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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan orangtua yang jarang ada di 

rumah yang ada pada orangtua anak yang berprofesi sebagai penyadap karet dalam memberikan 

pendidikan agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya orangtua yang 

berprofesi sebagai penyadap karet dalam memberikan pendidikan agama Islam  pada Anak di 

Desa Baramban dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi orangtua yang 

berprofesi sebagai penyadap karet dalam memberikan pendidikan agama Islam pada anak di 

Desa Baramban. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan 

dengan terjun kelapangan untuk menggali dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan 

mengenai pendidikan agama Islam pada anak penyadap karet di desa Baramban Kec. Piani Kab. 

Tapin yang meliputi pendidikan sholat, pendidikan membaca Al-Quran, dan pendidikan akhlak.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan yang lebih 

menekankan analisisnya pada proses pengumpulan data deduktif dan induktif serta pada analisis 

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. 

Objek dalam penelitian ini adalah pendidikan agama Islam pada anak penyadap karet di Desa 

Baramban Kec. Piani Kab. Tapin, sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 

keluarga yang berprofesi sebagai penyadap karet yang memiliki anak berusia 6-12 tahun. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumenter. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui 

reduksi data, display data dan verifikasi data / penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa pendidikan agama Islam pada 

anak penyadap karet di Desa Baramban Kec. Piani Kab. Tapin dapat dikatakan sudah cukup 

efektif dalam memberikan pendidikan agama Islam pada anak. Karena pada dasarnya, orangtua 

masih memperhatikan pendidikan agama anak. Meski menyerahkan kepada pihak sekolah dan 

guru-guru TPA ataupun guru-guru mengaji. 

 

 

 


