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BAB II 

LANDASAN TEORETIK 

 

A. Kecerdasan Emosional Peserta Didik 

1. Pengertian Kecerdasan 

 Kecerdasan merupakan kemampuan untuk bertindak secara 

terarah, berfikir secara rasional dan menghadapi lingkungannya secara 

efektif.
1
 Pendapat lain kecerdasan adalah properti dari pikiran yang 

mencakup banyak kemampuan mental yang terkait, seperti kapasitas 

untuk berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, 

memahami gagasan, bahasa dan belajar.
2
  

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kecerdasan 

sangat erat kaitannya dengan pemikiran atau suatu proses berfikir dengan 

rasional yang dimiliki oleh seseorang untuk memecahkan suatu persoalan 

yang dihadapi dan dapat di implementasikan dalam kehidupan nyata. 

 

2. Pengertian Kecerdasan Emosional Peserta Didik 

 Perbuatan atau perilaku sehari-hari pada umumnya disertai oleh 

perasaan-perasaan tertentu, seperti perasaan senang atau tidak senang. 

Perasaan senang atau tidak senang inilah disebut emosi.
3
 

                                                           
1
 M. Hariwijaya, Tes Kecerdasan Emosional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 

h. 2. 
2
 Ajib, Pusat Terapi Gelombang Otak, Karya Abadi www.gelombangotak.com, 

diunduh pada Tanggal 12 Oktober 2015, Pukul 13.20 wib. 
3
 Sunarto, Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), h. 149 

http://www.gelombangotak.com/
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 Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu 

keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk 

bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak.
4
 

 Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam 

diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan 

suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi 

sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. 

 Beberapa macam emosi yang tidak berbeda jauh dengan pendapat 

diatas, yaitu: 

a. Amarah: mengamuk, benci, jengkel, kesal hati. 

b. Kesedihan: sedih, muram, suram, melankolis,  putus asa. 

c. Rasa takut: cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut 

sekali, waspada, tidak tenang, ngeri. 

d. Kenikmatan: bahagia, gembira, puas, terhibur, bangga. 

e. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, 

rasa dekat, bakti, hormat, kemesraan, kasih. 

f. Terkejut: terkesiap, terkejut. 

g. Jengkel: hina, jijik, muak, mual, tidak suka. 

h. Malu: malu hati, kesal.”
5
 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa semua emosi pada dasarnya adalah 

dorongan untuk bertindak yang mendorong individu untuk bertingkah 

laku, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. 

                                                           
4
 Goleman, Daniel, Working With Emotional Intelligence (terjemahan), (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 411 
5
 Goleman, Working With Emotional Intelligence (terjemahan), h. 411 
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 Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali 

perasaan kita sendiri dan orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri 

dan dalam hubungan dengan orang lain.
6
  

 Pendapat lain kecerdasan emosi atau Emotional Intelligence (EI) 

adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya. EI dengan 

indikator rasa empati, kemampuan mengekpresikan dan memahami diri, 

beradaptasi, bekerja dalam tim, berbagi dan sebagainya.
7
  

 Kecerdasan emosional dapat diartikan dengan kemampuan 

untuk “menjinakkan” emosi dan mengarahkannya ke pada hal-hal yang 

lebih positif. Seseorang dapat melakukan sesuatu dengan didorong oleh 

emosi, dalam arti bagaimana yang bersangkutan dapat menjadi begitu 

rasional di suatu saat dan menjadi begitu tidak rasional pada saat yang 

lain. Dengan demikian, emosi mempunyai nalar dan logikanya sendiri. 

Tidak setiap orang dapat memberikan respon yang sama terhadap 

kecenderungan emosinya. Seorang yang mampu mensinergikan potensi 

intelektual dan potensi emosionalnya berpeluang menjadi manusia-

manusia utama dilihat dari berbagai segi. 

 Aktifitas kecerdasan emosional di dalam Al-Qur’an, seringkali 

dihubungkan dengan kalbu. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-

Qur’an, yaitu: 

                                                           
6
 Muhammad  Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 13 
7
 Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 152 
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Artinya: 

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam 

kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi 

tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan 

mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 

melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai 

telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat 

Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih 

sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
8
  

(Q.S. Al-A’raaf/7: 179) 
 

 Ayat tersebut di atas cukup jelas menggambarkan kepada kita 

bahwa faktor kecerdasan emosional ikut serta menentukan eksistensi 

martabat manusia di depan Tuhan dan untuk meningkatkan kualitas 

perilaku cerdas seseorang ditengah masyarakat, maupun didunia 

pendidikan, karena kesuksesan yang diraih yang memiliki kecerdasan 

emosi baik, dibandingkan orang-orang yang bermodalkan IQ tinggi. 

Menurunnya kecerdasan emosi mayoritas penduduk dunia 

disebabkan oleh perubahan nilai sosial dimasyarakat, berkurangnya 

waktu orang tua untuk mengasuh anaknya, sistem pendidikan yang 

terlalu memperhatikan kecerdasan intlektual, peningkatan angka 

perceraian, dan pengaruh media elektronik. 

                                                           
8
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Penerbit Diponegoro, 2006), h 252. 
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 Orang tua sangat berperan untuk mengembangkan 

kecerdasan emosi anak dengan cara menanamkan nilai-nilai pentingnya 

berbagi, saling menyanyangi, membangun disiplin, berkomunikasi secara 

efektif sehingga merangsang kemampuan anak untuk mendengar, 

mengerti dan berpikir, menemani anak menjelag tidur, saling 

memaafkan, dan mengembangkan minat membaca pada anak.”
9
 

 

 Kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai 

himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan 

memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, 

memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi untuk 

membimbing pikiran dan tindakan. 

 Ketrampilan EQ bukanlah lawan ketrampilan IQ atau 

ketrampilan kognitif, namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik 

pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata. Selain itu, EQ tidak 

begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan.
10

 

 Berdasarkan uraian tersebut, kecerdasan emosional adalah 

kemampuan peserta didik untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi 

diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan 

kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensi, h. 152-

153 
10

 Saphiro, Lawrence E, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, h. 10 
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3. Faktor-faktor Kecerdasan Emosional Peserta Didik 

 Kecerdasan pribadi dalam definisi dasar tentang kecerdasan 

emosional yang dicetuskannya dan memperluas kemampuan tersebut 

menjadi lima kemampuan utama,
11

 yaitu: 

a. Mengenali Emosi Diri 

 Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan 

untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan 

ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi 

menyebutkan kesadaran diri sebagai metamod, yakni kesadaran 

seseorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri adalah waspada 

terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila 

kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran 

emosi dan dikuasai oleh emosi. 

 Mengenali emosi diri dengan indikator sebagai berikut: 

peserta didik mampu menjelaskan pengertian emosi, memiliki 

kemampuan untuk mengenal karakteristik dan klasifikasi emosi, 

mampu menerapkan cara pengendalian diri dalam kehidupan sehari-

hari, memiliki kemampuan meningkatkan kepercayaan diri dan 

mengenal teknik relaksasi. 

b. Mengelola Emosi 

 Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam  

menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, 

                                                           
11

 Goleman, Daniel, Working With Emotional Intelligence (terjemahan), h. 58-59. 
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sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar 

emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju 

kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan 

intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. 

Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri 

sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan 

dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta kemampuan untuk 

bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. 

 Mengelola emosi dengan indikator sebagai berikut: peserta 

didik mengetahui kelebihan yang dimilikinya dan mampu menerima 

kelemahan yang ada pada dirinya, dapat mengatur dirinya terhadap 

kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya 

sasaran, motivasi, empati, mampu menahan sikap individualis, 

mengembangkan sikap tenggang rasa, solidaritas dan mau bekerja 

sama dengan orang lain. 

c. Memotivasi Diri Sendiri 

 Kecerdasan harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam 

diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri 

terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta 

mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme, 

optimis dan keyakinan diri. 

 Memotivasi diri sendiri dengan indikator sebagai berikut: 

minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran, semangat 
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peserta didik untuk melakukan tugas belajaran, tanggung jawab 

peserta didik dalam mengerjakan tugas belajaran, reaksi yang 

ditunjukkan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan guru, 

rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

d. Mengenali Emosi Orang Lain 

 Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga 

empati. Kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau 

peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang 

memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal 

sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut 

pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih 

mampu untuk mendengarkan orang lain. 

 Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain juga 

memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada 

emosinya sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, 

maka orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca 

perasaan orang lain. 

 Mengenali emosi orang lain dengan indikator sebagai berikut: 

mampu menerima sudut pandang orang lain, mampu mendengarkan 

orang lain. 

 

 



23 
 

e. Membina Hubungan 

 Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu 

keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan 

keberhasilan antar pribadi. Keterampilan dalam berkomunikasi 

merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina 

hubungan. 

 Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu 

berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang yang  populer 

dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan 

karena kemampuannya berkomunikasi, ramah tamah, baik hati, 

hormat dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif 

peserta didik.  

 Membina hubungan dengan indikator sebagai berikut: 

memiliki perhatian terhadap kepentingan orang lain, bersikap senang 

berbagi rasa dan bekerja sama. 

 

B. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi 

manusia dari aspek rohani dan jasmani yang harus berlangsung secara 

bertahap, oleh karena itu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi 

perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai. 

 Proses yang dimaksudkan dalam usaha pendidikan adalah proses 

yang terarah pada tujuan yang mengarahkan anak didik kepada titik 
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optimal kemampuannya. Sedang tujuan yang hendak di capai adalah 

terbentuknya tingkah laku islami yang bulat dan utuh sebagai manusia 

individu dan sosial serta hamba Allah yang mengabdikan diri kepadaNya. 

 Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk 

membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi 

manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniyah, menumbuh 

suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan 

alam semesta.
12

  

 

 Sedangkan pendapat lain “Pendidikan Islam adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan 

oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh 

aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi”.
13

 

 Pendidikan Islam bukanlah pendidikan yang hanya 

mementingkan akal saja, akan tetapi merupakan pendidikan yang 

mencakup pendidikan akal maupun jiwa. Dengan kata lain pendidikan 

agama Islam adalah pendidikan yang mencakup akal maupun jiwa peserta 

didik yang seluruh dimensinya bersifat islami yang akan melahirkan 

manusia yang memiliki akhlakul karimah. 

 

 

                                                           
12

 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 153. 
13

 M. Arifin, Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan  

Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 8 
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2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a. Dasar Pendidikan Agama Islam 

 Dasar Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan adalah dasar 

atau landasan pokok yang dijadikan pegangan atau alasan dalam 

melaksanakan pendidikan agama islam, yaitu sebagai pangkal berpijak 

agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar. 

 Dasar Pendidikan Islam adalah Islam dengan segala ajarannya. 

Ajaran itu bersumber pada Al-Qur’an, sunnah Rasulullah SAW. 

(selanjutnya disebut sunnah), dan Ra’yu (hasil pikir manusia). Tiga 

sumber ini harus digunakan secara hirarkis. Al-Qur’an harus 

didahulukan. Apabila suatu ajaran atau penjelasannya tidak di 

temukan di dalam Al-Qur’an, maka harus dicari di dalam sunnah; 

apabila tidak juga ditemukan di dalam sunnah, barulah digunakkan 

Ra’yu.
14

 

 

1) Al-Qur’an 

 “Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang di turunkan 

kepada Mauhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang guna 

menjelaskan jalan hidup yang bermaslahat bagi umat manusia di 

dunia dan di akhirat”.
15

 

 Firman Allah yang menekankan betapa besar nilai ilmu 

pengetahuan dan kedudukan cendekiawan dalam masyarakat: 

                                                           
14

 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Ciputat: Kalimah, 2007), h. 30. 
15

 Hery, Ilmu Pendidikan Islam, h. 32 
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   ) 

Artinya: 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" (Q.S. Az-Zumar/39:9).
16

 

 

2) Sunnah 

 Kata “al-Sunnah (  ), berarti segala perkataan, perbuatan, 

atau ketetapannya”.
17

 

 Sunnah mempunyai dua faidah di lapangan pendidikan, yaitu: 

a) Menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat 

di dalam Al-Qur’an dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak 

terdapat di dalamnya. 

b) Menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat 

dipraktikkan.
18

 

3) Ra’yu 

  Ra’yu ialah melihat dengan mata hati atau dengan arti 

memikirkan. Ra’yu adalah suatu hukum yang di tetapkan oleh 

akal setelah mujtahid mencurahkan pikiran. Kalau ra’yu itu di 

lakukan oleh seorang mujtahid dinamakan dengan ra’yu fandhi 

(pendapat perseorangan), sedangkan jika di lakukan oleh 

beberapa mujtahid di namakan ra’yu jamaah atau pendapat 

kelompok. 

                                                           
16

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h 367. 
17

 Hery, Ilmu Pendidikan Islam, h. 40. 
18

 Hery, Ilmu Pendidikan Islam, h. 43. 
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 Pada prinsipnya ra’yu dapat digunakan dalam dua hal, yaitu: 

pertama, dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya sama sekali. 

Kedua, ra’yu dapat di gunakan dalam hal-hal yang sudah di atur 

dalam nash tetapi penunjukknya terhadap hukum tidak secara 

pasti.
19

 

 Berdasarkan pendapat di atas ra’yu adalah sumber hukum 

yang ditetapkan oleh beberapa orang, untuk menyelesaikan sebuah 

permasalahan yang tidak ada sumber hukumnya. 

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting 

karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan. Demikian 

pula halnya dalam pendidikan agama, maka tujuan pendidikan agama 

itulah yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pendidikan agama.

 Tujuan pendidikan agama Islam adalah merealisasikan 

penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik secara 

individual maupun secara sosial.
20

 

 Tujuan pendidikan Islam di lihat dari pendekatan sistem 

instruksional di bagi menjadi 5, yaitu: 

1. Tujuan instruksional khusus (TIK), di arahkan pada setiap bidang 

studi yang harus di kuasai dan di amalkan oleh anak didik. 

                                                           
19

 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 27-29. 
20

 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

(Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 117. 
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2. Tujuan instruksional umum (TIU), di arahkan pada penguasaan 

atau pengalaman suatu bidang studi secara umum atau garis 

besarnya sebagai kebulatan. 

3. Tujuan kurikuler, yang di tetapkan untuk di capai melalui garis-

garis besar progam pengajaran di tiap institusi pendidikan. 

4. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus di capai menurut 

progam pendidikan di tiap sekolah atau lembaga pendidikan 

tertentu secara bulat seperti tujuan institusional SLTP atau SLTA. 

5. Tujuan umum atau tujuan nasional, adalah ciri-ciri hidup yang di 

tetapkan untuk di capai melalui proses kependidikan dengan 

berbagai cara atau sistem, baik sistem formal (sekolah), sistem 

non formal (nonklasikal atau nonkurikuler), maupun sistem 

informal (yang tidak terikat oleh formalitas progam, waktu, ruang 

dan materi).
21

 

 Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tujuan pendidikan agama 

Islam tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik saja, sehingga peserta didik akan memiliki pengetahuan 

agama, tetapi lebih di arahkan pada pembentukan pribadi muslim yang 

taat, berilmu dan beramal dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia 

dan akhirat. 

 

 

                                                           
21

 M. Arifin, Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner, h. 27. 
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3. Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga 

 Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi 

pertumbuhan dan perkembangannya anak, dan keluarga memiliki peran 

penting dalam pendidikan, karena dalam keluarga anak memperoleh 

pendidikan yang pertama dari orang tua dan keluarga juga menentukan 

kemajuan suatu bangsa.  

 Keluarga mengajarkan sikap kejujuran, semangat, keinginan 

untuk menjadi yang terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar maka 

akan sulit sekali bagi institusi dan pihak sekolah untuk memperbaiki 

kegagalan. 

 Fungsi utama dalam keluarga adalah sebagai wahana untuk 

mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan 

kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di 

masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasaan dan lingkungan 

yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera.
22

 

 Suatu keluarga sekurang-kurangnya mempunyai tujuh fungsi, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi biologis 

Bagi pasangan suami istri, fungsi ini untuk memenuhi kebutuhan 

biologis dan mendapatkan keturunan. 

 

 

                                                           
22

 Masnur, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensi, h. 98 
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b. Fungsi edukatif 

Fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tua untuk 

mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan 

sehingga terdapat proses saling belajar diantara anggota keluarga. 

Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam 

proses pembelajaran anak-anaknya, terutama di kala mereka belum 

dewasa. Kegiatannya antara lain melalui asuhan, bimbingan, contoh 

dan teladan. Tujuan kegiatan ini ialah membantu perkembangan 

kepribadian anak yang mencakup ranah afeksi, kognisi, dan skil. 

c. Fungsi religius 

Fungsi religius berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk 

mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak 

serta anggota keluarga lainnya mengenai kaedah-kaedah agama dan 

perilaku keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orang tua sebagai 

seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga, untuk menciptakan 

iklim keagamaan dalam kehidupan keluarganya. 

d. Fungsi protektif 

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga ialah untuk menjaga 

dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan 

negatif yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun dari luar 

kehidupan keluarga. Fungsi inipun adalah untuk menangkal pengaruh 

kehidupan yang sesat pada saat sekarang dan pada masa yang akan 

datang. 
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e. Fungsi sosialisasi anak 

Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk 

menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi 

ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak 

dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial sehingga kehidupan 

di sekitarnya dapat di mengerti oleh anak, dan pada gilirannya anak 

dapat berpikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap 

lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi anak antara 

lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta 

keagamaan. 

f. Fungsi rekreatif 

Fungsi ini tidak harus membentuk kemewahan, serba ada, dan pesta 

pora, melainkan melalui penciptakan suasana kehidupan yang tenang 

dan harmonis di dalam keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh 

anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga 

itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan batin, dan pada saat-

saat tertentu memberikan perasaan bebas dari kesibukan sehari-hari. 

Di samping itu fungsi rekreatif dapat di ciptakan pula di luar rumah 

tangga, seperti mengadakan kunjungan sewaktu-waktu ke tempat-

tempat yang bermakna bagi keluarga. 

g. Fungsi ekonomis 

Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan 

ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan 
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pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, 

baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Pelaksanaan 

fungsi ini dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab 

bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada 

gilirannya kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, 

baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya maupun harapan 

anak itu sendiri.
23

 

                           Berdasarkan penjelasan di atas fungsi keluarga sangat fundamental 

dalam mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus yang di persiapkan 

untuk memasuki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, tidak hanya 

sekedar dalam arti kehidupan sejahtera dari segi lahiriah dan terpenuhinya segala 

kebutuhan hidup, pekerjaan yang sangat baik, kehidupan yang mewah, harta yang 

banyak, namun yang terpenting adalah mempersiapkan anak-anak menjadi bagian 

dari anggota masyarakat yang baik, kehadirannya sebagai pembawa kemaslahatan 

bagi masyarakat lingkungan sekitarnya serta menjadi manusia yang bermanfaat 

bagi manusia. 

 Keluarga merupakan wahana pertama dan utama bagi anak dalam 

memperoleh pendidikan, pengajaran, kasih sayang, sehingga nantinya di 

masyarakat menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak baik. 

 Istilah keluarga di dalam Al-Qur’an disebut Ahlun, sebagaimana terdapat 

dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi: 
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
24

 

 
 

 Menjaga keluarga yang dimaksud dalam butiran ayat di atas 

adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan mereka, dan 

membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah, serta melarang mereka 

dari bermaksiat kepada-Nya. 

 Islam merupakan agama yang pertama kali memberikan 

perhatikan terhadap keluarga sebagai elemen sosial yang pertama. 

Sementara orang tua memberikan pendidikan, pemeliharaan dan 

pengawasan yang terus menerus kepada anak-anaknya, yang akan 

mewarnai corak kepribadian sang anak. Pendidikan agama Islam 

merupakan pendidikan yang memberikan pengajaran, bimbingan terhadap 

anak dalam ajaran agama Islam. 

 Orang tua tentu mendambakan anaknya menjadi anak yang saleh, 

yang memberi kesenangan dan kebanggaan kepada mereka. Kehidupan 

seorang anak tak lepas dari keluarga (orang tua), karena sebagian besar 

waktu anak terletak dalam keluarga. Peran orang tua yang paling mendasar 
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di dalam mendidik agama kepada anak-anak mereka adalah sebagai 

pendidik yang pertama dan utama, karena dari orang tualah anak pertama 

kali menerima pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun agama. 

 Peranan orang tua dalam pendidikan agama Islam dalam keluarga 

dapat di bedakan menjadi dua macam,
25

 yaitu: 

1) Orang tua berfungsi sebagai pendidik keluarga. 

 Seorang anak menerima pendidikan, dan bentuk pertama dari 

pendidikan itu terdapat di dalam keluarga. Oleh karena itu orang tua 

memegang peranan penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan 

anak. Agar pendidikan anak dapat berhasil dengan baik ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendidik antara lain: 

a) Mendidik dengan ketauladanan (contoh) 

 Ketauladanan adalah alat utama dalam pendidikan, oleh 

karena peranan orang tua atau keluarga sangat strategis untuk 

menentukan keberagamaan bagi anak-anaknya. Orang tua dituntut 

untuk memberikan suri tauladan kepada anak-anaknya. 

Ketauladanan perlu dikembangkan orang tua sejak dini, mengingat 

bahwa dalam diri masing-masing anak akan tumbuh sikap tertentu 

terhadap agama, sesuai dengan sikap orang tuanya masing-masing. 

 Pendidikan melalui ketauladanan ini, telah di peraktekan oleh 

Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya, sebagaimana firman 

Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 21: 
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  .....  

 Artinya: 

 “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang 

 baik ....” (Q.S. Al-Ahzab: 21).
26

             

             

  Ketauladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari 

sejumlah metode yang paling efektif dalam mempersiapkan dan 

membentuk anak secara moral, spiritual dan sosial. Seorang pendidik 

merupakan contoh ideal dalam pandangan anak yang tingkah laku 

dan sopan santunnya akan di tiru, bahkan semua ketauladanan itu 

akan melekat pada diri dan perasaannya. 

  Mendidik dengan ketauladanan (contoh) dengan indikator 

sebagai berikut: kesiapan untuk menjadi cermin bagi dirinya maupun 

orang lain, memiliki integritas, pendidik yang dapat diteladani. 

b) Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan. 

  Setiap anak dalam keadaan suci, artinya ia dilahirkan di atas 

fitrah (kesucian) bertauhid dan beriman kepada Allah SWT, oleh 

karena itu menjadi kewajiban orang tua untuk memulai dan 

menerapkan kebiasaan, pengajaran dan pendidikan serta 

menumbuhkan dan mengajak anak ke dalam tauhid murni dan 

akhlak mulia. Pembiasaan dan latihan sebagai suatu cara atau 

metode mempunyai peranan yang sangat besar sekali dalam 

menanamkan pendidikan pada anak sebagai upaya membina 
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akhlaknya. Peranan pembiasaan dan latihan ini bertujuan agar ketika 

anak tumbuh besar dan dewasa, ia akan terbiasa melaksanakan 

ajaran-ajaran agama dan tidak merasa berat melakukannya. 

  Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan dengan 

indikator sebagai berikut: menerapkan kebiasan yang baik pada 

anak, menerapkan dalam menjalankan ibadah sholat secara bersama-

sama, memberikan latihan pada anak dalam beribadah, membiasakan 

bersikap sopan pada orang tua. 

c) Mendidik dengan nasehat 

  Manusia terdapat pembawaan untuk terpengaruh pada kata-

kata yang di dengar. Pembawaan itu biasanya tidak tetap, oleh 

karena itu kata-kata harus selalu di ulang-ulang. Manusia juga dapat 

terpengaruh oleh kata-kata atau ucapan yang di dengarnya selama 

hal ini menarik dan berada dipusat perhatiannya. 

  Nasehat yang berpengaruh membuka jalannya ke dalam jiwa 

manusia secara langsung melalui perasaan. Nasehat dengan kata-kata 

yang lemah lembut yang disampaikan dengan tulus ikhlas akan dapat 

memberikan pengaruh pada perasaan dan kepribadian anak. 

          Agama adalah nasihat (addinun nasihah) yang berarti orang 

tua hendaknya senantiasa memberikan nasihat-nasihat keagamaan 

kepada anak-anaknya, tentang pentingnya pemberian pemahaman 

keagamaan pada anak dengan cara memberikan nasihat. 
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         Menurut pendapat lain yang termasuk mau’izah adalah nasihat 

dan tazkir (memberi peringatan atau teguran). Keduanya merupakan 

cara untuk mengajak manusia ke jalan allah SWT.
27

 Adapun 

pemberian nasihat orang tua terhadap anaknya itu dapat dilakukan 

dengan cara yakni: 

1. Pemberian nasihat berupa penjelasan mengenai kebenaran dan 

kepentingan sesuai dengan tujuan agar orang yang dinasehati 

menjauhi kemaksiatan sehingga terarah pada suatu yang dapat 

mewejudkan kebahagiaan dan keberuntungan, nasihat hendaknya 

dilakukan dengan niat yang suci, murni, dan tulus ikhlas. 

2. Pemberian nasihat berupa peringatan yaitu sipemberi nasihat 

harus menuturkan kembali konsep-konsep dan peringatan-

peringatan kedalam ingatan anak sehingga konsep dan peringatan 

itu dapat menggugah perasaan, afeksi dan emosi yang mendorong 

untuk melakukan amal soleh dan segera menuju ketaatan kepada 

Allah SWT, serta pelaksanaan semua perintah-Nya.                 

  Mendidik dengan nasehat dengan indikator sebagai berikut: 

memberikan nasehat kepada anak tentang pentingnya sholat, agar 

menjadi anak yang sholeh/sholehah, berbakti kepada kedua orang 

tua, saling menghargai dengan yang lebih tua, menyayangi semua 

keluarga, ketaatan kepada kedua orang tua, tidak menyombongkan 
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diri, dan bersikap memberikan nasehat dalam segala hal dan 

berakhlak yang baik. 

2) Orang tua berfungsi sebagai pemelihara serta pelindung keluarga. 

  Orang tua berperan dan bertugas melindungi keluarga dan 

memelihara keselamatan keluarga, baik dari segi moril maupun 

materil, dalam hal moril antara lain orang tua berkewajiban 

memerintahkan anaknya untuk taat segala perintah Allah SWT, seperti 

sholat, puasa dan lain-lainnya. Sedangkan dalam hal materil bertujuan 

untuk kelangsungan kehidupan, antara lain berupa mencari nafkah. 

 Berdasarkan penjelasan di atas orang tua atau keluarga 

mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik, khususnya di dalam 

melindungi keluarga dan memelihara keselamatan keluarga. Melindungi 

keluarga bukan hanya memberikan tempat tinggal saja, tetapi memberikan 

perlindungan supaya keluarga terhindar dari mala petaka baik di dunia 

maupun di akhirat dan mengajak keluarga agar melakukan perbuatan-

perbuatan yang di perintahkan oleh Allah SWT serta menjauhi segala 

larangan-larangannya. Memelihara keselamatan keluarga yaitu 

mengajarkan keluarga supaya taat kepada Allah SWT, agar diberikan 

keselamatan oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. 

 

4. Komponen Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga 

 Sebuah keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, misalnya 

anak atau cucu. Keluarga bisa pula terbentuk karena perkawinan (suami, 

istri), dan keluarga bisa pula terbentuk karena hubungan persusuan, dan 
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bahkan keluarga juga dapat diperoleh melalui pemerdekaan. Namun dari 

semua itu bahwa inti keluarga adalah ayah, ibu dan anak. 

 Komponen sebuah keluarga yang utuh yakni terdiri dari ayah, ibu, 

dan anak-anak, keadaan ini berpengaruh pada proses pendidikan agama 

Islam dalam keluarga, karena keluarga merupakan suatu sistem dinamis 

dari interaksi anggota-anggota keluarga dengan kebutuhannya masing-

masing. Masalah yang dirasakan seorang anggota keluarga mempunyai 

dampak terhadap terhadap keseluruhan sistem.
28

 

 

 Kondisi komponen keluarga yang harmonis, seperti hubungan 

suami istri (ayah dan ibu) yang hangat, serasi, maka lebih menunjukkan 

pengertian dan toleransi dalam sikap terhadap anak. 

 Keluarga sebagai suatu sistem, yang masing-masing anggota 

keluarga memiliki kewajiban yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Ayah dan ibu mempunyai kewajiban yang berbeda, karena 

keduanya berbeda kodrat. Ayah berkewajiban mencari nafkah untuk 

mencukupi kebutuhan keluarganya (anak dan istrinya), sedang kewajiban 

ibu adalah menjaga, memelihara, dan mengelola keluarga di rumah, 

suaminya terlebih lagi mendidik dan merawat anaknya.  

 Tanggung jawab seorang ibu (istri) sangatlah besar, karena dialah 

yang melahirkan anak, menyusui, dan menemani serta mendidik anak dari 

jam ke jam, hari ke hari. Bahkan ketika anak masih balita kemudian 
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menginjak remaja dan menjelang dewasa, di dalam rumah maupun di luar 

rumah ibu senantiasa mewarnai bentuk kehidupan anak, hingga mungkin 

ayah telah tiada maka ibulah yang tetap mendampingi anaknya untuk 

menyongsong masa depan. Inilah hikmah diperintahkannya wanita untuk 

berada di rumahnya.  

 Berdasarkan uraian di atas bahwa keutuhan, keharmonisan 

komponen keluarga sangat memberikan pengaruh yang baik bagi proses 

jalannya pendidikan agama Islam dalam keluarga. Setiap anggota keluarga 

memiliki tanggung  jawab masing-masing, terlebih lagi tanggung jawab 

seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya di rumah, maka sudah 

sepantasnya Allah SWT dan Rasulullah SAW memberikan keistimewaan 

kepada seorang ibu, seorang yang diberi amanah yang cukup berat dan 

sangat mulia. 

 

C. Budaya Religius Sekolah 

1. Pengertian Budaya 

 Budaya atau culture merupakan istilah yang datang dari disiplin 

antropologi sosial. Menurut kamus besar Indonesia, budaya diartikan 

sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu 

yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah.
29

 

 Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang, diwariskan dari generasi ke 
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generasi, bersifat kompleks, abstrak, dan luas.30
 Pendapat lain, budaya 

adalah sebagai totalisasi pola perilaku, kesenian, kepercayaan, 

kelembagaan dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia 

yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang 

ditransmisikan bersama.
31

 

 Berdasarkan penjelasan di atas budaya merupakan suatu 

keseluruhan yang kompleks dari suatu kesatuan dan bukan jumlah dari 

bagian keseluruhan yang mempunyai pola-pola atau desain tertentu yang 

unik yang terwujud dari masyarakat. 

 

2. Pengertian Budaya Religius Sekolah 

 Budaya religius sekolah adalah cara berfikir dan cara bertindak 

warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagamaan). 

Religius menurut Islam adalah menjalankan ajaran agama secara 

menyeluruh (kaffah). 

 Ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu: 

a. Dimensi keyakinan yang berisi pengharapan-pengharapan karena 

orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui keberadaan doktrin tersebut. 
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b. Dimensi praktik agama yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan 

dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen 

terhadap agama yang dianutnya. 

c. Dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta 

bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. 

d. Dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada harapan bahwa 

orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi. 

e. Dimensi pengamalan atau konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada 

identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, 

dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.”
32

 

 Tradisi dan perwujudan ajaran agama memiliki keterkaitan yang 

erat, karena itu tradisi tidak dapat dipisahkan begitu saja dari 

masyarakat/lembaga, Sedangkan masyarakat juga mempunyai hubungan 

timbal balik, bahkan saling mempengaruhi dengan agama. “Agama 

mempengaruhi jalannya masyarakat dan pertumbuhan masyarakat 

mempengaruhi pemikiran terhadap agama”.
33

 

 Keberagamaan manusia, pada saat yang bersamaan selalu disertai 

dengan identitas budaya masing-masing yang berbeda-beda. Dalam tataran 

nilai budaya religius berupa semangat berkorban, semangat persaudaraan, 

saling menolong dan tradisi mulia lainnya. Sedangkan dalam tataran 

perilaku, budaya religius berupa tradisi solat berjamaah, gemar 
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bersodaqoh, rajin belajar dan perilaku mulia lainnya. Allah berfirman 

dalam Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 208, yaitu: 

        

    

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
34

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, budaya religius sekolah adalah 

terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan 

budaya organisasi yang diikuti oleh seluruh warga sekolah, sehingga 

menjadikan agama sebagai tradisi dalam sekolah, maka secara sadar 

maupun tidak ketika warga sekolah mengikuti tradisi yang telah tertanam 

tersebut sebenarnya warga sekolah sudah melakukan ajaran agama. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya Religius Sekolah 

 Pelaksanaan budaya religius di sekolah mempunyai landasan 

yang kokoh, normatif maupun konstitusional sehingga tidak ada alasan 

untuk tidak melaksanakan usaha tersebut. Karena dengan tertanamnya 

nilai-nilai budaya religius pada diri peserta didik akan memperkokoh 

keimanan dan aplikasi nilai-nilai keislaman dan mempengaruhi sikap, 

sifat, kecerdasan emosional dan tindakan peserta didik secara tidak 

langsung, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 
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 Pembudayaan nilai-nilai keberagaman (religius) dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, antara lain melalui: kebijakan kepemimpinan kepala 

sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar peserta didik, kegiatan 

ekstrakurikuler di luar kelas, serta tradisi dan prilaku warga lembaga 

pendidikan secara kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta religious 

culture dalam lingkungan lembaga pendidikan.
35

 

 
 

 Kebijakan kepemimpinan kepala sekolah dengan indikator 

sebagai berikut: bersikap sopan santun terhadap guru dan teman, membaca 

Al-Qur’an sebelum pelajaran dimulai, saling menghargai teman yang 

berbeda agama. 

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan indikator 

sebagai berikut: membuat tujuan belajar, metode yang digunakan harus 

dapat membangkitkan motifasi, minat belajar peserta didik, mengajar yang 

digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian 

peserta didik, memberikan aplikasi yang bisa peserta didik terapkan dalam 

kehidupan nyata. 

 Kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas dengan indikator sebagai 

berikut: peserta didik terlatih menghargai kelebihan orang lain, peserta 

didik terlatih mempunyai suatu ketrampilan sebagai benih untuk 

berkembang ke depan (live skill), peserta didik terlatih dalam satu 

organisasi.  
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 Tradisi dan prilaku warga lembaga pendidikan secara kontinyu 

dan konsisten dengan indikator sebagai berikut: membiasakan seyum, sapa 

kepada sesama teman, membiasakan berjabat tangan dengan Bapak/Ibu 

guru, membiasakan membantu teman yang mendapatkan kesusahan, 

membiasakan menjenguk teman yang sedang sakit. 

 Lembaga pendidikan dalam mewujudkan budaya religius di 

sekolah, ada beberapa faktor yang dapat dilakukan oleh para praktisi 

pendidikan, di antaranya: 

a. Memberikan contoh (teladan) 

b. Membiasakan hal-hal yang baik 

c. Menegakkan disiplin 

d. Memberikan motivasi dan dorongan 

e. Memberikan hadiah terutama secara psikologis 

f. Menghukum (mungkin dalam rangka kedisiplinan) 

g. Pembudayaan agama yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak.
36

 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan budaya religius di 

sekolah dapat mewujudkan kebudayaan, kebiasaan dalam tiga tataran, 

yaitu tataran nilai yang dianut, praktik keseharian, dan simbol-simbol 

budaya, sehingga peserta didik dapat menerapkan dan mengamalkan setiap 

harinya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 
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4. Bentuk-bentuk Budaya Religius Sekolah 

 Nilai-nilai keagamaan yang diterapkan di sekolah yang telah 

disepakati dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan prilaku keseharian 

oleh warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan 

dengan tiga cara, Pertama, sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati 

sebagai sikap dan prilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang di 

sekolah. Kedua, penetapan kegiatan mingguan atau bulanan sebagai 

tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua warga di 

sekolah dalam melaksanakan nilai-nialai agama yang telah disepakati. 

Ketiga, Pemberian penghargaan terhadap prestasi warga sekolah, seperti 

guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagai usaha pembiasaan 

yang menjunjung sikap dan prilaku komitmen dan loyal terhadap ajaran 

dan nilai-nilai agama yang disepakati. 

 Secara umum budaya dapat terbentuk secara prescriptive dan 

dapat juga secara terprogram atau solusi terhadap suatu masalah. Pertama, 

terbentuknya budaya religius sekolah melalui penurutan, peniruan, 

penganutan dan penataan suatu skenario (tradisi, perintah). Kedua, 

pembentukan budaya secara terprogram melalui learning process. Pola ini 

bermula dari dalam diri pelaku budaya dan suara kebenaran, keyakinan.
37

 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk budaya religius sekolah 

dapat terwujud melalui kepala sekolah, guru, aturan yang berlaku di 
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sekolah dan keyakinan pada diri peserta didik, tentang budaya yang di 

lakukannya tidak bertentangan dengan agama.  

 Bentuk atau contoh standar dan tahapan yang berkelanjutan dalam 

pengembangan budaya religius sekolah, misalnya: 

a. Dilaksanakan sholat berjamaah dengan tertib dan disiplin di masjid 

atau mushola, 

b. Tidak terlibat dalam perkelahian antar peserta didik, 

c. Sopan santun berbicara antara peserta didik, peserta didik dengan 

guru dan tenaga kependidikan, antara guru dengan guru, antara 

guru dan tenaga kependidikan dan lainnya, 

d. Cara berpakaian peserta didik dan guru yang islami, 

e. Cara pergaulan peserta didik dan guru sesuai dengan norma Islam, 

terciptanya budaya senyum, salam dan sapa dan lain sebagainya.
38

 

 

 Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami suasana keagamaan di 

lingkungan sekolah dengan berbagai bentuknya, sangat penting bagi 

proses penanaman nilai agama pada peserta didik. Proses penanaman nilai 

agama Islam pada peserta didik disekolah akan menjadi lebih intensif 

dengan suasana kehidupan sekolah yang islami, baik yang nampak dalam 

kegiatan, sikap maupun prilaku, pembiasaan, penghayatan, dan 

pendalaman. 

 

                                                           
38

 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, 

Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran. (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009), h. 182 



48 
 

D. Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga terhadap 

Kecerdasan Emosional Peserta Didik 

 Kehidupan seorang anak tak lepas dari keluarga (orang tua), karena 

sebagian besar waktu anak terletak dalam keluarga. Peran orang tua yang 

paling mendasar didalam mendidik agama kepada anak-anak mereka adalah 

sebagai pendidik yang pertama dan utama, karena dari orang tualah anak 

pertama kali menerima pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun 

agama. 

 Adapun peranan orang tua dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 

1)  Orang tua berfungsi sebagai pendidik keluarga, 

2)  Orang tua berfungsi sebagai pemelihara serta pelindung keluarga.
39

 

 Pendidikan anak dapat berhasil dengan baik ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan orang tua dalam mendidik antara lain: 

a. Mendidik dengan ketauladanan. 

b. Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan. 

c. Mendidik dengan nasehat 

d. Mendidik dengan pengawasan 

 Banyak alasan mengapa pendidikan agama Islam di rumah tangga 

sangat penting. Alasan pertama, pendidikan di masyarakat, rumah ibadah, 

sekolah frekuensinya rendah. Pendidikan agama di masyarakat hanya 

berlangsung beberapa jam saja setiap minggu, di rumah ibadah seperti masjid, 
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juga sebentar, di sekolah hanya dua jam pelajaran setiap minggu. Alasan 

kedua, Pendidikan Agama Islam ialah penanaman iman secara maksimal 

dalam kehidupan sehari-hari dan itu hanya mungkin dilakukan di rumah. 

Pendidikan agama itu intinya ialah pendidikan keberimanan, yaitu usaha-

usaha menanamkan keimanan di hati anak-anak kita.
40

 

 

Pengaruh selanjutnya dari Pendidikan Agama Islam terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik adalah orang tua sebagai pemelihara dan 

pelindung keluarga, artinya orang tua selain mendidik, juga berperan dan 

bertugas melindungi keluarga dan memelihara keselamatan keluarga, baik 

dari segi moril maupun materil, dalam hal moril antara lain orang tua 

berkewajiban memerintahkan anak anaknya untuk taat kepada segala perintah 

Allah SWT, seperti sholat, puasa dan lain-lainnya. Sedangkan dalam hal 

materil bertujuan untuk kelangsungan kehidupan, antara lain berupa mencari 

nafkah.
41

 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pengaruh 

pendidikan agama Islam terhadap kecerdasan emosional peserta didik, 

merupakan suatu yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan pendidikan 

siswa yang kemudian dapat mempengaruhi berbagai perilaku anak dalam 

kehidupannya. 
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E. Pengaruh Budaya Religius terhadap Kecerdasan Emosional Peserta 

Didik 

 Proses pembelajaran bukan hanya menyampaikan dan mentransfer 

ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik atau dari peserta didik 

kepada peserta didik lainnya, namun juga terjadi proses transfer kebudayaan 

yaitu terjadinya penanaman nilai-nilai, norma-norma, atau adat kebiasaan. 

Peserta didik adalah subjek yang melakukan akulturasi kebudayaan, 

mempelajari dan mengamalkan nilai, norma, atau kebiasaan yang ada di 

sekolah dan masyarakat. 

 Kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan budaya religius 

(religious culture) di lingkungan lembaga pendidikan antara lain: pertama, 

melakukan kegiatan rutin, yaitu pengembangan kebudayaan religius secara 

rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di lembaga pendidikan. 

 Kedua, menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang 

mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, 

sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi para siswa 

benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang caranya belajar beragama. 

Dalam proses tumbuh kembangnya siswa dipengaruhi oleh lingkungan 

lembaga pendidikan, selain lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Suasana lingkungan lembaga pendidikan dapat menumbuhkan budaya 

religius (religious culture). 

 Ketiga, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal 

oleh guru agama dengan materi pelajaran agama dalam suatu proses 
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pembelajaran, namun dapat pula dilakukan di luar proses pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Keempat, menciptakan situasi atau keadaan religius. Tujuan untuk 

mengenalkan kepada siswa tentang pengertian agama dan tata cara 

pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

 Kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengekpresikan diri, menumbuhkan bakat, minat dan kreativitas pendidikan 

agama dalam keterampilan dan seni, seperti membaca Al-Qur’an, adzan, sari 

tilawah, serta untuk mendorong siswa untuk mencintai kitab suci. 

 Keenam, menyelenggarakan berbagai macam perlommbaan seperti 

cerdas cermat untuk melatih dan membiasakan keberanian, kecepatan dan 

ketepatan menyampaikan pengetahuan dan mempraktekan materi Pendidikan 

Agama Islam. 

 Ketujuh, diselenggarakan aktivitas seni, seperti seni suara, seni 

musik dan seni tari. Seni menentukan kepekaan siswa dalam memberikan 

ekspresi dan tanggapan dalam kehidupan, serta untuk mengetahui atau 

menilai kemampuan akademis, sosial, emosional, budaya, moral dan 

kemampuan pribadinya.
42

 

 Pengaruh budaya religius sekolah terhadap kecerdasan emosional 

peserta didik, merupakan suatu yang sangat signifikan terhadap proses 

pembelajaran, dan pengembangan kegiatan-kegiatan kerohanian Islam dan 

ekstrakurikuler. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut maka 
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dilaksanakan kegiatan yang langsung melibatkan pelaku utama pendidikan 

yaitu peserta didik. 

 Wujud dari kegiatan ini antara lain diselenggarakannya kegiatan 

keterampilan dan seni Pendidikan Agama Islam. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional, agar semakin kokoh para peserta 

didik di kalangan sekolah dan mempererat ukhuwah Islamiyah, membawa 

persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa sesama peserta didik. 

 

F. Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Budaya 

Religius Sekolah terhadap Kecerdasan Emosional Peserta Didik 

 

 Bila seseorang percaya bahwa agama itu adalah sesuatu yang benar, 

maka timbullah perasaan suka terhadap agama. Perasaan seperti ini 

merupakan komponen afektif dari sikap kegamaan. Perasaan senang 

seseorang itu akan mendorong untuk berperilaku keagamaan atau yang 

dikenal dengan pengamalan ajaran agama. Konsisten antara kepercayaan 

terhadap agama sebagai komponen kognitif, dan perasaan terhadap agama 

sebagai komponen afektif dengan perilaku terhadap agama sebagai komponen 

kognitif menjadi landasan pembentukan sikap keagamaan. Baik buruknya 

keagamaan seseorang tergantung kepada tingkat kepercayaan terhadap 

agama. 

 Sikap keagamaan mencakup semua aspek yang berhubungan dengan 

keagamaan sepanjang yang bisa dirasakan dan dijangkau oleh siswa di 

lingkungan keluarga dan sekolah, seperti sikap yang berhubungan dengan 
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aspek keimanan, ibadah, akhlak, dan muamalah. Sikap keagamaan adalah 

suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. 

 Ada tiga komponen sikap keagamaan: 

1. Komponen Kognisi, adalah segala hal yang berhubungan dengan 

gejala fikiran seperti ide, kepercayaan dan konsep. 

2. Komponen Afeksi, adalah segala hal yang berhubungan dengan 

gejala perasaan (emosional: seperti senang, tidak senang, setuju) 

3. Komponen Konasi, adalah merupakan kecenderungan untuk berbuat, 

seperti memberi pertolongan, menjauhkan diri, mengabdi dan 

sebagainya.
43

 

 

 Fungsi agama bagi keluarga merupakan pusat pendidikan dan ibadah 

bagi para anggotanya, disamping peran yang dilakukan institusi atau sekolah. 

Sekolah sebagai lingkungan yang kedua bagi peserta didik memperoleh 

pendidikan dan melaksanakan kebiasaan atau budaya yang diterapkan di 

sekolah. Budaya merupakan keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, 

dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat, guna menunjang 

kecerdasan emosional peserta didik agar lebih baik. 

 Budaya religius sekolah adalah sekumpulan nilai agamis yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh Kepala Sekolah, guru, petugas tenaga kependidikan, siswa, 
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dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya religius sekolah merupakan ciri khas, 

karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas.
44

 

 Sekolah harus mempunyai misi menciptakan budaya religius sekolah 

yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, inovatif, terhadap 

pencapaian visi, menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam 

perkembangan intelektual, mempunyai karakter takwa, jujur, kreatif, mampu 

menjadi teladan, bekerja keras, toleran, cakap dalam memimpin, dan 

menjawab tantangan akan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 

yang dapat berperan dalam perkembangan iptek dan berlandaskan imtak. 

 Budaya religius sekolahnya sebagai identitas diri, dan juga sebagai 

rasa kebanggaan akan sekolahnya. Kegiatan tidak hanya terfokus pada 

intrakurikuler, tetapi juga ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan otak 

kiri dan kanan secara seimbang sehingga melahirkan kreativitas, bakat dan 

minat peserta didik, serta mengacu pada 4 tingkatan umum kecerdasan yaitu: 

kecerdasan intektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan rohani 

(SQ) dan kecerdasan sosial.
45

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pengaruh 

pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya religius sekolah terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik mempunyai kedudukan yang tinggi yaitu 

berfungsi membersihkan hati dan mensucikan jiwa, serta mendidik hati 

nurani agar berkelakuan yang baik dan mendorong mereka untuk berbuat 
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kebaikan dan berhubungan baik dengan teman sejawatnya, berdasarkan cinta-

mencintai, tolong-menolong dan nasehat-menasehati. 

 

G. Kerangka Berpikir dan Paradigma 

1. Kerangka Berpikir 

   “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.
46

 

  Kerangka berpikir merupakan cara berpikir yang menggabungkan 

kausal hipotesis antara variabel yang satu dengan yang lainnya sehingga 

akan memberikan gambaran berupa jawaban sementara terhadap masalah 

yang sedang dihadapi. 

  Berdasarkan pengertian di atas, maka rumusan kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah “semakin baik Pendidikan Agama Islam 

dalam keluarga dan budaya religius di sekolah maka akan meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik”. 

2. Paradigma 

 “Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang 

menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus 

mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab 

melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, 
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jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan 

digunakan”.
47

 

 

Paradigma merupakan skema yang sederhana berisi uraian pokok 

unsur penelitian mengenai hubungan antara variabel lain yang 

menunjukkan gejala penelitian sehingga akan terdapat arah penelitian 

yang jelas. 

Berdasarkan pernyataan di atas maka paradigma dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

   Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga → Kecerdasan Emosional 
 

                  
 

 

 
  

 

                         

  

   

 

              Budaya Religius Sekolah → Kecerdasan Emosional 

 

Gambar 1 

Kerangka Berpikir dan Paradigma 

 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis (Hypo = sebelum. Thesis = pernyataan, pendapat) adalah 

pernyataan yang ada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, 

tetapi memungkinkan untuk diuji  dalam kenyataan.
48

 Sedangkan pendapat 
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lain “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih perlu diuji secara empiris”.
49

 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat penulis pahami bahwa 

hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yang kebenarannya masih harus di uji  secara empiris sampai terbukti melalui 

data-data yang terkumpul. Adapun hipotesis yang penulis sajikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar Margo, Kabupaten 

Tulang Bawang. 

2. Ada pengaruh budaya religius sekolah terhadap kecerdasan emosional 

peserta didik SMPN 2 Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan agama Islam dalam 

keluarga dan budaya religius sekolah terhadap kecerdasan emosional 

peserta didik SMPN 2 Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. 
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