


ABSTRAK 
 
 
 Peranan keluarga terutama orang tua sangat besar di dalam pembentukan, 
pertumbuhan dan perkembangan jiwa keagamaan anak. Selain factor lingkungan 
masyarakat tempat tinggal juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak terhadap 
kehidupan beragama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat 
sekeliling. Di kelurahan Kauman, keadaan jiwa pada anak yang berusia SD masih 
sangat mudah terpengaruh hal-hal yang berada di sekitarnya. Melihat keadaan ini 
maka pembinaan agama Islam terhadap usia SD sangat perlu diberikan secara intensif 
oleh orang tua. 
 Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang disajikan dengan metode deskriptif 
kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Kauman Kecamatan Blora. Data-data 
diperoleh melalui metode angket, metode interview dan metode dokumentasi. 
Populasi di ambil dari 431 keluarga muslim yang mempunyai anak usia 6 – 12 tahun. 
Dari total populasi di ambil sebanyak 10 % dengan menggunakan teknik random 
sampling sehingga sample yang di ambil ada 43 kepala keluarga.  

Metode yang diterapkan para orang tua dalam pembinaan sholat wajib, puasa 
Ramadhan, dan akhlak terhadap orang tua adalah dengan metode teladan, anjuran, 
latihan, koreksi dan pengawasan, larangan, hadiah dan hukuman. Dari metode 
tersebut menunjukkan bahwa metode teladan digunakan sebanyak 100%, anjuran 
sebanyak 84%, koreksi dan pengawasan sebanyak 81% mayoritas digunakan oleh 
orang tua muslim dalam memberikan pembinaan sholat pada anak di rumah 
disamping ada metode lain sebagai penunjang. Pembinaan puasa Ramdahan 
menunjukkan bahwa metode teladan sebanyak 81%, koreksi dan pengawasan 81%, 
hadiah 79% dan latihan 69%. Sedangkan pembinaan akhlak menunjukkan bahwa 
metode teladan 79%, koreksi 70%, pengawasan 72%, dan anjuran 72%. 
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