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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia berada dijalan pengembangan diri dan belum selesai menjadi manusia yang 

seutuhnya. Manusia sejatinya merupakan makhluk yang diberi akal sehat oleh Allah Swt dan 

manusia juga sudah seharusnya menjadi pribadi yang baik dalam segi perkembangan afektif, 

kognitif, dan psikomotorik (T. Saiful Akbar, 2015). Manusia juga bisa dikatakan belum 

menjadi manusia jika tidak ada didikan karena pada dasarnya untuk menjadi manusia ia 

memerlukan Pendidikan. Manusia secara utuh merupakan makhluk yang seimbang dari 

berbagai sisi-sisi diantara nya individu, sosial, jasmani dan rohani, serta dunia dan akhirat. 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. At-Tin/95: 4 

ْنَسانَ   فِْيْٓ اَْحَسِن تَْقِوْيم    لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. 

 Kesempurnaan penciptaan manusia itu pada dasarnya tercirikan bahwasanya 

merupakan makhluk paling teratur, paling beradab, dan paling mudah diatur. Pendidikan 

adalah pengawal terbaik yang akan selalu beriringan dan menduduki posisi paling atas yang 

dibutuhkan manusia. Kemajuan sebuah negara diukur dari perhatiannya dalam perkembangan 

pendidikannya. Oleh karena itu tidak mengherankan setiap negara selalu berlomba dalam 

mewujudkan Pendidikan dan mengatur dengan sebaik-baiknya (Yusuf, 2019). 

 Pendidikan bisa dikatakan sebagai proses yang terencana, teratur, terdesain, dan 

diorgansisasikan berdasarkan asas-asas perundangan yang berkembang ditengah masyarakat 

(Omer, 2005). Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya: 

1. Ki Hadjar Dewantara 

Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak  adapun maksudnya 

adalah Pendidikan yaitu  menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak 

itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Nurkholis, 2013). 

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. 

Mengingat pentingnya Pendidikan bagi kehidupan manusia, Islam sebagai agama yang 

Rahmatan lil alamin memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan Pendidikan. Dengan 

Pendidikan, manusia mampu menjadi individu yang bisa menatap masa depan dan menaklukan 

diri sendiri dengan daya dzikir, daya pikir, dan daya ciptanya (Sakir, 2016). Adapun pada 

dasarnya Pendidikan adalah bentuk yang dilakukan orang tua atau generasi tua dalam 

memberikan asupan keilmuan kepada anak agar menjadi generasi yang lebih baik lagi yang 

nantinya mampu mandiri melaksanakan kesehariannya dengan baik (Djaelani, 2013).  

Pendidikan Islam membuat anak mendapatkan warna dalam kepribadiannya, sehingga 

nilai-nilai agama bisa tercantum dan diresapi dalam dirinya. Di dalamnya diajarkan oleh 

pendidik yang kompeten di bidangnya dalam menyikapi, tingkah laku, gerak-gerik, cara 

berpakaian, cara berbicara, cara menghadapi persoalan dan dalam keseluruhan pribadinya. 

Pendidikan islam berisikan pembiasaan latihan nilai-nilai keislaman dalam kesehariannya  

sesuai dengan ajaran agama baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah Swt (habl 

min Allah), hubungan manusia dengan sesama manusia (Habl min An-nas), hubungan manusia 

dengan alam (habl min alam), dan serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dengan ini 

akan lebih membekas dalam hati dan membantu dalam perkembangan mental, karakter dan 

pribadi anak. Ia juga memahami, menghayati, dan menggunakan agamanya, sehingga 

memberikan keuntungan lebih terhadap keluarga sebagai lingkup Pendidikan anak yang paling 

pertama bahkan hingga kepada masyarakat pun akan merasakan keuntungan yang lebih 

(Daradjat, 2005, Hal. 124). 

Dalam Islam, Pendidikan bagi anak sebenarnya sudah dilakukan ketika masih dalam 

buaian sosok ibu dan ayah sebagai orang tua di dalam keluarga. Sebagaimana diungkapkan 

(Mufatihatut Taubah, 2016) orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi anak-anak 

mereka karenanya ia mulai merasakan Pendidikan pertamanya. Oleh karena itu, orang tua akan 

menjadi teladan bagi anak-anaknya. Apa saja yang dilakukan, diucapkan, didengarnya akan 

selalu ia turutinya tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Dalam hal ini, orang tua 

berperan sebagai pembimbing dan mengawasi perkembangan tumbuh anak. Karena dengan 
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meniru secara tidak langsung akan membentuk watak anak dikemudian hari. Seperti firman 

allah dalam QS. At-Tahrim/66: 6 : 

ا اَْنفُسَ  قُْودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَهاٰيْٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوْٓ ُكْم َواَْهِلْيُكْم نَاًرا وَّ
ىَِٕكةٌ ِغََلظٌ  1

ٰۤ
َمٰل

َ َمآْ اََمَرُهْم َويَْفعَلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ   ِشدَادٌ ْلَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar 

dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. 

Ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan akhlak adalah yang paling utama dirumah. Dan 

tidak ada akhlak tanpa pendidikan agama yang baik. Penerapan nilai-nilai agama dalam 

membentuk akhlak dirumah dapat mempengaruhi kenyamanan anak pada tempat tinggalnya 

dan dapat sangat membantu pendidikan anak disekolah. 

Pendidikan islam dalam keluarga menekankan pada pembelajaran tentang Akhlak, 

Aqidah, dan Ibadah. Hal ini diperkuat oleh (Budianto, 2019) bahwa penanaman akhlak dengan 

cara yang tidak tepat akan memungkinkan terjadi efek negatif terhadap jiwa dari anak sendiri. 

(Sutinah, 2019) sekalipun tanggung jawab utama Pendidikan anak terletak pada tangan orang 

tua, namun karena berbagai persoalan yang terjadi yang membuat orang tua terhambat dalam 

memberikan pengajaran dan memberikan mandat kepada lembaga pendidikan, bukan berarti 

orang tua lepas tanggung jawab. Akan tetapi disini ditekankan bahwa Lembaga Pendidikan 

hanya mengajarkan aspek pengetahuan untuk membentuk intelektual anak, sedangkan orang 

tua dan Lembaga Pendidikan berkolaborasi mendidik akhlak dan pengamalan agama kepada 

anak. Tanggung jawab pendidik adalah membantu anak tersebut dalam perkembangannya, 

bantuan dan bimbingan dalam Pendidikan di dalam keluarga.  

 (Sarbini, 2017) Upaya yang dilakukan adalah pembentukan pribadi masing-masing, 

saling pengertian akan tugas dan kewajiban individu dalam keluarga. Tidak bergantung pada 

                                                           
1 *Seluruh kutipan ayat Al-Quran dan terjemahan dalam skripsi ini dikutip dan divalidasi dari Quran in Ms. 

Word Version 3.0 yang divalidasi dan disamakan teks dan terjemahannya oleh peneliti sesuai mushaf resmi 

kementrian agama RI, sebagai terbitan tercetak “Al-Quran dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019”  

revisi tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia. Seperti yang tertera 

dalam daftar pustaka (Anon 2019)kemudian istilah QS bermakna Al-Quran surah, di depannya nama surat 

dengan nomor suratnya, selanjutnya adalah nomor ayatnya 



SEILA MILLIANDA, 2022 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI KELUARGA MILITER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN PAI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

orang lain terlebih pada keluarga sendiri. Menurut Abdurrahman an-Nahlawi bahwa tujuan 

terbentuknya keluarga adalah  

1. Mendirikan syariat Allah Swt dalam menghadapi permasalahan keluarga 

2. Terwujudnya ketenangan dan ketentraman psikologis 

3. Mewujudkan sunnah rasulullah saw dengan melahirkan insan-insan yang shalih 

4. Memenuhi cinta kasih anak  

5. Menjaga fitrah anak agar tidak menyimpang dalam ajaran islam. 

Kehadiran keluarga tentu sangatlah diharapkan dalam memberikan pembinaan yang 

baik. dalam keluarga. Manusia belajar berkomunikasi ,berinteraksi satu sama lain, dan 

mengenal dirinya sendiri (Sarbini, 2017). Dalam realitanya masih banyak kesenjangan yang 

terjadi orang tua terkhusus keluarga yang berada dalam ranah militer, masih banyak orang tua 

yang mengacuhkan Pendidikan agama islam di dalam rumah. Seakan-akan ia lupa dengan 

perannya sebagai penegak hukum allah. Alasan kerja dinas orang tua diperparah akibat 

kurangnya nutrisi, pola asuh, dan fasilitas belajar di rumah (Anindito, 2021). sehingga disini 

saja dapat terlihat jarang sekali kedekatan orang tua terutama ayah bersama anaknya sendiri di 

dalam keluarga, orang tua berperan sebagai pembentukan kepribadian dan akhlak yang baik 

bagi anak.  

Jika kita telisik lebih jauh, masih banyak tindakan amoral yang terjadi tawuran antar 

warga yang melibatkan beberapa pelajar dari tingkatan SMP dan SMA mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang hingga beberapa puluhan korban tewas. Perilaku diatas merupakan 

contoh kecil dari beberapa tindakan amoral yang merugikan banyak pihak dan tidak sesuai 

dengan anjuran norma-norma Pendidikan islam yang berlaku. Perlu adanya evaluasi besar bagi 

para pendidik terutama orang tua memberikan perhatian lebih.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat banyaknya kesejangan yang terjadi 

dan merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pendidikan agama islam dalam 

keluarga militer. Mengingat penelitian ini belum banyak dilakukan di daerah jawa barat 

terkhususnya dalam Pendidikan dalam keluarga militer Untuk itu, peneliti menetapkan judul 

penelitian sebagai berikut : “Implementasi Pendidikan Islam di Keluarga Militer dan 

Implikasinya dalam Pembelajaran PAI. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini bisa terancang dengan baik diperlukan rumusan masalah secara 

umum tentang bagaimana pelaksanaan Pendidikan Islam di dalam keluarga militer dan khusus 

diantaranya : 

1.2.1. Bagaimana Faktor penghambat Pendidikan Islam di dalam Keluarga Militer? 

1.2.2. Bagaimana Faktor pendukung Pendidikan Islam di dalam Keluarga Militer? 

1.2.3. Bagaimana Hasil Pendidikan Islam di dalam Keluarga Militer? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan pendidikan islam di dalam keluarga militer, adapun tujuan lain yang ingin di capai 

diantaranya untuk mengetahui : 

1.3.1. Pelaksanaan Pendidikan islam di dalam keluarga militer  

1.3.2. Faktor penghambat dan pendukung Pendidikan islam di dalam keluarga militer 

1.3.3. Hasil Pendidikan islam di dalam keluarga militer 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah peneliti mengetahui hasil dari rumusan masalah, maka diharapkan penelitian 

ini bisa bermanfaat diantaranya : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis bahwa manfaat yang diharapkan dari diadakan penelitian ini adalah 

dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan Pendidikan islam di dalam keluarga militer. Dan diharapkan mampu menjadi 

tolak ukur untuk menentukan langkah langkah Pendidikan untuk keluarga militer. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis bahwa manfaat yang diharapkan dari diadakan penelitian ini adalah 

sebagai pembelajaran bagi para pembaca dalam kaitan Pendidikan Islam Anak di keluarga 

militer, menjadi referensi dalam menentukan pola asuh anak yang baik dan bisa mengetahui 

lebih dalam lagi apa faktor penghambat yang terjadi dalam Pendidikan agama islam anak di 

keluarga militer 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Agar mempermudah dan memperjelas pembahasan dalam penyusunan penelitian 

skrispi, penyusun membagi pembahasan ini kedalam beberapa bagian bab yang tersusun sesuai 



SEILA MILLIANDA, 2022 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI KELUARGA MILITER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN PAI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku, Sebagai kerangka dalam penelitian ini. Maka 

sistematika penulisan disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang 1) Latar Belakang Penelitian 

diadakannya penelitian, 2) Rumusan Masalah Penelitian berisi pertanyaan yang akan dicari 

jawabannya melalui penelitian, 3) Tujuan Penelitian mengemukakan tujuan umum dan khusus 

diadakan penelitian ini, 4) Manfaat Penelitian memberikan informasi kepada pembaca 

berkaitan dengan penelitian ini, 5) Struktur Organisasi Skripsi berisi urutan penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang 

tepat dan sesuai dengan judul skripsi dan rumusan masalah Pendidikan islam keluarga, pola 

asuh orang tua terhadap anak. 

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi pembahasan penggunaan 

metode penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan juga Teknik analisis 

data penelitian. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN, didalam bab ini berisi pembahasan 

tentang hasil temuan dari penelitian di lapangan beserta analisis dari hasil temuan dan 

pembahasan. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI. di dalam bab ini berisi 

uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya. Selain itu bab ini 

memberikan lampiran yang berisi dokumentasi selama melakukan penelitian. 


