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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna bila dibandingkan 

dengan makhluk yang lain. Manusia juga dibekali akal agar dapat menjalani 

kehidupan dan mengelola bumi dengan baik. Bekal terakhir inilah yang 

membedakan manusia dengan makhluk lainnya.Setidaknya ada dua tujuan dari 

diciptakannya manusia di dunia ini, yakni sebagai abdi dan sebagai khalifah di 

muka bumi ini. Sebagai abdi, manusia berkewajiban untuk patuh dan taat kepada 

Tuhan yang menciptakannya, sedangkan sebagai khalifah, manusia berperan 

sebagai wakil Tuhan untuk bisa mengelola kehidupan di bumi ini dengan baik 

(Jalaluddin, 2001:32). 

Peran manusia sebagai khalifah di bumi adalah mengembangkan potensi 

kecerdasan yang telah diberikan oleh Tuhan agar dapat dikembangkan dengan 

baik. Mengembangkan potensi tersebut bisa dimulai dari awal membimbing dan 

mendidik anak-anak. Anak-anak adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada 

setiap orang tua dan telah dibekali dengan potensi-potensi yang sangat penting 

untuk dikembangkan demi kesuksesan kehidupannya pada masa mendatang. 

Potensi yang diberikan Tuhan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja agar anak 

berkembang dengan sendirinya. Atau dibiarkan saja potensi yang dahsyat itu 
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sehingga tidak berkembang dan akhirnya malah berakibat menjadi tidak berguna 

bagi kehidupan mereka. Disinilah sesungguhnya dirasa perlu adanya pengasuhan 

dan pendidikan bagi anak-anak. 

Butuh perhatian yang sungguh-sungguh bagi orang tua untuk bisa memberikan 

asuhan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Asuhan dan pendidikan 

yang baik sudah tentu tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan 

keluarga. Disini juga perlu ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan 

keuarga. Keseimbangan dalam arti pengembangan kecerdasan dan penerapan nilai 

yang diterapkan di sekolah berbanding lurus dengan pendidikan yang dibangun 

dalam keluarga(Jalaluddin, 2001:33-37). 

Peran orang tua memang tidak bisa dipandang ringan atau kecil dalam 

memberikan asuhan dan pendidikan bagi anak-anaknya agar dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Bukan hanya dipercayakan kepada sekolah yang favorit 

dan terbaik, melainkan juga di rumah pun perlu asuhan dan pendidikan yang baik. 

Keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak. Ada 

banyak pendekatan yang baik dalam mendidik anak dan semua orang tua 

melakukan kesalahan-kesalahan kecil dalam mendidik anak mereka. Anak-anak 

bisa menerima kesalahan orang tua, mereka bahkan tidak memperhatikan hal 

tersebut. Anak-anak yang merasa disayangi orang tua bisa mengatasi hal tersebut. 

Pendidikan dalam keluarga haruslah diterapkan dengan sebaik mungkin, agar 

anak tumbuh dengan baik dan terjadi perubahan yang positif pada diri anak 

(Silvana Rimm: 258, 2003). 
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Strategi orang tua dalam mendidik anak tentulah berbeda-beda antara orang tua 

yang satunya dengan yang lain. Cara yang digunakanpun unik dan memiliki ciri 

yang khas meskipun dalam keluarga memiliki keyakinan yang sama dan tentunya 

akan lebih unik dan menarik lagi apabila dalam keluarga yang memiliki 

keyakinan yang berbeda. Seperti yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa 

Sidodadi kecamatan Sidomulyo. 

Desa Sidodadi adalah sebuah Desa di Kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung 

Selatan, Lampung, Indonesia. Desa Sidodadi mempunyai 8 Kepala Dusun yang 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Desa Sidodadi 

Kecamatan didominasi oleh pemeluk agama islam dan Kristen Katolik, yang 

bersuku jawa. Keanekaragaman agama di Desa ini yang menjadi salah satu 

penyebab pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan 

antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, yang kemudian membentuk 

sebuah keluarga. Sebuah keluarga terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan anak 

.Keluarga yang berbeda agama memerlukan strategi-strategi dalam mendidik 

anaknya. Strategi mendidik adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mengambil keputusan untuk memecahkan masalah secara menyeluruh hingga 

terjadi perubahan yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Menjalani kehidupan dalam keluarga beda agama tidak semudah seperti yang 

terlihat. Banyak perbedaan yang menimbulkan perdebatan dalam keluarga, seperti 

halnya dalam mendidik anaknya. Contoh kasusnya adalah salah satu informan 

yang ada di Kecamatan Sidomulyo, seorang istri yang beragama islam yang 

menikah dengan suaminya yang beragama hindu. Pada awal pernnikahannya, 
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suami mengikuti agama istrinya (islam) dan menikah secara islam lalu tinggal 

bersama di desa dimana sang istri berasal. Ketika pasangan suami istri yang sudah 

dikaruniai seorang anak laki-laki ini memutuskan untuk pindah kedesa asal suami 

yang mayoritas agama penduduknya adalah hindu, sang suami pun terpengaruh 

oleh keluarga dan lingkungannya menjadi beragama hindu lagi. Akan tetapi sang 

istri tetap berpegang teguh pada agamanya. Perbedaan agama pasangan suami istri 

ini menimbulkan perdebatan tentang agama anak. Sang anak yang pada awalnya 

beragama islam sempat mengikuti agama ayahnya (hindu). Namun seiring 

perkembangan anak yang mulai tumbuh dewasa, sang anak pun menjadi mualaf. 

Melihat fenomena keluarga yang memiliki keyakinan berbeda dalam satu keluarga 

tentulah mereka dituntut untuk bersama-sama menyatukan visi, terutama dalam 

masalah mendidik anak-anaknya. Persoalan anak bukanlah hal yang sepele 

apalagi dalam lingkup keluarga berbeda agama, sehingga peneliti bermaksud 

menggali informasi khususnya bagi orang tua yang berbeda agama mengenai 

stretegi orang tuadalam mendidik anak. Maka dari itu peneliti akan melakukan 

penelitian secara deskriptif dan analitis melalui judul “Strategi Mendidik Anak 

Dalam Keluarga Beda Agama” (Studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan 

Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi mendidik anak dalam keluarga beda agama? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keluarga beda agama dalam 

mendidik anak? 
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C. Tujuan Penelitian 

Pasangan beda agama yang dimaksud adalah perkawinan antara seorang pria dan 

wanita yang berbeda agama, yang kemudian membentuk sebuah keluarga. Tujuan 

penelitian ini adalahsebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui strategi mendidik anak dalam keluarga beda agama. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keluarga beda agama 

dalam mendidik anak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dapat memperkaya kepustakaan, dan menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya tentang Sosiologi Agama, Sosiologi pendidikan, Sosiologi 

Keluarga dan Sosiologi Budaya. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah 

wawasan kepada para pembaca, dan pengetahuan bagi masyarakat agar tidak 

melakukan pernikahan beda agama sebab resikonya sangat besar bagi orang 

tua yang melakukan pernikahan beda agama dan status anak. 


