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ABSTRAK 

Mohammad Makiy. 2022. Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Pendidikan 

Agama Islam Anak di Desa Kertak Hanyar 2 Kab. Banjar. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing 

(I) Dr. H. Surawardi, M. Ag (II) Dra. Rusdiah, M. Pd. I. 

Menjadikan anak yang sholeh dan sholehah, anak yang berbakti pada nusa 

dan bangsa dan memiliki akhlak yang baik adalah impian semua orangtua. Setiap 

anak yang lahir didunia pasti hidupnya ditentukan orangtuanya dalam mendidik 

dan mau diarahkan kemana anaknya tersebut. Oleh karena itu penting halnya 

orangtua bertanggung jawab atas anaknya terutama dalam pendidikan agama 

Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab orangtua 

terhadap pendidikan agama Islam anak di desa Kertak Hanyar 2 kab. Banjar yang 

meliputi yang meliputi tentang peranan orangtua dalam mendidik pendidikan 

agama Islam anak, cara mendidik anak dalam mengajarkan Pendidikan agama 

Islam, dan menyekolahkan anak di suatu lembaga pendidikan. Serta faktor 

pendukung dan penghambat yang dialami oleh setiap orangtua di desa Kertak 

Hanyar 2 Kab. Banjar. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan  (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

dengan pendekatan induktif. Objek dalam penelitian ini ialah tanggung jawab 

orangtua terhadap pendidikan agama Islam anak di desa Kertak Hanyar 2 Kab. 

Banjar, sedangkan subjeknya ialah orangtua di desa Kertak Hanyar 2 Kab. Banjar 

sebanyak 10 orang. Pengambilan data diambil dengan cara observasi, wawancara, 

dan dokumntasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan ialah Editing, 

Klasifikasi, dan Interpretasi Data setelah itu penulis mengadakan analisis data 

menggunakan teknik analisis data deskriftif Kualitatif, yaitu menggambarkan 

keadaan data ke dalam bentuk kalimat atau uraian sehingga terlihat jelas 

bagaimana Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak 

di Desa Kertak Hanyar 2. Selanjutnya di tarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode indukti, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusu menjadi hal yang 

umum.  

Hasil dalam penelitian ini bahwa tanggung jawab orangtua terhadap 

pendidikan agama Islam anak di desa Kertak Hanyar 2 Kab. Banjar sudah 

terpenuhi sebagai kewajiban mereka menjadi orangtua yang bertanggung jawab 

kepada anak-anak mereka.  kemudian latar belakang orangtua, ketersediaan 

waktu, sarana dan prasarana, faktor ekonomi, dan lingkungan sekitar yang sangat 

memepengaruhi dalam pendidikan anak. 


