
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Globalisasi merujuk pada suatu keadaan di mana antara satu negara dengan 

negara lainnya sudah menyatu. Batas-batas tetorikal, kultur, dan sebagainya sudah 

bukan merupakan hambatan lagi untuk melakukan penyatuan tersebut.1 Perubahan-

perubahan yang membawa tantangan pada masa depan merupakan akibat dari pada 

yang telah diperbuat manusia pada masa sebelumnya, disertai keterbukaan 

komunikasi antar berbagai kultur (budaya) di dunia yang menimbulkan proses 

pengaruh-mempengaruhi atas penyadaran dan dinamika kehidupan umat manusia 

yang semakin kompleks.2 Pengaruh negatif globalisasi sangat jelas terlihat pada 

sekarang ini. Tingginya angka kriminalitas, pelecehan seksual, pornografi, pornoaksi 

hingga yang marak di negeri ini yaitu korupsi. Pergeseran nilai budaya akibat 

globalisasi memang tidak dapat dihalangi namun, kita mampu menyikapi atau pun 

menyangkal pengaruh negatif akibat globalisasi. 

Ketika menyaksikan tawuran antar pelajar bergolak di mana-mana ada 

kekhawatiran yang menyeruak. Realitas ini menunjukan bahwa pelajar kini sangat 

dekat dengan dunia kekerasan, yang jelas-jelas bertolak belakang dengan dunia 

                                                 
1 Ahmad Tantowi, Pendidikan Islam di Era Transformasi Global, (Semarang: PT.  Pustaka 

Rizki Putra, 2009), hlm. 47. 
2 Nurlaila, Kualitas Guru Agama Abad XXI, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2012), hlm. 
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mereka sendiri yakni dunia pendidikan dan keilmuam.3 Fenomena yang terjadi pada 

akhir-akhir ini sering kita dengar istilah kekerasan (violence), dan pelecehan 

(harashmence) yang dilakukan oleh anak. Hal ini membuat kita sadar jika terdapat 

prilaku-prilaku yang melenceng dari keyakinan.4  

Yang paling mengejutkan akhir-akhir ini yang sedang marak menghiasi 

pemberitaan di televisi maupun surat kabar adalah tentang kasus pelecehan seksual 

yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap teman sepermainannya. Kemudian 

kasus penganiayaan hingga mengakibatkan teman yang dianiaya meninggal dunia. 

Kemudian yang masih hangat di telinga kita ialah kasus anak yang tega melaporkan 

orang tuanya karena masalah penipuan. Belum lagi kasus-kasus mengenai 

pembunuhan orang tua yang dilakukan oleh anaknya karena berbagai alasan seperti 

harta waris, sakit hati dan karena keinginan sang anak tidak dipenuhi. 

Dari beberapa fakta di atas tentu menggugah hati kita bagaimana tentang 

perkembangan anak pada masa sekarang ini akibat pengaruh negatif globalisasi 

dimana terjadinya krisis moral disebabkan pertemuan atau gesekan nilai-nilai budaya 

dan agama di seluruh dunia. Seharusnya kita sadar jika anak dididik dengan baik dan 

ditanamkan nilai-nilai agama yang mendasar maka anak akan terhidar perilaku yang 

menyimpang. Sebab anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai 

dengan ajaran agama. 

                                                 
3Abdullah Munir, Spriritual Teaching: Agar Guru Senantiasa Mencintai Pekerjaan dan Anak 

Didiknya, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010), hlm. 1-2.  
4 Ali Nurdin dkk, Pendidikan Agama Islam , (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 6.3. 
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Pendidikan agama Islam memainkan peran penting dalam menjaga anak  dari 

perilaku kejahatan dan menyimpang. Maka sudah tentu pendidikan keagamaan anak 

adalah yang terpenting agar moral dan prilaku anak dapat terkontrol oleh dasar-dasar 

agama. Selain itu kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak 

merupakan salah satu kecerobahan yang berakibat fatal. 

Ada 20 kesalahan orang tua dalam mendidik anak dan salah satunya 

disebutkan mengenai kesalahan orang tua dalam mementingkan pendidikan umum 

dibandingkan pendidikan agama. Untuk lebih jelas 20  kesalahan orang tua dalam 

mendidik anak adalah sebagai berikut:5 

1. Menumbuhkan rasa takut dan minder. Sebagai contoh, ketika anak menangis, 
kita menakuti-nakuti mereka agar berhenti menangis. Kita takuti mereka 
dengan adanya hantu, jin, suara angin dan lain-lain yang akan mengambil 
anak yang suka menangis. Dampaknya, anak akan tumbuh menjadi penakut. 
Takut pada bayangan sendiri, takut pada yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. 

2. Anak sombong dianggap pemberani. Dengan bangga seorang ibu berkisah 
tentang anaknya, ”anak saya sudah berani ngomong ketemannya kalo dia anak 
seorang pejabat, makanya temannya pada takut. Kebanggaan tersebut 
mengandung kesombongan dan dapat menjadi bumerang bagi anaknya.  

3. Membiasakan anak hidup mewah dan foya-foya. Dengan kebiasaan ini, anak 
tumbuh menjadi orang yang suka kemewahan, suka bersenang-senang, hanya 
mementingkan dirinya sendiri, dan tidak peduli dengan keadaan orang lain.  

4. Selalu memenuhi permintaan anak. Tidak setiap keinginan anak itu 
bermanfaat atau sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Kewajiban orang tua 
adalah memenuhi kebutuhan anak, bukan keinginannya.  

5. Menerima ”senjata” menangis untuk memenuhi keinginan anak. Apabila 
setiap tangisan anak sebagai senjata agar permintaannya dipenuhi dan selalu 
dituruti orang tua, maka dapat berakibat anak menjadi lemah, cengeng dan 
tidak punya jati diri. 

6. Terlalu keras dan kaku dalam menghadapi anak, bahkan melebihi batas 
kewajaran. Kekerasan yang dilakukan dapat berupa fisik ataupun psikis. Fisik 
dengan menampar, memukul, menendang, dan segala perbuatan yang 

                                                 
5 Muhaimin al-Qudsy dan Ulfah Nurhidayah, Mendidik Anak Lewat Dongeng, (Yogyakarta: 

Madania, 2010), hlm. 78.   
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menyakiti fisiknya. Adapun psikis dapat berupa ejekan, hinaan, sindiran, 
bentakan, dan cara keras lainnya yang dapat menyakiti hatinya. Dalam 
menghadapi kesalahan anak, orang tua tidak boleh langsung menghukum 
dengan kekerasan fisik ataupun psikis. Alangkah lebih baiknya apabila dicari 
dulu penyebab anak melakukan kesalahan. Siapa tahu memang belum tahu 
atau mungkin sengaja tapi hanya coba-coba. 

7. Terlalu pelit terhadap anak. Hemat dan perhitungan boleh, tapi terlalu pelit 
membuat anak merasa kurang terpenuhi kebutuhannya. Dengan perasaan 
tersebut, akan mendorong anak memenuhi kebutuhannya dengan cara yang 
tidak benar. Dapat saja dia menghalalkan segala cara untuk meraih yang 
dinginkannya. Dari sekedar untuk memenuhi apa yang dia inginkan, dapat 
berkembang menjadi tabiat, dan hal tersebut sangat merugikan anak. Orang 
tua harus dapat memahami secara seimbang semua kebutuhan anak dan 
bagaimana cara memenuhinya. Terlalu pelit merugikan, terlalu boros juga 
tidak baik bagi pendidikan anak. 

8. Tidak memberikan kasih sayang sepenuh hati. Perhatian orang tua yang 
kurang dapat membuat anak mencari kasih sayang di luar keluarganya. Masih 
beruntung kalau dia memproleh kasih sayang dari temannya yang baik, akan 
tetapi kalau tidak, maka anak akan terpengaruh sikap dan prilaku negatif dari 
pelariannya.  

9. Hanya memperhatikan kebutuhan jasmani saja. Banyak orang tua merasa telah 
memberikan pendidikan yang baik, makanan dan minuman yang bergizi, 
pakaian yang bagus, dan sekolah yang berkualitas. Dengan begitu mereka 
mengira telah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Padahal, selain 
kebutuhan jasmani, rohani mesti diperhatikan. Harus ada upaya untuk 
mendidik anak-anaknya agar beragama secara benar serta berahlak mulia. 

10. Terlalu berprasangka baik kepada anak. Kesalahan orang tua adalah 
menganggap baik kepada anak-anaknya. Mereka menyangka, bila anak-
anaknya baik-baik saja dan merasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak 
pernah mengecek keadaan anak-anaknya. Padahal, bisa jadi dari diamnya anak 
kita, ternyata ada suatu penyakit yang berbahaya atau tertekan masalah dengan 
teman mainnya dan sebagainya. Terlalu berprasangka baik juga tidak tepat, 
terlalu berprasanka buruk juga tidak sehat. Untuk mengantisipasi hal yang 
tidak diingikan, maka diperlukan kewaspadaan orang tua setiap saat. Yang 
paling tepat adalah tidak terlalu berprasangka buruk, juga tidak terlalu 
berprasangka baik. 

11. Anak melakukan kesalahan atau berprilaku buruk, tetapi dibiarkan oleh orang 
tua. Terkadang orang tua merasa tidak tega atau terlalu lemah dalam mendidik 
anak, sehingga membiarkan prilaku buruk yang dilakukan anak dengan 
beranggapan,  ah...! namanya juga masih anak-anak. Sikap semisal ini salah 
besar. Justru mumpung masih anak-anak, dia harus dibenahi. Anak-anak harus 
diberi tahu mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. 
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12. Apabila anak berbuat dan berprilaku baik tidak diberi hadiah. Dalam 
mendidik anak kita mengenal hukuman (punishment) dan hadiah (reward), 
kalau salah kita berikan sanksi, begitu juga dalam berprilaku baik, hendaknya 
orang tua memberikan apresiasi dalam bentuk pujian atau pun hadiah berupa 
ciuman dan pelukan. Sebab, hadiah tidak selalu berbentuk materi, uang, atau 
barang. Dengan demikian, mereka akan merasa dihargai. Sekecil apapun 
pujian kita, akan memberikan dorongan yang luar biasa kepada anak. Orang 
tua yang pelit memberikan pujian kepada anak akan menghasilkan anak yang 
gampang putus asa dan membuatnya enggan berbuat dan berprilaku baik, 
karena ia beranggapan semua itu sia-sia. 

13. Anak terlalu banyak dilarang. Memang sebagai orang tua kita merasa cemas 
akan keselamatan anak-anak. Dan terkadang ini membuat kita menjadi 
overprotektif.  “jangan, nak.. nanti jatuh, jangan, nak.. nanti sakit.. !” padahal 
semua itu belum tentu. Anak yang terlalu banyak dilarang akan menjadi anak 
yang penakut dan tidak berani bereksplorasi, ia merasa semua yang ada 
disekitarnya merupakan ancaman. Eksplorasi sangat dibutuhkan anak dalam 
perkembangan motoriknya. Biarkan anak melakukan ekplorasinya, tugas kita 
hanyalah mengawasi dan mengarahkan mereka. 

14. Anak terlalu banyak dituntut. Orang tua yang perfeksionis biasanya selalu 
menginginkan anaknya selalu bisa dan mampu seperti apa yang mareka 
harapkan. Sikap tersebut mengakibatkan anak tertekan dan tidak berkembang 
sebagaimana mestinya. Dan suatu saat anak bisa menjadi sangat anti terhadap 
apa yang terlalu kita tuntutkan padanya. 

15. Anak tidak diberi contoh yang baik. Terkadang kita tidak menyadari bahwa 
kita juga melakukan kesalahan. Kita melarang anak agar jangan membuang 
sampah sembarangan, sementara tanpa disadari, kita sendiri melakukannya. 
Anak merupakan cerminan dari diri kita. Maka dari itu sebagai orang tua 
berprilakulah yang baik karena secara tidak langsung kita telah mendidik anak 
kita sendiri. Di sinilah pentingnya keteladanan kita pada buah hati kita. 

16. Melakukan kekerasa fisik ataupun terhadap orang lain di hadapan anak. 
Kekerasan merupakan momok yang sangat tidak baik bagi perkembangan 
jiwa anak. Anak yang dibesarkan dengan kekerasan akan membawa kebiasaan 
kekerasannya itu hingga ia dewasa sebenarnya tidak hanya kekerasan fisik 
saja yang “haram” disaksikan anak, menyakiti hati orang lain dengan ucapan 
yang kasar dan keras juga berbahaya apabila disaksikan oleh anak. Untuk itu, 
sebisa mungkin hindarilah melakukannya dihadapan anak. 

17. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada anak tidak cukup. Sesibuk 
apapun orang tua seyogyanya harus tetap memberikan kasih sayang dan 
perhatian dengan porsi yang cukup, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. 
Anak yang kelebihan perhatian dan kasih sayang akan menjadi anak yang 
manja, kurang berempati, suka pamer, mudah putus asa, dan kurang 
menghargai apapun yang menjadi miliknya. Begitu juga sebaliknya. Anak ya 
ng kekurangan perhatian dan kasih sayang akan menjadi anak yang tidak 
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percaya diri, suka berprilaku buruk untuk menc ri peerhatian, bersikap tak 
acuh, tidak disiplin, agresif, dan kasar. Bahkan anak merasa dianak tirikan 
oleh orang tuanya sendiri. Akibatnya, dia akan mencari kasih sayang di 
tempat lain. 

18. Tidak ada kekompakan orang tua dalam mendidik anak. Ayah dan ibu harus 
mempunyai kesepakatan bersama dalam mendidik anak, sehingga tidak ada 
perbedaan. Perbedaan dalam mendidik anak akan membuat anak bingung dan 
tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semestinya tidak hanya 
kedua orang tua yang kompak, akan tetapi semua anggota keluarga yang ikut 
“mendidik” secara langsung pada anak, seperti saudaranya, kakek nenek, 
paman bibi, dan keluarga dekatnya. Kita sebagai orang tua di rumah sudah 
kompak dalam mendidik anak, akan tetapi begitu anak liburan di rumah 
kakeknya selama seminggu maka akan berubah lagi. Itu jauh berbeda dengan 
kita. Kakeknya sangat memanjakannya dan perlakuan ini membuat anak lebih 
memilih kakeknya dari pada orang tuanya. 

19. Sering menilai buruk dan menjelek-jelekan anak. Terkadang tanpa disadari 
kita telah memberikan nilai buruk kepada anak kita. Sebagai contoh, jika anak 
suatu kali lupa membereskan mainannya setelah bermain, padahal biasanya 
selalu membereskan, kita langsung marah dan mengatakan, “kamu ini 
memang anak pemalas, tidak pernah mau merapikan mainannya sendiri.” 
Dengan kata-kata seperti itu, anak merasa tidak dihargai, karena yang kemarin 
dianggap tidak pernah dilakukan. 

20. Mementingkan pendidikan umum mengesampingkan pendidikan agama. 
Ketika anak mulai sekolah, atau bahkan sebelum sekolah kita kalang kabut 
kalau anak belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Kita carikan les 
vrivat agar anak dapat membaca, menulis, dan menghitung. Akan tetapi kalau 
tidak dapat membaca huruf Al-Qur‟an misalnya, kita santai-santai saja. “ah, 
nanti juga bisa sendiri.” Setelah sekolah, apabila nilai pelajaran umumnya 
jelek maka kita memarahi anak. Akan tetapi jika nilai agamanya tidak baik, 
tak pernah kita ributkan. Padahal, kecerdasan dalam bidang agama atau 
spiritual sangat penting bagi kehidupan anak kelak. Kita masih ingat, 
kesuksesan seseorang 80%nya  ditopang oleh kecerdasan emosional (EQ) dan 
spiritualnya (SQ), dan kecerdasasan intelektualnya (IQ).6 
 
Sebagaimana dijelaskan di atas penjabaran tentang kesalahan orang tua dalam 

mendidik anak meliputi: memanjakan anak, menakuti anak, membanggakan anak, 

mengabaikan kesalahan anak, kurang memperhatikan, kasih sayang yang tidak cukup, 

dan mementingkan pendidikan umum anak ketimbang pendidikan agama anak. Hal-
                                                 

6Ibid., hlm. 70-78.  
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hal di atas tentunya dapat kita hindari dalam mendidik anak di rumah agar tidak 

berakibat fatal terhadap perkembangan anak itu sendiri. 

Yang sangat di sayangkan adalah jika orang tua mengesampingkan 

pendidikan agama anak dan lebih mengutamakan pendidikan umum anak. Tidak 

salah jika pada saat ini krisis moral melanda anak-anak. Padahal ilmu tanpa iman 

adalah konsep yang sia-sia. Manusia tidak akan bisa mengatur kehidupannya dengan 

pengetahuan tanpa didasari keimanan. Itulah mengapa perlunya penanaman keimanan 

pada anak. Kepribadian muslim dibentuk sejak dini, orang tua sebagai seorang 

muslim haruslah memiliki keyakinan akidah tauhid yang berkualitas. Namun 

alangkah baiknya jika orang tua juga mengerti materi-materi keimanan, sehingga 

orang tua dapat membekali anak-anaknya dengan keilmuan yang didukung dengan 

ketauladanan iman sehingga terbentuk kepribadian seorang muslim sejati.  

Ada empat tempat penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam, yaitu di rumah,  
masyarakat, rumah ibadah dan sekolah. Di rumah dilaksanakan oleh orang 
tua; di masyarakat umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, berupa 
majlis-majlis ta‟lim dan kursus-kursus; di rumah ibadah diselenggarakan di 
masjid-masjid terutama dalam bentuk ibadah khas seperti shalat, membaca Al-
Qur,an, latihan-latihan seperti wirid, membaca shalawat berulang-ulang dan 
lain-lain. Di sekolah sudah jelas, usaha Pendidikan Agama Islam kebanyakan 
bersifat penambahan pengetahuan tentang agama yang dimasukan dalam 
kurikulum pengajaran. Di antara empat tempat Pendidikan Agama Islam 
tersebut, pendidikan agama di rumah itulah yang paling penting.7 
 
Ada beberapa alasan menurut Ahmad Tafsir mengapa Pendidikan Agama 

Islam di rumah tangga adalah paling penting.  

                                                 
7 Ahmad Tafsir. Pengajaran Agama Islam.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008). hlm. 

134.  
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1. Alasan pertama, pendidikan di tiga tempat pendidikan lainnya 
(masyarakat, rumah ibadah, sekolah) frekuensinya rendah. Pendidikan 
agama di masyarakat hanya berlangsung beberapa jam saja setiap minggu, 
di rumah ibadah seperti masjid juga sebentar, dan di sekolah hanya dua 
jam pelajaran setiap minggunya. 

2. Alasan kedua, inti pendidikan agama Islam ialah penanaman iman. 
Penanaman iman itu hanya mungkin dilaksanakan secara maksimal dalam 
kehidupan sehari-hari dan itu hanya mungkin dilakukan di rumah.8 

 
Orang tua memegang tanggung jawab penuh terhadap perkembangan pribadi 

anaknya serta memiliki peranan penting dalam menentukan sikap dan tingkah laku 

anaknya, karena itu peran keluarga sangat penting dalam menanamkan jiwa 

keagamaan terhadap anaknya9 

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa pendidikan agama anak adalah 

tanggung jawab orang tua yang intinya menanamkan keimanan pada anak, yang 

hanya dapat dilakukan secara maksimal di rumah karena pendidikan agama di tempat 

lainnya seperti tempat ibadah, sekolah, dan masyarakat hanya bersifat penambahan. 

Dari penjelasan di atas yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah 

masalah akidah (keimanan). Karena kemerosotan moral dan perilaku menyimpang 

anak dinilai akibat kurangnya penanaman iman atau akidah pada diri anak yang 

merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga anak tidak berprilaku sesuai dengan 

ajaran atau aturan agamaya. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur‟an surat Luqman 

ayat 13 dan 17. 

                                                 
8Ibid., hlm. 134.  
9 Rohmalina wahab, Psikologi Agama, (Palembang, Grafika Telindo Press, 2010), hlm. 104-

105. 
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Artinya: ”Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar." (QS. Luqman 31 : 13)10 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Luqman menyuruh anaknya untuk 

menyembah Allah semata dan melarangnya melakukan perbuatan syirik. Dan 

perbuatan syirik merupakan kezaliman yang termasuk dosa besar. 

Kemudian surat Luqman ayat 17 sebagai berikut : 

                          
             

 
Artinya: ”Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”  

(QS.Luqman 31 : 17)11 

                                                 
10Departemen Agamka RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan. (Bandung : Diponegoro, 2010), hlm. 

412. 
11 Ibid. 
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Kedua ayat di atas menjelaskan jika Luqman mengajarkan tentang keimanan 

terhadap anaknya agar tidak menyekutukan Allah dan menasihati anaknya agar 

mendirikan shalat dengan sempurna. Karena di dalam shalat terkandung ridha Allah, 

sebab orang yang mengerjakan shalat mencegah dari perbuatan  keji dan mungkar. 

Dan nasihat tentang bersabar dalam menghadapi ujian sebab semua itu adalah 

kehendak Allah. 

Masalah akidah adalah hal yang fundamental, apa lagi kita semua tahu bahwa 
setiap anak telah dibekali benih akidah. Dengan pembinaan dan pendidikan 
yang tepat akidah akan tumbuh subur dan mengakar kuat pada diri seseorang. 
Sebaliknya kalau tidak dikembangkan maka ia akan menjadi layu dan mati 
sehingga akan terjadi kesesatan. Orang tua wajib menyelamatkan akidah anak-
anaknya, misalnya anak-anak sudah harus diperkenalkan dengan rukun iman 
yang enam serta bagaimana cara mengimankan kepada masing-masing rukun 
tersebut.12 
 
Sesuai dengan fungsinya sebagai dasar agama, maka keberadaan akidah Islam 

sangat menentukan bagi seorang muslim, sebab dalam sistem teologi agama ini 

diyakini bahwa sikap, perbuatan, dan perubahan yang terjadi dalam perilaku dan 

aktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh sistem teologi atau akidah yang 

dianutnya.13 

Senada dengan pendapat di atas dalam Dasar-Dasar Pembinaan Wawasan 

Anak Muslim oleh Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaby menerangkan jika iman 

adalah dasar awal yang menjadi pijakan pembinaan kepribadian muslim. Ia adalah 

                                                 
12 Zuhdiyah, Psikologi Agama, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2012), hlm. 114.  
13 Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedia Aqidah Islam, (Jakarta: Kencana, 

2009), hlm. xiii. 



11 
 

rukun pertama yang dijadikan titik awal oleh Islam untuk membentuk 

kepribadiannya.14 

Di atas dijelaskan bahwa pendidikan akidah atau penanaman iman merupakan 

hal yang fundamental dalam pendidikan Islam agar terbentuk kepribadian muslim. 

Karena akidah merupakan pondasi Islam sehingga anak-anak harus terlebih dahulu 

ditanamkan unsur-unsur akidah dalam jiwa-jiwa mereka dan mengokohkannya 

hingga terhindar  dari kesyirikan. 

Orang tua memegang tanggung jawab penuh terhadap perkembangan pribadi 

anaknya serta memiliki peranan penting dalam menentukan sikap dan tingkah laku 

anaknya, karena itu peran keluarga sangat penting dalam menanamkan jiwa 

keagamaan terhadap anaknya15. 

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan 

antara sepasang suami isteri untuk hidup bersama, seiya sekata seiring dan setujuan 

dalam membina mahligai rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam 

lindungan dan ridho Allah SWT. Di dalam keluarga selain ada ayah dan ibu juga ada 

anak yang menjadi tanggung jawab orang tua.16 

  

 

 
                                                 

14 Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaby, Dasar-Dasar Pembinaan Wawasan Anak 
Muslim, penerjemah: M.Ihsan Zainudin, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), hlm. 51. 

15 Rohmalina Wahab, Psikologi Agama, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2010), hlm. 104-
105. 

16 Syaiful Bahari Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 28. 
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Firman Allah SWT : 

                         

                          

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang  Dia perintahkan kepada mereka dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. AT-Tahrim 66 : 6)17 

Inilah alasan mengapa orang tua atau keluarga menjadi pendidik yang utama 

dalam menanamkan nilai-nilai akidah pada anak. Ayat di atas adalah perintah Allah 

SWT yang jelas kepada setiap muslim  untuk memelihara diri dan keluarga mereka 

dari api neraka. Memelihara dalam ayat di atas dapat kita artikan mendidik sesuai 

dengan ajaran agama Islam yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammmad SAW 

agar terhindar dari siksa api neraka. 

Dengan ungkapan lebih rinci, orang tua sangat berpengaruh terhadap masa 

depan anak dalam berbagai tingkatan umur mereka. Al-Qur‟an dan Hadis 

memperkuat penegasan bahwa orang tua yang memelihara prinsip-prinsip kehidupan 

Islami dan menjaga anak-anak mereka dengan perhatian, pendidikan, pengawasan 

                                                 
17Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Op.Cit., hlm. 560. 
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dan pengarahan sebenarnya telah membawa anak-anak mereka menuju masa depan 

yang gemilang dan bahagia. 

Ibnu Khaldun mengungkapkan secara substansial ada perbedaan metode 

pendidikan yang digunakan dalam mendidik anak-anak dan remaja.18  

Dari berbagai uraian di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian 

yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: MENANAMKAN NILAI-NILAI 

AKIDAH PADA ANAK DALAM KELUARGA. 

B. Identifikasi Masalah  

 Dari uraian latar belakang di atas mengenai perilaku menyimpang anak pada 

saat ini yang mermbuat beberapa anak terjerumus sebagai tindak pelaku kejahatan. 

Dari beberapa kasus yang disajikan di atas kemerosotan moral anak sangat 

dipertanyakan pada saat ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan 

kesadaran orang tua (keluarga) dalam menanamkan pendidikan agama anak terutama 

hal yang menjadi dasar pendidikan agama Islam yakni akidah. Karena akidah  dalam 

Islam dimaknakan sebagai keyakinan-keyakinan dasar Islam yang harus diyakini oleh 

setiap muslim. Sebagai dasar berarti akidah adalah hal utama yang harus diajarkan 

pada anak. 

Permasalahan yang timbul di antaranya: 

1. Apa yang seharusnya dilakukan orang tua dalam menjaga anak mereka dari 

tindak kejahatan? 

                                                 
18Ahmad Tantowi, Pendidikan Islam di Era Transformasi Global, (Semarang: PT.  Pustaka 

Rizki Putra, 2009), hlm. 29-30. 
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2. Bagaimana peranan pendidikan akidah dalam menyangkal kemerosotan moral 

anak? 

3. Bagaimana pendidikan akidah anak sesuai tingkat umur mereka? 

4. Metode apa saja yang bisa digunakan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 

akidah pada anak? 

C. Batasan Masalah 

 Pendidikan agama Islam meliputi: pembinaan bidang akidah, pembinaan 

bidang syariah dan pembinaan bidang akhlak. Dari ketiga bidang masalah keagamaan 

tersebut yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah masalah akidah 

(keimanan). Akidah merupakan pondasi awal dalam mendidik atau mengajarkan 

agama Islam pada anak. Sedangkan masa usia anak dibagi menjadi dua periode, 

yaitu: 

1. Awal masa kanak-kanak sekitar umur 2-6 tahun; 

2. Akhir masa kanak-kanak sekitar umur 6-12 Tahun.19 

Agar penelitian ini tidak meluas dalam pembahasannya, maka peneliti 

membatasi usia anak yang akan dikaji adalah masa kanak-kanak akhir yakni usia 6-12 

tahun. 

Alasannya karena pada usia 6-12 tahun ide ke-Tuhanan anak sudah 

mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan (realitas). Pada 

masa ini ide keagamaan anak didasarkan pada dorongan emosional, hingga mereka 

                                                 
19Sri Rumini dan Siti Sundari, Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2004), hlm. 37. 
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dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Segala bentuk tindakan (amal) 

keagamaan mereka ikuti dan pelajari dengan penuh minat.20 

Pada masa inilah anak paling peka dan siap untuk belajar dan dapat 

memahami pengetahuan serta selalu ingin bertanya. Maka penanaman akidah pada 

anak usia 6-12 tahun dirasa sangat tepat karena sesuai dengan perkembangan mental 

belajar anak. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut : 

1. Apa Urgensi Menanamkan Nilai-Nilai Akidah Pada Anak ? 

2. Bagaimana Menanamkan Nilai-Nilai Akidah Pada Anak Dalam Keluarga ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pentingnya nilai-nilai akidah pada anak. 

b. Untuk mengetahui bagaimana menanamkan nilai-nilai akidah pada anak 

dalam keluarga. 

 

                                                 
20Jalaluddin, Psikologi Agama; Memahami Prilaku Dengan Memahami Prinsip-Prinsip 

Psikologi, (Jakarta : Rajawali  Press, 2012), hlm. 67.  
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat bantu 

orang tua dalam menanamkan nilai-nilai akidah pada anak usia 6-12 tahun. 

b. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan langsung untuk 

mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang dimaksud di sini yaitu uraian tentang hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Setelah 

diadakan pemeriksaan pada buku anotasi skripsi di perpustakaan tarbiyah UIN Raden 

Fatah Palembang, ternyata sudah ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan 

dengan skripsi yang akan penulis buat, namun judul pokok pada permasalahan 

berbeda dengan proposal yang akan penulis angkat. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk membahas “Menanamkan Nilai-Nilai Akidah Pada Anak Dalam Keluarga”. 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa karya ilimiah yang relevan dengan 

penelitian ini yaitu skripsi yang berjudul :”Konsep Islam tentang Pendidikan Aqidah 

Anak Usia Intelektual”. Yang diteliti oleh Mustadi Fakutlas Tarbiyah tahun 2001. 

Intisari dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa lingkungan keluarga (Orang tua) 

berkewajiban menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak kecil hingga 

dewasa. Nilai-nilai keagamaan yang utama ditanamkan pada anak adalah masalah 

akidah atau keimanan dengan cara melalui nasihat, mencontohkan/keteladanan, 
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pembiasaan, perhatian, dan menjelaskan kepada anak tentang keberadaan Allah Yang 

Maha Esa sebagai pencipta bumi dan langit serta sekalian isinya. 

Kemudian skripsi yang dibuat oleh  Junaidi dengan judul “Langkah-langkah 

Pendidikan Islam dalam Membina Akidah Anak dari Masa Pranatal Sampai 

Prasekolah”. Skripsi ini membahas tentang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

akidah anak, yakni faktor intern dan ekstern. Dan menjelaskan pembinaan akidah 

pada masa pranatal dari memilih jodoh dan pendidikan akidah dalam kandungan 

hingga masa vital dengan mengumandangkan azan, mendoakan, memberi nama yang 

baik, akikah, dan khitan. 

Skripsi saudara Hunainin (1996) Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan 

Agama Islam, yang berjudul “ Pendidikan Keimanan Bagi Anak Menurut Pemikiran 

Abdullah Nashih Ulwan, Dalam Kitab Tarbiyah Al-Aulad Fi Al Islam (Tujuan , 

Materi, Dan Metode)”.  Dia menjelaskan bahwa pendidikan keimanan bagi anak 

bertujuan untuk membentuk anak yang bertanggungjawab, jujur, dan terhindar dari 

sifat-sifat kebinatangan.  Tanggugjawab ini dipikul oleh orang tua, sebagai pendidik 

pertama dan utama bagi anak-anaknya. 

Syamsidar 2005, “Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Akidah Anak dalam 

Keluarga sebagai upaya meningkatkan Ibadah Sholat di Desa Purnajaya Kec. 

Indralaya. Skripsi membahas pendidikan akidah anak yang berlangsung dalam 

keluarga akan menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai agama kepada anak 

sehingga anak tersebut akan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Adapun perbedaan 

dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian jika penelitian di atas 
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adalah praktek gerakan  ibadah sholat, sedangkan penulis tentang bagaiaman 

menanamkan nilai-niali akidah pada anak dalam keluarga.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disusun oleh beberapa 

mahasiswa sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan penulis teliti. Di dalam penelitian tersebut sama-sama membahas tentang 

pendidikan anak.  Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti bahas fokusnya pada 

Menanamkan Nilai-Nilai Akidah Pada Anak Dalam Keluarga. 

G. Kerangka Teori 

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa "cara pelaksanaan 

atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan 

atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang 

membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau 

diinginkan.21 

Kata akidah merupakan mashdar (infinitif)  dari kata kerka „aqada,  yang 

berarti “ikatan”. Dalam Islam akidah dimaknakan sebagai keyakinan-keyakinan dasar 

Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim.22 

Ahmad Tafsir mengatakan inti beragama adalah sikap. Di dalam Islam sikap 
beragama itu intinya iman. Jadi yang dimaksud beragama intinya ialah 
beriman (dalam pembahasan mendalam, ditemukan bahwa iman itu adalah 
keseluruhan Islam tersebut). Jika kita membicarakan bagaimana cara 
mengajarkan agama Islam maka, inti pembicaraan kita adalah bagaimana 
menjadikan anak didik kita orang yang beriman. Jadi dapat disimpulkan inti 

                                                 
21 Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 

146-156. 
22 Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, Op.Cit., hlm. 66. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide
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Pendidikan agama Islam ialah penanaman iman. Penanaman iman itu hanya 
mungkin dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari dan itu 
hanya mungkin dilakukan di rumah (keluarga).23 

 
Iman yang kokoh terhadap segala sesuatu yang disebut secara tegas dalam Al-

Qur‟an dan Hadits shahih adalah pengertian akidah (kepercayaan) menurut syara‟.24 

Di antara kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan anak yang pertama sekali adalah 

kaidah pengikatan kepercayaan (akidah). Bahwasanya anak -ketika ia mampu 

berpikir- harus diikat dengan rukun-rukun iman.25 

Iman adalah kepercayaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Syahadatain 

(dua persaksian: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan 

Muhammad adalah Rasulullah) merupakan suatu pernyataan sebagai kunci dalam 

memasuki gerbang Islam26. 

Mengenai materi akidah yang paling pokok dalam menanamkan keimanan 

adalah meliputi enam perkara:  

1. Ma‟rifat kepada Allah 
2. Ma‟rifat dengan alam yang dibalik alam semesta ini 
3. Ma‟rifat dengan kitab-kitab Allah 
4. Ma‟rifat dengan Nabi-nabi serta Rasul-rasul Allah 
5. Ma‟rifat dengan hari akhir 
6. Ma‟rifat kepada takdir27. 
 

                                                 
23 Ahmad Tafsir. Pengajaran Agama Islam. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). hlm. 

134.  
24 Muh. Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2008), hlm. 115. 
25Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad, Edisi Lengkap, Pendidikan Anak-Anak Dalam 

Islam, alih bahasa: Emile Ahmad, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013), hlm. 470. 
26Kaelany, Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). hlm. 41.  
27Sayid Sabiq, Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman, alih bahasa Moh. Abdai 

Rathomy cet. xviii, (Bandung: Diponogoro, 2010), hlm. 16-17. 
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Senada dengan pendapat di atas Syahrin Harahap dalam Ensiklopedi Akidah 

Islam menyatakan kata akidah dan tauhid memiliki misi yang sama, sebagai kajian 

mengenai keyakinan umat Islam atau iman. Karena itulah secara formal ajaran dasar 

tersebut terangkum dalam rukun iman yang enam, yaitu percaya kepada Allah, 

malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat dan takdir. 

Seperti terangkum dalam hadis Rasulullah SAW berikut: 

ه  ْ تْؤ ب : أ ؟ ق ى ع ْاِْي : ... فأْخبْر ر اْب الخطَ أْيض ق ْ ع ع

ه  ته وكتبه ورس َئ )و ْس ْلقدر خْيره وشِره ... (رواه   وْاليْو اآخر وتْؤ ب

Artinya: “Dari Umar bin Khattab RA. berkata pula: … Beritahukanlah kepadaku 

mengenai Iman?”. Rasulullah SAW bersabda: “Engkau percaya kepada 

Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhir 

dan engkau percaya pula kepada qadha dan qadar yang baik maupun yang 

buruk …” (HR. Muslim).28  

 Dalam penjabaran lebih jauh objek kajian akidah mengacu pada tiga kajian 

pokok, yaitu: 

1. Pengenalan terhadap sumber ajaran agama (ma‟rifat al-mabda‟), yaitu 
kajian mengenai Allah. Termasuk dalam bidang ini sifat-sifat yang 
semestinya ada (wajib), yang semestinya tidak ada (mustahil), dan yang 
boleh ada dan tiada (jaiz) bagi Allah. Menyangkut dengan bidang ini pula 
apakah Tuhan bisa dilihat pada hari kiamat (ru‟yat Allah). 

2. Pengenalan terhadap pembawa kabar (berita) keagamaan (ma‟rifat al-
wasithah).  Bagian ini mengkaji tentang utusan-utusan Allah (Nabi dan 
Rasul), yaitu kemestian keberadaan mereka, sifat-sifat yang semestinya 
ada (wajib), yang semestinya tidak ada (mustahil), dan yang boleh ada dan 

                                                 
28 Zainuddin Abi al Farj al Baghdadi, Jāmi‟ al „Ulūm Wa al Hikām, (Jakarta: Dinamika 

Berkah Utama, t.t.), hlm. 21.   
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tiada (jaiz) bagi mereka. Dibicarakan juga tentang kitab suci, yaitu jumlah 
kitab suci yang wajib dipercayai, termasuk juga ciri-ciri kitab suci. Kajian 
lainnya ialah mengenai malaikat, menyangkut hakikat, tugas dan fungsi 
mereka. 

3. Pengenalan terhadap masalah-masaalah yang terjadi kelak di sebrang 
kematian (masa depan) (ma‟rifat al-ma‟ad). Dalam bagian ini dikaji 
masalah alam barzakh, surga, neraka, yaumul mizan, hari kiamat, dan 
sebagainya.29  

 
Materi atau pokok ajaran akidah Islam secara formal adalah mengenai rukun 

iman yang selanjutnya dikaji lebih jauh mengenai pengenalan terhadap sumber ajaran 

agama, pengenalan terhadap pembawa kabar, dan pengenalan terhadap masalah-

masalah yang terjadi kelak. 

Sedangkan fungsi akidah pertama, adalah sebagai dasar agama merupakan 
landasan seluruh ajaran agama Islam. Di atas  keyakinan dasar inilah di 
bangun ajaran Islam lainnya, yaitu syari‟ah (hukum Islam) dan akhlak (moral 
Islam). Oleh karena itu, pengamalan ajaran agama Islam lainnya seperti shalat, 
puasa haji, etika Islam dan seterusnya dapat diamalkan di atas bangunan 
keyakinan tersebut. Kedua, akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan  
seseorang di dunia, sebagai modal awal mencapai kebahagian di akhirat. 
Ketiga, akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-
keyakinan yang menyimpang, dan keempat, akidah Islam berfungsi untuk 
membuktikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim.30 

 
 Fungsi akidah Islam di atas secara garis besarnya sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan seseorang muslim dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran agama 

Islam. Dan dapat kita ketahui bahwa sikap, perbuatan,  perilaku dan aktivitas seorang 

muslim itu dipengaruhi pada akidahnya. 

                                                 
29 Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, Op. Cit., hlm. xii. 
30 Ibid. 
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Pengetahuan tentang iman yang diajarkan dalam bangku sekolah hanya sedikit 

saja berpengaruh terhadap tertanamnya iman di hati. Di antara usaha lain yang dapat 

dilakukan orang tua dalam menanamkan iman sebagai berikut: 

1. Memberikan contoh atau teladan; 
2. Membiasakan (tentunya yang baik); 
3. Menegaskan disiplin; 
4. Memberikan motivasi dan dorongan; 
5. Memberikan hadiah terutama psikologis; 
6. Menghukum (dalam rangka pendisiplinan); 
7. Penciptaan suasana yang berpengaruh bagi pertumbuhan positif.31 

 
Sedangkan cara-cara pendidikan anak menurut Abdullah Nasih Ulwan di 

antaranya: 

1. Pendidikan dengan contoh tauladan; 

2. Pendidikan dengan adat kebiasaan; 

3. Pendidikan dengan nasihat dan bimbingan; 

4. Pendidikan dengan pemerhatian dan pengawasan; 

5. Pendidikan dengan denda dan hukuman.32 

Metode pendidikan Islam dalam mendidik anak disebutkan Abdurahman An-

Nahlawi di antaranya: 

1. Mendidik melalui dialog Qur‟ani dan Nabawi; 
2. Mendidik melaui kisah Qur‟ani dan Nabawi; 
3. Mendidik melalui perumpamaan; 
4. Mendidik melalui keteladanan; 
5. Mendidik melalui praktik dan perbuatan; 
6. Pendidikan melalui „Ibrah dan Mau‟izhah; 
7. Mendidik melalui Targhib dan Tarhib33. 

                                                 
31Ahmad Tafsir, Op.Cit., hlm. 127. 
32 Abdullah Nasih Ulwan, Op.Cit, hlm. 139-305. 
33Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Hamzah, 2011), hlm. 189. 
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Beberapa metode yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak 

di rumah di antaranya pembiasaan, motivasi, disiplin, ancaman dan hukuman, 

bimbingan, dan praktek. 

Selanjutnya ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam 

penanaman iman di hati anak-anaknya dalam rumah tangga. Yang pertama, membina 

hubungan harmonis dan akrab antara suami dan istri; kedua, membina hubungan 

harmonis antara orang tua dengan anak; dan ketiga, mendidik (membiasakan, 

memberi contah dan lain-lain) sesuai dengan tuntunan Islam.34 

Dari penjelasan kerangka teori di atas maka selanjutnya akan disampaikan 

bagaimana urgensi nilai-nilai akidah dan perkembangan anak usia 6-12 tahun dan 

metode apa yang akan dilakukan orang tua dalam mendidik anak yang menjadi 

tanggung jawab mereka di dunia maupun di akherat kelak. 

Dengan adanya permasalahan tentang materi dan metode, masih perlu kiranya 

pengkajian dan pengembangan keduanya (materi dan metode), agar memperoleh hasil 

pendidikan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Hal ini sebagai bentuk peringatan atau teguran terhadap orang tua agar tidak 

melalaikan dan melimpahkan pendidikan anak kepada instansi dan lembaga saja 

melainkan porsi orang tua adalah yang terbesar. Dan tidak mengesampingkan 

pendidikan agama anak terutama akidah karena hal ini dapat menjerumuskan anak 

                                                 
34 Ahmad Tafsir, Op.Cit., hlm. 129. 
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pada perbuatan atau tindak kejahatan yang disebabkan oleh ketidaktahuannya akan 

batas-batas nilai agama. 

 
H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan 

menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan 

(penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).35 Penelitian ini akan 

membahas dan memaparkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan usaha 

menanamkan nilai-nilai akidah pada anak melalui pendidikan agama Islam dalam 

keluarga.  

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif yaitu yang berupa literatur dari berbagai ahli. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Sumber data 

sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku literatur yang memuat 

informasi terkait dengan permasalahan ini. 

                                                 
35 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 212.  
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Kemudian sumber primer di antaranya yang berupa dalil-dalil yang 

bersumber pada Al-Qur‟an dan Hadits dan buku karangan Abdullah Nasih 

Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, alih bahasa Emiel Ahmad; Syahrin 

Harahap & Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedia Aqidah Islam;Syaikh 

Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaby, Dasar-Dasar Pembinaan Wawasan 

Anak Muslim; Sayid Sabiq, Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman, 

alih bahasa Moh. Abdai Rathomy; Abu Abdullah Musthafa Ibn al-Adawy, 

Fikh Pendidikan Anak, Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini, 

penerjemah; Umar Mujhahid dan Faisal Saleh. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun jenis metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian 

ini adalah analisis literatur atau kepustakaan. 

4.  Analisis Data 

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dan 

sebagai usaha untuk menarik kesimpulan, maka data yang terkumpul akan 

dianalisa dengan menggunakan analisa deskritif kualitatif dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut: pertama, dilakukan pereduksian data yaitu 

merangkum, memilih hal yang pokok-pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Kedua, penyajian data atau mendisplaykan data berarti dapat 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Ketiga, verifikasi data adalah 

penarikan kesimpulan.36 

I. Sistematika Pembahasan 

 Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing 

bab dilengkapi dengan berbagai sub sesuai dengan bab yang telah diuraikan. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Serta Sistematika 

Pembahasan. 

Bab II Urgensi Menanamkan Nilai-nilai Akidah dalam Keluarga meliputi 

Pengertian Nilai, Macam-Macam Nilai, Pengertian Akidah, Dasar Akidah, Tujuan 

Akidah, Sumber Akidah, Fungsi Akidah, serta Materi Akidah. Dan Pengertian 

Keluarga, Ciri-Ciri Keluarga, Dan Fungsi Keluarga, serta pengertian Menanamkan 

Nilai-Nilai Akidah pada Anak dalam Keluarga, dan terakhir mengenai Urgensi 

Menanamkan Nilai-Nilai Akidah Dalam Keluarga. 

Bab III, Perkembangan Anak Usia 6-12 Tahun. Meliputi Perkembangan 

Fisik, Perkembangan Itelegensi, Perkembangan Emosi, Perkembangan Bahasa, 

Perkembangan Sosial, Perkembangan Moral, dan Perkembangan Kesadaran 

Beragama. 

                                                 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 247. 
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Bab IV, Menanamkan Nilai-Nilai Akidah Pada Anak dalam Keluarga. 

Analisis Data yang membahas Metode Menanamkan Nilai-Nilai Akidah pada Anak 

dalam Keluarga adalah Metode Kasih Sayang, Metode Dialog Qur‟ani Dan Nabawi, 

Metode Kisah, Metode Ibrah, Metode Keteladanan, Metode Pembiasaan, Metode 

Memberi Nasihat, Metode Perumpamaan, Metode Motivasi Dan Intimidasi, Serta 

Metode Doa. 

Bab V, Penutup merupakan bab yang berisikan tentang Kesimpulan dan 
Saran. 


