
 

 

ABSTRAK 

Muhammad Fitriadi N: PENGARUH BIMBINGAN KEAGAMAAN 

TERHADAP DAMPAK  CHILD NEGLECT (Penelitian pada anak yang 

ditinggalkan orang tua bekerja sebagai TKW dan mengaji di Madrasah Diniyah se-

Desa Jatisari, Bojongpicung, Cianjur) 

 

 

Tenaga Kerja Indonesia atau kita kenal TKI dan TKW untuk tenaa kerja 

wanita. Pada dasarnya keputusan untuk menjalankan pekerjaan tersebut tidak salah 

bahkan profesi tersebut merupakan pahlawan visa bagi Indonesia. Akan tetapi 

ketika keputusan itu diambil khususnya bagi sang Ibu akan ada peran dari sang Ibu 

yang dibiarkan terhadap anaknya, walaupun pada dasarnya hanya semata-mata 

untuk bisa memenuhi kebutuhan dari keluarga semata akan tetapi ada pembiaran 

yang dilakukan sang Ibu terhadap anaknya karena batasan jarak dan waktu. Oleh 

karena itu peran dari Bimbingan Keagamaan yang dilaksanakan di madrasah diniah 

ini bisa untuk menjaga perkemabangan yang terjadi pada anak bisa berjalan dengan 

baik sesuai dengan jalurnya.  

Tujuan penelitian : (a) Mampu melihat bimbingan keagamaan untuk child 

neglect yang ditinggalkan orang tua sebagai TKW, (b) Mampu melihat dampak 

child neglect  yang di tinggalkan orang tua sebagai TKW, (c) Mampu melihat 

seberapa berpengaruhnya bimbingan keagamaan terhadap child neglect yang di 

tinggalkan orang tua bekerja sebagai TKW.  

Bimbingan keagamaan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan 

dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagian hidup di dunia dan 

akhirat. Dan termasuk di dalamnya bimbingan keagamaan tersebut bisa menjadi 

pengawas sang anak dalam perubahan-perubahan yang ada pada masa anak-anak 

(Aunur Rahim Faqih, 2001:61).  

Metode penelitian menggunakan metode field research (penelitian lapangan) 

untuk tenik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner tertutup dan diberi 

skala skor likert.  

Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa pelaksanaan bimbingan 

keagamaan yang dilaksanakan bisa dikategorikan sangat tinggi dan memiliki rata-

rata 87%, sedangkan untuk dampak dari child neglct tersebut dengan memberikan 

rangsangan positif terhadap perilaku yang diinginkan bisa dikatakan tinggi dengan 

nila rata-rata 79% dan untuk pengaruh dari bimbingan keagamaan yang 

dilaksanakan oleh madrasah diniah terhadap anak yang ditinggalkan orang tua 

bekerja sebagai TKW dikategorikan rendah dibuktikan dengan memiliki pengaruh 

24,5%. 
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