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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sejarah singkat berdirinya pondok pesantren Al Falah Landasan Ulin  

Keinginan untuk mendirikan pondok pesantren pada dasarnya sudah lama 

direncanakan, apalagi dengan semakin banyaknya alumnus dari lembaga 

pendidikan setingkat SD/MI, yang ingin melanjutkan pendidikannya ke pondok 

pesantren. 

Berdasarkan kenyataan di atas, pada tanggal 26 juli 1975 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1935 H maka didirikanlah pondok pesantren 

al Falah. Pondok pesantren Al-Falah didirikan oleh Al-Mukarram K.H. 

Muhammad Tsani, pondok pesantren ini berlokasi di jalan A. Yani Km. 23 

Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan + 2 Km dari Bandara Syamsuddin 

Noor + 10 Km dari kota Banjarbaru dan + 23 Km dari kota Banjarmasin. 

Pondok pesantren Al-Falah dibangun di atas tanah yang mempunyai luas 

74.047 m
2
, sedangkan luas bangunannya sekarang ini + 35.000 m

2
 dan 

mempunyai tanah kosong + 39.047 m
2
. 

 

 

 

 

B. Penyajian Data 
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Data yang disajikan berikut ini adalah dari hasil penelitian lapangan yang 

dikumpulkan dengan berbagi teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Data tersebut disajikan dalam bentuk uraian-uraian. 

Dalam penyajian ini, penulis kemukakan berdasarkan perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Data pelaksanaan pendidikan agama Islam yang diberikan orang tua 

terhadap anaknya dalam tiga kelurga ustadz Pondok pesantren Al-Falah 

 

a. Data Keluarga HB 

HB adalah seorang laki-laki yang berumur 40 tahun. Sekarang sebagai 

ustadz di Pondok pesantren Al-Falah Putra Landasan Ulin. HB tinggal di Jln. 

A.Yani Km. 23 RT. 08 No. 165 Gambut. Pendidikan terakhir HB adalah lulusan 

Pondok pesantren Al-Falah putra sekarang menjadi salah satu ustadz di Pondok 

pesantren Al-Falah Landasan Ulin. HB mempunyai seorang istri yang latar 

belakang pendidikannya di Pondok pesantren Al-Falah putri dan pekerjaannya 

hanya sebagai ibu rumah tangga. 

HB mempunyai 2 orang anak, 1 anal laki-laki dan 1 anak perempuan, anak 

pertama laki-laki berumur 16 tahun duduk di kelas III Tsanwiyah Pondok 

pesantren Al-Falah, anak yang kedua perempuan berumur 8 tahun duduk di kelas 

II SD Luthfia. Dalam menghidupi keluarganya HB mengajar sebagai ustadz di 

Pondok pesantren Al-Falah Putra, mengajar Akidah. Selain itu ada kegiatan di 

antaranya mengisi ceramah agama di berbagai tempat pada waktu sore, ada yang 

sebuluan sekali dan mingguan untuk jelasnya lihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1 
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No. Tempat Alamat Rutin Hari Waktu 

1. Langgar Darul 

Talibin 

Jln. A. Yani 

km. 13 Gambut 

Mingguan Sabtu 15.00 

2. Yasinan Komp. AIS K. 

Anyar 

Mingguan Jum’at 15.00 

3. Arisan PKK Dari rumah ke 

rumah 

Bulanan Setiap 

tanggal 5 

15.00 

4. Langgar Darul 

Amin 

Pematang 

Gambut 

Mingguan Rabu 15.00 

 

Mengenai pendidikan agama terhadap anak-anaknya terutama pendidikan 

Akidah; diantaranya mendidik anak-anaknya mengenal nama Allah dan mengenal 

sifat-sifat yang wajib bagi Allah, nama para malaikat yang wajib diketahui, nama 

kitab yang wajib diketahui, dan nama nabi dan rasul serta sifatnya yang wajib 

diketahui, tentang hari kiamat, tentang Qadha dan Qadar. Adapun pendidikan 

yang diberikan HB berupa keteladanan dan pembiasaan yakni orang tua 

mengenalkan dan membiasakan melalui berbagai cara yakni melalui kaset, VCD 

dengan cara tersebut diharapkan anak dapat ingat dengan mudah. 

Dalam pendidikan ibadah di antaranya shalat fardhu dan shalat sunat. Pada 

waktu anak belum sekolah anak-anak didik orang tuanya, tetapi kalau sudah di 

sekolah, sekolah yang mengajari dan mendidiknya terutama anak yang sekolahnya 

di pondok. Orang tua tinggal memeriksa hasilnya saja karena yang disampaikan 

kepada orang tua tentang kelakuan anak. Adapun bentuk pendidikan yang 

diberikan berupa praktek dan keteladanan yakni mengikuti orang tua shalat di 

rumah bagi yang perempuan dengan ibunya dan bagi anak yang laki-laki ikut 

shalat berjamah di langgar. Anak laki-laki diletakkan posisinya pada shaf bagian 

belakang berkumpul dengan anak-anak yang lainnya agar tidak mengganggu dan 
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membuat keributan pada waktu mengerjakan sembahyang. HB juga senantisa 

menjalankan shalat sunat begitu juga anak-anaknya. 

HB juga selalu menyuruh anaknya untuk menghafal bacaan-bacaan shalat, 

HB hanya memberikan nasehat sebab masih dalam thap pembiasaan (usianya 

belum balig), sedangkan bagi anak yang (sudah balig) HB akan menegur dan 

mengingatkan untuk segera mengerjakan shalat. 

Dalam memberikan pendidikan puasa, ramadhan, selalu mengajak 

anaknya untuk melaksanakan puasa ramadhan. Ajakan ini berupa memberikan 

motivasi atau semangat dan memberikan hadiah seperti ajakan makan sahur 

bersama dan berbuka puasa bersama. Di samping juga memberikan fasilitas lebih 

misalnya dibelikan makanan dan minuman kesukaannya seperti roti dan es krim, 

serta diajak berjalan-jalan sore harinya. Selain itu juga apabila hari raya akan 

mendapatkan hadiah jika puasanya penuh satu bulan. 

Menurut  HB, apabila anaknya tidak puasa maka tidak akan mendapatkan 

fasilitas lebih, yakni tetap diberikan makan dan minum seperti biasa, tetapi 

jadwalnya diatur seperti tidak boleh makan bila kelihatan orang yang berpuasa, ini 

supaya mendididk anak agar ada rasa malu kalau tidak menjalankan ibadah puasa 

sehingga dengan cara itu diharapkan anak-anaknya semuanya melaksanakan 

puasa 1 bulan penuh. 

Sedangkan dalam memberikan pendidikan membaca al-Qur’an mengajar 

anak-anaknya habis shalat magrib. Ibunya terutama mengajari dan mengawasi 

serta mengenalkan huruf-huruf hijaiyyah. Anak yang pertama sudah bisa baca al-

Quran sedangkan anak yang kedua diajarkan melalui cara yakni gambar-gambar  
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di dinding. Buku Iqra belajar cepat, di samping itu juga mnelalui metode qira’at 

(metode iqra) yang lebih mengutamakan kefasihannya dan kelancaran dalam 

membacanya. Bila tidak fasih membacanya maka akan diulang lagi sampai fasih 

bacaannya. 

HB juga menyuruh anaknya untuk menghafal al-Qur’an yang pendek-

pendek, tetapi tidak untuk dipaksakan hanya pembiasaan pada waktu duduk di 

kendaraan serta diulang-ulang dari satu ayat atau dua ayat kemudian disambung 

lagi dengan ayat berikutnya sampai satu surah menurut dengan cara tersebut anak 

lebih mudah mengingat dan lebih mudah dalam menghafalnya. 

Dalam pendidikan akhlak, HB selalu menyuruh anaknya  untuk 

membiasakan mengucap salam dan patuh kepada  orang tua, karena dua hal ini 

dianggap mewakili dalam pemberian pendidikan akhlak orang tua kepada anaknya 

di rumah. 

Dalam memberikan pendidikan akhlak mengenai pembiasaan 

mengucapkan salam, HB selalu menyuruh anaknya untuk membiasakan 

mengucapkan salam terutama ketika akan pergi dan pulang sekolah. 

Juga memberikan contoh dalam pembiasaan mengucap salam misalnya 

ketika masuk dan keluar rumah. Apabila anak mengucap salam orang tua 

menyahuti salam tersebut begitu juga sebaliknya. Dari hasil observasi 

menunjukkan bahwa anak-anak HB selalu mengucap salam ketika sedang pergi 

ataupun datang dari sekolah. 

Dalam memberikan pendidikan akhlak agar anak patuh kepada orang tua 

HB selalu memberikan pengarahan kepada anaknya supaya patuh kepada orang 

tuanya. HB  
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juga melakukan pengawasan terhadap anaknya dengan adanya 

pengawasan tersebut, dia berharap anaknya akan selalu patuh dan dan mentaati 

orang tuanya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa anak-anak HB sangat 

patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. 

Menurut HB, jika anaknya tidak patuh terhadap orang tuanya biasanya 

langsung memarahi anakbtersebut setelah diberi penjelasan nasehat dan 

diingatkan. HB menasehati anaknya dengan cara misalnya: kalau duit ayah tidak 

boleh tidak mau, jika disuruh tidak boleh tidak mau juga dalam artian kalau 

disuruh harus menurut dan patuh kepada orang tuanya. 

Sedangkan dalam memberikan pendidikan akhlak  agar anak berkata jujur, 

HB selalu mendidik anak-anaknya untuk berkata jujur atau tidak berbohong. 

Adapun bentuk pendidikan yang diberikan HB berupa pembiasaan dan 

pengawasan dengan adanya pembiasaan dan pengawasan tersebut diharapkan 

anak-anaknya berkata jujur, jika anaknya berbohong maka akan diberi sanksi-

sanksi misalnya dimarahi dengan maksud supaya anak tidak mengulangi 

perbuatannya. Maka dari itu seorang anak harus diberi arahan dan bimbingan oleh 

orang tuanya baik secara langsung ataupun tidak langsung baik secara fisik 

maupun mental. Jadi seorang anak sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan 

oleh orang tuanya. Tinggal anak sajalah lagi yang menerapkan dan mengamalkan 

pengetahuan dan keterampilan dari orang tunya tersebut. Seperti kita ketahui 

dalam lingkungan keluarga HB dinilai cukup dalam membimbing dan 

memberikan pengarahan dalam menjaga, mengatur dan merawat anak-anaknya. 

 

b. Data kelurga HS 
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HS adalah seorang laki-laki yang berumur 42 tahun, sekarang menjadi 

ustadz di pondok pesantren Al-Falah Putra LAndasan Ulin. HS tinggal di Jln. A. 

Yani Km. 8 Komplek Palapan Indah RT. 07 No. 59. Pendidikan terakhir HS 

adalah di Al-Azhar Cairo Mesir. HS mempunyai istri yang latar belakang 

pendidikan terakhirnya di STAI Darussalam Martapura dan pekerjaannya seorang 

ibu rumah tangga. 

HS mempunyai 2 orang anak 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama 

perempuan berumur 11 tahun duduk di kelas 5 MIN, anak kedua laki-laki berumur 

3 ½ tahun belum sekolah. Dalam menghidupi keluarganya HS mengajar sebagai 

ustadz di pondok pesantren Al-Falah Putra mengajar Ulumul Qur’an. Selain itu 

ada kegiatan di antaranya selain sebagai salah satu dosen di STAI juga mengisi 

ceramah agama di berbagai tempat, ada yang mingguan, tengah bulanan dan 

bulanan. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 2 

No. Tempat Alamat Rutin Hari Waktu 

1. Radio Dakwah 

MRSM 

Banjarmasin Mingguan Snin Habis 

Ashar 

2. Langgar komp. 

Palapan 

Kertak 

Hanyar 

Mingguan Rabu Habis 

magrib 

3. Dari rumah ke rumah Kertak 

Hanyar 

Tengah 

bulanan 

Selasa Habis Isya 

4. MRSM Lembaga 

Pengembangan 

Pemahaman Al-

Qur’an 

Banjarmasin Bulanan Jum’at Siang 

 

 

Mengenai pendidikan agama terhadap anak-anaknya HS terlebih dahulu 

mendidik anaknya secara Islami. Sebagai orang tua sangat berperan dalam 
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mendidik anak-anak. Kita dianjurkan mendidik anak dari buayan sampai liang 

lahat. Menurut HS apabila seorang ibu tahu ada ciri –ciri kehamilan, maka 

seorang ibu memperbanyak zikir, ibadah, shalat sunat, puasa sunat, berakhlak 

mulia, bertakwa kepada Allah, taat kepada suami dan memakan makanan yang 

halal dan baik. Setiap hari dianjurkan membaca surat Yusuf dan surat Maryam. 

Terus kita harus memelihara mata, hati dan makanan yang halal dan tidak boleh 

melihat VCD porno dan apabila keluar rumah harus menutup aurat. 

Menurut HS apabila anak sudah dilahirkan maka diazankan di telinga 

kanan dan diiqamatkan di telinga kiri. Setelah itu diberi nama-nama yang baik dan 

Islami serta mempunyai arti yang baik. Setelah itu rambutnya dipotong atau kalau 

bisa  digundul sebelum 40 hari. Tujuannya adalah apabila anak tersebut 

rambutnya digundul maka kelaknya ia akan cerdas dan menjauhkan anak dari 

sakit kepala. Pada acara tasmiyah tersebut anak tersebut dicicipi manisan atau 

kurma/gula habang atau kelapa dan madu. Secara teknik yaitu disuapi di mulut 

sampai lalangitannya. Hal ini dilakukan agar nantinya anak berkata yang manis, 

lemah lembut serta ramah tamah. 

Menurut HS selama menyusui anak aurat harus ditutup baik itu di jalan, di 

pasar dan dimana kita pun berada. Kadang-kadang ditiupi di telinga dan mulutnya  
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sambil berdo’a kalau anak perempuan disuruh pakai jilbab walaupun masih kecil 

sehingga ia akan terbiasa nantinya. 

Sedangkan anak laki-laki disuruh pakai celana panjang. Dari hasil 

observasi ketika saya datang ke rumah HS, saya melihat istri HS memakai jilbab 

baik itu di rumah lebih lagi di luar rumah atau sedang melakukan kegiatan 

aktivitas sehari-hari begitu juga dengan anak-anaknya semuanya menutup aurat. 

Mengenai pendidikan Akidah diantaranya HS mendidik anak-anaknya 

mengenal nama Allah dan mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, nama para 

malaikat yang wajib diketahui, nama kitab yang wajib diketahui, nama nabi dan 

rasul beserta sifatnya yang wajib diketahui, tentang hari kiamat dan tentang Qadha 

dan Qadar, orang tua berusaha mengenalkan melalui buku-buku Akidah yang 

sering dibacakan bila menjelang anak tidur, dengan cara tersebut diharapkan anak 

mudah ingat dan dapat cepat menghafalnya. 

Mengenai pendidikan ibadah terutama shalat menurut HS hendaklah orang 

tuanya yang lebih dahulu mengerjakan/mencontohkan sehingga menjadi 

keteladanan. Misalnya kalau kita berwudhu dilihatkan kepada anak dan 

dipraktekkan sehingga anak akan meniru atau mencontoh dari kita yaitu kedua 

orang tua. Terutama pendidikan shalat fardhu HS selalu menyuruh anaknya untuk 

mengerjakan shalat fardhu. Kalau perempuan di rumah sedang kalau laki-laki di 

mesjid awal waktu di saat azan diikumandangkan. Adapun bentuk pendidikan 

yang diberikan HS berupa praktek dan keteladanan yakni pada waktu shalat 

fardhu 5 waktu sehari semalam. HS biasanya mengajak anaknya untuk 

melaksanakan shalat fardhu dengan cara mengikuti orang tua shalat setiap waktu  
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atau dengan menyuruhnya shalat sendirian tapi diawasi dari kejauhan, bila ada 

kesalahan dalam tata cara shalat anaknya tersebut, HS langsung memberikan 

pengarahan setalah anaknya selesai shalat. HS juga senantiasa menjalankan shalat 

sunat begitu juga anak-anaknya. Dari hasil observasi saya melihat ada langgar tak 

jauh dari rumah HS tersebut, sehingga sangat mudah untuk ikut shalat berjamaah 

di langgar. Menurut HS jika sedang bepergian apabila mendengar dimana azan 

dikumandangkan langsung mencari langgar atau mesjid yang terdekat dan segera 

melaksanakan shalat berjamaah di awal waktu. 

HS juga selalu menyuruh anaknya untuk menghafal bacaan-bacaan shalat 

dan memberikan pendidikan mengenai tata cara shalat dari awal hingga akhir 

dengan memberikan buku panduan tentang melaksanakan shalat, jika anaknya 

tidak segera melaksanakan shalat, HS juga selalu menegur dan memberikan 

nasehat kepada anaknya supaya selalu melaksanakan shalat, karena shalat 

merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia (Islam). HS juga memberikan 

sanksi atau hukuman bila anaknya tidak melaksanakan shalat dengan maksud 

supaya anaknya tidak melakukan lagi nantinya. 

Dalam memberikan pendidikan puasa ramadhan HS selalu mengajak 

anaknya untuk melaksanakan puasa Ramadhan, ajakan ini berupa memberikan 

motivasi atau semangat dan memberikan hadiah seperi ajakan makan sahur 

bersama dan berbuka puasa bersama apabila tunai puasa selama 1 bulan penuh 

akan diberikan hadiah. Menurut HS, apabila anaknya yang pertama tidak puasa 

maka diberi ancaman dan dimarahi serta dinasehati, untuk anak yang kedua 

karena masih kecil, tidak sanggup puasa sehari penuh maka diperbolehkan 

berbuka dengan catatan tidak boleh makannya kelihatan orang yang berpuasa. 
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Nasehat yang diberikan HS kepada anak-anaknya yakni diceritakan tentang 

siksaan bagi yang meninggalkan dan mendapat pahala bagi yang mengerjakan. 

Sedangkan dalam memberikan pendidikan membaca Al-Qur’an HS 

mengajar anak-anaknya habis shalat magrib, ibunya yang terutama mengajari dan 

mengawasi serta mengenalkan huruf-huruf hijaiyyah. Selain itu orang tua juga 

mencontohkan membaca Al-Qur’an dan diajak untuk ikut menghafal Al-Quran. 

Orang tuanya juga harus membaca dan menghafal Al-Qur’an sehingga anak 

menjadi terdorong untuk menghafalnya bila ada waktu kosong. Setelah habis 

shalat Magrib HS sekeluarga mengadakan pengajian berupa membaca hadist-

hadist tentang muamalah dan fadhilah amal. Di samping itu juga mengajari anak-

anaknya mengaji, pelajaran sekolah dan lain-lain. Sedangkan untuk anak yang 

masih kecil  diajarkan melalui cara yakni  gambar-gambar di dinding, buku TK, 

metode Qira’at (metode Iqra) yang lebih mengutamakan kefasihan atau 

kelancaran dalam membacanya. Bila tidak fasih membaca maka akan diulang lagi 

sampai fasih bacaannya. Dari hasil observasi di rumah HS sangat mendukung 

untuk belajar yaitu tersedia rak buku seperti buku tentang hadist-hadits, Al-

Qur’an, kisah-kisah para nabi, malaikat, buku Iqra dan lain-lain. 

HS juga selalu menyuruh anaknya untuk menghafal Al-Qur’an yang 

pendek-pendek, di sekolahkan atau dipanggilkan ustadz. Kedua orang tuanya 

selalu membaca Al-Quran terus anaknya diajak, orang tua menghafal ayat-ayat 

tertentu jadi anak terdorong untuk menghafalnya, waktu untuk menghafal tidak 

ada waktu-waktu tertentu tetapi apabila ada waktu disitu akan membaca dan 

menghafal Al-Quran. Kadang-kadang pada waktu duduk di mobil serta diulang-

ulang dan satu ayat atau dua ayat, kemudian disambung lagi dengan ayat 
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berikutnya sampai satu surah. Menurut HS dengan cara tersebut anaknya akan 

lebih mudah mengingatnya dan lebih mudah menghafalnya. Dalam memberikan 

motivasi kepada anaknya HS dengan cara apabila hafal surah-surah pendek, 

apabila hafal surah ini maka ibu hadiahkan sebuah buku dan bila tidak membaca 

Al-Qur’an tidak ada tindakan apa-apa karena ini merupakan tarap kesadaran serta 

HS juga menganjurkan anaknya untuk selalu berwudhu seringnya diceritakan 

pahalanya 1:10 bila berwudhu dapat 50 jadi kita ajarinya hendaknya supaya 

jangan batal wudhu. 

Dalam memberikan pendidikan akhlak mengenai pembiasaan pengucapan 

salam, HS selalu menyuruh anak untuk memebiasakan contoh dalam pembiasaan 

pengucapan salam setiap masuk atau keluar rumah HS juga memberikan contoh 

dalam pengucapan salam, misalnya waktu akan masuk dan keluar rumah. Apabila 

anak mengucapkan salam orang tua menjawab salam tersebut bagitu juga 

sebaliknya kalau ayah atau ibu baru datang langsung mengucap salam bila masuk 

rumah dan anak pun menjawab salam tersebut. 

Menurut HS jika anaknya lupa mengucapkan salam ketika masuk atau 

keluar rumah, biasanya HS menyuruh  anaknya balik lagi sebelum mengucapkan 

salam tidak boleh masuk rumah. Di samping itu HS juga memberikan teguran 

kenapa kamu tidak mengucap salam serta memberi nasehat salam adalah do’a-

do’a menyuruh anaknya agar selalu terbiasa mengucapkan salam berbagai 

kesempatan. Dari hasil observasi menunjukkan HS sekeluarga selalu mengucap 

salam, ini terlihat ketika saya datang ke rumah HS saya disambut dengan ramah 

dan ketika saya mengucapkan salam langsung dijawab salam dan mencium tangan 

kedua orang tuanya dan orang tuanya pun langsung menjawab salam tersebut. 
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Sedangkan dalam memberikan pendidikan akhlak agar anak patuh kepada 

orang tua, HS selalu memberikan pengarahan kepada anaknya supaya patuh 

kepada orang tua. HS juga melakukan pengawasan tersebut. Dia berharap anaknya 

akan selalu patuh dan menaati orang tuanya. 

Sedangkan dalam memberikan pendidikan akhlak  agar anak berkata jujur, 

HS selalu mendidik anak-anaknya untuk berkata jujur atau tidak berbohong. 

Adapun bentuk pendidikannya diberikan HS berupa pembiasan dan pengawasan 

dari orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dengan cara orang tua 

selalu jujur diharapkan anak-anak ikut berkata jujur. Jika anaknya seandainya 

berbohong atau tidak jujur maka akan ditegur dan diberi nasehat sebelum 

dimarahi dengan maksud supaya anak lain kali tidak berbuat seperti itu. Maka dari 

itu seorang anak harus diberi arahan dan bimbingan oleh orang tuanya baik secara 

langsung maupun tidak langsung baik secara fisik maupun mental. Jadi seorang 

anak sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh orang tuanya. Tinggal 

anak sajalah lagi yang menerapkan dan mengamalkan pengetahuan dan 

keterampilan oleh orang tuanya. Tinggal anak sajalah lagi yang menerapkan dan 

menganmalkan pengetahuan dan keterampilan dari orang tua tersebut. Seperti kita 

ketahui dalam lingkunagn keluarga HS dinilai cukup dalam membimbing dan 

memberikan pengarahan dalam menjaga, mengatur dan merawat anak-anaknya. 

 

c. Data keluarga HI 

HI adalah seorang laki-laki yang berumur 55 tahun, sekarang sebagai 

ustadz di pondok pesantren Al-Falah Landasan Ulin. HI tinggal di Komplek Al-

Falah Putra, pendidikan terakhir HI adalah lulusan pondok pesantren Kelampaian 
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Bangil Jawa Timur. HI mempunyai seorang istri yang latar belakang pendidikan 

terakhirnya di SMEA Jurusan TU Kandangan HSS dan pekerjaannya sebagai ibu 

rumah tangga. 

HI mempunyai 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan anak yang 

pertama laki-laki berumur 22 tahun duduk di kelas 2 Aliyah Darussalam, anak 

yang kedua laki-laki berumur 17 tahun duduk di kelas 1 Aliyah Darul Ilmi. Anak 

yang ketiga perempuan berumur 14 tahun duduk di kelas 3 Tsanawiyah pondok 

pesantren Al-Falah, anak keempat perempuan berumur 11 tahun duduk di kelas 5 

SD Karang Paci dan anak yang kelima perempuan berumur 5 tahun. 

Dalam menghidupi keluarganya HI mengajar sebagai ustadz di pondok 

pesantren Al-Falah Putra mengajar Fiqih selain itu ada kegiatan di antaranya 

mengisi ceramah dan juga sebagai ustadz di pondok pesantren Darul Ilmi. 

Mengenai pendidikan agama terhadap anak-anaknya terutama pendidikan 

Akidah diantaranya HI mengenalkan nama Allah dan mengenal sifat-sifat yang 

wajib bagi Allah, nama para malaikat yang wajib diketahui, nama kitab yang 

wajib diketahui, nama nabi dan rasul beserta sifatnya yang wajib diketahui, 

tentang hari kiamat dan tentang Qadha dan Qadar. Adapun bentuk pendidikan 

yang diberikan HI berupa keteladanan dan pembiasaan yakni orang tua 

mengenalkan dan membiasakan melalui berbagai cara yakni diantaranya melalui  
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Kaset (Type Recorder) dengan cara tersebut diharapkan anak dapat mudah ingat 

dan cepat hafal. 

Dalam pendidikan ibadah diantaranya pendidikan shalat fardhu HI selalu 

mengajarkan dan menyuruh anaknya untuk mengerjakan shalat fardhu. Adapun 

bentuk pendidikan yang diberikan HI berupa praktek dan keteladanan yakni 

mengikuti orang tua shalat di rumah bagi yang perempuan dengan ibunya dan 

bagi anak laki-laki ikut shalat berjamaah di langgar 5 waktu sehari semalam. Di 

samping mengerjakan shalat fardhu HI juga rajin mengerjakan shalat sunat begitu 

juga anak-anaknya. 

HI juga selalu menyutuh anak-anaknya untuk menghafal bacaan-bacaan 

shalat dan memberikan pendidikan mengenai tata cara shalat dari awal hingga 

akhir dengan memberikan buku panduan tentang melaksanakan shalat. Disamping 

itu biasanny ada waktu khusus, waktu santai, senda gurau memotivasi anak untuk 

hafal bacaan shalat. Sehingga anak tergugah untuk menghafalnya, di ceritakan 

shalat kunci surga dan shalat adalah tiang agama. Agar Allah SWT menerima 

shalat kita maka kita harus hafal bacaannya dan benar tata tajwidnya. HI juga 

menyuruh anaknya bagi yang perempuan untuk melaksanakan shalat berjamaah 

dengan cara mengajaknya bersama-sama dirumah dan bagi anak laki-laki disuruh 

kelanggar/ ke mesjid, di motivasi agar anak tersebut mengumandangkan azan 

setiap tiba waktu shalat setelah itu diberitahu bahwa fadilahnya semua orang yang 

berada di dalam langgar akan mendapatkan pahala serta diceritakan fadhilah 

shalat berjamaah sehingga anak akan termotivasi untuk tekun dalam menjalankan  
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ibadah kepada Allah SWT. Dari hasil observasi saya di sana, saya melihat 

keluarga HI rajin melaksanakan shalat. 

Jika anaknya tidak melaksanakan shalat, HI hanya memberikan nasehat 

sebab masih dalam tahap pembiasaan (usianya belum balig) sedang bagi anak 

yang sudah balig HI akan menegur dan mengingatkan untuk melaksanakan shalat. 

Dalam mmemberikan pendidikan puasa ramadhan HI selalu mengajak dan 

menyuruh anaknya untuk makan sahur bersama dan berbuka puasa bersama. 

Selain itu juga, apabila bisa melaksanakan puasa satu bulan penuh maka pada hari 

raya akan diberikan kejutan mendapatkan hadiah spesial. 

Menurut HI apabila anaknya tidak puasa maka tidak akan mendapatkan 

fasilitas lebih, tetap diberi makan dan minum seperti biasa tetapi jadwalnya diatur 

seperti tidak boleh makannya kelihatan orang yang berpuasa, ini supaya mendidik 

anak agar ada rasa malu kalau tidak menjalankan ibadah puasa sehingga dengan 

cara itu diharapkan anak-anaknya semuanya melaksanakan puasa sampai 1 bulan 

penuh. 

Sedangkan dalam memberikan pendidikan membaca Al-Qur’an HI 

mengajarkan anaknya habis shalat magrib, ibunya yang terutama mengajari dan 

mengawasi serta mengenalkan huruf-huruf hijaiyyah. Selain itu setelah habis 

shalat magrib HI sekeluarga mengadakan pengajian berupa membacakan hadis-

hadis tentang fadhilah amal dan muzakarah-muzakarah adab sehari-hari tuntunan 

Islam. Di samping itu juga mengajari anak-anaknya mengaji, pelajaran sekolah 

dan lain-lain. Sedangkan anak-anak yang lainnya diajarkan melalui berbagai cara 

yakni gambar-gambar di dinding, buku TK, buku Iqra belajar cepat disamping itu 

juga melalui metode Qira’at (metode Iqra) yang lebih mengutamakan 
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kefasihannya atau kelancaran dalam membacanya. Bila tidak fasih membacanya 

maka akan diulang lagi sampai fasih bacaannya. Di samping itu sama-sama 

membaca atau dihafalkan atau dipraktekkan. Misalnya orang tua membaca surah 

Al-fatihah bersama-sama dan menyuruh anak untuk hafal sendiri, setelah itu batu 

hafalan tersebut disetorkan kepada ibunya setelah habis shalat subuh. Dari hasil 

observasi keadaaan rumah HI cukup mendukung untuk mendidik dan mengajari 

anaknya belajar  mengaji dan pelajaran-pelajaran sekolah lainnya, ini terlihat di 

dalam rumah SA tersedia rak-rak buku seperti buku tentang hadis-hadis al-Qur’an, 

buku-buku cerita dan buku pelajaran sehingga anak dengan mudah untuk 

membaca dan belajar bersama-sama. 

HI juga selalu mendorong anaknya untuk menghafal al-Qur’an yang 

pendek-pendek terutama Juz ‘Amma. Dengan cara pada waktu bepergian atau 

jalan-jalan dikendaraan serta diulang-ulang dari satu ayat atau dua ayat, kemudian 

disambung lagi dengan ayat berikutnya sampai satu surah. Menurut HI dengan 

cara tersebut anaknya dengan mudah mengingatnya dan lebih mudah dalam 

menghafalnya. Dalam memberikan motivasi kepada anaknya HI dengan cara 

apabila hafal surah-surat pendek maka akan diberikan  uang Rp. 5.000 persurah. 

Dan apabila hafal surah yang agak panjang akan diberi uang Rp. 10.000, per 

surah. Pada waktu subuh shalat di langgar, kalau perempuan sama ibunya di 

rumah dan mengiringinya ibunya. Bila tidak membaca al-Qur’an tidak ada 

tindakan apa-apa. Namun selalu diberikan motivasi dan bimbingan pada waktu 

setelah sehabis shalat magrib diiringi, dan dilihati serta diawasi. 
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Dalam pendidikan akhlak mengenai pembiasaan pengucapan salam  HI 

selalu menyuruh anaknya untuk membiasakan menguicapkan salam setiap masuk 

da keluar rumah. HI juga memberikan contoh dalam pembiasaan mengucapkan 

salam. Misalnya akan masuk dan keluyar rumah. Apabila anak mengucapkan 

salam orang tua menyahuti salam tersebut begitu juga sebaliknya kalau ayah dan 

ibu datang langsung mengucapkan salam bila masuk rumah dan anak pun 

menyahuti salam tersebut. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa anak-anak HI 

selalu mengucapkan salam ketika setiap masuk dan keluar rumah. 

 

Menurut HI jika anaknya lupa mengucapkan salam ketika masuk atau 

keluar rumah, biasanya HI menyuruh anaknya balik lagi sebelum mengucapkan 

salam tidak boleh masuk rumah. Di samping itu HI juga memberikan teguran dan 

nasehat agar anaknya selalu terbiasa mengucapkan salam berbagai kesempatan.  

 

Sedangkan dalam memberikan pendidikan akhlak agar anak patuh kepada 

orang tua, HI selalu memberikan pengawasan kepada anaknya dengan 

pengawasan tersebut dia menginginkan anaknya akan mempunyai tingkah laku 

yang baik, baik di rumah maupun di luar rumah dan dia juga berharap anaknya 

akan selalu patuh dan menaati perintah orang tuanya. 

 

Menurut HI jika anaknya tidak patuh terhadap orang tuanya biasanya HI 

langsung memarahi anak tersebut setelah diberi penjelasan, nasehat dan 

diingatkan. 
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Sedangkan dalam memberikan pendidikan akhlak agar anak berkata jujur, 

HI selalu mendidik anak-anaknya untuk berkata jujur atau tidak berbohong. 

Adapun bentuk pendidikannuya diberikan HI berupa pembiasan dan pengawasan  

dari orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dengan cara orang tua 

selalu jujur diharapkan anak-anak ikut berkata jujur. Jika anaknya seandainya 

berbohong atau tidak jujur maka akan ditegur dan diberi nasehat sebelum 

dimarahi dengan maksud supaya anak lain kali tidak berbuat seperti itu. Maka dari 

itu seorang anak harus diberi arahan dan bimbingan oleh orang tuanya baik secara 

langsung maupun tidak langsung baik secara fisik maupun mental. Jadi seorang 

anak sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh orang tuanya. Tinggal 

anak sajalah lagi yang menerapkan dan mengamalkan pengetahuan dan 

keterampilan oleh orang tuanya. Seperti kita ketahui dalam lingkungan keluarga 

HI dinilai cukup dalam membimbing dan memberikan pengarahan dalam 

menjaga, mengatur dan merawat anak-anaknya 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan agama Islam 

yng diberikan orang tua terhadap anaknyadalam tiga keluarga ustadz 

pondok pesantren Al-Falah Putera. 
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a. Data keluarga HB 

Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan 

agama Islam yng diberikan orang tua terhadap anaknya menurut HB yaitu :  

- Faktor lingkungan keluarga yaitu di dalam rumah tangga harus diciptakan 

suasana keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga anak akan 

berbudi perkertti yang baik dan berakhlakul karimah  

- Faktor lingkungan sosial keagamaan di masyarakat tempat tinggal keluarga 

HB sangat menunjang terhadap pendidikan keagamaan yang diberikan. Dari 

hasil observasi setiap satu bulan sekali ibu-ibu mengadakan yasinan sekaligus 

arisan di rumah warga setempat secra bergiliran. Sedangkan bagai bapak di 

langgar setiap sbtu, bagi siapa saja yang ingin mengikuti pengajian tersebut di 

langgar. Masyarakat di sini sangat antusias mengikuti pengajian tersebut di 

langgar. 

- Waktu yang disediakan orang tua untuk anaknya. 

 

Mengenai pendidikan terhadap anaknya keluarga HB ada waktu 

khusus untuk mendidik anaknya dalam hal pendidikan terutama pendidikan 

agama yaitu setelah shalat magrib dan isya. Di sini ibu berperan aktif untuk 

mengajari anak-anaknya baik dalam pendidikan Aqidah yaitu nama Allah dan 

mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, nama para malaikat yang wajib 

diketahui, nama kitab yang wajib diketahui, nama nabi dan rasul beserta 

sifatnya yang wajib diketahui, tentang hari kiamat dan tentang Qadha dan 

Qadar dan juga pendidikan ibadah misalnya shalat, puasa, membaca al-Qur’an 

dan lain-lain maupun pelajaran-pelajaran di sekolah. Apabila dalam hal 
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pendidikan tertentu tidak dapat melaksanakannya menurut HB maka anaknya 

akan di sekolahkan. 

- Kepemimpinan orang tua terhadap anak dikeluarga HB terlihat, dengan HB 

yang selalu membimbing dan memebrikan pengarahan terhadap anak-anaknya  

 

b. Data keluarga HS 

Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan 

agama Islam yng diberikan orang tua terhadap anaknya yaitu :  

- Latar belakang pendidikan orang tua menurut HS juga sangat berpengaruh 

sebab orang tua yang berpendidikan dan mengerti dengan segala macam yang 

dipelajarinya tentang anak, sedikit banyak akan mempengaruhi dan membantu 

dalam belajar anak. Maka sudah barang tentu diperlukan pengetahuan 

bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Pendidikan orang tua 

adalah modal utama untuk mendidik anak-anaknya. Terlebih lagi dalam hal 

pendidikan agama betapa tidak sebab bagaimanapun cara mendidik anak dan 

mengasuh anak-anak kalau orang tua itu sendiri tidak berpengatahuan tentang 

agama apalagi tidak mengamalkan ajaran agama tersebut, maka pendidikan 

agama yang diberikan terhadap anak akan mengalami hambatan. 

- Faktor lingkungan keluarga menurut HS sangat mempangaruhi terhadap 

pendidikan seorang anak. Keluarga merupakan sebagai pendidik utama yang 

memberikan pendidikan agama atau dasar kepada anak dalam membentuk 

kepribadian anak. Orang tua berkewajiban terhadap anaknya baik dari segi 

pemeliharaan maupun pendidikannya. Oleh karena itu menurut HS orang tua 
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harus memberikan pendidikan dan pengarahan keagamaan kepada 

keluarganya. 

- Faktor lingkungan sosial keagamaan di masyarakat tempat tinggal kelaurga 

menurut HS sangat berpengaruh terhadap pendidikan keagamaan yang 

diberikan. Menurut hasil observasi, setiap satu minggu sekali ibu-ibu 

mengadakan yasinan di rumah-rumah secara bergiliran sedangkan bagi Bapak 

di langgar setiap minggu yaitu pada hari rabu malam atau nmalam kamis, bagi 

siapa saja yang ingin mengikuti pengajian tersebut di langgar. Masyarakat di 

sini sangat antusias mengikuti pengajian tersebut di langgar. 

 

 

- Faktor kesadaran HS sebagai orang tua terhadap kewajibannya ini terlihat 

dengan HS yang sejak isterinya mengandung setiap hari HS selalu 

menganjurkan isterinya untuk membaca Surah Yasin dan Maryam dan juga 

memperbanyak Zikir, Ibadah, Shalat Sunnat, Puasa Sunnat, bertakwa kepada 

Allah, taat kepada suami dan memakan makanan yang halal dan baik. HS 

sadar bahwa anak adalah amanah bagi orang tua yang harus dipelihara dan 

diberikan pendidikan. 

- Waktu yang disediakan oleh anak  

Mengenai pendidikan terhadap anaknya keluarga HS tidak ada waktu 

khusus untuk mendidik anaknya dalamn hal pendidikan, terutama pendidikan 

agama akan tetapi setiap saat anak diberikan keteladanan dan nasehat secara 

kontinyu apabila dalam hal pendidikan tertentu tidak dapat melaksanakannya 

menurut HS maka anak akan di sekolahkan. 
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c. Data keluarga HI 

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan 

agama Islam yang diberikan orang tua terhadap anaknya menurut HI yaitu :  

- Faktor lingkungan keluarga yang selalu mencerminkan keluarga sakinah  

- Faktor lingkungan sosial keagamaan di sekitar rumah tempat tinggal keluarga 

HI sangat mendukung terhadap pendidikan keagamaan yang diberikan yaitu 

lingkungan pondok pesantren dan juga setiap satu minggu sekali ibu-ibu 

mengadakan ceramah sedangkan bapak di langgar setiap malam rabu setelah 

shalat magrib. 

- Waktu yang disediakan orang tua untuk anak  

Mengenai pendidikan terhadap anaknya keluarga HI tidak ada waktu 

khusus untuk mendidik anak-anaknya dalamn hal pendidikan, terutama 

pendidikan agama yaitu meluangkan waktu bersama misalnya  sesudah makan 

bersama-sama, menurut HI dengan cara itu akan mudah memberi nasehat dan 

keteladanan terhadap anak-anaknya sebab dengan adanya waktu bersama 

barulah keintiman dan keakraban dapat diciptakan di antara keluarga.  

- Kepemimpinan orang tua terhadap anak dikeluarga HI terlihat dengan HI yang 

selalu berusaha disiplin dalam membimbing anak-anaknya terutama dalam hal 

pendidikan agama contohnya saja ia selalu memberikan contoh dalam 

pembiasaan mengucap salam dan bila si anak lupa mengucapkan salam ketika 

masuk dan keluar rumah maka biasanya HI menyuruh anaknya balik lagi 

sebelum mengucap salam tidak boleh masuk rumah. 



 66 

Menurut HI kasih sayang itu sangat diperlukan oleh anak sebab 

meletakkan pondasi kasih sayang bagi anggota keluarganya merupakan 

penentu dalam pembentukan kepribadian. Setiap manusia tidak ada yang 

sempurna pasti ada mempunyai kelebihan dan kekurangan, apabila dalam hal 

pendidikan tertentu tidak dapat melaksanakannya menurut HI maka anak akan 

di sekolahkan.  

 

C. Analisa Data 

Sebagaimana uraian pada penyajian di atas, maka terlihat bahwa setiap 

orang tua yang berstatus sebagi ustadz, segala perhatian dan tanggung jawabnya 

kepada anak secara penuh dilaksanakan mendidik anak mulai dari bayi hingga 

kelak anak dewasa. 

Dalam kehidupan keluarga, anak merupakan amanah Allah Swt bagi orang 

tuanya. Oleh karena itu sebagai orang tua wajib bertanggung jawab dalam 

memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Kebutuhan tersebut tidak hanya terbatas 

pada kebutuhan material saja. Akan tetapi kebutuhan spiritual pun harus betul-

betul mendapatkan perhatian penuh dari orang tua. Dalam hal ini tidak terlepas 

dari betapa pentingnya bagi orang tua dalam pemberian dan penanaman nilai-nilai 

tentang pendidikan keagamaan pada diri anak dalam keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tiga keluarga 

yang disajikan sebagai subjek pendidikan dapat identifiasikan bahwa tingkat 

pendidikan orang tua cukup untuk mendidik anak-anaknya. 
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Dalam proses pemberian pendidikan terutama tentang pendidikan agama 

yang diberikan orang tua terhadap anaknya dalam lingkungan keluarganya yaitu 

pendidian akidah seperti halnya mengenal nama Allah dan mengenal sifat-sifat 

yang wajib bagi Allah, nama para malaikat yang wajib diketahui, nama kitab yang 

wajib diketahui, nama nabi dan rasul beserta sifatnya yang wajib diketahui, 

tentang hari kiamat dan tentang Qadha dan Qadar. Para orang tua yang saya teliti 

mendidik anaknya agar selalu memberikan contoh berupa keteladanan dan 

pembiasaan yakni orang tua mengenalkan dan membiasakan melalui berbagai cara 

baik secara lisan maupun melalui media misalnya kaset, VCD, dan cara tersebut 

diharapkan anak dapat ingat dengan mudah. 

Sedangkan tentang pendidikan ibadah yang diberikan orang tua terhadap 

anaknya dalam lingkungan keluarga seperti halnya mengenai masalah pendidikan 

shalat. Para orang tua yang saya teliti selalu menyuruh anak agar selalu 

melaksanakan shalat terutama shalat lima waktu di samping shalat sunat, orang 

tua selalu mengerjakan dan membimbing serta mencontohkan tentang tata cara 

pelaksanaannya. 

Berkenaan dengan masalah shalat ini, tiga keluarga (HB. HS, dan HI) 

selalu menyuruh anak untuk shalat dengan cara mengajari dan mencontohkan 

(teladan) tata cara dalam shalat. Apabila tidak mengerjakan maka akan diberi 

hukuman dan dinasehati, serta diceritakan siksaan bagi yang meninggalkannya. 

Menangani pendidikan shalat ini, ibu yang sangat berperan aktif unuk mengajari 

anak di rumah  terutama tentang shalat ini sedangkan ayah kurang berperan sebab 

ada banyak kegiatan di luar rumah yaitu selain mengajar di pondok pesantren Al-
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Falah juga sebagai salah satu dosen di STAI serta mengisi berbagai ceramah 

agama di berbagai tempat ada yang mingguan, tengah bulanan dan bulanan. 

Sedangkan dua keluarga lainnya (HB dan HI) selalu menyuruh anak-

anaknya agar selalu melaksanakan shalat dan bila kebetulan suami berada di 

rumah, maka ia juga turut menyuruh serta memberikan perhatian dan bimbingan 

kepada anak mengenai pendidikan shalat ini kedua orang tua sangat berperan. Dan 

terkadang mereka pula mengerjakan shalat secara bersama-sama (berjama’ah) di 

rumah bagi anak perempuan tetapi khusus bagi anak laki-laki ikut bapaknya shalat 

berjamaah di langgar/mesjid setiap 5 waktu sehari semalam. 

Salah satu dari tiga keluarga tersebut yaitu keluarga HS sebelum menyuruh 

dan mendidik serta membimbing anak mengenai shalat orang tua lebih dulu 

menerapkan ajaran atau yang disuruh agama yakni mulai dari hamil sudah dididik 

secara Islami yaitu mengaji dan shalat sunat diperbanyak dalam setiap harinya. 

Agar nantinya anak diharapkan menjadi anak yang sholeh dan taat kepada orang 

tua. Selain itu juga setelah bayi lahir maka diadakan acara selamatan yakni aqiqah 

dan diberi nama-nama yang bagus dan baik artinya serta disunat (khitan). 

Selain dari pendidikan shalat yakni berkenaan dengan pelaksanaan ibadah 

puasa (wajib). Dalam hal ini sebagai orang tua selalu memberi contoh dan teladan 

langsung dengan cara selalu menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 

dan mereka telah membiasakan anak-anaknya untuk mengerjakan ibadah puasa 

tersebut sejak anak masih kecil. Meskipun tidak dapat penuh satu hari. Hal ini 

mereka biasakan agar anak-anak terbiasa untuk mengerjakan ibadah puasa hingga 

kelak diharapkan dewasa nanti tidak akan merasa canggung lagi karena sudah 

menjadi kebisaan. Apabila ia tidak melaksanakan ibadah puasa maka akan diberi 
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hukuman, diberi nesehat dan diceritakan tentang pahala bagi yang mengerjakan 

puasa dan mendapat dosa bagi yang meninggalkan. Apabila tunai satu bulan 

penuh mengerjakan puasa maka akan diberikan hadiah misalnya dibelikan sepeda 

dan lain-lain. 

Dari tiga keluarga tersebut dua keluarga yang anak-anaknya dimasukkan 

ke sekolah TPA/TK dengan alasan orang tua bahwa pada sekolah tersebut selain 

diberikan pengajaran membaca al-Qur’an juga ditambah dengan pelajaran tentang 

do’a-do’a sekaligus menambah wawasan anak dalam hal pendidikan agama. Di 

samping itu juga orang tuanya di rumah selalu mengajari dan membimbing anak 

untuk membaca al-Qur’an dengan fasih dan lancar. Biasanya habis waktu shalat 

magrib anak-anak belajar membaca al-Qur’an sekaligus pelajaran-pelajaran di 

sekolah yang lainnya misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. 

Sedangkan satu keluarga lagi (HS) anaknya belajar pada  seorang guru mengaji. 

Berkenaan dengan bimbingan akhlak terhadap anak, dalam keluarga (HB, 

HS dan HI) nampaknya selalu terbiasa mengucapkan salam ketika masuk rumah 

dan juga mencium tangan kedua orang tua ketika ingin pergi. Dalam hal ini orang 

tua lalu menyuruh untuk membiasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah, 

keluar rumah atau ketika bertemu dengan seseorang. Orang tua juga memberikan 

contoh/teladan kepada anak-anaknya mengenai pembiasaan salam ini. Ayah dan 

ibu disini mencontohkan apabila mau pergi atau datang dari suatu tempat selalu 

mengucapkan salam bila masuk atau keluar rumah. Apabila suatu saat anak lupa 

mengucapkan salam maka akan diberi teguran dan sesudah itu akan diberi 

nasehat. 
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Selain itu sebagai orang tua mereka maka selalu memberikan nasehat-

nasehat yang baik kepada anak-anaknya sehingga anak-anak mereka taat dan 

patuh serta bakti kepada kedua orang tua dan berakhlakul karimah. Disamping itu 

orang tua juga memperhatikan dan mengawasi gerak-gerik atau tingkah laku 

anak-anaknya dan apabila suatu saat anak berbuat kesalahan maka akan diberikan 

nasehat dimarahi. 

Dan orang tua selalu membiasakan agar anak-anaknya selalu berkata jujur, 

orang tua juga memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya sehingga anak-

anak mereka terbiasa berkata jujur terutama kepada kedua orang tuanya. 

Disamping itu orang tua selalu memperhatikan dan mengawasi tingkah laku anak 

dan apabila suatu saat anak melanggar maka anak akan dinasehati, dimarahi dan 

dihukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. 

Berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan agama 

yang diberikan orang tua terhadap anaknya menurut tiga keluarga (HB, HS dan 

HI) yaitu faktor keluarga dan faktor latar belakang pendidikan orang tua serta 

faktor lingkungan sekitar keluarga merupakan sebagai pendidik utama yang 

memberikan pendidikan agama atau dasar kepada anak dalam bentuk 

keperibadian anak. Orang tua berkewajiban terhadap anaknya baik dari segi 

pemeliharaan maupun pendidikannya. 

Sebagai orang tua haruslah mengetahui bagaimana cara menggunakan 

waktu untuk mendidik anak dan keluarganya walaupun banyak waktu yang 

tersedia tetapi digunakan kurang tepat maka hasilnya pun tidak tepat diharapkan 

dengan baik. Seharusnyalah orang tua menyediakan waktu yang cukup untuk 

keluarga. Sebab dengan demikian akan banyak aktivitas yang akan dilakukan 



 71 

bersama anaknya seperti bercanda, bermain, jalan-jalan dan kegiatan lainnya yang 

bermanfaat. Keluarga yang meletakkakan fondasi kasih sayang anggota 

keluarganya merupakan penentu dalam pembentukan keperibadian. Kasih sayang 

orang tua kepada anak-anaknya merupakan cermin kebahagiaan anak dimasa 

mendatang. Mengenai lingkungan rumah tangga yakni di dalam tangga harus 

diciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga anak akan 

berbudi pekerti yang baik dan berakhlakul karimah. 

Latar pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh sebab, orang tua yang 

berpendidikan dan mengerti dengan segala macam yang dipelajari tentang anak, 

sedikit banyak akan mempengaruhi dan membantu  dalam proses belajar anak. 

Maka sudah barang tentu diperlukan pengetahuan bagaimana cara mendidik dan 

mengasuh anak-anaknya. Pendidikan orang tua merupakan modal utama untuk 

mendidik anak-anaknya, terlebih lagi dalam hal pendidikan agama, betapa tidak 

sebab bagaimanapun cara mendidik anak dan mengasuh anak-anak kalau orang 

tua tersebut tidak berpengatahuan tentang agama, apalagi tidak mengamalkan 

ajaran agama tersebut, maka pendidikan agama yang diberikan terhadap anak 

akan mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga ustadz pondok pesantren Al-

Falah putra Landasan Ulin yang dijadikan sebagai subjek menunjukkan bahwa 

penidikan agama dalam keluarga sangat penting, dan mendapat perhatian yang 

serius dari kedua orang tua (mereka). Hal tersebut disebabkan kedua orang tua 

selalu mengajarkan dan membimbing serta mencontohkan tentang pendidikan 

agama Islam. Selain itu ibu selalu ada di rumah atau ada waktu khusus untuk 

mengajari anak-anaknya dalam hal ilmu agama, sehingga perhatian terhadap anak 
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baik di dalam rumah maupun di luar rumah dapat berlangsung secara terus 

menerus. 

Di samping itu latar belakang pendidikan orang tua sangat mendukung 

untuk memberikan pendidikan agama Islam pada anak sejak dalam kandungan, 

lahir hingga dewasa nantinya. Lingkungan keluarga dan lingkungan tempat 

tinggal juga menjadi  faktor yang mendominasi  terciptanya anak-anak yang 

berakhlakul karimah. Agar kelak nantinya menjadi anak yang shaleh berakhlakul 

karimah dan taat kepada orang tua serta berguna bagi masyarakat, nusa dan 

bangsa. 


