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BAB II 

DESKRIPSI TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Agama Islam 

Pengertian agama dalam jurnal yang berjudul religion and identity yang 

ditulis Harrison (2013) menyatakan bahwa: 

“Etymological speaking, religion is derived from the Latin word ‘religare’ 
which means to “to bind back” or “to rebind”. This implies that 
etymologicaly speaking religion entails a process of reconnecting by 
worship a missing or broken intimacy between God and worshippers. 
Alternative less known and used etymological origin of religion is the 
Latin word ‘relegere” denoting “to re-read” (see, Griffiths, 2000). Citing 
Paul Tillich’s definition of religion as “that which we designate as our 
symbol of ultimate concern”. This suggests that religion relates to symbols 
with ultimate spiritual relevance and influence in worshippers way of life 
(see, Boffetti, 2004).”13 
 
Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah 

suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh, kemudian menghayati tujuan yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup.14 

Konferensi internasional Pendidikan Islam Pertama (First World 

Conference on Moslem Education) yang diselenggarakan oleh Universitas King 

Abdul Aziz, Jeddah pada tahun 1977, belum berhasil membuat rumusan yang 

jelas tentang definisi pendidikan menurut Islam. Dalam bagian “rekomendasi” 

konferensi tersebut, para peserta hanya membuat kesimpulan bahwa pengertian 

                                                           
13 Steward Harrison Oppong. Religion and Identity.  American International Journal of Contemporary 

Research. Vol. 3 No. 6; June 2013. 
http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_3_No_6_June_2019/2.pdf (diunduh 12 Juli 2019). 

14 Abdul Majid dan Dian Andayani, 2005, Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi.Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, hlm.130 
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pendidikan menurut Islam adalah keseluruhan pengertian yang terkandung dalam 

istilah taklim, tarbiyah, dan ta’dib.15 

Muhaimin mengatakan pendidikan agama Islam adalah proses mengubah 

tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, 

dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat16. Senada dengan pendapat Cak Nur, 

mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang membuat 

manusia lebih mulia atau apabila kita merujuk pada makna, kata edukasi – dari 

kata e-ducare, yang berarti menggiring ke luar – dapat diartikan sebagai usaha 

pemuliaan manusia atau pembentukan manusia, atau menumbuhkan benih-benih 

kebaikan yang sedari awal sudah dimiliki oleh tiap manusia17. 

Dari beberapa pengertian pendidikan agama Islam diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang harus 

diberikan baik disekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang 

berfungsi untuk membina dan menyempurnakan mental anak yang ditujukan 

untuk  membentuk kepribadian anak  tentang adanya Tuhan dan pembentukan 

aspek intelektualitas. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

                                                           
15 Bambang Q-Anees dan Adang Hambali, 2008, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an,  Bandung: Simbiosa 
Retakama Media, hlm 23 
16 Mansur, 2011, Pendidikan Anak Usi Dini dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 328
17 Op.cit, hlm 79   
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pendidikan yang lebih tinggi.18 Sedangkan menurut Bambang dan Adang 

mengatakan bahwa Al-Qur’an sebenarnya memiliki istilah yang lebih konkret dari 

pada insan kamil yang secara verbal tidak disebutkan dalam Al-Qur’an. 19 

Disebutkan dalam al-Qur’an surat Ali Imron ayat 190-194 tentang ciri-ciri 

ulul albab:  

َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْيِل َوالنَّهَاِر َآليَاٍت ِألُولِي اْألَْلبَابِ  َ *إِنَّ فِي َخلِْق السَّ الَِّذيَن يَْذُكُروَن هللاَّ

َماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقتَ  ُروَن فِي َخْلِق السَّ َذا بَاِطًال  قِيَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَٰى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَّ هَٰ

َربَّنَا *َربَّنَا إِنََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ ۖ َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنَصارٍ  *ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ 

يَماِن أَْن آِمنُوا بَِربُِّكْم فَآَمنَّا ۚ َربَّ  نَا فَاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي لِْإلِ

َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَٰى ُرُسلَِك َوَال تُْخِزنَا يَْوَم اْلقِيَاَمِة ۗ إِنََّك َال تُْخلُِف  *َوتََوفَّنَا َمَع اْألَْبَرارِ 

 اْلِميَعادَ 

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 
yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 
atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah 
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh 
telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim 
seorang penolongpun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar 
(seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami 
dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, 
dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya 
Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami 
dengan peranantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau 
hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi 
janji". 

Quraish Shihab mengatakan bahwa: Telah menjadi ciri Ulûl al-Albâb 

bahwa mereka selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah dalam hati di 

                                                           
18Abdul Majid dan Dian Andayani, 2005, Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, hlm 135 
19 Bambang Q-Anees dan Adang Hambali, 2008, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an,  Bandung: 

Simbiosa Retakama Media, hlm 52 



24 
 

 
 

mana pun mereka berada, dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Mereka 

selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi, dan keunikan yang terkandung di 

dalamnya sambil berkata, "Tuhanku, tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada 

hikmah yang telah Engkau tentukan di balik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat 

serba kurang, bahkan ciptaan-Mu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmah-

Mu. Hindarkanlah kami dari siksa neraka, dan berilah kami taufik untuk menaati 

segala perintah-Mu20.  

Jalaluddin Rahmat menguraikan cirri-ciri ulul albab yang cukup penting 

bagi sumbangannya bagi perumusan tujuan pendidikan Islam. Adapun cirri-ciri 

insan kamil adalah sebagai berikut: 

a. Bersungguh-sungguh mencari ilmu termasuk juga bersungguh-sungguh 

menafakuri dan menasyakuri ciptaan Allah. 

b. Mampu memisahkan yang jelek dari yang baik,  walaupun ia harus sendirian 

mempertahankan kebaikan itu dan walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh 

sekian banyak orang. 

c. Kritis dalam mendengarkan pembicaraan, pandai menimbang-nimbang 

ucapan, teori, proposisi atau dalil yang dikemukakan orang lain. 

d. Bersedialah menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki 

masyarakatnya, bersedia memberi peringatan kepada masyarakat, diancamnya 

masyarakat, diperingatkannya mereka kalau terjadi ketimpangan, dan 

diprotesnya kalau terdapat ketidakadilan, dia tampil dihadapan masyarakat, 

terpanggil hatinya untuk memperbaiki ketidakberesan di tengah-tengah 

masyarakat. 

                                                           
20 http://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-191#tafsir-quraish-shihab, (diunduh pada tanggal 5 maret 2019) 



25 
 

 
 

e. Tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Berkali-kali Al-Qur’an 

menyebutkan bahwa ulul albab hanya takut kepada Allah. 

Menurut Arifin tujuan pendidikan Islam adalah realisasi dari cita-cita 

ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia 

sebagai hamba Allah lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.21 Sedangkan menurut 

Abdul Majid dan Dian bahwa tujuan pendidikan agama Islam haruslah mengacu 

pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial 

atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai 

keberhasilan hidup (hasanah) di dunia bagi anak didik yang kemudian akan 

mampu membuahkan kebaikan (hasanah) di akhirat kelak22. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah membentuk suatu pribadi muslim dan muslimat yaitu 

membentuk kepribadian dalam beberapa aspek kehidupan seperti kejiwaan, 

kecerdasan, penalaran, perasaan dan indera dijiwai oleh ajaran agama Islam yang 

tak lain mempunyai tujuan utama dalam rangka mencari ridho Allah. 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Fungsi pendidikan agama Islam secara makro menurut Mansur adalah 

memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya insani yang ada pada 

subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan 

norma Islam, atau dengan istilah lain yang lazim digunakan yaitu menuju 

terbentuknya kepribadian muslim23. Lebih lanjut secara makro, fungsi pendidikan 

agama Islam dapat ditinjau dari fenomena yang muncul dalam perkembangan 

peradaban manusia, dengan asumsi bahwa peradaban manusia senantiasa tumbuh 

                                                           
21 Mansur, 2011, Pendidikan Anak Usi Dini dalam Islam,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 332 
22 Abdul Majid dan Dian Andayani. 2005, Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,  hlm 136 
23 Mansur, 2011,  Pendidikan Anak Usi Dini dalam Islam,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 334 
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dan berkembang melalui pendidikan. Dengan demikian ada beberapa fungsi 

agama Islam. Pertama, mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai 

jati diri manusia, alam sekitarnya dan mengenai kebesaran Ilahi, sehingga tumbuh 

kreativitas yang benar. Kedua, mensucikan diri manusia dari syirik dan berbagi 

sikap hidup dan perilaku yang dapat mencemari fitrah kemanusiaannya, dengan 

menginternalisasikan nilai-nilai insani dan Ilahi pada subjek didik. Ketiga, 

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan kehidupan 

baik individu maupun sosial.  

Sedangkan menurut Abdul Majid, dan Dian fungsi pendidikan agama 

Islam adalah sebagai berikut: 24 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 

kepada Allah swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada 

dasarnya kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh 

setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh 

kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan 

pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara 

optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagian hidup di 

dunia dan di akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

                                                           
24 Op-cit, Abdul Majid dan Dian Andayani, hlm 134-135 



27 
 

 
 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal, hal-hal negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

f. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum sistem dan 

fungsional. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus 

di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. 

Menurut Jalaluddin agama memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai 

berikut:25 

a. Fungsi edukatif, ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. 

Dalam hal ini bersifat menyuruh dan melarang agar pribadi penganutnya 

menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik.  

b. Fungsi penyelamat, keselamatan yang diberikan oleh agama kepada 

penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu dunia dan 

akhirat.  

c. Fungsi perdamaian, melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa 

dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. 

d. Fungsi pengawasan sosial, ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai 

norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan 

sosial secara individu maupun kelompok.  

                                                           
25 Jalaluddin, 2010, Psikologi Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , hlm 352 
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e. Fungsi pemupuk rasa solidaritas, para penganut agama yang sama secara 

psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam kesatuan iman dan 

kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam 

kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa 

persaudaraan yang kokoh.  

f. Fungsi transformative, ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian 

seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama 

yang dianutnya, kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama 

yang dipeluk kadangkala mampu merubah kesetiaannya kepada adap atau 

norma kehidupan yang dianut sebelumnya. 

g. Fungsi kreatif, ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya 

untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga 

untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja 

secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk 

melakukan inovasi dan penemuan baru. 

h. Fungsi sublimatif, ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan 

saja yang bersifat agama ukhrawi melainkan juga yang bersifat duniawi. 

Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama 

bila dilakukan atas niat yang tulus, karena dan untuk Allah merupakan ibadah. 

Dari pendapat-pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pendidikan agama Islam adalah kita menjadi lebih mengenal secara 

dalam tentang ajaran Islam serta takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

Allah dan menjalankan perintah-perintahNya kemudian akan membawa kita 

selamat di dunia maupun di akhirat karena kita sebagai manusia sudah 

menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan Allah. 
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4. Peranan Guru dalam Pendidikan Islam di Sekolah 

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat yang memandang bahwa 

tugas guru hanya seorang pengajar (pentransfer ilmu) di lingkungan pendidikan 

perlu untuk dirubah. Sejatinya seorang guru bukan hanya sebagai pengajar untuk 

mencerdaskan pola pemikiran anak yang dari tidak menjadi tahu. Akan tetapi 

penting untuk dijelaskan tugas seorang guru yang sebenarnya dari aspek Al-

Qur’an dan hadits. Tugas seorang guru yang pertama dan terpenting adalah 

pengajar (murabbiy, mu’allim). Firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 79: 

ةَ ثُمَّ يَقُوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعبَاًدا لِي ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ِ وَ  َما َكاَن لِبََشٍر أَْن يُْؤتِيَهُ هللاَّ ِكْن ِمْن ُدوِن هللاَّ لَٰ

 ُكونُوا َربَّانِيِّيَن بَِما ُكْنتُْم تَُعلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكْنتُْم تَْدُرُسونَ 

Artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan 
kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada 
manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan 
penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi 
orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan 
disebabkan kamu tetap mempelajarinya. 

Quraish Shihab menyatakan bahwa: tidak dapat diterima akal dan tidak 

akan sampai hati, seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan dari 

Allah serta berbicara tentang Allah, untuk meminta orang lain menyembahnya, 

bukan menyembah Allah. Yang dapat diterima akal dan sesuai dengan kenyataan 

adalah bahwa nabi meminta oang lain menyembah Allah swt., yang menciptakan 

mereka, dengan penuh ketulusan sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan dan 

mereka pelajari dari kitab.26 

Seorang pendidik akan senantiasa menyampaikan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya untuk bisa diserap oleh muridnya sehingga nantinya ilmu 

pengetahuan tersebut akan semakin dikembangkan oleh peserta didik. Hadits 

Rasulullah SAW menyatakan; 
                                                           

26 http://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-79#tafsir-quraish-shihab,(Diunduh pada tanggal 5 juli 2019)  
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  الترمذي – َولَْو آيَةً  بَلُِّغوا َعنِّى

Artinya: Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. 
 

Menurut Bambang dan Adang pada awalnya tugas ini murni tugas orang 

tua namun seiring perkembangan zaman tugas sebagai pendidik diserahkan 

kepada sekolah karena dipandang lebih efektif dan efisien.27 Adapun persyaratan 

khusus untuk menjadi guru dalam Islam menurut Munir Mursi adalah dewasa, 

sehat jasmani dan rohani, menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai 

ilmu mendidik termasuk ilmu mengajar, dan berkepribadian muslim. Sedangkan 

menurut Abdullah Guru hendaknya mendidik anak dengan kesabaran, 

kelembutan, dan belas kasihan. Barangkali anak telah mempelajari perilaku yang 

keliru dari rumahnya, dan tidak mudah bagi guru untuk mengubahnya sekaligus. 

Maka harus diubah dengan bertahap supaya anak tidak merasakan perbedaan 

anatara yang dipelajari di rumah dan yang didapatnya di sekolah.28  

Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi 

banyak hal, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, 

pengatur lingkungan, partisispan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, 

dan konselor.29 Pendapat lain dari Asma Hasan Fahmi seorang pendidik dalam 

Islam harus memiliki kasih sayang dalam pergaulan, berarti guru harus lemah 

lembut dalam pergaulan. Konsep ini mengajarkan agar tatkala menasehati murid 

yang melakukan kesalahan, hendakanya guru menegur dengan cara memberikan 

penjelasan, bukan dengan cara mencelanya karena celaan akan melukai 

prestisnya. Kedua, kasih sayang yang diterapkan dalam mengajar. Ini berarti guru 

                                                           
27 Bambang Q-Anees dan Adang Hambali, 2008, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, Bandung: 

Simbiosa Retakama Media, hlm 68 
28 Abdullah, Adhil Fathi, 2007, Knowing Your Child. Solo: Samudra, hlm 52  

29 Moh Uzer Usman, 2009, Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm  9 
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tidak boleh memaksa murid mempelajari sesuatu yang belum dapat dijangkaunya. 

Pengajaran harus dirasakan mudah oleh anak didik. Dalam kasih sayang yang 

kedua ini terkandung pengertian bahwa guru harus mengetahui perkembangan 

pengetahuan muridnya.30 

Dari uraian pendapat para tokoh mengenai peranan guru dalam Islam dapat 

disimpulkan bahwa guru dalam Islam harus memiliki kasih sayang terhadap anak 

didik, baik hati, lemah lembut, adil, jujur, memiliki kompetensi terhadap bidang 

yang diajarkan, serta memiliki kepribadian seorang muslim ataupun muslimah. 

5. Metode Pembelajaran Agama Islam 

Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan, tetapi ada sejumlah 

metode pembelajaran yang mendasar, sedangkan selebihnya adalah kombinasi 

atau modifikasi dari metode dasar tersebut. Berikut akan dijelaskan secara ringkas 

beberapa metode pembelajaran dasar tersebut: 

a. Metode Ceramah  

Metode ceramah atau metode khotbah, yang oleh sebagian para ahli, 

metode ini disebut “one man show method” adalah suatu cara penyampaian 

bahan pelajaran secara lisan oleh guru didepan kelas atau kelompok. Maka 

perananan guru dan murid berbeda secara jelas, yakni bahwa guru, terutama 

dalam penuturan dan penerangannya secara aktif, sedangkan murid 

mendengarkan dan mengikuti secara cermat serta membuat catatan tentang 

pokok masalah yang diterangkan oleh guru. Dalam bentuk yang lebih maju, 

untuk menjelaskan uraian, guru dapat menggunakan metode ini dengan 

memakai alat-alat pembantu seperti: gambar-gambar peta, film, slide, dan lain 

sebagainya. Namun demikian, yang utama tetap penerangan secara lisan. 
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Dalam proses pembelajaran di sekolah, tujuan metode ceramah adalah 

menyampaikan bahan yang bersifat informasi (konsep, pengertian, prinsip-

prinsip) yang banyak serta luas.31  

b. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah mengajukan pertanyaan kepada peserta 

didik. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang untuk berfikir dan 

membimbingnya dalam mencapai kebenaran. Memberikan pengertian kepada 

seseorang dan memancingnya dengan umpan pertanyaan yang telah dijelaskan 

oleh al-Qur’an sejak empat belas yang lalu, agar manusia lebih menuju kepada 

arah berfikir yang logis. Proses tanya jawab terjadi apabila ada ketidak tahuan 

atau ketidakpahaman akan sesuatu peristiwa. Dalam proses belajar mengajar, 

tanya jawab dijadikan salah satu metode untuk  menyampaikan materi 

pelajaran dengan cara guru bertanya kepada peserta didik atau peserta didik 

bertanya kepada guru.32  

c. Metode diskusi  

Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya 

memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-

masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Untuk 

mendapatkan hal yang disepakati, tentunya masing-masing menghilangkan 

perasaan subjektivitas dan emosionalitas yang akan mengurangi bobot pikir 

dan pertimbangan akal yang semestinya. Diskusi pada dasarnya ialah tukar 

menukar informasi, pendapat dan pengalaman untuk mendapat pengertian 

bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu.  

                                                           
31 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2010, Strategi Belajar Mengajar, jakarta:PT Rineka Cipta, 

hlm  97 
32 ibid, hlm 86-87 



33 
 

 
 

d. Metode penugasan  

Metode tugas adalah suatu cara mengajar yang dicirikan oleh adanya 

kegiatan perencanaan anatara murid dengan guru mengenai suatu persoalan 

atau problema yang harus diselesaikan dan dikuasai oleh murid dalam jangka 

waktu tertentu yang disepakati bersama antara murid dan guru.33  

e. Metode Demostrasi dan Eksperimen 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dimana guru atau orang 

lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan kepada seluruh 

kelas suatu proses. Metode eksperimen adalah metode pengajaran di mana 

guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis 

dari apa yang diketahui. 

Dalam pendidikan agama tidak semua masalah atau materi agama 

dapat didemonstrasikan dan diadakan eksperimen, misalnya masalah aqidah, 

keimanan kepada Allah, Malaikat, Surga dan Neraka, adanya siksa kubur, dan 

lain-lain dan sejenis tentunya tidak mungkin untuk menggunakan metode 

demonstrasi dan eksperimen, sebagai metode interaksi edukatif, metode ini 

banyak digunakan dalam ibadah dan akhlak.34  

f. Metode Permainan dan Simulasi Metode  

Permainan dan simulasi adalah suatu pengajaran, dalam mana situasi 

yang sesungguhnya dan bagian-bagian penting diduplikasikan dalam bentuk 

permainan. Maka, jika mungkin anak didik bertindak dalam suatu perananan. 

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri, rasa simpati, 

perubahan sikap dan kepekaan. Misalnya, dalam bentuk drama, permainan 

perananan, komidi dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan 
                                                           

33 ibid, hlm 86-87 
34 Abu Ahmad, Joko Tri Prasetya, 1997,  (SBM)Strategi Belajar Mengajar (untuk fakultas tarbiyah komponen 
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bahwa permainan simulasi adalah bentuk mainan yang diatur sedemikian rupa, 

sehingga terjadi proses belajar mengajar, dengan nama anak didik terlibat aktif 

didalamnya.35  

g. Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan 

tuntunan ajaran Islam.36 

h. Metode Keteladanan 

Metode keteladanan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk 

memberikan keteladanan (ditiru atau dicontoh) oleh seseorang dari orang 

lain.37 

i. Metode Pemberian Ganjaran dan Pemberian Hukuman 

Ganjaran adalah alat preventif dan represif yang menyenangkan dan 

bisa menjadi pendorong atau motivator belajar bagi muri. Hukuman adalah 

ancaman terhadap anak didik bila ia melakukan suatu tindakan yang 

menyalahi aturan.38 

6. Strategi Penyampain Pembelajaran Agama Islam Pada Anak 

Secara khusus ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam 

menyampaikan pelajaran agama Islam pada anak, antara lain: 

a. Strategi Pembelajaran Kasus 

 Pembelajaran kasus atau yang lebih dikenal dengan amar ma’ruf dan nahi 

munkar tidak saja dimaksudkan untuk membekali siswa dengan sejumlah 

contoh kejadian yang telah dialami oleh umat manusia sebelumnya, tetapi 
                                                           

35 Achmad Patoni, 2011, Metodologi Pendidikan Agama, Yogyakarta: pustaka Felicha,   hlm 121-122 
36 Siti Khoiriyah, Ragam Strategi Pembelajaran Materi Agama Pada TK Islam Di kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus.(Skripsi. Unnes,2011), hlm  37 
37 Ibid, hlm 38
38 Ibid, hlm 39 
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yang lebih penting adalah agar makna kejadian-kejadian (kezaliman dan 

kehasanahan) dapat meresap dalam diri pribadi siswa. Dengan pemberian 

contoh mengenai kezaliman dan kehasanahan yang dilakukan oleh umat 

manusia terdahulu, seorang siswa dapat melihat bahwa perintah untuk berbuat 

ma’ruf dan larangan untuk berbuat munkar memberikan hasil yang berbeda. 

 Untuk mendukung pembelajaran kehasanahan ini, kurikulum pendidikan 

agama Islam harus pula memuat berbagai contoh dari keteladanan dari para 

Nabi/ Rasul, sahabat Nabi, Ulama, Wali, da’I (du’at), dan tokoh-tokoh lain 

yang banyak menganjurkan kebaikan dalam arti secara lebih luas. Contoh dan 

keteladanan tersebut antara lain kesabaran Nabi Muhammad, kebaikan 

peranangai dan ketampanan Nabi Yusuf, kesabaran Nabi Zakaria dalam 

menerima cobaan Allah, kegigihan Nabi Musa dalam melawan penguasa yang 

zalim, keikhlasan Siti Khodijah dalam mendukung perjuangan Rasulullah, 

kecerdasan Nabi Ibrahim dalam memerangi kemungkaran, kearifan Nabi 

Sulaiman yang kaya raya, sampai kepada kemampuan teknologi Nabi Daud, 

dan prediksi masa depan Nabi Nuh. Sementara pembelajaran kezaliman dapat 

kita tarik dari contoh kisah Karun yang tamak dengan harta, Fir’aun yang haus 

akan kekuasaan sampai kepada pengakuannya sebagai Tuhan, Tsa’labah dan 

Malin Kundang yang durhaka kepada orang tua, dan lainnya.39 

b. Strategi Pembelajaran Targhib-Tarhib 

 An-Nawawi mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan targhib adalah 

janji yang disertai dengan bujukan yang membuat senang terhadap sesuatu 

yang maslahat, terhadap kenikmatan atau kesenangan akhirat yang baik dan 

pasti, serta suka kepada kebersihan dari segala kotoran yang kemudian 
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diteruskan dengan melakukan amal saleh dan menjauhi kenikmatan selintas 

yang mengandung bahaya dan perbuatan buruk. Sementara Tarhib adalah 

suatu ancaman atau siksaan sebagai akibat lemah dalam menjalankan 

kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah. Tarhib juga diartikan sebagai 

ancaman dari Allah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut bagi 

hambanya sekaligus memperlihatkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan ilahi 

agar mereka selalu hati-hati dalam bertindak, serta tidak melakukan kesalahan 

dan kesesatan.  

 Untuk menyeimbangkan kedua kecenderungan itu, ajaran Islam memadukan 

keduanya melalui model targhib-tarhib. Targhib lebih diarahkan pada upaya 

untuk memupuk rasa optimis dan berusaha meyakinkan kebenaran melalui 

janji dan bujukan, sedangkan tarhib memfokuskan pada penanaman rasa 

kehati-hatian dalam melakukan kewajiban atau perintah Allah. Dengan 

demikian pada intinya, kedua model ini membangkitkan kesadaran akan 

keterkaitan diri manusia kepada Allah SWT.40 

c. Pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

 Model pembelajaran berupa pemecahan masalah (problem solving) adalah 

suatu metode dalam pendidikan agama Islam yang digunakan sebagai jalan 

untuk melatih siswa dalam menghadapi suatu masalah, baik yang timbul dari 

diri, keluarga, sekolah, maupun masyarakat, mulai dari masalah yang paling 

sederhana sampai kepada masalah yang paling sulit. Model pembelajaran 

berupa pemecahan masalah ini dimaksudkan untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis bagi siswa dalam 

menghadapi situasi dan masalah. Dengan demikian, model pembelajaran ini 
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sasarannya untuk melatih dan mengembangkan keberanian siswa dan 

menumbuhkan tanggung jawab dalam menghadapi masalah-masalah yang 

mungkin muncul dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tempat ia 

kelak berada.41 

d. Pembelajan Interaktif atau Aktif 

 Model pembelajaran interaktif adalah model pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif dan pasif, artinya posisi siswa dalam pembelajaran sebagai 

subyek dan obyek pendidikan. Tujuan dari model pembelajaran interaktif atau 

aktif ini adalah untuk memberikan perhatian yang terfokus kepada masalah 

yang akan dipecahkan sehingga tujuan pembelajaran khusus dapat tercapai 

dengan baik melalui pemilihan model pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Jika model pembelajaran ini dapat dilakukan, maka kelihatan bahwa situasi 

kelas akan menjadi lebih hidup karena suasana kelas dipenuhi dengan ide dan 

gagasan siswa dalam bentuk interaktif atau aktif seperti ini, lambat laun akan 

mengantarkan siswa kepada situasi percaya diri dan dapat mengemukakan 

pendapatnya secara lisan dan teratur.42 

7. Peranan Orangtua dalam Pendidikan Agama  di dalam Keluarga 

Antara keluarga dan pendidikan adalah istilah yang tidak bisa dipisahkan. 

Sebab dimana ada keluarga disitu ada pendidikan. Dimana ada orang tua disitu 

ada anak merupakan suatu kemestian dalam keluarga. Ketika ada orang tua yang 

ingin mendidik anaknya, maka pada waktu yang sama ada anak yang 

menghajatkan pendidikan dari orang tua. Dari sini muncullah istilah pendidikan 

keluarga yang artinya pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang 
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dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam 

mendidik anak dalam keluarga.43 

Pendapat lain dari  Mansur mengatakan bahwa keluarga adalah suatu 

ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang 

perkawinan yang sah.44 Dalam keluarga inilah akan terjadi interaksi pendidikan 

pertama dan utama bagi anak yang akan menjadi pondasi dalam pendidikan 

selanjutnya. Dengan demikian berarti dalam masalah pendidikan yang pertama 

dan utama, keluargalah memegang perananan utama dan memegang tanggung 

jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Sedangkan menurut Siti Aisiah tugas 

orang tua kepada anak menurut Islam adalah: mendidik, mewujudkan dan 

mengembangkan bakat anak-anak sebagai insan yang taat beribadah, berbudi 

pekerti luhur, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab, memiliki sikap dan 

perilaku positif, serta memiliki keterampilan, sehingga anak diharapkan 

mempunyai pandangan hidup, bersikap dan bertingkah laku secara Islami, 

sehingga perbuatannya berasaskan amal sholeh. Hal tersebut juga harus dilakukan 

oleh guru di sekolah karena guru disini berperanan sebagai pendidik kedua setelah 

orang tua yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak didiknya.45 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan pendidikan keluarga 

adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua sebagai pendidik utama dalam bentuk 

bantuan, bimbingan, penyuluhan dan pengajaran kepada dirinya sendiri, anggota 

keluarga lain dan kepada anak-anaknya. Bimbingan tersebut disesuaikan dengan 

potensi mereka masing-masing, dengan jalan memberikan pengaruh baik melalui 

pergaulan antar mereka. Sehingga anggota keluarga dan anak yang bersangkutan 

                                                           
43 Syaiful Bahri Djamarah, 2008, Psikologi Belajar. Jakarta. Rineka Cipta,  hlm 2 
44 Mansur, 2011, Pendidikan Anak Usi Dini dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  hlm 318 
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kelak dapat hidup mandiri yang bertanggung jawab dan ia dapat dipertanggung 

jawabkan dalam lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang 

berlaku dan agama yang dianutnya. 

8. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Jiwa Keagamaan pada Anak 

Jalaluddin mengatakan meskipun para ahli masih belum memiliki kesepakatan 

tentang asal-usul jiwa keagamaan pada manusia. Namun pada umumnya mereka 

mengakui peranan pendidikan dalam menanamkan rasa dan sikap keberagamaan pada 

manusia. Dengan kata lain, pendidikan dinilai memiliki peranan penting dalam upaya 

menanamkan rasa keagamaan pada seseorang anak. Kemudian, melalui pendidikan 

pula dilakukan pembentukan sikap keagamaan tersebut diantaranya:46 

a. Pendidikan Keluarga 

Barangkali sulit untuk mengabaikan peranan keluarga dalam pendidikan. 

Anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memilki lingkungan tunggal, 

yaitu keluarga. Makanya tak mengherankan jika Gilbert Highest menyatakan 

bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh 

pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur hingga ke saat akan tidur kembali, 

anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga.47 

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang 

pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tua sebagai pendidik kodrati. 

Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan 

anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua. Karena naluri itu, timbul rasa kasih 

sayang para orang tua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya 

merasa terbeban tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta 

membimbing keturunan mereka. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan 
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dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Perkembangan agama menurut W.H. 

Clark dalam Jalaluddin berjalan dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk 

diidentifikasi secara jelas, karena masalah yang menyangkut kejiwaan, manusia 

demikian rumit dan kompleksnya, namun demikian melalui fungsi-fungsi jiwa 

yang masih sangat sederhana tersebut, agama terjalin dan terlibat di dalamnya. 

Melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga kejiwaan ini pulalah agama itu 

berkembang dan dalam kaidah itu pulalah terlihat peranan pendidikan keluarga 

dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka, tak mengherankan jika 

Rasul menekankan tanggung jawab itu kepada kedua orang tua, karena fungsi dan 

peranan orang tua bahkan mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anak 

mereka. Menurut beliau, setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk 

beragama, namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya 

tergantung dari bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh kedua orang tua 

mereka.48 

b. Pendidikan Kelembagaan 

Di masyarakat primitif lembaga pendidikan secara khusus tidak ada. Anak-

anak umumnya dididik di lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya. 

Pendidikan secara kelembagaan memang belum diperlukan, karena variasi profesi 

dalam kehidupan belum ada. Jika anak dilahirkan di lingkungan keluarga tani, 

maka dapat dipastikan ia akan menjadi petani seperti orang tua dan masyarakat 

lingkungannya. Demikian pula seorang nelayan, ataupun anak seorang pemburu.49 

Sebaliknya, di masyarakat yang telah memiliki peradaban modern, tradisi 

seperti itu tak mungkin dipertahankan. Untuk menyelaraskan diri dengan 

perkembangan kehidupan masyarakatnya, seseorang memerlukan pendidikan. 
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Sejalan dengan kepentingan itu, maka dibentuk lembaga khusus yang 

menyelenggarakan tugas-tugas kependidikan dimaksud. Dengan demikian, secara 

kelembagaan maka sekolah-sekolah pada hakikatnya adalah merupakan lembaga 

pendidikan yang artifisialis (sengaja dibuat). Fungsi sekolah dalam kaitannya 

dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak, antara lain sebagai pelanjut 

pendidikan agama di  lingkungan keluarga atau membentuk jiwa keagamaan pada 

diri anak yang tidak menerima pendidikan agama dalam keluarga. Dalam konteks 

ini guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar menerima 

pendidikan agama yang diberikan.50 

Proses perubahan sikap dari tidak menerima ke sikap menerima 

berlangsung melalui tiga tahap perubahan sikap. Proses pertama adalah adanya 

perhatian, kedua adanya pemahaman dan ketiga adanya penerimaan. Dengan 

demikian pengaruh kelembagaan pendidikan dalam pembentukan jiwa keagamaan 

pada anak sangat tergantung dari kemampuan para pendidik untuk menimbulkan 

ketiga proses itu. Pertama, pendidikan agama yang diberikan harus dapat menarik 

perhatian peserta didik, maka guru agama harus dapat merencanakan materi, 

metode serta alat-alat bantu yang memungkinkan anak-anak memberikan 

perhatiannya. Kedua, para guru agama harus mampu memberikan pemahaman 

kepada anak didik tentang materi pendidikan yang diberikannya. Ketiga, 

penerimaan siswa terhadap materi pendidikan agama yang diberikan. Penerimaan 

ini sangat tergantung dengan hubungan antara materi dengan kebutuhan dan nilai 

bagi kehidupan anak didik dan sikap menerima tersebut pada garis besarnya 

banyak ditentukan oleh sikap pendidik itu sendiri, antara lain memiliki keahlian 

dalam bidang agama dan memiliki sifat-sifat yang sejalan dengan ajaran agama 
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seperti jujur dan dapat dipercaya. Kedua ciri ini akan sangat menentukan dalam 

mengubah sikap para anak didik.51 

c. Pendidikan di Masyarakat 

Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik 

umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi 

perkembangan anak didik adalah keluarga, kelembagaan pendidikan, dan 

lingkungan masyarakat. Keserasian antara ketiga lapangan pendidikan ini akan 

memberi dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk pembentukan 

jiwa keagamaan mereka. Seperti diketahui, dalam keadaan yang ideal, 

pertumbuhan seseorang menjadi sosok yang memiliki kepribadian terintegrasi 

dalam berbagai aspek mencakup fisik, psikis, moral, dan spiritual. Menurut 

Wetherington, untuk mencapai tujuan itu perlu pola asuh yang serasi. Menurutnya 

ada enam aspek dalam mengasuh pertumbuhan itu, yaitu: 1. Fakta-fakta asuhan, 2. 

Alat-alatnya, 3. Regularitas, 4. Perlindungan, 5. Unsur waktu.52 

Lebih lanjut Wetherington memberi contoh mengenai fakta asuhan yang 

diberikan kepada anak kembar yang diasuh di lingkungan yang berbeda. Hasilnya 

ternyata menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keduanya sebagai hasil 

pengaruh lingkungan. Selanjutnya, ia mengutip hasil penelitian Newman tentang 

adanya perbedaan dalam lingkungan sosial dan pendidikan menghasilkan 

perbedaan-perbedaan yang tak dapat disangkal. Dengan demikian menurutnya, 

kehidupan rumah  (keluarga) yang baik dapat menimbulkan perubahan-perubahan 

yang penting dalam pertumbuhan psikis (kejiwaan) dan dalam suasana yang lebih 
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kaya pada suatu sekolah perubahan-perubahan semacam itu akan lebih banyak 

lagi.53 

Selanjutnya karena asuhan terhadap pertumbuhan anak harus berlangsung 

secara teratur dan terus-menerus. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat akan 

memberi dampak dalam pembentukan pertumbuhan itu. Jika pertumbuhan fisik 

akan berhenti saat anak mencapai usia dewasa, namun pertumbuhan psikis akan 

berlangsung seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masa asuhan di 

kelembagaan pendidikan (sekolah) hanya berlangsung selama waktu tertentu. 

Sebaliknya, asuhan oleh masyarakat akan berjalan seumur hidup. Dalam kaitan ini 

pula terlihat besarnya pengaruh masyarakat terhadap pertumbuhan jika keagamaan 

sebagai bagian dari aspek kepribadian yang terintegrasi dalam pertumbuhan 

psikis. Jiwa keagamaan yang memuat norma-norma kesopanan tidak akan dapat 

dikuasai hanya dengan mengenal saja. Menurut Emerson, norma-norma 

kesopanan menghendaki adanya norma-norma kesopanan pula pada orang lain.54 

9.  Faktor-Faktor Penghambat Jiwa Keagamaan Anak 

Menurut Jalaluddin faktor ekstern dinilai berpengaruh dalam 

perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang ini 

hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: keluarga, 

institusi, dan masyarakat.55 

a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam 

kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah dan ibu dan anak-

anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang 

dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi 
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awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Sigmund Freud dengan konsep 

Father Image (citra kepabakan) menyatakan bahwa perkembangan jiwa 

keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap bapaknya. Jika 

seseorang bapak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, maka anak 

akan cenderung mengidentifikasikan sikap dan tingkahlaku sang bapak pada 

dirinya. Demikian pula sebaliknya, jika bapak menampilkan sikap buruk juga 

akan ikut berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak.56 

b. Lingkungan Institusional 

Lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa 

keagamaan dibagi menjadi dua. Pertama, dapat berupa institusi formal seperti 

sekolah. Kedua,  institusi nonformal seperti berbagai perkumpulan dan 

organisasi. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal ikut memberi 

pengaruh dalam membantu perkembangan kepribadian anak. Menurut Singgih 

D. Gunarsa pengaruh itu dapat dibagi tiga kelompok, yaitu: kurikulum dan 

anak, hubungan guru dan murid, dan hubungan antar anak.57 

Dilihat dari kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan, 

tampaknya ketiga kelompok tersebut ikut berpengaruh. Sebab, pada prinsipnya 

perkembangan jiwa keagamaan tak dapat dilepaskan dari upaya untuk 

membentuk kepribadian yang luhur. Dalam ketiga kelompok itu secara umum 

tersirat unsur-unsur yang menopang pembentukan tersebut seperti ketekunan, 

disiplin, kejujuran, simpati, sosiabilitas, toleransi, keteladanan, sabar, dan 

keadilan. Perlakuan dan pembiasaan bagi pembentukan sifat-sifat seperti itu 

umumnya menjadi bagian dari program pendidikan di sekolah. Melalui 

kurikulum, yang berisi materi pengajaran, sikap, dan keteladanan guru sebagai 

                                                           
56 ibid, hlm 312 
57 ibid, hlm 313 



45 
 

 
 

pendidik serta pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperanan dalam 

menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian 

dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa 

keagamaan seseorang.58 

c. Lingkungan Masyarakat 

Sepintas, lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang 

mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur 

pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang lebih 

mengikat sifatnya. Bahkan, terkadang pengaruhnya lebih besar dalam 

perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif. 

Misalnya, lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat 

akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan anak, sebab 

kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi 

keagamaan. Keadaan seperti ini bagaimanapun akan berpengaruh dalam 

pembentukan jiwa keagamaan warganya. Sebaliknya, dalam lingkungan 

masyarakat yang lebih cair atau bahkan cenderung sekuler, kondisi seperti itu 

jarang dijumpai. Kehidupan warganya lebih longgar, sehingga diperkirakan 

turut mempengaruhi kondisi kehidupan keagamaan warganya.59 

d. Fanatisme dan Ketaatan 

David Riesman melihat ada tiga model konfirmitas karakter, yaitu: 

arahan tradisi (tradition directed), arahan dalam (inner directed), arahan orang 

lain (other directed), sebagai jabaran tiap karakter. Pendapat tersebut 

mengungkapkan bahwa karakter terbentuk oleh pengaruh lingkungan dan 

dalam pembentukan kepribadian, aspek emosional dipandang sebagai unsur 
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dominan. Fanatisme dan ketaatan terhadap ajaran agama agaknya tak dapat 

dilepaskan dari peranan aspek emosional. David Riesman melihat bahwa 

tradisi kultural sering dijadikan penentu dimana seseorang harus melakukan 

apa yang telah dilakukan nenek moyang. Dalam menyikapi tradisi keagamaan 

juga tak jarang munculnya kecenderungan seperti itu. Jika kecenderungan 

taklid keagamaan tersebut dipengaruhi unsur emosional yang berlebihan, 

maka terbuka peluang bagi pembenaran spesifik. Kondisi ini akan menjurus 

kepada fanatisme. Sifat fanatisme dinilai merugikan bagi kehidupan beragama. 

Sifat ini dibedakan dari ketaatan. Sebab, ketaatan merupakan upaya untuk 

menampilkan arahan dalam (inner directed) menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama.60 

B. Kerangka Pikir 

1. Pentingnya Pendidikan Agama Pada Anak 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga 

masyarakat dan pemerintah, sehingga orangtua tidak boleh menganggap bahwa 

pendidikan anak hanyalah tanggung jawab sekolah. Orangtua berperanan sebagai 

pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan 

yang paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak di dalam keluarga, 

sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga. 

Firman Alah dalam surat An-Nisa ayat 9: 

َ َوْليَقُولُوا يَّةً ِضَعافًا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا هللاَّ  قَْوًال َسِديًدا َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلفِِهْم ُذرِّ

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar. 
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Quraish Shihab menyatakan bahwa: manusia sekali-kali tidak boleh 

berlakuzalim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap 

keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang 

dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi 

anak-anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang mengarah kepada kebenaran 

tanpa berlaku zalim kepada siapa pun.61 Sedangkan firman Allah dalam surat 

Maryam ayat 59: 

َالةَ َواتَّبَُعوا الشَّهََواِت ۖ فََسْوَف يَْلقَْوَن َغيًّا   فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ
 

Artinya: maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang 
menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka 
mereka kelak akan menemui kesesatan 

Quraish Shihab menyatakan bahwa: sesudah orang-orang pilihan itu, 

datanglah generasi-generasi yang tidak mengikuti petunjuk mereka. Generasi 

tersebut meninggalkan salat, tidak mau mengambil manfaat dan petunjuk dari 

salat serta bergelimang dalam kemaksiatan. Kelak, mereka akan menerima 

balasan kesesatan mereka di dunia dan akhirat.62  

Dalam keluarga hendaknya dapat merealisasikan tujuan pendidikan agama 

Islam. Yang mempunyai tugas untuk merealisasikan itu adalah orang tua. Oleh 

karena itu ada beberapa aspek pendidikan yang sangat penting untuk diberikan 

dan diperhatikan orang tua, antara lain:63 

a. Pendidikan Ibadah 

Aspek pendidikan ibadah ini khususnya pendidikan shalat disebutkan 

dalam firman Allah Surat Luqman ayat 17: 

لِكَ  ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ  َالةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَٰى َما أََصابََك ۖ إِنَّ َذٰ  يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
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Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia 
untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari 
perbuatan munkar dan bersabarlah terhadap apa  yang 
menimpa kamu, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk 
diwajibkan oleh Allah ” 

 
Quraish Shihab berkata bahwa: wahai anakku, jagalah salat, 

perintahlah manusia untuk melakukan segala kebaikan dan laranglah untuk 

melakukan segala kejahatan. Bersabarlah atas kesulitan yang menimpamu. 

Sesungguhnya apa yang telah diwasiatkan oleh Allah adalah hal-hal yang 

harus selalu dilakukan dan dijaga.64  

Ayat tersebut menjelaskan pendidikan shalat tidak terbatas tentang 

kaifiyah dimana dijalankan shalat lebih bersifat fiqhiyah melainkan termasuk 

menanamkan nilai-nilai di balik shalat. Dengan demikian mereka harus 

mampu tampil sebagai pelopor amar makruf nahi munkar serta jiwanya teruji 

sebagai orang yang sabar. 

b. Pendidikan Pokok-Pokok Ajaran Islam dan Membaca Al-Qur’an 

Pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an serta pokok-pokok ajaran Islam 

yang lain telah disebutkan dalam hadist yang artinya: “ Sebaik-baiknya dari 

kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan kemudian 

mengajarkannya,” (HR. Al-Baihaqi). 

Firman Allah dalam sura Al-Baqoroh ayat 121: 

ئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه ۗ َوَمْن يَْكفُْر بِهِ  ئَِك هُُم اْلَخاِسُرون الَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْتلُونَهُ َحقَّ تَِالَوتِِه أُولَٰ  فَأُولَٰ

Artinya: Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, 
mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu 
beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka 
mereka itulah orang-orang yang rugi. 

Quraish Shihab mengatakan bahwa: akan tetapi, masih ada di sana 

sebagian pengikut dari umat yang kepada mereka Kami turunkan Tawrât dan 
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Injîl, (pengikut agama Yahudi dan Nasrani) yang mengkaji kitab suci mereka 

yang otentik dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka mengetahui mana 

yang palsu. Mereka beriman pada ajaran yang terkandung di dalamnya yang 

berarti beriman pula pada al-Qur'ân. Barangsiapa yang mengingkari kebenaran 

kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan maka mereka itu adalah orang-orang 

yang merugi.65  

c. Pendidikan Akhlaqul Karimah 

Orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan akhlaqul 

karimah pada anak-anaknya yang dapat yang dapat membahagiakan di alam 

kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan akhlaqul karimah sangat penting 

untuk diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam keluarga. Firman 

Allah dalam surat Luqman ayat 18-19: 

َ َال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ  َك لِلنَّاِس َوَال تَْمِش فِي اْألَْرِض َمَرًحا ۖ إِنَّ هللاَّ ْر َخدَّ َواْقِصْد *َوَال تَُصعِّ

 فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ۚ إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ 

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam 
berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 
suara ialah suara keledai. 

Quraish Shihab mengatakan bahwa: dan janganlah kamu memalingkan 

mukamu dari manusia dengan sikap sombong serta jangan pula berjalan di 

muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

sombong yang selalu membangga-banggakan perbuatan baiknya. (Dan 

sederhanalah kamu dalam berjalan) ambillah sikap pertengahan dalam 

berjalan, yaitu antara pelan-pelan dan berjalan cepat, kamu harus tenang dan 
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anggun (dan lunakkanlah) rendahkanlah (suaramu. Sesungguhnya seburuk-

buruk suara) suara yang paling jelek itu (ialah suara keledai.") Yakni pada 

permulaannya adalah ringkikan kemudian disusul oleh lengkingan-lengkingan 

yang sangat tidak enak didengar.66  

d. Pendidikan Akidah 

Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah 

Islamiyah, dimana akidah itu merupakan inti dari dasar keimanan seseorang 

yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Dapat dikatakan bahwa Islam 

bukan sekedar agama ritual belaka, dan bukan sekedar ide-ide teologi atau 

kepasturan, akan tetapi Islam adalah suatu kehidupan tertentu, dimana setiap 

muslim dan seluruh kaum muslim wajib menjalani kehidupannya sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum syar’i. Firman Allah dalam surat 

Luqman ayat 17: 

ْرَك لَظُلٌْم َعِظيمٌ  ِ ۖ إِنَّ الشِّ  َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا�َّ

 

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". 

Quraish Shihab berkata bahwa: dan ingatlah ketika ia berkata kepada 

anaknya untuk menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan 

Allah dengan yang lain, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah 

suatu kezaliman yang besar. Sebab, dalam hal ini terdapat penyamaan antara 

yang berhak dan yang tidak berhak untuk disembah. "(1). (1) Orang Arab 

mengenal dua tokoh yang bernama Luqmân. Pertama, Luqmân bin 'Ad. Tokoh 

ini begitu diagungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan dan 

66. http://tafsirq.com/31-luqman/ayat-18-19 ( Diunduh pada Tanggal 5 Juli 2019) 
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kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai permisalan dan perumpamaan, 

sebagaimana dapat dilihat pada banyak buku Arab klasik. Tokoh kedua adalah 

Luqmân al-Hakîm yang terkenal dengan kata-kata bijak dan Namanya 

kemudian menjadi nama surat ini. Ibn Hisyâm menceritkan bahwa Suwayd ibn 

al-Shâmit suatu ketika datang ke Mekkah. Ia adalah seorang yang cukup 

terhormat di kalangan mayarakatnya. Lalu Rasulullah mengajaknya untuk 

memeluk agama Islam. Suwayd berkata kepada Rasulullah, "Mungkin apa 

yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku." Rasulullah berkata, 

"Apa yang ada padamu?" Ia menjawab, "Kumpulan Hikmah Luqmân." 

Kemudian Rasulullah berkata, "Tunjukkanlah padaku." Suwayd pun 

menunjukkannya, lalu Rasulullah berkata, "Sungguh perkataan yang amat 

baik! Tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah al-Qur'ân yang 

diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya." Rasulullah 

lalu membacakan al-Qur'ân kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. 

Imam Mâlik juga sering menyitir kata-kata mutiara Luqmân dalam al-

Muwaththa'-nya. Dalam beberapa buku tafsir dan kesusasteraan, kata mutiara 

Luqmân sering pula ditemukan. Selain itu, tamsil ibarat Luqmân dalam bentuk 

cerita dikumpulkan menjadi satu buku dengan judul Amtsâl Luqmân. Tetapi, 

sayang, buku itu mempunyai kelemahan dari segi diksi dan gaya bahasanya di 

samping banyak mengandung kesalahan-kesalahan tata bahasa dan 

morfologis. Tidak adanya buku dengan judul itu dalam literatur Arab klasik, 

memperkuat dugaan bahwa buku ini disusun pada masa yang belum terlalu 

lama. Banyak pendapat mengenai siapa Luqmân al-Hakîm sebenarnya. Ada 

yang mengatakan bahwa ia berasal dari Nûba, dari keluarga Aylah. Ada juga 

yang menyebutnya dari Etiopia. Pendapat lain mengatakan bahwa ia berasal 
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dari Mesir selatan yang berkulit hitam. Juga ada pendapat lain menyebutkan 

bahwa ia seorang Ibrani. Hampir semua orang yang menceritakan riwayatnya 

sepakat bahwa Luqmân bukan seorang nabi. Hanya sedikit yang berpendapat 

bahwa ia termasuk salah seorang nabi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari 

riwayat-riwayat yang menyebutkannnya adalah bahwa ia bukan orang Arab. 

Para periwayat itu bersepakat untuk mengatakan demikian. Ia adalah seorang 

yang bijak, bukan seorang nabi. Dan ia telah memasukkan banyak kata bijak 

baru ke dalam literatur Arab yang kemudian mereka pakai, sebagaimana dapat 

ditemukan dalam banyak buku.67  

Pendapat lain dari Rehani mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

keluarga adalah untuk membina dan membentuk anggota keluarga (anak) yang 

beriman kepada Allah, berakhlaq mulia, cerdas, terampil, sehat, bertanggung 

jawab, sehingga ia dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah 

Allah di muka bumi.68 

Sedangkan menurut Abdullah Nashih Ulwah orang tua dalam mengasuh 

anak memerlukan kiat-kiat sebagai berikut:69 

a. Pendidikan dengan keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumah metode paling 

ampuh dan efektif daam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, 

spiritual, dan sosial. Sebab, seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam 

pandangan anak, yang tingkahlaku dan sopan santunnya akan ditiru. Firman 

Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21: 

 َ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو هللاَّ َ َكثِيًرالَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ   َواْليَْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ
                                                           
67 http://tafsirq.com/31-luqman/ayat-13#tafsir-quraish-shihab ( Diunduh pada Tanggal 5 Juli 2019) 

68 Zubaedi, 2011, Desain Pendidikan Karakter,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 154 
69 Siti aisah, 2011, Peranan Guru Dan Orang tua Dalam Menanamkan Budi Pekerti Pada Anak Usia Dini, 
(Skripsi Unnes,), hlm 30-32 
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Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 

Quraish Shihab mengatakan bahwa: Kalian benar-benar mendapatkan 

teladan yang baik pada pribadi Nabi Muhammad. Teladan bagi orang-orang 

yang mengharap kasih sayang Allah dan kesenangan hidup di akhirat. Teladan 

bagi orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah di setiap kesempatan, 

kala susah maupun senang.70  

b. Pendidikan dengan adat istiadat 

Adat kebiasaan atau pembiasaan adalah salah satu metode pendidikan yang paling 

penting sekali, terutama bagi anak-anak. Anak-anak dapat menurut dan taat 

kepada peraturan-peraturan dengan jalan membiasakannya dengan perbuatan-

perbuatan yang baik, di dalam keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. 

c. Pendidikan dengan nasehat 

Nasehat sangat berperanan dalam menjelaskan kepada anak tentang segala 

hakikat, menghiasinya dengan moral mulia, dan mengajarinya tentang prinsip-

prinsip Islam. Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan dalam mendidik anak. 

Keteladanan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak ini telah diabadikan 

dalam Al-Qur’an Al-Karim agar menjadi contoh dan pedoman bagai umat 

sesudahnya dalam mendidik anak sebagai amanat sekaligus anugerah dari 

Allah SWT. Tersebut dalam Surah Luqman ayat 12-19. 

d. Pendidikan dengan pengawasan 

Maksud pendidikan dengan pengawasan yaitu mendampingi anak dalam upaya 

membentuk aqidah dan moral, dan mengawasinya dalam mempersiapkannya 

                                                           
70 http://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-21#tafsir-quraish-shihab ( Diunduh pada Tanggal 5 Juli 2019) 
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secara psikis dan sosial dan menanyakan secara terus-menerus tentang 

keadaannya, baik dalam hal pendidikan jasmani maupun rohani. 

e. Pendidikan dengan hukuman 

Hukuman dalam proses pendidikan dapat dikatakan sebagai penderitaan yang 

diberikan atau ditimbukan dengan sengaja oleh  orang tua sesudah terjadi 

pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sebagai alat pendidikan hukuman 

hendaklah senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran, selalu 

bertujuan ke arah perbaikan, hukuman hendaklah diberikan untuk kepentingan 

anak itu sendiri. 

2. Tinjauan tentang Anak Kelas Rendah 

Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak kanak akhir yang 

berlangsung dari usia enam tahun sampai kira kira sebelas atau dua belas tahun. 

Menurut Djamarah dapat diperinci menjadi dua fase, yaitu:71 

a. Masa kelas rendah sekolah dasar 

Masa kelas rendah sekolah dasar kira-kira umur enam atau tujuh sampai umur 

sembilan atau sepuluh tahun. Di dalam pendidikan formal anak kelas rendah 

adalah anak yang duduk di kelas 1 sampai 3. Beberapa sifat khas anak-anak 

pasa masa ini antara lain adalah seperti yang disebutkan dibawah ini : 

� Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan 

jasmani dengan prestasi sekolah. 

� Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan 

permainan yang tradisional. 

� Ada kecenderungan memuji diri sendiri. 

                                                           
71 Syaiful Bahri Djamarah, 2008, Psikologi Belajar, Jakarta. Rineka Cipta,  hlm 124 
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� Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal itu 

dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. 

� Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya 

tidak penting. 

� Pada masa ini (terutama pada umur 6-8 tahun) anak menghendaki nilai 

(angka rapor) yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang 

layak diberi nilai baik atau tidak. 

Berbeda dengan pendapat Aisiah anak usia dini adalah anak yang berada 

dalam rentang usia 0-8 tahun. Tercakup dalam program pendidikan di taman 

pendidikan anak, penitipan anak pada keluarga (family child care home), 

pendidikan Pra-Sekolah, TK (Taman Kanak-Kanak) dan SD (Sekolah Dasar) baik 

swasta maupun negeri. 72 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak kelas rendah adalah 

anak mulai masuk sekolah dasar awal, yakni rentangan usia 6-8 tahun yang masih 

tergolong anak usia dini. Di mana pada usia ini anak masih suka bermain, 

bernyanyi dan bergerak bebas dan sesukanya sendiri. 

3. Karakteristik Anak Kelas Rendah 

Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, 

senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan/ melakukan sesuatu 

secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran 

yang mengandung unsur permainan, memungkinkan siswa berpindah atau 

bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. 

                                                           
72 Siti aisah, 2011, Peranan Guru Dan Orang tua Dalam Menanamkan Budi Pekerti Pada Anak Usia Dini, 
(Skripsi Unnes,), hlm 33 
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Tugas perkembangan anak usia SD adalah sebagai berikut :73 

a. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas 

fisik 

b. Membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. 

c. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya 

d. Belajar menjalankan perananan sosial sesuai dengan jenis kelamin 

e. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung 

agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat 

f. Mengembangkan konsep konsep hidup yang perlu dalam lehidupan. 

g. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai nilai sebagai pedoman perilaku. 

h. Mencapai kemandirian pribadi. 

Senada dengan pendapat Wardani karakteristik anak usia sekolah dasar 

atau anak kelas rendah menurut Wardani, karakteristik anak usia sekolah dasar 

yaitu: (1) senang bermain; (2) senang bergerak; (3) senang bekerja dalam 

kelompok; dan (4) senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung.74 

Dari pendapat para tokoh di atas karakteristik anak kelas rendah adalah 

anak yang berada pada kelas satu, dua dan tiga SD atau MI biasanya pertumbuhan 

fisiknya telah mencapai kematangan, berada dalam periode peralihan dari 

pertumbuhan cepat masa anak anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih 

lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil perubahannya selama tahun tahun di SD. 

4. Prinsip Pendidikan Anak Kelas Rendah 

Menurut Brigita Puridawaty dalam melaksanakan pendidikan anak kelas 

rendah hendaknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:75 

                                                           
73 http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Karakteristik%20Siswa%20SD.pdf 
74 (http: wardani.blogspot.com/2019 /10/karakteristik-anak-usia-sekolahdasar. 

75 Brigita Puridawaty, 2010, Meningkatkan Kemampuan Menyimak Melalui Metode Bercerita Berbasis 
Cerita Rakyat Pada Anak Usia 4-5 Tahun. Forum Penelitian,  hlm 71. 
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1. Berorientasi pada kebutuhan anak 

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada 

kebutuhan anak. Anak usia 6-9 tahun adalah anak yang sedang membutuhkan 

upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek 

perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, 

bahasa, motorik, dan sosio emosional. 

2. Belajar melalui bermain 

Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, 

memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya. 

3. Lingkungan yang kondusif 

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan 

menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang 

dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. 

4. Menggunakan pembelajaran terpadu 

Pembelajaran pada anak kelas rendah hendaknya mengunakan konsep 

pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema. Tema yang dibangun 

harus menarik dan dapat membangkitkan minat anak dan bersifat kontekstual. 

Hal ini dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara 

mudah dan jelas sehingga pembelajaran menjadi mudah dan bermakna bagi 

anak. 

5. Mengembangkan kecakapan hidup 

Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai 

proses pembiasan. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri 

sendiri, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin diri. 
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6. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar 

Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam 

sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik atau guru. 

7. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang 

Pembelajaran bagi anak kelas rendah hendaknya dilakukan secara 

bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Agar 

konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Agar konsep dapat dikuasai 

dengan baik hendaknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan yang berulang. 

5. Teori Keberagamaan Anak Menurut para Tokoh 

Beberapa ahli mengatakan anak bukanlah sebagai makhluk yang religius, 

tetapi anak sejak dilahirkan telah membawa fitrah keagamaan. Fitrah itu baru 

berfungsi dikemudian hari melalui proses bimbingan dan latihan setelah berada 

pada tahap kematangan. Beberapa teori mengenai pertumbuhan agama pada anak 

itu diantaranya: 

1. Rasa ketergantungan (Sense of Depende) 

Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Four Wishes. 

Menurutnya manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki empat kebutuhan, yakni 

kenginan untuk perlindungan (security), keinginan akan pengalaman baru 

(new experience), keinginan untuk mendapat tanggapan (response), dan 

keinginan untuk dikenal (recognition). Berdasarkan kenyataan dan kerjasama 

dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam 

ketergantungan. Melalui pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu 

kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak.76 

2. Instink Keagamaan 

                                                           
76 Jalaluddin, 2010, Psikologi Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  hlm 65 
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Menurut Woodworth, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa 

instink di antaranya instink keagamaan. Belum terlihat tindak keagamaan pada 

diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan 

berfungsinya instink itu belum sempurna. Misalnya, instink sosial pada anak 

sebagai potensi bawaannya sebagai makhluk homo socius, baru akan berfungsi 

setelah anak dapat bergaul dan berkemampuan untuk berkomunikasi. Jadi, 

instink sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya demikian pula 

instink keagamaan.77 

Perkembangan agama anak menurut Sururin dalam penelitian Ernest 

Harms dalam bukunya The Development of Religios on Children melalui 

beberapa fase (tingkatan) yaitu :78 

1. The Fairy Tale Stage (Tingkat Dongeng) 

Tingkata ini dimulai pada anak yang berusia 3–6 tahun. Pada tingkatan ini 

konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi.  

2. The Realistic Stage (Tingkatan Kenyataan) 

Tingkat ini dimulai sejak anak masuk Sekolah Dasar hingga sampai ke usia 

(masa usia) adolesense. Pada masa ini jiwa ke Tuhanan anak sudah 

mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan 

(realis). Konsep ini timbul  melalui lembaga-lembaga keagamaan dan 

pengajaran agama dari orang dewasa lainnya.  

3. The Individual Stage (Tingkat Individu) 

Pada tingkat ini akan telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi 

sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang 

individualistis ini terbagi atas tiga golongan, yaitu: konsep ke-Tuhanan 

                                                           
77 Ibid, hlm 65-66
78 Sururin, 2004, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta, raja grafindo persada,  hlm 25 -27 
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yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil 

fantasi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh luas. Konsep ke-Tuhanan 

yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal 

(perorangan). Konsep Ke-Tuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah 

menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. 

Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor intern yaitu 

perkembangan usia dan faktor ekstern berupa pengaruh luar yang 

dialaminya. 

Mansur mengatakan bahwa sifat keagamaan pada anak dapat dibagi 

menjadi enam bagian:79 

1. Unreflective (tanpa kritik). Kebenaran yang mereka terima, tidak begitu 

mendalam cukup sekedarnya saja, dan mereka cukup puas dengan 

keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. 

2. Egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang 

bahasa pada anak berusia 3-7 tahun.  

3. Anthromorphis. Konsep anak mengenai ke-Tuhanan pada umumnya 

berasal dari pengalaman. Dikala ia berhubungan dengan orang lain, 

pertanyaan anak mengenai ”bagaimana” dan “mengapa” biasanya 

mencerminkan usaha mereka untuk menghubungkan penjelasan religius 

yang abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan 

konkret. 

4. Verbalis dan Ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh 

dari sebab ucapan (verbal). Mereka menghafal secara verbal kalimat-

kalimat keagamaan dan mengerjakan amaliah atau ritual yang mereka 

                                                           
79 Mansur, 2011, Pendidikan Anak Usi Dini dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 56 - 57 
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laksanakan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntunan yang 

diajarkan pada mereka. 

5. Imitatif. Tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya 

diperoleh dengan meniru. Dalam hal ini orang tua memegang perananan 

penting.  

6. Rasa Heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan 

pada anak. Berbeda dengan rasa heran orang dewasa, rara heran pada anak 

belum kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada lahiriah saja. 

Dari teori-teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa usia 5-

6 tahun pemahaman anak tentang agama masih dipengaruhi oleh fantasi serta 

dimulai dari mendengar orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian anak 

akan bertanya-tanya siapa itu Allah dan lambat laun anak akan mengerti bahwa 

Allah lah yang menciptakan alam seisinya ini yang wajib ia sembah. 

 

 

 

 

 

 


