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ABSTRAK 

 

Ika Rostika 

Partisipasi Keluarga Dalam Mengembangkan Religiusitas Anak 

Studi Kasus di Kampung Warung Tiwu Rt 05 Rw 16 Kecamatan Cipatat, 

Kabupaten Bandung Barat 

 

 Partisipasi orangtua sangatlah penting untuk pembentukan karakter sekaligus 

kepribadian. Membentuk kepribadian anak menjadi sosok yang religious memang 

tidaklah mudah untuk orangtua. Dalam hal ini orangtua merupakan sarana pertama bagi 

anak untuk menerima berbagai ajaran yang didapat oleh anak ketika berada dalam rumah. 

Komunikasi yang baik antara orangtua dan anak adalah salahsatu cara yang sangat 

menunjang bagi kedekatan antara anak dan orangtua. Orangtua harus berpartisipasi secara 

penuh dalam mengawasi dan mengerahkan anak kedalam hal-hal religi sesuai dengan 

ajaran agama. Keluarga menjadi cerminan kepribadian anak, baik buruknya kepribadian 

anak dalam masyarakat akan berpengaruh pada pola didik orangtua. Sehingga pendidikan 

agama yang diberikan dari keluarga dapat membentuk karakter anak dengan baik. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanabentuk partisipasi 

orangtua dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas pada anak, untuk mengetahui 

pemahaman dan implementasi anak terhadap nilai-nilai religiusitas yang didapat dari 

keluarga, untuk mengetahui tindakan anak dalam menerapkan nilai-nilai religiusitas pada 

masyarakat. Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Warung Tiwu Desa Cipatat 

Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi ini didasari atas 

terlihatnya para orangtua yang sangat intensif dalam mendidik anak. Penelitian ini 

merupakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dihasilkan melalui teknik 

wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

model interaktif dengan melalui tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

 Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan mengenai 

partisipasi keluarga dalam mengembangkan religiusitas anak yaitu para orangtua selalu 

mengawasi anak agar tidak terjerumus kedalam kehidupan yang serba bebas, 

mengajarkan nilai-nilai agama dengan cara mengikutsertakan putera-puteri mereka 

mengikuti pengajian rutin di kampung setempat. Pemahaman dan implementasi anak 

terhadap nilai-nilai religiusitas yang didapat dari keluarga dapat mereka pahami dan 

laksanakan dengan baik seperti shalat lima waktu, tidak mabuk, berjudi, sex bebas dan 

sebagainya. Tindakan anak dalam menerapkan nilai-nilai religiusitas pada masyarakat 

dapat dilakukan dengan baik. Anak-anak di Kampung Warung Tiwu tumbuh menjadi 

pribadi yang peka terhadap lingkungan sekitar. 
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