَمُىىْا ُقٓىْا َأوُفَسُكمۡ َوَأهِۡليُكمۡ َوازَّلِريَهٱ َيَٰٓأُيَها
 

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari   siksa api neraka". (QS. At-Tahrim [66] : 6) 

 

Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu : 

 
 

Artinya :  "Telah bersabda Rasulullah SAW : perintahkanlah anak-anakmu 

untuk melakukan shalat bila sudah usia 7 tahun dan pukullah 

mereka jika tidak melaksanakan shalat pada usia 10 tahun dan 

pisahkan tempat tidurnya". (HR. Abu Daud)
4
 

 

Melalui ayat Al-Qur`an dan Hadits di atas, maka dapat dijelaskan 

bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk dapat bertanggung 

jawab terhadap keselamatan keluarganya dari siksa api neraka. Untuk meraih 

dan mewujudkan keselamatan di atas, sudah barang tentu orang tua harus 

memberikan bimbingan, arahan, dan pendidikan kepada anak-anaknya agar 

terbentuk anak yang mempunyai kepribadian dan berakhlak mulia. 

Adapun tujuan bimbingan dalam Islam menurut  Ai`syah  Dachlan 

adalah sebagai berikut : 

                                                 
4
Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Al Kalami, t.tt.) juz tsani, h. 222 
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a. Supaya mengenal Tuhan (Allah) dan beriman kepada-Nya serta beramal   

shaleh, untuk ini diajarkan ilmu pengetahuan yang menyangkut iman 

kepada Allah, Rasul, shalat, puasa dan lain-lain, diajarkan juga apa yang 

wajib dikerjakan dan yang harus ditinggalkan. 

b. Membentuk akhlak : tugas utama adalah membimbing dan mendidik anak 

supaya berakhlak mulya dan berbudi pekerti luhur, pandai hidup 

bermasyarakat, tolong menolong, berlaku adil, berkasih sayang antar 

sesama, dapat memelihara diri dari segala perbuatan tercela, mencintai 

tanah air, bangsa dan agama. 

c. Menjaga kesehatan dan kebersihan dan lain-lain yang menyangkut dengan 

keindahan dan keterampilan diri pribadi, lingkungan serta tempat tinggal. 

d. Dapat berdiri sendiri. Hidup banyak menghendaki kebutuhan, maka orang 

tua harus mendidik remaja supaya kelak dapat berdiri sendiri untuk 

memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, tidak mengganggu orang lain, 

harus dapat menguasai suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya.
5
 

 

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan di atas, orang tua 

harus mengenalkan ajaran agama pada anak yang dimulai sejak dini, seperti 

mengenalkan ketuhanan (tauhid) dan bentuk-bentuk perbuatan yang baik 

untuk dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan. Sehingga dengan 

diberikannya bimbingan yang serius dan kontinyu, maka besar harapan para 

remaja untuk melakukan apa yang telah mereka ketahui tentang nilai-nilai 

yang terkandung dalam agamanya. 

 

3. Fungsi Bimbingan Orang Tua 

Pada awal kelahirannya, fungsi bimbingan  orang tua terpusat untuk 

membantu anak membuat rencana untuk masa datang dan terbatas kepada 

lingkungan pemilihan pekerjaan dan penyesuaian diri dengannya. Kemudian 

                                                 
5
Ai’syah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Islam, (Jakarta: 

Yamunu, Cet. Ke-7, 2006), h. 128. 
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ia meluas kepada segi-segi lain, termasuk pendidikan, pribadi dan sosial. 

Bimbingan tidak saja proses pemilihan pekerjaan yang cocok, akan tetapi 

membina sikap, kebiasaan, mental dan emosi yang akan membantu dalam 

penyusaian bagi kehidupan secara umum. 

Donal G. Mortenson dan Allen M. Schmuller, mengemukakan ada tiga 

fungsi dari bimbingan orang tua yang dikutip oleh Ketut Sukardi dalam 

bukunya "Dasar-dasar Bimbingan Penyuluhan di Sekolah", pokok-pokok itu 

diantaranya :
6
 

a. Pemahaman Individu 

Supaya pembimbing dapat memberikan bantuan yang efektif 

kepada siswa atau anak didiknya, maka pembimbing harus dapat 

memahami dan mengerti permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak 

didiknya, sifat-sifatnya, kebutuhan-kebutuhanya serta potensi-

potensi/kemampuan/bakat/minatnya. Memahami itu berarti dapat 

menangkap dengan jelas maksud dan arti-arti dimana anak didik berusaha 

menampilkannya. 

b. Pencegahan dan pengembangan diri 

Bimbingan berfungsi sebagai preventif. Pencegahan terjadinya atau 

timbulnya masalah-masalah dari anak didik dan berfungsi sebagai 

preservation, memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi-situasi agar 

                                                 
6
Ketut Sukardi, Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Surabaya; Usaha 

Nasional, cetakan keempat, 2003), h. 80-82 
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tetap baik. Bimbingan juga berfungsi untuk mengembangkan secara 

maksimal apa yang dimiliki oleh anak didik dan apa yang telah dicapainya. 

Dimana usaha-usaha yang bersifat preventif adalah berusaha untuk 

menghindarkan atau mencegah terjadinya pengaruh-pengaruh yang buruk 

dan menimbulkan masalah-masalah pada diri anak didik, memelihara 

situasi-situasi yang baik dan menjaga supaya situasi-situasi yang baik itu 

tetap menjadi baik. Sedangkan usaha pengembangan adalah mencoba 

untuk mengembangkan serta menumbuhkan cara berfikir dan bertingkah 

laku yang dapat membantu anak didik mengembangkan serta 

menumbuhkan diri secara maksimal. Pengembangan ini sudah barang tentu 

disesuaikan dengan berbagai kemungkinan yang ada pada diri anak serta 

lingkungannya. 

c. Membantu individu menyempurnakan cara-cara penyesuainnya. 

Dalam situasi tertentu tindakan preventif kadang-kadang tidak tepat 

dipergunakan, dalam situasi demikian pembimbing harus berani mencoba 

atau mengambil tindakan korektif. Bimbingan dapat memberikan bantuan 

padanya untuk mengadakan pilihan-pilihan serta penyesuaian yang 

bijaksana agar anak memperoleh kemampuan untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. Melalui bimbingan kemampuan untuk dimiliki ini 

harus terus dikembangkan dan diperkuat. Bimbingan dalam hal ini 

bukanlah membuat keputusan dan menentukan pilihan untuknya, tetapi 

membantu anak didik untuk menemukan pilihannya dan keputusannya 
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sendiri dengan tepat tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Artinya 

orang tua tidak memaksakan anak untuk melakukan sesuatu yang baik. 

Karena sesuatu yang dipaksakan hasilnya akan negatif dan anakpun 

melakukan perbuatan itu bukan karena keinginan sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fungsi 

bimbingan khususnya orang tua adalah untuk memahami individu. Artinya, 

orang tua hendaklah memahami remajanya yang meliputi permasalahan, 

sifat, kebutuhan, potensi, kemampuan, bakat dan minat anaknya atau 

remajanya, dan orang tua hendaklah mencegah dan mengembangkan diri 

remajanya. Artinya, orang tua apa bila remajanya akan melakukan 

pelanggaran dalam hal ini shalat, maka orang tua harus mencegah untuk 

tidak melakukan pelanggaran terhadap shalatnya. Selanjutnya orang tua 

hendaklah membantu individu atau remajanya untuk menyempurnakan 

cara penyesuaiannya. Artinya, orang tua haruslah membantu remajanya 

menyempurnakan pemikirannya agar ia selalu taat melaksanakan ibadah 

khususnya shalat dengan berbagai cara hingga remajanya mau 

melaksanakan dengan baik dan benar tanpa paksaan dari luar akan tetapi 

karena kemaunnya sendiri. 
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Menurut Abu Ahmadi, mengenai fungsi keluarga adalah sebagai 

suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau diluar 

keluarga. Adapun fungsi orang tua terdiri dari :
7
  

a. Fungsi sosialisasi anak  

Fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga dalam 

membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha 

mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnya kepada anak dengan 

memperkenalkan pola tingkah laku, sikap keyakinan, cita-cita, dan 

nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang 

diharapkan akan dijalankan oleh mereka. Dengan demikian, sosialisasi 

berarti melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak. 

b. Fungsi afeksi  

Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih 

sayang atau rasa cinta. Pandangan psikiatrik mengatakan bahwa 

penyebab utama gangguan emosional, perilaku dan bahkan kesehatan 

fisik adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan dan 

hubungan kasih syang dalam suatu lingkungan yang intim. Banyak 

fakta menunjukan bahwa kebutuhan persahabatan dan keintiman sangat 

penting bagi anak. Data-data menunjukan bahwa kenakalan anak serius 

                                                 
7
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adalah salah satu ciri khas dari anak yang tidak mendapatkan perhatian 

atau merasakan kasih sayang.  

c. Fungsi edukatif  

Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak. Hal 

itu dapat dilihat dari pertumbuhan sorang anak mulai dari bayi, belajar 

jalan, hingga mampu berjalan.  

d. Fungsi religius  

Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini fungsi di keluarga 

semakin berkembang, diantaranya fungsi keagamaan yang mendorong 

dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insan-

insan agama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.  

Model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu : 

1) Cara hidup yang sungguh-sungguh dengan menampilkan 

penghayatan dan perilaku keagamaan dalam keluarga. 

2) Menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah dalam keluarga.  

3) Aspek sosial berupa hubungan sosial antara anggota keluarga dan 

lembaga-lembaga keagamaan. Pendidikan agama dalam keluarga, 

tidak saja bisa dijalankan dalam keluarga, menawarkan pendidikan 

agama, seperti pesantren, tempat pengajian, majelis taklim, dan 

sebagainya.
8
  

 

e. Fungsi protektif  

Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para 

anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat 

                                                 
8
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terhindar dari hal-hal yang negatif. Dalam setiap masyarakat, keluarga 

memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh 

anggotanya.  

f. Fungsi rekreatif  

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang sangat 

gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari 

hiburan. Dewasa ini, tempat hiburan banyak berkembang diluar rumah 

karena berbagai fasilitas dan aktivitas rekreasi berkembang dengan 

pesatnya. Media TV termasuk dalam keluarga sebagai sarana hiburan 

bagi anggota keluarga.  

g. Fungsi ekonomis  

Pada masa lalu keluarga di Amerika berusaha memproduksi 

beberapa unit kebutuhan rumah tangga dan menjualnya sendiri. 

Keperluan rumah tangga itu, seperti seni membuat kursi, makanan, dan 

pakaian dikerjakan sendiri oleh ayah, ibu, anak dan sanak saudara yang 

lain untuk menjalankan fungsi ekonominya sehingga mereka mampu 

mempertahankan hidupnya.  

h. Fungsi penemuan status  

Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian 

status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya. 

Status/kedudukan ialah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam 

suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan 
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kelompok lainnya. Status tidak bisa dipisahkan dari peran. Peran adalah 

perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. 

Pola bimbingan orang tua pada anak selain bimbingan di 

sekolah, bimbingan di rumah sangat penting, karena anak lebih banyak 

menghabiskan waktunya dilingkungan keluarga. Untuk itu keluarga 

dituntut untuk dapat menerapkan pendidikan keimanan guna sebagai 

pegangan anak di masa depan.  

Sedangkan menurut Shochib, menyebutkan ada delapan yang perlu 

dilakukan orang tua dalam membimbing anaknya :
9
 

a. Perilaku yang patut dicontoh  

Perilaku yang patut dicontoh artinya setiap perilakunya tidak 

sekedar bersifat mekanik, tetapi harus didasarkan pada kesadaran bahwa 

perilakunya akan dijadikan lahan peniruan dan identifikasi bagi anak-

anaknya. Oleh karena itu pengaktualisasiannya harus senantiasa dirujukan 

pada ketaatan pada nilai-nilai moral.  

b. Kesadaran diri  

Kesadaran diri juga harus ditularkan pada anak-anaknya dengan 

mendorong mereka agar mampu melakukan observasi diri melalui 

komunikasi dialogis, baik secara verbal maupun nonverbal tentang prilaku 

                                                 
9
Shochib, Pentingnya Pendidikan Keluarga bagi Anak-anak, (Bandung: Asy Syifa’, 2002), h. 

176 
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yang taat moral. Karena dengan komunikasi yang dialogis akan 

menjembatani kesenjangan dan tujuan diantara dirinya dan anak-anaknya. 

c. Komunikasi dialogis  

Komunikasi dialogis yang terjadi antara orang tua dan anak-

anaknya, terutama yang berhubungan dengan upaya membantu mereka 

untuk memecahkan permasalan, berkenaan dengan nilai-nilai moral. 

Dengan perkataan lain orang tua telah mampu melakukan kontrol terhadap 

perilaku-perilaku anak-anaknya agar tetap memiliki dan meningkatkan 

nilai-nilai moral sebagai dasar berperilaku.  

d. Penataan lingkungan fisik  

Penataan lingkungan fisik yang melibatkan anak-anak dan 

berangkat dari dunianya akan menjadikan anak semakin kokoh dalam 

kepemilikan terhadap nilai-nilai moral dan semakin terundang untuk 

meningkatkannya. Hal tersebut akan terjadi jika orang tua dapat 

mengupayakan anak-anak untuk semakin dekat, akrab, dan intim dengan 

nilai-nilai moral.  

e. Penataan lingkungan sosial  

Penataan lingkungan sosial dapat menghadirkan situasi 

kebersamaan antara anak-anak dengan orang tua. Situasi kebersamaan 

merupakan sarat utama bagi terciptanya penghayatan dan pertemuan 

makna antara orang tua dan anak-anak. Pertemuan makna ini merupakan 
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kulminasi dari penataan lingkungan sosial yang berindikasikan penataan 

lingkungan pendidikan.  

f. Penataan lingkungan pendidikan  

Penataan lingkungan pendidikan akan semakin bermakna bagi 

anak jika mampu menghadirkan iklim yang menyenangkan dan 

mendorong kejiwaannya untuk mempelajari nilai-nilai moral sehingga 

bermanfaat dalam kehidupan yang akan datang. 

g. Penataan suasana psikologis  

Penataan suasana psikologis semakin kokoh jika nilai-nilai moral 

secara transparan dijabarkan dan diterjemahkan menjadi tatanan sosial dan 

budaya dalam kehidupan keluarga. Inilah yang dinamakan penataan 

sosiobudaya dalam keluarga.  

Dari ketujuh pola pembinaan terhadap anak di atas sangat 

diperlukan sebagai panduan dalam membuat perubahan dan pertumbuhan 

anak, memelihara harga diri anak, dan dalam menjaga hubungan erat 

antara orang tua dengan anak sehingga motivasi anak dalam belajar juha 

diharapkan meningkat. 

 

B. Jiwa Keagamaan Anak 

1. Pengertian Jiwa Keagamaan  Anak 

Secara etimologi/gramatikal, frase jiwa keagamaan terdiri dari dua 

kata dasar, yaitu kata jiwa dan  agama. Dalam Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia, jiwa berarti seluruh kehidupan batin manusia (yang terdiri dari 

perasaan, pikiran, angan-angan). Sedangkan agama memiliki arti a= tidak; 

gam= pergi, kacau. Jika kedua kata tersebut dianeksikan, maka akan jiwa 

agama memiliki pengertian tidak pergi, tidak kacau, tetap di tempat atau 

diwarisi turun temurun.
10

  

Sedangkan secara terminologi/ leksikal, para tokoh ilmu jiwa dan 

agama telah mencoba memberikan istilah tentang jiwa dan agama. Menurut 

Sunadji, jiwa adalah suatu kekuatan, daya dan kesanggupan dalam jasad 

manusia yang menuntut ahli ilmu bersarang pada akal, kemauan dan perasaan. 

Dalam bahasa agama, jiwa berarti sesuatu yang utama dan menjadi sumber 

tenaga dan semangat. Sedangkan dalam bahasa Yunani psyhe sedangkan 

dalam bahasa arab berarti nafs. Ketiganya memiliki arti “daya hidup” atau 

potensi yang terpendam dalam diri, yang menyebabkan dan menjadikan 

manusia serta makluk-makluk lainnya hidup dan berkehidupan atau 

berperilaku.
11

 

Sehubungan dengan hal tersebut jiwa memiliki arti yang sama dengan 

roh yaitu sesuatu yang menjadikan manusia hidup dan bergerak, merasakan 

berbagai rasa, berakhlak serta berkepribadian. Sehingga dengan roh manusia 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Op. Cit., h. 134   
11

Sanadji, Filsafat Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2005), cet. Kelima, h. 28   
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dapat mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya dan mencapai ilmu yang 

bermacam-macam.
12

 

Sedangkan menurut Nasution, pengertian agama intisarinya adalah 

ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih 

tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan 

panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap 

kehidupan manusia sehari-hari.
13

’ 

Senada dengan pendapat Nasution, Muslim menyatakan agama adalah 

peraturan atau undang-undang Illahi yang disampaikan melalui Nabi dan 

Rasul-Nya untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai 

kesejahteraan dunia dan akhirat.
14

 

Definisi lain tentang agama diberikan oleh Ahmad Tafsir, dimana 

agama adalah suatu peraturan tentang cara hidup di dunia. Definisi ini dirinci 

menjadi 2, yaitu:  Pertama, definisi agama yang menekankan segi rasa iman 

dan kepercayaan;  Kedua, definisi agama yang menekankan segi agama 

sebagai peraturan tentang cara hidup. Kombinasi dari kedua pengertian 

tentang agama tersebut mungkin merupakan definisi yang lebih memadai 

                                                 
12

Muhaimin dan Abdul Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka  

Dasar Operasionalnya, (Bandung: Triganda Karya, 2003), edisi revisi kedua, h. 35 
13

Harun Nasution, Filsafat Mistisisme dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), cet. Viii, 

h. 9-10 
14

Muslim, dkk., Bunga Rampai, Moral dan Koqnisi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2003), 

cetakan ke-3, h. 209 
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tentang agama. Agama adalah sistem kepercayaan tentang cara hidup, lahir 

batin dan praktek yang sesuai dengan kepercayaan tersebut.
15

 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang jiwa dan agama di atas, 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jiwa keagamaan merupakan 

suatu kekuatan batin, daya dan kesanggupan dalam jasad manusia yang 

menurut para ahli Ilmu Jiwa Agama, kekuatan tersebut bersarang pada akal, 

kemauan dan perasaan. Selanjutnya, jiwa tersebut dituntun dan dibimbing 

oleh peraturan atau undang-undang Illahi yang disampaikan melalui para Nabi 

dan Rosul-Nya untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai 

kesejahteraan baik di kehidupan dunia ini maupun dan di akhirat kelak.  

 

2.  Perkembangan Jiwa Keagamaan Anak  

Perkembangan jiwa pada anak secara umum memperlihatkan ciri-ciri 

dan tingkah laku karakteristik yang hampir sama. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan wawasan yang jelas mengenai masalah-masalah perkembangan 

anak, para ahli membagi masa perkembangan anak dalam beberapa periode/ 

fase perkembangan.  

Menurut ilmu jiwa perkembangan, dikenal ada beberapa pembagian 

masa hidup anak, yang di sebut sebagai fase perkembangan. Fase 

perkembangan ini mempunyai ciri-ciri yang relatif sama berupa kesatuan-
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Ahmad Tafsir, Filsafat Umum dan Hati Sejak Thales Sampai Capra, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 9 
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kesatuan peristiwa yang utuh.  Adapun pembagian menurut beberapa orang 

ahli, di antaranya:  

a. Aristoteles (382-322 SM) membagi masa perkembangan selama 21 tahun 

dalam 3 periode yaitu :  

1) 0-7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain.  

2) 7-14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.  

3) 14-21 tahun, masa remaja atau masa pubertas, masa peralihan dari 

anak menjadi dewasa.
16

 

b. Charlotte Buhler, membagi masa perkembangan sebagai berikut :  

1) 0-1 tahun, masa menghayati obyek di luar diri dan saat melatih fungsi-

fungsi, terutama fungsi motorik.  

2) 2-4 tahun, masa pengenalan dunia obyektif di luar diri yang disertai 

dengan penghayatan yang subyektif. Mulai ada pengenalan pada aku 

sendiri, dengan bantuan bahasa dan kemauan sendiri. Misal anak 

bercakap dengan bonekanya sendiri.  

3) 5-8 tahun, masa sosialisasi anak. Pada masa ini anak mulai memasuki 

masyarakat luas, anak mulai belajar mengenal dunia sekitar secara 

obyektif.  

4) 9-13 tahun, masa sekolah rendah. Pada masa ini anak mencapai 

subyektifitas tertinggi.  

5) Masa menyelidiki, mencoba dan bereksperimen yang distimulir oleh 

dorongan-dorongan menyelidiki dan rasa ingin tahu yang besar.
17

 

c. Sis Heyster, membagi masa perkembangan sebagai berikut :  

1) 4-8 tahun, disebut realisme fantastis. Ia mulai mengenal perbedaan 

antara dirinya dengan orang lain dan antara dirinya dengan benda-

benda di sekitar.  

2) 8-10 tahun, peralihan dari stadium pertama dan stadium kedua, 

dipercepat dengan adanya kesadaran bekerja, oleh karena titik berat 

berpindah dari alam fantasi ke realisme.  

3) 10-12 tahun, disebut realisme reflektif. Sikap anak terhadap dunia 

kenyataan bertambah intelektualis, artinya ia mulai berfikir terhadap 

realita. Ia mulai mereaksi secara kritis terhadap realita.
18

 

 

Dalam memberikan pengetahuan agama pada anak, tentunya harus 

memperhatikan beberapa fase pekembangan tersebut. Hal demikian 
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Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Aksara Baru, 2001), cetakan keempat,  h. 
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dimaksudkan agar orang tua tidak salah dalam memberikan pengetahuan yang 

semestinya diberikan pada anak-anak mereka. Selain itu, diperlukan 

pendekatan yang sesuai yaitu melalui pendekatan keagamaan. Pendekatan 

agama yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara mendidik anak melalui 

kegiatan bimbingan, latihan dan pengajaran keagamaan. Dengan pendekatan 

ini, diharapkan jiwa agama akan tumbuh dengan baik pada diri anak.  

Maka dari itu orang tua harus memahami perkembangan agama pada 

anak usia pendidikan. Muhaimin, mempertegas beberapa fase perkembangan 

yang telah dikemukakan oleh para tokoh di atas yang disesuaikan dengan usia 

sekolah anak. Adapun perkembangan kejiwaan anak didik pada jenjang 

pendidikan adalah sebagai berikut :  

a. Usia 6-9 tahun masa social imitation (masa modeling)  

b. Usia 9-12 tahun masa second star of indifidualitation (masa indiviualis)  

c. Usia 12-15 tahun masa social adjustment (penyesuaian diri secara social 

kemasyarakatan). 

Sedangkan menurut penelitian Ernest Harms dalam bukunya The 

Development Of Religious On Children sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, 

bahwa perkembangan keagamaan anak-anak melalui beberapa fase (tingkatan) 

yaitu :
19
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Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Kurikulum, Hingga Redefinisi Islamisasi Ilmu 

Pengetahuan, (Bandung: Nuansa, 2003), h. 114 
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a. Tingkat Dongeng (the fairy tale stage)  

Tingkatan ini di mulai pada anak yang berusia 3-6 tahun. Pada 

tahapan ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi 

dan emosi. Pada tingkat perkembangan ini anak menghayati konsep ke-

Tuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya.  

Kehidupan masa ini masih banyak dipengaruhi kehidupan fantasi, 

hingga dalam menggapai agamapun anak masih menggunakan konsep 

fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal.  

b. Tingkat Kenyataan (konsep realistic stage)  

Tingkat ini dimulai sejak anak masuk tingkat sekolah dasar hingga 

ke usia remaja (adolesense). Pada masa ini, ide-ide ke-Tuhanan anak 

sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan 

(realitas). Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan 

pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Pada masa ini ide 

keagamaan anak didasarkan atas dorongan emosional, hingga mereka 

dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis.  

Berdasarkan hal itu, maka pada masa ini anak-anak tertarik dan 

senang kepada lembaga keagamaan yang mereka lihat dikelola oleh orang 

dewasa dalam lingkungan mereka. Segala bentuk tindak (amal) 

keagamaan mereka ikuti dan pelajari dengan penuh minat.  
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c. Tingkat Individu (the individual stage) 

Pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling 

tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Tingkat ini terbagi 

menjadi tiga golongan, yaitu :  

1) Konsep ke-Tuhanan yang konvensional dan konservatif dengan 

dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Hal tersebut disebabkan oleh 

pengaruh dari luar.  

2) Konsep ke-Tuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam 

pandangan yang bersifat personal. Hal ini seiring dengan 

perkembangan anak secara psikologis yang membutuhkan pengakuan 

akan “ ke-akuannya.’’  

3) Konsep ke-Tuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi 

etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. 

Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu 

perkembangan usia dan faktor ekstern berupa pengaruh luar yang 

dialaminya.
20

 

 

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebenarnya potensi agama sudah 

ada pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Potensi ini berupa dorongan 

untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Dengan adanya potensi bawaan ini 

manusia pada hakikatnya adalah makhluk beragama.
21

 

Seyogyanya agama masuk pada pribadi anak bersamaan dengan 

pertumbuhan pribadinya, yaitu sejak lahir bahkan lebih dari itu, sejak ia 

masih dalam kandungan ibunya. Karena dalam pengalaman ahli jiwa 

terhadap orang-orang yang mengalami kesukaran kejiwaan, tampak bahwa 

keadaan dan sikap orang tua ketika si anak dalam kandungan telah 
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mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa si anak di kemudian hari 

yaitu setelah ia dilahirkan.  

Si anak mulai mengenal Tuhan melihat orang tua dan lingkungan 

keluarganya. Kata-kata, sikap, tindakan dan perbuatan orang tua, sangat 

mempengaruhi perkembangan pada anak. Sebelum dapat bicara, dia telah 

dapat melihat dan mendengar kata-kata, yang barangkali belum 

mempunyai arti apa-apa baginya. Namun pertumbuhan agama telah mulai 

ketika itu. Kata Allah akan mempunyai arti sendiri bagi anak, sesuai 

dengan pengamatannya terhadap orang tuanya ketika mengucapkannya.  

Allah akan berarti Maha Kuasa, Maha Penyayang atau lainnya, 

sesuai dengan hubungan kata Allah itu dengan air muka dan sikap orang 

tua ketika menyebutnya. Kata Allah yang tidak mempunyai makna apapun 

bagi anak, anak sendiri mulai memaknai lafadz Allah sesuai dengan apa 

yang ditanggapinya dari orang tuanya.  

Si anak menerima apa saja yang dikatakan oleh orang tua 

kepadanya. Dia belum mempunyai kemampuan untuk menganalisa lafadz-

lafadz tersebut. Bagi si anak orang tuanya adalah benar, berkuasa, pandai 

dan menentukan. Orang tualah figur yang mereka anut. Oleh karena itu 

pertumbuhan agama pada anak tidak sama antara satu dengan yang lain, 

karena tergantung pada kemampuan dan tingkat pengetahuan orang tuanya 

sendiri.  



 47 

Hubungan anak dengan orang tuanya, mempunyai pengaruh dalam 

perkembangan agama si anak. Si anak yang merasakan adanya hubungan 

hangat dengan orang tuanya merasa bahwa ia disayangi dan dilindungi 

serta mendapat perlakuan yang baik, biasanya akan mudah menerima dan 

mengikuti kebiasaan orang tuanya dan selanjutnya akan cenderung kepada 

agama. Akan tetapi, hubungan yang kurang serasi, penuh ketakutan dan 

kecaman akan menyebabkan sukarnya perkembangan agama pada anak. 

Jika sudah demikian nanti yang akan membentuk pengetahuan agama 

anak adalah lingkungan sekitarnya seperti masyarakat atau teman-

temannya yang menurut anak merupakan ”figur” yang paling tepat dalam 

pencarian kebenarannya.
22

 

  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jiwa Keagamaan Anak  

Sikap keberagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar 

ketaatannya kepada agama. Sikap keagamaan tersebut karena adanya 

konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, 

perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama 

sebagai unsur konatif/ psikomotorik. Jadi sikap keagamaan pada anak sangat 

berhubungan erat dengan gejala kejiwaan anak yang terdiri dari tiga aspek 

tersebut. Berkaitan dengan hal di atas, terdapat beberapa problem baik yang 
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bersumber dari dalam diri seseorang maupun yang bersumber dari dari faktor 

luar seperti beberapa permasalahan di atas. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa 

keagamaan anak adalah :
23

  

a. Faktor intern  

1) Faktor hereditas  

Perbuatan yang buruk dan tercela jika dilakukan akan 

menimbulkan rasa bersalah (sense of guilt) dalam diri pelakunya. Bila 

pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan agama, maka akan 

menimbulkan perasaan berdosa pada diri pelaku. Perasaan itu sering 

ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang sebagai 

unsur hereditas. Sebab, dari berbagai kasus pelaku zina sebagian besar 

memiliki latar belakang keturunan dengan kasus serupa.  

2) Tingkat usia  

Dalam bukunya The Development of Religious on Children, 

sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin, Ernest Hams menyatakan bahwa 

perkembangan agama pada anak-anak dipengaruhi oleh usia mereka. 

Perkembangan tersebut dipengaruhi pula oleh perkembangan aspek 

kejiwaan dan perkembangan berpikir. Ternyata anak yang memasuki 
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berpikir kritis secara umum juga lebih kritis pula dalam memahami 

ajaran agama.
24

 

Tingkat perkembangan usia dan kondisi yang dialami remaja 

menimbulkan konflik kejiwaan, yang cenderung mempengaruhi 

terjadinya konversi agama. Bahkan, menurut Starbuck memang benar 

bahwa usia adolesen sebagai rentang umur tipikal terjadinya konversi 

agama.  

Berbagai penelitian psikologi agama juga mengatakan hal 

sama bahwa ada hubungan antara tingkat usia dengan tingkat 

keagamaan seseorang meskipun itu bukan satu-satunya faktor penentu 

dalam perkembangan jiwa keagamaan. Kenyataan ini dapat dilihat dari 

adanya perbedaan pemahaman agama pada tingkat usia yang berbeda. 

Misalnya ketika anak memasuki masa remaja awal, mereka memiliki 

ciri-ciri yang khas, yakni pertama, status anak remaja dalam periode 

ini tidak menentu.Dalam periode ini status anak remaja dalam 

masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan 

membingungkan. Kedua, mereka cenderung mosional antara lain 

marah, takut, cemas, rasa ingin tahu, iri hati, sedih, kasih sayang. 

Ketiga, anak remaja pada masa ini tidak stabil keadaannya. Kesedihan 

yang tiba-tiba berganti dengan kegembiraan, rasa percaya kepada diri 
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sendiri berganti dengan rasa meragukan diri sendiri dan lain 

sebagainya.   

Anak-anak remaja punya banyak masalah beberapa macam 

masalah yang dihadapi oleh anak remaja :  

a) Kepribadian  

Kepribadian menurut pandangan psikologis terdiri dari dua 

unsur, yaitu unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Hubungan 

antara unsur hereditas dengan pengaruh lingkungan inilah yang 

membentuk kepribadian. Adanya dua unsur yang membentuk 

kepribadian itu menyebabkan munculnya tipologi dan karakter. 

Tipologi ditekankan pada unsur bawaan sedangkan karakter 

ditekankan oleh adanya pengaruh lingkungan.  

b) Kondisi kejiwaan 

Kondisi kejiwaan terkait dengan kepribadian sebagai faktor 

intern. Model psikodinamika menunjukkan gangguan kejiwaan 

ditimbulkan oleh konflik yang ditekan oleh alam ketidaksadaran 

manusia. Menurut pendekatan biomedis, fungsi tubuh yang dominan 

mempengaruhi jiwa seseorang. Kemudian pendekatan eksistensial 

menekankan pada dominasi pengalaman kekinian. Dengan demikian, 

sikap manusia ditentukan oleh stimulan (rangsangan) lingkungan yang 

dihadapinya saat ini. Anak yang mengalami gangguan yang berat 

seperti gangguan perkembangan mental dan skizofrenia, yang 
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menunjukkan jelas-jelas mengalami gangguan. Atau juga anak yang 

mengalami gangguan yang bersumber dari dalam dirinya seperti faktor 

rasa minder, malu yang berlebihan yang mempengaruhi perkembangan 

jiwanya.  

Berbagai masalah ketika anak sudah memasuki usia remaja, 

anatara lain pertama, masalah berhubungan dengan keadaan 

jasmaninya, misalnya tentang bentuk tubuh yang indah, tampang yang 

cakep dan lain sebagainya. Seorang anak remaja akan mencemaskan 

masalah tersebut. Kedua, Masalah berhubungan dengan kebebasannya. 

Anak remaja menginginkan kebebasan emosional dari orang tua dan 

orang-orang dewasa lainnya. Ketiga, Masalah berhubungan dengan 

nilai-nilai. Anak-anak remaja mulai memikirkan hal-hal yang benar 

dan yang salah tentang norma-norma untuk membimbing tingkah 

lakunya. Dia juga akan memilih tindakan mana yang menurutnya 

benar begitu juga sebaliknya. 

b. Faktor ekstern  

1) Lingkungan keluarga  

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana 

dalam kehidupan manusia. Anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-

anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama 

yang dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase 

sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak.  
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Anak yang memiliki keluarga yang salah satu atau kedua orang 

tua tidak memiliki kemampuan dalam berbagai hal seperti ekonomi, 

pendidikan dan sebagainya sehingga menelantarkan anggota 

keluarganya, serta salah dalam mengasuhan.  

2) Lingkungan institusional  

Lingkungan institusional dapat berupa lingkungan formal 

seperti di sekolah dan non formal seperti perkumpulan dan organisasi.  

3) Lingkungan masyarakat  

Setelah memasuki masa remaja, sebagian besar waktunya 

dihabiskan di luar rumah, baik di sekolah maupun di masyarakat. 

Berbeda dengan situasi di rumah, pada umumnya pergaulan di 

masyarakat kurang menekankan aturan yang harus dipatuhi secara 

ketat.
25

 

 

C. Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Jiwa Keagamaan Anak  

Sebagai lingkungan yang pertama kali dikenal anak, keluarga dalam hal ini 

khususnya orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai 

agama. Anak akan cenderung mengikuti berbagai informasi dan bimbingan yang 

diberikan oleh orang tuanya, termasuk dalam memilih agama yang dianutnya.  
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Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: UUM Prass, 2005), Cetakan ke -6, h. 177   
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1. Orang tua sebagai pendidik utama 

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, dimana 

orang tua menjadi pendidiknya yang paling bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anaknya. Kaidah ini ditetapkan secara kodrati, karena mereka 

ditaqdirkan menjadi orang tua anak yang dilahirkan, sebab itu dimana dan 

dalam keadaan bagaimanapun mereka harus menempati posisinya itu yaitu 

orang yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya itu.  

Di sisi lain, setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang 

yang berkembang secara sempurna, mereka menginginkan anak yang 

dilahirkan itu kelak menjadi orang yang sehat, kuat, berketrampilan, cerdas, 

pandai, dan beriman. Intinya bahwa tujuan pendidikan dalam rumah tangga 

adalah agar anak mampu berkembang secara maksimal, meliputi seluruh 

aspek perkembangan yaitu jasmani, akal dan rohani.  

Dari tiga perkembangan tersebut, maka menurut Ahmad Tafsirkunci 

pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan kalbu (rohani) atau pendidikan 

agama. Ini disebabkan karena pendidikan agama sangat berperan besar dalam 

membentuk pandangan hidup seseorang. Pendidikan agama ini diarahkan 

pada dua arah, pertama, penanaman nilai dalam arti pandangan hidup, yang 

kelak mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya. Kedua, penanaman sikap 
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yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan pengetahuan di 

sekolah.
26

 

Nucholis Madjid, menyatakan pentingnya pendidikan agama 

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan agama di sini 

dimaksudkan bukan hanya dalam bentuk ritus dan formalitas, tapi harus 

dilihat dari tujuan dan makna haqiqi-nya, yaitu upaya mendekatkan (taqarrub) 

kepada Allah dan membangun budi pekerti yang baik sesama manusia (akhlaq 

karimah). Sebab itu perlu ditekankan pada pendidikan bukan pengajaran, 

sebab pengajaran dapat dilimpahkan pada lembaga pendidikan tetapi 

pendidikan tetap menjadi tanggung jawab keluarga/ orang tua.
27

 

Adapun dasar-dasar pendidikan yang diberikan kepada anak didik dari 

orang tuanya, menurut Ali Saifullah adalah; (1) dasar pendidikan budi pekerti, 

memberi norma pandangan hidup tertentu walaupun masih dalam bentuk yang 

sederhana kepada anak didik, (2) dasar endidikan sosial, melatih anak didik 

dalam tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungan sekitarnya, (3) dasar 

pendidikan intelek, anak diajarkan kaidah pokok dalam percakapan, bertutur 

bahasa yang baik, kesenian dan disajikan dalam bentuk permainan, (4) dasar 

pembentukan kebiasaan, pembinaan kebpribadian yang baik dan wajar, yaitu 

membiasakan kepada anak untuk hidup yang teratur, bersih, tertib, disiplin, 

rajin dan dilakukan secara berangsur-angsur tanpa unsur paksaan, (5) dasar 

                                                 
26

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), ecdisi revisi ketiga, h. 157  
27

Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius, (Jakarta: Paramadina, 2007), cet. Ke-v, h. 122-123  
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pendidikan kewarganegaraan, memberikan norma nasionalisme dan 

patriotisme, cinta tanah air dan berprikemanusiaan yang tinggi. 
28

 

Dari beberapa pandangan di atas, jelaslah bahwa penanaman nilai-nilai 

agama merupakan tugas pokok dari setiap orang tua. Nilai-nilai itulah yang 

nantinya menyatu dalam diri anak, menjiwai setiap perkataan, sikap dan 

tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, jiwa 

keagamaan akan terbentuk dalam diri setiap anak.  

Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak ini berlangsung 

sampai akhir hayat, bukan seperti pandangan Langeveled, bahwa pendidikan 

hanya berhenti sampai kedewasaan. Peran orang tua akan semakin menyempit 

sejalan dengan kematangan usia anak, walau demikian tanggung jawab orang 

tua tidak akan lepas sama sekali.  

Berkaitan dengan pembentukan jiwa keagamaan anak, keluarga 

khususnya orang tua dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :  

a. Mendo’akan anak-anaknya dengan doa yang baik, hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT yaitu : 

 ٗ َيُقىُّلىَن َزَتَىا َهةۡ َّلَىا ِمهۡ َأشَۡوِٰجَىا َوُذِزَيِٰتَىا ُقَسَج َأعُۡيهَّلِريَهٱَو

  ٧٤ ِّللُۡمَتِقيَه ِإَماًما جَۡعلَۡىاٱَو
Artinya : “Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, 

anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami 

imam bagi orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al- Furqan 

[25) :74)  

                                                 
28

Ali Saifullah, Pendidikan Pengajaran Kebudayaan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), h. 

111   
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b. Memelihara anak dari api neraka, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

yaitu : 

  ٦ .…ا ٗ َءاَمُىىْا ُقٓىْا َأوُفَسُكمۡ َوَأهِۡليُكمۡ َوازَّلِريَهٱ َيَٰٓأُيَها
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka ….”. (QS. Al-Tahrim [66] :6) 

 
c. Menyerukan shalat pada anaknya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

yaitu : 

 اۖ َوحُۡه َوسُۡشُقَكۗ ٗ َعَليَۡهاۖ َّلا َوسۡ َُٔلَك ِزشۡقصَۡطِثسۡٱ َوّلَّصَلىِٰجٱ َأهَۡلَك ِبَوأُۡمسۡ

  ١٣٢ ِّللَتقَۡىيٰ ّلَۡعِٰقَثُحٱَو
Artinya : “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak 

meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki 

kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang 

bertakwa”. (QS. Taha [20] :132) 

 

d. Bersikap hati-hati kepada anak-anaknya tidak memarahi dan memaafkan, 

hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu : 

  حَۡرُزوُهمۡۚٱا ّلُكمۡ َفٗ َءاَمُىٓىْا ِإَن ِمهۡ َأشَۡوِٰجُكمۡ َوَأوَّۡلِٰدُكمۡ َعُدّوَّلِريَهٱ َيَٰٓأُيَها

  ١٤ َزِحيٌم ٗ َغُفىزّلَلَهٱَوِإن َتعُۡفىْا َوَتّصَۡفُحىْا َوَتغِۡفُسوْا َفِإَن 
Artinya : “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-

isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu 

maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu 

memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) 

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.(QS. Taghabun [64] : 14).  

e. Mendidik anak dengan pendidikan yang baik, hal ini sesuai dengan hadits 

Nabi Muhammad SAW yaitu : 
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Artinya : “Didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan yang baik”. (HR. 

Ibnu Majah).
29

  

 

2. Pemilihan bentuk pola asuh yang tepat 

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan 

anaknya. Sikap ini dapat dilihat dalam berbagai segi, antara lain dari cara 

orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberiakan hukuman 

dan hadiah, cara orang tua memberikan otoritas dan cara orang tua 

memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan 

demikian, yang disebut dengan pola asuh orng tua adalah bagaiman cara 

mendidik orang tua kepada anak baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
30

 

Cara mendidik secara langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orang 

tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan 

ketrampilan yang dilakukan secara sengaja baik berupa perintah, larangan, 

hukuman, maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Dalam keadaan 

seperti ini, yang diharapkan muncul dari anak adalah efek-instruksional yakni 

respon-respon anak terhadap aktifitas pendidikan tersebut.  

Sedangkan pendidikan secara tidak langsung adalah berupa contoh 

kehidupan sehari-hari baik tutur kata sampai kapada adat kebiasaan dan pola 

hidup, hubungna antara keluarga, masyarakat, hubungan suami istri. Semua 

                                                 
29

Abdullah Nasih Ulwah, Tarbiyatul Aulat Fil Islam ( Pendidikan Anak Dalam 

Islam), Darus Salam, Beirut, Cet.III, 1994, hlm. 148.  
30

M.Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2008), 

cetakan ke-III, h. 61. 
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ini secara tidak sengaja telah membentuk situasi dimana anak selalu 

bercermin terhadap kehidupan sehari-hari dari orang tuanya.  

Zakiah Darajad, mengemukakan ada tiga jenis pola asuh orang tua 

terhadap anaknya, yakni (1) Pola asuh otoriter, (2) Pola asuh demokratik, (3) 

Pola asuh yang permisif, yaitu :
31

 

a. Pola asuh otoriter  

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan 

aturan-aturan yang ketat, sering kali memaksa anak untuk berprilaku 

seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri 

sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar fikiran 

dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa semua sikapnya sudah 

benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak. Pola asuh yang 

bersifat otoriter juga ditandai dengan penggunaan hukum yang keras, lebih 

banyak menggunakan hukuman badan. Anak juga diatur segala keperluan 

dengan segala aturan yang ketat dan masih diberlakukan meskipun sudah 

menginjak dewasa.  

b. Pola asuh demokratis  

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang 

tua terhadap keamapuan anak, anak diberi kesempatan untuk selalu tidak 

tergantung kepada orang tua. Orang tua sedikit memberi kebebasan 

kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, anak 
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Zakiah Darajad, Op. Cit., 71.   
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didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang 

menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan 

untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit demi sedikit 

berlatih untuk bertanggung jawab kepada diri-sendiri. Anak selalu 

dilibatkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur 

hidupnya.
32

 

Namun, dalam hal-hal tertentu orang tua perlu ikut campur 

tangan, misalnya :  

1) Dalam keadaan membahayakan hidupnya atau kesehatan anak.  

2) Hal-hal yang terlarang bagi anak dan tidak tampak alasan-alasan yang 

lahir.  

3) Permainan yang menyenangkan bagi anak, tetapi menyebabkan 

keruhnya suasana yang mengganggu ketenangan umum.  

Demikian pula kepada hal-hal yang sangat prinsip sifatnya 

mengenai pilihan agama, pilihan nilai hidup yang bersifat universal dan 

absolut, orang tua dapat memaksakan kehendaknya kepada anak, karena 

anak belum memiliki wawasan yang luas dan cukup mengenai hal itu. 

Karena itu, tidak semua materi pendidikan agama harus seluruhnya 

diajarkan secara demokratik kepada anak. Jika dikembalikan dengan kisah 

lukman sebagaimana disebutkan dalam al-qur’an, nampak bahwa 
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pendidikan aqidah Islamiyah tidak harus disajikan secara demokratis, 

melainkan secara dogmatis.  

c. Pola asuh permisive  

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara 

bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa/muda, ia diberi kelonggaran 

seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang 

tua terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang 

cukup berarti bagi anak. Semua apa yang telah dilakukan oleh anak adalah 

benar dan tidak perlu mendapatkan teguran, arahan dan bimbingan.  

Cara mendidik yang demikian ternyata dapat diterapkan kepada 

orang dewasa yang sudah matang pemikiranya, tetapi tidak sesuai jika 

diterapkan kepada anak-anak remaja. Apabila bila diterapkan untuk 

pendidikan agama, banyak hal yang harus disampaikan secara bijaksana. 

Dengan demikian, pola asuh yang bersifat permisive dan otoriter 

keduanya tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak 

maupun terhadap kemajuan belajarnya. Dengan kata lain, bahwa pola asuh 

sebagai cara mendidik anak yang baik adalah yang menggunakan pola 

demokratis, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip nilai yang 

universal dan absolut terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Hal 

lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan orang tua dalam 

memilih pola asuh sesuai dengan karakter anak dan lingkungannya. Tidak 
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semua anak cocok dengan pola tertentu karena karakter anak yang berbeda 

satu dengan yang lainnya.  

 



BAB III 

PERUMAHAN TRIBATA POLDA LAMPUNG  

DAN PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN JIWA ANAK 

 

A. Profil Perumahan Tribrata Polda Lampung 

1. Sejarah Berdirinya 

Perumahan Tribrata Polda Lampung didirikan sebagai solusi bagi 

anggota Kepolisan Daerah Lampung yang belum memiliki tempat tinggal 

menetap khususnya di Kota Bandar Lampung yang berdiri tahun 2010.
1
 

Perumahan Tribrata Polda Lampung didirikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 

15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004.  

Sampai dengan sekarang jumlah Kepala Keluarga yang menghuni 

Perumahan Tribrata Polda Lampung berjumlah 35 orang dengan latar 

belakang keluarga yang berbeda-beda. 

 

2. Visi dan Misi 

Visi Perumahan Tribrata Polda Lampung adalah menjadi permukiman 

dan perumahan rakyat terpercaya di Provinsi Lampung. 

Sedangkan misinya adalah : 

a. Mengembangkan permukiman yang bernilai tambah untuk kepuasan 

anggota Polda Lampung. 

                                                 
1
Joko Susilo, Ketua Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017. 
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b. Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lain 

c. Mengoptimalkan sinergi dengan mitra kerja, pemerintash, bumn dan 

instansi lain 

d. Meningkatkan kontribusi positif kepada masyrakat dan lingkungan.
2
 

 

3. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Perumahan Tribrata Polda Lampung 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Keterangan :             Garis Instruksi 

    Garis Koordinasi 

 

                                                 
2
Dokumentasi, Perumahan Tribrata Polda Lampung Tahun 2017.  

Seksi Keamanan 

 

Seksi Kebersihan 

 

Ketua  

Bendahara  

Warga/masyarakat 

 

Polda Lampung 

Sekretaris  

Seksi Sarana 
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B. Pola Asuh Orang Tua yang Bekerja dalam Membentuk Jiwa Keagamaan 

Anak di Perum Tribrata Polda Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung 

 

Masyarakat di Perumahan Tribrata Polda Lampung secara sosio-historis 

tergolong masyarakat yang religius. Ketaatan mereka dalam menjalankan berbagai 

ajaran agama baik yang bersifat individu maupun sosial, seperti sholat berjama’ah, 

saling menghormati antar tetangga, penyantunan anak yatim dan sebagainya 

merupakan saah satu indikasinya. Selain itu, cukup banyaknya tempat ibadah dan 

pusat-pusat kajian keagamaan seperti pesantren dan madrasah diniyah merupakan 

unsur penunjang utama dalam mewujudkan kehidupan yang agamis. 

Sebelum menyajikaan data tentang pola asuh orang tua yang bekerja di 

Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dalam 

membentuk jiwa keagamaan anak, terlebih dahulu akan disajikan kondisi realitas 

jiwa keagama anak. Di tengah kehidupan masyarakat yang notabenenya berangkat 

dari kultur religius, ternyata masih banyak anak di Perumahan Tribrata Polda 

Lampung  yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, meskipun hal 

tersebut tidak terjadi pada setiap keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang 

adanya kesadaran bagi pihak keluarga dalam memonitoring perkembangan anak 

baik dari sisi perkembangan mental, spiritual maupun pendidikan umum yang 

diperoleh anak di bangku sekolah.  

Permasalahan di atas dapat dilihat dari proses interaksi anak dengan orang 

tuanya dan pola pikir orang tua yang kurang memahami arti pentingnya 

pendampingan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang yang sesungguhnya bagi 



 65 

anak-anak mereka. Hal itu juga yang membuat proses pendidikan khususnya 

keagamaan di dalam keluarga menjadi sulit diterima di Perumahan Tribrata Polda 

Lampung.  

Sebagaimana pernyataan Intan, salah seorang anak di Perumahan Tribrata 

Polda Lampung yang merasakan betapa pahitnya pengalaman yang dia alami 

sebagai akibat dari minimnya perhatian dan pendidikan agama yang ia terima. Dia 

adalah salah satu korban akibat pergaulan yang kurang terkontrol oleh orang 

tuanya. Meskipun sekarang dia sudah menyadari kesalahannya, tetapi pengalaman 

pahit masa lalu sangat sulit dilupakannya, sebagaimana pernyataan dibawah ini :  

Dulu saya pernah masuk ke dalam pergaulan bebas. Saya sering keluar 

malam dengan alasan untuk belajar bersama dengan teman tapi karena orang 

tua saya tidak mengontrol keberadaan saya akhirnya saya manfaatkan 

kesempatan itu dengan bermain ke rumah teman-teman laki-laki saya dan 

terlibat pergaulan bebas.
3
  

 

Kasus di atas hanya satu dari berbagai kasus yang terjadi di Perumahan 

Tribrata Polda Lampung  dimana masih banyak perilaku yang menyimpang dari 

ajaran agama terutama yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka lebih suka 

menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti duduk-duduk 

dan bermain gitar di pos ronda baik dikompleks perumahan maupun dkeluar dari 

komplek perumahan tanpa mengenal waktu bahkan terkadang minum minuman 

keras.  

                                                 
3
Intan Setya Nuraini, Salah satu anak di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interiew, Mei 

2017  
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Meskipun beberapa kasus tersebut tidak terjadi pada semua anak di 

Perumahan Tribrata Polda Lampung, namun hal tersebut dapat dijadikan bukti 

bahwa kondisi jiwa keagamaan anak di Perumahan Tribrata Polda Lampung 

cukup memperihatinkan. Berbagai fenomena sosial tersebut tentunya 

bertentangan dengan kondisi sosial keagamaan yang telah lama mendarah daging 

dalam kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan paparan data di atas, jelas ditemukan data terkait dengan 

kondisi jiwa keagamaan anak di Perumahan Tribrata Polda Lampung yaitu 

terdapat realitas yang cukup memprihatinkan berkaitan dengan kondisi jiwa 

keagamaan anak dimana masih banyak perilaku yang menyimpang dari norma 

ajaran agama dan tatanan sosial yang dilakukan oleh anak khususnya para anak 

seperti bermain gitar yang tidak mengenal waktu bahkan terkadang minum 

minuman keras, berkelahi dan sebagainya yang cukup meresahkan kehidupan 

bermasyarakat. Berbagai perilaku tersebut muncul sebagai akibat dari kondisi jiwa 

agama anak yang belum terbentuk dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi dan interview, diperoleh data bahwa pola asuh 

orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata 

Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah : 

1. Pola asuh demokratik  

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu orang tua yang bekerja 

di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 

diperoleh keterangan bahwa dalam melakukan pola asuh dalam membentuk 
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jiwa keagamaan anak adalah dengan pendekatran demokratik, hal  ini  sesuai 

dengan pernyataan salah satu orang tua dibawah ini : 

Saya sebagai orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk 

memilih apa yang terbaik bagi dirinya, anak didengarkan pendapatnya, 

dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan 

kehidupan anak itu sendiri. Anak saya beri kesempatan untuk 

mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih 

untuk bertanggung jawab kepada diri-sendiri. Anak selalu dilibatkan dan 

diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya.
4
 

 

Hal di atas dilakukan oleh orang tua yang bekerja di Perumahan 

Tribrata Polda Lampung dikarenakan mereka menyadari sepenuhnya bahwa 

keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus 

keturunan saja. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber utama, 

karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh 

pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarga sendiri. Setiap anggota 

keluarga dibutuhkan dan saling membutuhkan satu dan yang lainnya supaya 

mereka dapat hidup lebih senang dan tenang.   

Bapak Sudarsono Umar, selaku orang tua di Perumahan Tribrata Polda 

Lampung dalam wawancaranya menyatakan bahwa : 

Pola asuh yang saya lakukan adalah dengan memprioritaskan 

kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. 

Dengan pola asuh ini saya bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya 

pada rasio atau pemikiran-pemikiran, saya juga bersikap realistis terhadap 

kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui 

kemampuan anak.
5
 

 

 

                                                 
4
Nur  Kholid, Orang Tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017. 

5
Sudarsono Umar, Orang Tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017.  
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2. Pola asuh yang permisif 

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu orang tua yang bekerja 

di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 

diperoleh keterangan bahwa dalam melakukan pola asuh dalam membentuk 

jiwa keagamaan anak adalah dengan pendekatan demokratik, hal  ini  sesuai 

dengan pernyataan salah satu orang tua dibawah ini : 

Sebagai orang tua yang bekerja saya memberikan pendidikan kepada 

anak secara bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa/muda, anak-anak 

saya diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang 

dikehendaki. Saya menyadari bahwa kontrol saya terhadap anak sangat 

lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup berarti bagi anak. 

Semua apa yang telah dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu 

mendapatkan teguran, arahan dan bimbingan.
6
  

 

Bapak Muhammad Ruhbani, selaku orang tua di Perumahan Tribrata 

Polda Lampung dalam wawancaranya menyatakan bahwa : 

Pola asuh sebagai orang tua yang bekerja adalah dengan pola asuh 

permisif yaitu saya sebagai orang tua menyadari kurangnya kontrol sebagai 

orang tua. Saya sebagai orang tua menyadari sangat lemah dan 

membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan 

membimbimbingnya. Seperti saya membiarkan anak bermain sampai larut 

malam tanpa pengawasan. Sikap orangtua yang seperti ini sangat 

berbahaya dan menjadikan anak bersikap sesuka hati.
7
 

 

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa orang tua yang bekerja di 

Perumahan Tribrata Polda Lampung tidak memberikan bimbingan yang 

cukup kepada anaknya, sehingga anak merasa kurang mendapat perhatian 

yang cukup dari orangtuanya. Oleh karena itu, pertumbuhan jasmani, rohani 

                                                 
6
Ahmad Sumarno, Orang Tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017.  

7
Muhamamad Ruhbani, Orang Tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 

2017.   
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dan sosial sangat jauh berbeda atau bahkan di bawah rata-rata jika 

dibandingkan dengan anak-anak yang diperhatikan orangtuanya. Biasanya 

orangtua bersikap demikian karena orangtua terlalu sibuk dengan pekerjaan, 

karir dan urusan sosial. Oleh karena itu walaupun sibuk, orangtua harus 

memberi perhatian dan bimbingan yang cukup kepada anak agar anak tersebut 

merasa mendapat kasih sayang dan tumbuh berkembang menjadi anak yang 

baik. 

3. Pola asuh yang otoriter 

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu orang tua yang bekerja 

di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 

diperoleh keterangan bahwa dalam melakukan pola asuh dalam membentuk 

jiwa keagamaan anak adalah dengan pendekatan otoriter, hal  ini  sesuai 

dengan pernyataan salah satu orang tua dibawah ini : 

Saya menyadari bahwa selaku orang tua cenderung menetapkan 

standar yang mutlak harus dituruti dibarengi dengan ancaman-ancaman. 

Misalnya, kalau tidak mau makan, maka tidak akan diajak bicara. Saya 

cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak mau 

melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka saya tidak segan 

menghukum anak.
8
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa orang tua di Perumahan 

Tribrata Polda Lampung melakukan pola asuh otoriter yang ditandai dengan 

cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa 

anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak 

                                                 
8
Syahrul Saputra, Orang Tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017. 
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atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan 

bertukar fikiran dengan orang tua, orangtua menganggap bahwa semua 

sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak. 

Dalam pola otoriter, hukuman merupakan sarana utama dalam proses 

pendidikan, sehingga anak melaksanakan perintah atau tugas dari orang tua 

atas dasar takut memperoleh hukuman dari orang tuanya. 

Hal demikian sebagaimana kenyataan yang peneliti lihat di keluarga 

Syahrul Saputra.  Karena orang tua disibukan dengan pekerjaan, maka tidak 

ada waktu lagi untuk mengarahkan anak-anaknya menjalankan perintah 

agama dengan baik dan benar. Dalam wawancara dengan peneliti beliau 

menyatakan :  

Anak yang orang tuanya sibuk bekerja dan pulang larut malam dan 

kurang memberikan pengawasan dan perhatian kepada anak untuk 

melaksanakan ajaran agama seperti sholat, mengaji dan lain-lain. Pasti 

anak akan tumbuh menjadi anak yang sulit untuk diatur dan kurang 

memiliki sopan santun terhadap orang tua.
9
  

 

Pola asuh otoriter juga peneliti lihat di keluarga Bapak Suharso 

Abdilah. Proses penanaman jiwa agama dilaksanakan secara ketat dan 

disiplin. Hal demikian sebagaimana dikatakan oleh Bapak Suharso Abdilah 

ketika peneliti mewawancarai beliau yaitu sebagai berikut:  

Anak yang di didik secara tegas dan disiplin di rumah dan tidak 

memberikan ruang gerak yang bebas kepada anak ternyata tidak menjamin 

anak akan menjadi anak sholeh sesuai dengan yang kita inginkan. 

Pengalaman saya pada waktu mendidik anak saya dengan keras, tegas dan 

disiplin ternyata anak tersebut menjadikan anak yang sering berbohong 

                                                 
9
Sudarsono Umar, Orang tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017.  
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dengan berbagai macam alasan dan setelah mendapatkan kesempatan 

keluar rumah banyak berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama 

karena selama ini dia terkekang di dalam keluarga.
10

 

 

Adanya pola asuh otoriter ini juga diakui oleh Bapak Ahmad Bisri. 

Dalam wawancara beliau menyatakan:  

Karena saya khawatir  anak saya terjurumus kepada pergaulan bebas, 

akhirnya anak saya saya sekolahkan di sekolah yang berbasis Islam. Hal ini 

saya lakukan karena saya dan istri kurang memahami masalah agama 

sehingga anak saya dimasukan ke sekolah Islam. Namun saya menyadari 

bahwa ternyata tidak boleh mempercayakan penuh pendidikan agama 

kepada lembaga pendidikan tanpa kerjasama dengan orang tua. Karena 

waktu itu saya terlalu mempercayakan kepada lembaga pendidikan dan 

saya tidak kontrol pergaulan anak, sehingga anak saya hampir terlibat 

pergaulan bebas.
11

  

 

Fakta di atas diperparah dengan adanya pandangan yang kurang benar 

tentang pendidikan agama. Pihak keluarga selalu menganggap bahwa dengan 

memasukkan anak ke lembaga-lembaga keagamaan sudah melengkapi jiwa 

keagamaan anak, padahal hal tersebut ternyata sangatlah tidak cukup menjadi 

bekal di kehidupan anak selanjutnya. Hal demikian sebagaimana dinyatakan 

oleh Fuadi Ramli  sebagai  berikut :  

Sejauh yang saya tahu bahwa peran orang tua dalam pembelajaran 

agama sangatlah penting. Bukan hanya memasukkan anaknya dalam 

sekolah yang bernafaskan Islam saja tetapi pemberian contoh yang nyata 

dalam keluarga juga sangat diperlukan dalam proses penerimaan agama 

kepada anak. Sehingga pelajaran yang diterima di sekolah bisa langsung di 

terapkan pada saat anak berada di rumah sehingga anak akan lebih mudah 

mencerna agama dan kewajiban-kewajibannya.
12
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Suharso Abdilah, Orang tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017. 
11

Admad Bisri, Orang tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017.  
12

Fuadi Ramli, Orang tua di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, Mei 2017. 
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Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ternyata seorang anak 

memerlukan adanya proses modeling dalam melaksanakan ibadah kepada 

Allah di dalam keluarga, jadi anak tidak hanya dituntut untuk selalu belajar 

beribadah saja tetapi orang tua dan keluarga juga harus memberikan contoh 

nyata kepada anak-anaknya sehingga apa yang mereka dapatkan dibangku 

sekolah dapat terealisasi di kehidupan nyata dan berakar di perilaku mereka 

sehari-hari. Dengan begitu, meskipun godaan datang silih berganti mereka 

sudah mampu menepis godaan tersebut sehingga kelak akan menjadi pribadi 

yang beragama dan beriman selain tidak adanya proses modeling yang harus 

dilakukan oleh para orang tua, proses komunikasi dan pendampingan yang 

baik terhadap anak-anak juga belum dapat dilakukan secara optimal oleh 

beberapa keluarga di Perumahan Tribrata Polda Lampung, karena dengan 

komunikasi dan pendampingan segala permasalahan dapat terselesaikan 

dengan baik tanpa harus ada pengorbanan batin dari pihak anak sehingga anak 

tidak mencari pelarian di luar rumah seperti berkumpul teman-temannya 

diperempatan jalan, mabuk-mabukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh 

saudara Agus Toni  Maulana dalam wawancara sebagai berikut :  

Orang tua saya kurang peduli dengan anak-anaknya. Secara materi 

mungkin kami terlihat sangat berkecukupan tetapi secara batin kami sangat 

kehausan, meskipun orang tua saya memiliki keimanan yang kuat tetapi 

mereka tidak pernah berbagi dengan kami anak-anaknya sehingga saya 

merasa harus mencari kasih sayang dari luar. Dan pergaulan bebaslah yang 

saya dapatkan.
13
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Agus Toni Maulana, Salah Satu Anak di Perumahan Tribrata Polda Lampung, Interview, 

Mei 2017.   
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Rasa kasih sayang tidak hanya sebatas pada pemenuhan ekonomi saja, 

tetapi selalu memberikan perhatian dan nasehat yang baik dalam segala hal 

juga sangat dibutuhkan oleh anak. Hal yang demikian sebagaimana dikatakan 

oleh Muhidin Snjaya, ketika peneliti mewawancarainya sebagai berikut:  

  

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua yang Bekerja 

dalam Membentuk Jiwa Keagamaan Anak di Perum Tribrata Polda 

Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung 
 

Berdasarkan data observasi dan dokumentasi, diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda 

Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sebagai berikut :  

1. Tingkat usia anak  

Berdasarkan dokumentasi diperoleh data anak usia 13 sampai dengan 18 

tahun di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung berjumlah 21 orang. Pada masa ini anak cenderung susah diatur, 

sehingga bila orang tua tidak mengimbanginya dengan usaha yang maksimal 

seperti pendampingan dan monitoring setiap saat, maka jiwa keagamaan anak 

tidak akan tumbuh secara maksimal. 

2. Lingkungan keluarga dimana anak tumbuh dan berkembang 

Lingkungan inilah yang paling dominan dalam memberikan corak 

dalam setiap pola pikir, sikap dan perilaku anak.  Keluarga merupakan satuan 

sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggotanya terdiri dari 
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ayah, ibu dan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama yang dikenalnya.  

Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal 

bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Pertama, tingkat usia anak, 

khususnya anak yang sedang mengalami masa pubertas. Pada masa ini anak 

cenderung susah diatur, sehingga bila orang tua tidak mengimbanginya dengan 

usaha yang maksimal seperti pendampingan dan monitoring setiap saat, maka 

jiwa keagamaan anak tidak akan tumbuh secara maksimal. 

3. Lingkungan pergaulan anak yang kurang terkontrol 

Anak akan cenderung mengikuti pola sikap dan perilaku teman 

bergaulnya bila apa yang dia butuhkan tidak terpenuhi dalam keluarga. Setelah 

memasuki masa remaja sebagian besar waktunya dihabiskan di luar rumah, baik 

itu di sekolah maupun di masyarakat. Berbeda dengan situasi di dalam rumah, 

pada umumnya pergaulan di masyarakat kurang menekankan pada disiplin atau 

aturan yang harus dipatuhi secara ketat. Jika orang tua tidak dapat menyediakan 

apa yang dibutuhkan anak-anaknya, maka yang akan membentuk pengetahuan 

agama anak adalah lingkungan sekitarnya seperti masyarakat atau teman-

temannya yang menurut anak merupakan ”figur” yang paling tepat dalam 

pencarian kebenarannya. Jika masyarakat atau teman bergaulnya kurang baik, 

maka hal tersebut akan berakibat pada pembentukan jiwa anak yang kurang 

baik pula. Hal inilah yang paling sering menyebabkan seorang anak tidak bisa 

menjadi pribadi yang yang matang baik secara fisik maupun psikis.  
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Lingkungan perrgaulan memiliki pengaruh yang sangat besar dan lebih 

cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan mereka yang 

tidak sekolah, maka anak akan malas belajar. Sebab, cara hidup anak yang 

bersekolah berlainan dengan anak yang tidak bersekolah. Di samping itu, 

pergaulan anak dengan teman-teman yang kurang memiliki motivasi belajar 

juga bisa menyebabkan menurunkan motivasi belajar bagi anak. Hal ini 

bahayanya dapat menimbulkan efek-efek yang lebih jauh pada diri anak 

sehingga mereka berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma 

masyarakat. 

4. Lemahnya kontrol dan sanki dari masyarakat dan aparat terkait 

Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan anak di 

Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung 

lemahnya kontrol dan sanki dari masyarakat dan aparat terkait, dengan begitu, 

tidak ada yang dapat membuat jera para pelaku tindakan amoral dan tidak 

mampu memberikan pelajaran berharga baik bagi pelakunya maupun 

masyarakat pada umumnya, sehingga perbuatan tersebut berlangsung berulang-

ulang. 



BAB IV 

POLA ASUH ORANG TUA YANG BEKERJA DALAM MEMBENTUK JIWA 

KEAGAMAAN ANAK DI PERUM TRIBARAT POLDA LAMPUNG 

 

 

A. Pola Asuh Orang Tua yang Bekerja dalam Membentuk Jiwa Keagamaan 

Anak di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung 

 

Bagi anak, keluarga merupakan suatu komunitas dimana dia belajar 

berperilaku. Sebuah keluarga sangat berperan dalam proses pengenalan anak pada 

masa awal perkembangannya sehingga perilaku, kepribadian dan sifat seorang 

anak tidak akan jauh dari perilaku, kepribadian dan sifat dari anggota keluarga 

yang lain, baik itu orang tua, saudara maupun orang-orang terdekatnya.  

Secara historis, masyarakat Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung 

Senang Kota Bandar Lampung termasuk masyarakat yang agamis. Namun 

demikian, terdapat realitas yang cukup memprihatinkan dimana masih ada perilaku 

yang menyimpang dari norma ajaran agama dan tatanan sosial yang dilakukan 

oleh anak seperti sering begadang hingga larut malam bahkan sampai mabuk-

mabukan, berkelahi dan lainnya. Hal tersebut merupakan indikasi dari kurang 

maksimalnya penanaman jiwa keagamaan pada anak dalam keluarga yang 

dilakukan oleh para orang tua.  

Secara teoritis, manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling 

sempurna, sebenarnya telah memiliki potensi religius sejak ia dilahirkan. Potensi 

ini berupa dorongan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Dengan adanya 

potensi bawaan ini manusia pada hakikatnya adalah makhluk beragama. Setiap 
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ucapan, sikap dan perilakunya seharusnya selalu mencerminkan nilai-nilai ajaran 

agama. Potensi agama tersebut perlu dikembangkan secara terus-menerus. Dalam 

hal ini, keluarga khususnya orang tua memiliki kewajiban utama tersebut. Kasus 

yang terjadi di masyarakat Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang 

Kota Bandar Lampung tersebut menjadi indikasi kongrit bahwa penanaman jiwa 

keagamaan oleh orang tua di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang 

Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Padahal, sebagai dunia luar 

yang pertama kali dikenal anak, keluarga memiliki peran penting dalam 

membentuk karakter anak.  

Dalam pembentukan karakter tersebut, terkadang orang tua melakukan 

banyak hal agar kelak anaknya dapat dibanggakan. Namun tidak jarang semua itu 

malah membuat seorang anak merasa tertekan dan merasa kehilangan jati dirinya, 

sehingga mereka lebih suka menarik diri dari lingkungannya. Namun demikian, 

tidak jarang pula orang tua yang bersikap permisif terhadap perkembangan jiwa 

agama anaknya sehingga anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik. Hal 

inilah nampaknya yang terjadi di beberapa keluarga masyarakat Perum Tribrata 

Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.  

Keluarga akan sangat membantu kelangsungan hidup seseorang jika 

keluarga tersebut merupakan keluarga yang berlandaskan agama, moral dan budi 

pekerti yang mulia. Namun sebaliknya, sebuah keluarga akan menjadi penghambat 

dan penghalang bagi pertumbuhan seseorang jika keluarga tersebut tanpa 

berlandaskan agama. Pendidikan moral dalam keluarga memiliki peranan penting 
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dalam membentuk karakter setiap anggota keluarganya. Begitu pentingnya peran 

keluarga dalam membentuk karakter anak, Islam telah menegaskan sebagaimana 

hadits Rasulullah bahwa “sesungguhnya telah lahir ke dunia ini seorang bayi 

dalam keadaan fitrah, sedangkan yang menjadikannya yahudi atau muslim adalah 

orang tuanya”.  

Berdasarkan hasil interview, observasi dan dokumentasi, diketahui bahwa 

pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan anak di 

Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sebagai 

berikut :  

Pertama, menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini, yaitu sejak 

anak masih ada dalam kandungan. Hal demikian dimaksudkan agar nilai-nilai-nilai 

agama tertanam dalam diri anak sejak awal masa pertumbuhannya. Terkait dengan 

fenomena di atas, sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya 

terbatas selaku penerus keturunan saja. Di antara fungsi keluarga antara lain: 

fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi edukatif, fungsi rekreatif, fungsi afektif, dan 

fungsi religius. 

Peran yang dilakukan oleh orang tua di masyarakat Perum Tribrata Polda 

Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tersebut di atas berkaitan 

dengan aplikasi fungsi religi. Kunci pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan 

kalbu (rohani) atau pendidikan agama. Ini disebabkan karena pendidikan agama 

sangat berperan besar dalam membentuk pandangan hidup seseorang. Pendidikan 
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agama ini diarahkan pada dua arah, pertama, penanaman nilai dalam arti 

pandangan hidup, yang kelak mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya.  

Kedua, penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai 

orang lain. Penanaman nilai-nilai agama dapat dilakukan sejak lahir bahkan ketika 

anak masih dalam kandungan. Hal demikian dimaksudkan agar proses idiologisasi 

dapat berlangsung dengan baik. Dalam hal inilah peran orang tua sangat 

dibutuhkan dalam membentuk pandangan hidup anak terutama dalam memilih 

agama yang dianutnya. Islam telah memberikan gambaran yang tegas berkaitan 

dengan fungsi religi.  

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa orang tua memegang peranan yang 

sangat vital dalam membentuk jiwa keagamaan pada anak-anaknya. Meskipun 

secara fitrah manusia memiliki kecenderungan untuk mengakui adanya sesuatu 

(kekuatan) yang luar biasa di luar dirinya, namun orang tualah yang menunjukkan 

siapa hakikat di balik kekuatan tersebut. Dalam hal ini, orang tua memiliki tugas 

untuk memberikan pemahaman sekaligus doktrin terhadap anak-anaknya agar 

mereka memiliki idiologi yang benar.  

Ketiga, menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan yang 

bernafaskan Islam dengan harapan agar anak dapat berpikir, bersikap dan 

berperilaku yang Islami. Peran yang dilakukan oleh keluarga di atas sebagai wujud 

dari fungsi edukatif. Fungsi ini memberikan pengertian bahwa keluarga 

merupakan sumber utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual 

manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarga sendiri. 
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Demikian juga dengan nilai-nilai agama yang akan menjadi penuntun anak dalam 

setiap pola sikap dan perilakunya diperoleh anak pertama kali dari keluarganya.  

Keempat, melakukan pendampingan dan bimbingan pada setiap aktivitas 

anak agar jiwa agama dapat tumbuh dengan baik. Dengan demikian, diharapkan 

anak akan tumbuh menjadi pribadi yang matang, baik secara fisik maupun psikis. 

Peran tersebut berkaitan dengan aplikasi fungsi afeksi. Fungsi afektif dapat 

dilakukan antara lain dengan memberikan perlindungan yang akan memberi 

ketenangan dan rasa aman serta menciptakan rasa tenteram dan damai di 

lingkungan keluarga, sehingga anak akan lebih terbuka membicarakan masalah 

yang dihadapinya kepada orang tua. Fungsi ini bermanfaat antara lain untuk 

mencegah kemungkinan anak-anak "melarikan diri" ke hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. 

Dari perpektif psikologis, peran yang dilakukan orang tua di Perum 

Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tersebut 

berkaitan dengan bagaimana menata kematangan psikologis setiap anaknya. 

Dalam hal ini, keluarga mempunyai fungsi penting dalam kehidupan anak, yaitu :  

a. Orang tua memberikan perasaan kohesi emosional yang dapat menciptakan 

kondisi bagi identifikasi terhadap kelompok primer dasar, yaitu keluarga dapat 

meningkatkan kedekatan emosi, perkembangan intelektual dan fisik.  

b. Anak menyerap model adaptabilitas yang diberikan keluarga untuk kemudian 

digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain di luar keluarganya. 
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c. Orang tua memberikan kerangka pengalaman-pengalaman komunikasi, 

kemudian individu mempelajari cara berinteraksi dan bernegoisasi dengan 

orang lain. 

Apabila kematangan psikologis tersebut dapat terbentuk dengan baik, maka 

akan sangat membantu anak dalam mencapai pribadi yang baik. Terlebih lagi bila 

hal tersebut diawali dengan penanaman nilai-nilai ajaran agama yang menjadi 

dasar utama perkembangan jiwanya. Mengingat peranan keluarga sangat penting 

bagi anggotanya (khususnya anak), maka sudah sewajarnya jika sebuah keluarga 

harus berperan sebaik mungkin untuk menciptakan sebuah keturunan yang dapat 

berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Keluarga yang demikian merupakan 

dambaan dari setiap orang yang sadar akan pentingnya rasa saling menyanyangi 

dan memiliki kepada setiap anggota keluarganya.  

Namun demikian, masih banyaknya perilaku yang menyimpang dari norma 

ajaran agama yang dilakukan para anak khusunya remaja di Perum Tribrata Polda 

Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung menunjukkan proses 

penanaman jiwa kegamaan pada anak tidak dapat dilakukan secara maksimal. 

Berdasarkan temuan di lapangan, hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai 

permasalahan, antara lain:  

1. Adanya kesalahan pola asuh (mall adjusment) dalam keluarga yang cenderung 

mengarah pada pola asuh permisif.  

2. Tidak adanya sistem modeling dari orang tua bagi anak-anaknya.  
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Pola asuh dan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dalam keluarga 

sehingga berbagai kepentingan tidak bisa dipertemukan. Selain berbagai kendala 

di atas, dalam melakukan penanaman jiwa agama pada anak juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut antara 

lain :  

1. Tingkat usia anak, khususnya para remaja yang sedang mengalami masa 

pubertas.  

2. Lingkungan keluarga anak dimana dia tumbuh dan berkembang.  

3. Lingkungan pergaulan anak yang kurang terkontrol.  

Berdasarkan temuan penelitan di atas, maka nampak bahwa begitu 

pentingnya pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan 

dalam diri anak, sehingga pendidikan dalam keluarga mutlak diberdayakan. Sifat 

dan karakter anak tidak akan jauh dari sifat dan karakter orang tua sebagai 

pendidik utamanya. Adanya beberapa praktik sosial yang menyimpang dari 

norma-norma ajaran agama dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan seperti yang 

terjadi di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung sebagai objek penelitian ini mengindikasikan adanya “sesuatu” yang 

keliru atau adanya “sesuatu” yang kurang (someting missing) dalam proses 

penanaman jiwa keagamaan pada diri anak khususnya dalam keluarga masyarakat 

di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.  
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Oleh karena itu, menurut hemat peneliti setidaknya ada tiga hal yang dapat 

dilakukan oleh orang tua di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang 

Kota Bandar Lampung yang menjadi kasus dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Melakukan upaya semaksimal mungkin agar anggotanya tetap berada di jalur 

yang benar dengan memaksimalkan fungsi-fungsi keluarga sehingga anak-

anak tetap merasa nyaman berada di tengah-tengah orang tuanya.  

2. Belajar dari berbagai problematika perkembangan jiwa keagaan anak dengan 

cara mengubah pola asuh permisif menuju pola asuh yang demokratis, 

melakukan pendampingan secara aktif, berusaha menjadi model/ figur yang 

baik dan selalu menjalin komunikasi secara intensif dengan anak.  

3. Meminimalisir dampak negatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

perkembangan jiwa agama anak yaitu tingkat usia anak, lingkungan keluarga 

dan pergaulan anak serta kontrol dan sanksi dari masyarakat dan aparat 

setempat dengan cara memonitoring secara intensif perkembangan jiwa agama 

anak.  

Ketiga hal tersebut di atas sudah seharusnya dilakukan oleh para orang tua 

di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung 

mengingat peranan keluarga merupakan suatu lembaga yang tidak dapat 

tergantikan oleh peranan lembaga lain manapun. Dengan demikian, keluarga 

memiliki peranan penting dalam pengembangan jiwa keagamaan anak. Kasus di 

masyarakat Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung menjadi bukti riel akan pentingnya peran keluarga tersebut.  
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Temuan penelitian tentang problematika perkembangan jiwa keagamaan 

anak di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung 

sebagai berikut:  

Pertama, kesalahan pola asuh (mall adjusment) dalam keluarga yang 

cenderung mengarah pada pola asuh permisif. Perkembangan jiwa keagamaan 

anak yang mendapat perhatian dan monitoring yang kurang baik.  Dari perspektif 

teoritis, kasus yang terjadi di masyarakat Perum Tribrata Polda Kecamatan  

Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tersebut menunjukkan adanya pola asuh 

yang permisif. Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara 

bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa/muda, ia diberi kelonggaran seluas-

luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua terhadap 

anak sangat emah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup berarti bagi 

anak. Semua apa yang telah dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu 

mendapatkan teguran, arahan dan bimbingan. 

Cara mendidik yang demikian ternyata hanya dapat diterapkan kepada 

orang dewasa yang sudah matang pemikiranya, tetapi tidak sesuai jika diterapkan 

kepada anak-anak remaja. Apabila bila diterapkan untuk pendidikan agama, 

banyak hal yang harus disampaikan secara bijaksana. Maka menurut hemat 

peneliti, pola asuh yang tepat untuk diterapkan dalam kasus tersebut adalah pola 

asuh yang demokratis. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan 

orang tua terhadap keamapuan anak, anak diberi kesempatan untuk selalu tidak 

tergantung kepada orang tua. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan 
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kontrol internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab 

kepada diri-sendiri. 

Namun demikian, dalam hal-hal yang sangat prinsip sifatnya mengenai 

pilihan agama, pilihan nilai hidup yang bersifat universal dan absolut, orang tua 

dapat memaksakan kehendaknya kepada anak, karena anak belum memiliki 

wawasan yang luas dan cukup mengenai hal itu. Karena itu, tidak semua materi 

pendidikan agama harus seluruhnya diajarkan secara demokratik kepada anak, 

tetapi dalam beberapa hal juga harus diberikan secara dogmatik-doktriner.  

Kedua, tidak adanya sistem uswah hasanah atau contoh teladan yang baik 

dari orang tua bagi anak-anaknya padahal sebagai peribadi yang sedang 

berkembang, mereka sangat membutuhkan figur yang dapat dijadikan panutan 

dalam pola pikir, sikap dan perilakunya. Secara teoritis, kasus di atas menunjukkan 

tidak adanya pendidikan secara tidak langsung dalam sebuah keluarga. Pendidikan 

secara tidak langsung adalah berupa contoh kehidupan sehari-hari baik tutur kata 

sampai kapada adat kebiasaan dan pola hidup, hubungna antara keluarga, 

masyarakat, hubungan suami istri. 

Semua ini secara tidak sengaja telah membentuk situasi dimana anak selalu 

bercermin terhadap kehidupan sehari-hari dari orang tuanya. Jika orang tua tidak 

dapat menjadi figur yang baik bagi anak-anaknya, maka yang akan membentuk 

pengetahuan agama anak adalah lingkungan sekitarnya seperti masyarakat atau 

teman-temannya yang menurut anak merupakan ”figur” yang paling tepat dalam 

pencarian kebenarannya. Jika masyarakat atau teman bergaulnya kurang baik, 
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maka hal tersebut akan berakibat pada pembentukan jiwa anak yang kurang baik 

pula.  

Kempat, pola komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dalam keluarga 

sehingga berbagai kepentingan tidak bisa dipertemukan. Hubungan anak dengan 

orang tuanya, mempunyai pengaruh dalam perkembangan agama si anak. Si anak 

yang merasakan adanya hubungan hangat dengan orang tuanya merasa bahwa ia 

disayangi dan dilindungi serta mendapat perlakuan yang baik, biasanya akan 

mudah menerima dan mengikuti kebiasaan orang tuanya dan selanjutnya akan 

cenderung berperilaku sesuai norma ajaran agama.  

Secara teoritis, sebuah keluarga akan menjadi baik, serasi dan nyaman jika 

dalam keluarga tersebut terdapat hubungan timbal balik yang seimbang antara 

semua pihak. Dalam sebuah keluarga, pola hubungan tiga arag (tranaktif) antara 

ayah, ibu dan anak sangat diperlukan. Pola hubungan yang demikian 

menunjukkaan bentuk keluarga yang ideal. Bila pola yang demikian dapat 

diwujudkan, maka sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat 

diwujudkan. Oleh karena itu, suasana hidup dalam keluarga sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak yang nantinya akan sangat perpengaruh terhadap 

pembentukan karakter anak pada fase kehidupan selanjutnya. Hal inilah yang 

belum bisa dilakukan oleh beberapa keluarga masyarakat di Perumahan Tribrata 

Polda Lampung. 
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua yang Bekerja 

dalam Membentuk Jiwa Keagamaan Anak di Perum Tribrata Polda 

Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung 

 

Temuan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Kecamatan  Tanjung 

Senang Kota Bandar Lampung sebagai berikut :  

Pertama, tingkat usia anak, khususnya anak yang sedang mengalami masa 

pubertas. Pada masa ini anak cenderung susah diatur, sehingga bila orang tua tidak 

mengimbanginya dengan usaha yang maksimal seperti pendampingan dan 

monitoring setiap saat, maka jiwa keagamaan anak tidak akan tumbuh secara 

maksimal.  

Perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan 

pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan yang 

pertama (masa anak). Seorang anak yang pada masa itu tidak mendapat didikan 

agama dan tidak pula mempunyai pengalaman keagamaan, maka ia nanti setelah 

dewasa akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama. Ia akan tumbuh 

menjadi manusia dewasa yang berprilaku menyimpang dari ajaran agamanya.  

Secara teoritis, sifat agama pada anak-anak tumbuh mengikuti pola ideas 

concept on autoritiy, hal ini sesuai dengan ciri yang mereka miliki. Orang tua 

mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka 

miliki. Dengan demikian, ketaatan kepada ajaran Konsep keagamaan pada diri 

mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Hal tersebut dapat 

dimengerti karena anak sejak usia muda telah melihat, mempelajari hal-hal yang 
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dikerjakan dan diajarkan orang dewasa dan orang tua mereka tentang sesuatu yang 

berhubungan dengan kemaslahatan agama. Agama merupakan kebiasaan yang 

menjadi milik mereka, yang mereka pelajari dari orang tua maupun guru mereka. 

Bagi mereka, sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa walaupun 

belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut. 

Namun demikian, ketika anak mulai memasuki masa remaja sifat menonjol 

yang akan muncul adalah ke-ego-annya. Maka dalam masalah keagamaan anak 

telah menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menemukan konsep keagamaan 

yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Seorang anak yang kurang 

mendapat kasih sayang dan selalu mengalami tekanan, akan bersifat kekanak-

kanakan dan memiliki sifat ego yang rendah. Bila hal ini terjadi, maka biasanya 

anak akan mencari kepuasan yang berada di luar rumah.  

Kedua, lingkungan keluarga dimana anak tumbuh dan berkembang. 

Lingkungan inilah yang paling dominan dalam memberikan corak dalam setiap 

pola pikir, sikap dan perilaku anak.  Keluarga merupakan satuan sosial yang paling 

sederhana dalam kehidupan manusia. Anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-

anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang 

dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal 

bagi pembentukan jiwa keagamaan anak.  

Secara teoritis, anak yang memiliki keluarga yang salah satu atau kedua 

orang tua tidak/kurang memiliki kemampuan dalam berbagai hal seperti ekonomi, 

pendidikan dan sebagainya akan cenderung menelantarkan anggota keluarganya 
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serta kurang tepat dalam pemilihan bentuk pola asuh. Nampaknya hal inilah yang 

saat ini terjadi di beberapa keluarga masyarakat desa Perum Tribrata Polda 

Kecamatan  Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.  

Ketiga, lingkungan pergaulan anak yang kurang terkontrol. Anak akan 

cenderung mengikuti pola sikap dan perilaku teman bergaulnya bila apa yang dia 

butuhkan tidak terpenuhi dalam keluarga. Setelah memasuki masa remaja sebagian 

besar waktunya dihabiskan di luar rumah, baik itu di sekolah maupun di 

masyarakat. Berbeda dengan situasi di dalam rumah, pada umumnya pergaulan di 

masyarakat kurang menekankan pada disiplin atau aturan yang harus dipatuhi 

secara ketat. Jika orang tua tidak dapat menyediakan apa yang dibutuhkan anak-

anaknya, maka yang akan membentuk pengetahuan agama anak adalah lingkungan 

sekitarnya seperti masyarakat atau teman-temannya yang menurut anak merupakan 

”figur” yang paling tepat dalam pencarian kebenarannya. Jika masyarakat atau 

teman bergaulnya kurang baik, maka hal tersebut akan berakibat pada 

pembentukan jiwa anak yang kurang baik pula. Hal inilah yang paling sering 

menyebabkan seorang anak tidak bisa menjadi pribadi yang yang matang baik 

secara fisik maupun psikis.  

Keempat, lemahnya kontrol dan sanki dari masyarakat dan aparat terkait. 

Dengan begitu, tidak ada yang dapat membuat jera para pelaku tindakan amoral 

dan tidak mampu memberikan pelajaran berharga baik bagi pelakunya maupun 

masyarakat pada umumnya, sehingga perbuatan tersebut berlangsung berulang-

ulang.  
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Secara psikologis, hal tersebut juga akan sangat mempengaruhi remaja 

yang ada di desa Mangunan, sehingga jika perbuatan tersebut dilakukan oleh 

banyak remaja maka bukan lagi rasa malu akan aib keluarga dan takut akan siksa 

neraka yang mereka pikirkan tetapi lebih pada pemenuhan akan gelora mudanya, 

sehingga mereka lebih cenderung berfikir bahwa semua itu sudah lumrah di 

kalangan mereka dan menjadi sesuatu yang biasa. Karena itulah perlunya control 

sosial dari aparat desa dan masyarakat sekitar secara ketat akan kebiasaan dan 

kegiatan yang dilakukan oleh anak.  



BAB V 

 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pola asuh orang tua yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan anak di 

Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung dilakukan 

dalam bentuk tiga pola asuh yaitu : pertama pola asuh demokratik yaitu anak 

diberi kesempatan untuk tidak tergantung kepada orang tua dan diberi 

kesempatan untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Kedua  pola asuh 

permisif yaitu orang tua memberikan kelonggaran dan tidak terlalu 

mengekang dan membatasi anak untuk melakukan yang dikehendaki namun 

tetap dalam kontrol dan pengawasan orang tua dan ketiga pola asuh otoriter 

yaitu pola asuh kepada anak dengan membuat aturan-aturan yang ketat 

sehingga anak melaksanakan perintah atau tugas dari orang tua atas dasar 

takut memperoleh hukuman dari orang tuanya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yang bekerja dalam 

membentuk jiwa keagamaan anak di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung 

Senang Bandar Lampung  adalah (a) tingkat usia anak yang sedang 

mengalami masa pubertas. (b) Lingkungan keluarga yang berdampak terhadap 

perilaku anak, (d) Lingkungan pergaulan anak yang kurang terkontrol dan (e) 
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Lemahnya kontrol dan sanki dari masyarakat dan aparat terkait sehingga tidak 

membuat jera para pelaku tindakan yang menyimpang tersebut.  

 

B.  Saran-saran 

Saran-saran yang sifatnya membangun dan konstruktif yang ingin 

disampaikan adalah : 

1. Untuk orang tua di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung agar melakukan upaya semaksimal mungkin agar anggotanya tetap 

berada di jalur yang benar dengan memaksimalkan fungsi-fungsi keluarga 

sehingga anak-anak tetap merasa nyaman berada di tengah-tengah orang 

tuanya. Belajar dari berbagai problematika perkembangan jiwa keagamaan 

anak dengan cara: mengubah pola asuh permisif menuju pola asuh yang 

demokratis, berusaha menjadi model/figur yang baik dan selalu menjalin 

komunikasi secara intensif dengan anak. Meminimalisir dampak negatif dari 

berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama anak yaitu 

tingkat usia anak,  lingkungan keluarga dan pergaulan anak, serta kontrol dan 

sanksi dari masyarakat dan aparat setempat dengan cara memonitoring secara 

intensif perkembangan jiwa agama anak.  

2. Untuk masyarakat di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung penelitian ini menghasilkan temuan substantif yang berkaitan 

dengan pola asuh orang yang bekerja dalam membentuk jiwa keagamaan. 

Oleh karena itu, hendaknya hasil penelitian ini bisa dijadikan stimulus bagi 
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masyarakat untuk bersama-sama menata dan memperbaiki mental generasi 

muda yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dalam 

membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.  
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Lampiran 1 

 

 

KERANGKA OBSERVASI 

 

 

No Uraian  Keterangan   

1 Pola asuh orang tua yang bekerja 

dalam membentuk jiwa keagamaan 

anak di Perum Tribrata Polda 

Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung 

1. Pola asuh demokratik  

2. Pola asuh yang permisif 

3. Pola asuh otoriter 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

 

 

 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN  

ORANG TUA DI PERUM TRIBRATA POLDA LAMPUNG TANJUNG 

SENANG BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

1. Apakah bapak/ibu dalam kesehariannya sibuk bekerja di luar rumah ? 

 

2. Bagaimana keadaan jiwa keagamaan anak-anak di Perum Tribrata Polda 

Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung? 

 

3. Apakah bapak/ibu dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak di Perum 

Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung menggunakan pola 

asuh demokratik ? 

 

4. Apakah bapak/ibu dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak di Perum 

Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung menggunakan pola 

asuh permisif? 

 

5. Apakah bapak/ibu dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak di Perum 

Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung menggunakan pola 

asuh otoriter ? 

 

6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan pola asuh kepada anak 

dalam menumbuhkan jiwa keagamaan pada diri anak-anak di Perum Tribrata 

Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung? 



 

 

Lampiran 3 

 

 

 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN  

PENGURUS PERUM TRIBRATA POLDA LAMPUNG  

TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang 

Bandar Lampung? 

 

2. Apakah bapak/ibu di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung dalam menumbuhkan jiwa keagamaan pada diri anak-anak menggunaan 

pola asuh demokratik ? 

 

3. Apakah bapak/ibu di Perum Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar 

Lampung dalam menumbuhkan jiwa keagamaan pada diri anak-anak menggunaan 

pola asuh demokratik ? 

 

4. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh bapak/ibu di Perum 

Tribrata Polda Lampung Tanjung Senang Bandar Lampung dalam menumbuhkan 

jiwa keagamaan pada diri anak-anak ? 



 

 

Lampiran 4 

 

 

KERANGKA DOKUMENTASI 

 

 

No Perihal  Keterangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sejarah berdirinya 

Visi dan Misi 

Struktur organisasi 

Daftar nama orang tua 

Keadaan demografis 

Keadaan geografis 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

 

 

DAFTAR NAMA RESPONDEN  

 

 

1. Pengurus Perum Tribrata Polda Lampung 

 

No Nama  Jabatan  Umur  

1.  Joko Susilo Kertua Perum  61 tahun 

 

 

2. Orang Tua di Perum Tribrata Polda Lampung 

 

No Nama Orang Tua Nama Anak  Keterangan  

1 Adehamsyah Umar Agus Toni Maulana SMP 

2 Sudarso Umar Bagus Murtono SMA 

3 Nur Ahmadi Ali Dede Sholihin Insan SMA 

4 Nur Kholid Intan Setya Nuraini SMP 

5 Ahmad Sumarno  Agustino Sefriadi  SMA 

6 Saparun Wijaya Putra Zaenal Maarif SMP 

7 Umar Hadi Zen Sulaiman Yaumil SD 

8 Muh.Robani Muhidin Sanjaya SMP 

9 Sumbani Zamani Thohir Riva’i Zamani SMA 

10 Suharso Abdilah Suciati Abdilah SMA 

11 Ahmad Bisri Setyadi Bagus MA 

12 Fuadi Ramli Rino Kustiko Ramli SMP 

13 Muhammad Dahar  Zaenab Ummi Dahar SMP 

14 Ali Mufid Snjaya Ahmad Zulfa Hidayat SD 

15 Bambang Waluyo Cipto Kusumo SD 

16 Syahrul Saputra Rengga Mukti Wardhana SMP 

17 Iwan Rahmawan Sutan Syahril SMK 

18 Iwan Setiawan Hindun Maulid SMP 

20 Khoirul Huda Hanif Nurhidayatulah SD 

21 Saliyo Dasriwan Denita Intan Suryani SMK 

  

 


