


ABSTRAK 
 
 
  
 Rasa keagamaan bisa dipupuk melalui pendidikan keluarga, misal dengan 
membiasakan anak dengan praktek ritual, menekankan kepatuhan terhadap peraturan agama 
dalam kehidupan se-hari-hari, berdo’a sebelum makan, mengajak sholat berjamaah, 
menyuruh mengaji al-Qur’an dll. Kunci keberhasilan pendidikan agama bagi anak dalam 
keluarga ditentukan oleh peran para orang tua. Bahkan pakar pendidikan Islam mempercayai 
bahwa keberhasilan pendidikan Agama di sekolah sangat tergantung pada keberhasilan 
pendidikan agama di tengah keluarga. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan sumber datanya 
adalah sumber data primer dan sekunder. Metode untuk penentuan sumber data yaitu 
penentuan populasi, dengan metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, 
angket, dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan yaitu analisa data kuantitatif, dengan 
metode statistic sederhana melalui rumus prosentasi, dan analisa data kualitatif dengan 
menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif. 
 
 Usaha konkrit yang dilakukan orang tua dalam memberikan pendidikan Islam bagi 
anak dengan membiasakan dan melatih anak untuk mengamalkan ajaran agama, menciptakan 
suasana agamis di lingkungan rumah tangga. Meskipun kebanyakan orang tua belum 
mengetahui mengenai metode mendidik anak yang baik dan benar, namun harus diakui 
bahwa tingkat kesadaran dan antusias serta perhatian orang tua di Dusun Mayungan terhadap 
pendidikan agama cukup tinggi, dan mulai menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya. 
Faktor pendukung yang menunjang terlaksananya  pendidikan Islam di lingkungan keluarga 
di Dusun Mayungan adalah keberadaan TPA, kelompok pengajian yang diselenggarakan 
pengelola masjid, remaja masjid dan unsur aparat dusun.   Faktor penghambat dalam 
pelaksanaan pendidikan Islam di lingkungan keluarga Dusun Mayungan antara lain berupa 
keterbatasan wakyu berkumpul dengan keluarga, kurangnya pengetahuan agama dari pihak 
orang tua, dan factor lingkungan yang ada disekitar serta kecenderungan anak yang agak 
nakal. 
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