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ABSTRAK 

 

Proses pembelajaran pada anak tidak akan terlepas dari peran orang tua, sebab 

untuk menumbuhkan minat belajar pada anak perlulah adanya dorongan dari luar dan 

orang tua adalah pendidikan pertama dan utama untuk anak. Selanjutnya dalam 

skripsi ini ada dua hal yang akan dikaji yaitu bagaimana pelaksanaan peran orang tua 

dalam menumbuhkan minat belajar khususnya PAI pada anak dan bagaimana minat 

belajar PAI anak, sebab PAI adalah suatu pendidikan yang sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. 

 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 

bagaimana pelaksanaan peran orang tua di Kelurahan Kadilangu Rt. 03, Rw. 01 

Demak dalam menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator 

dalam proses pembelajaran anak serta menjelaskan pula bagaimana minat belajar 

anak mulai dari perhatian terhadap pembelajarannya, hasil yang diprolehnya, dna 

lain-lainnya terutama dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field 

research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti wawancara 

dan sumber data sekunder adalah yang didapat melalui kepustakaan seperti buku-

buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah 

menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat atau 

karakteristik yang sangat menekankan pada perolehan data asli atau dapat disebut 

natural conditions. Maksud inilah peneliti harus menjaga keaslian dan kondisi dan 

jangan sampai merubah atau merusaknya. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran orang tua dalam menumbuhkan 

minat belajar khususnya PAI pada anak sudah cukup baik, karena mereka 

menjalankan segala perannya dilengkapi dengan bukti seperti peran orang tua sebagai 

motivator dibuktikan dengan pemberian contoh teladan yang baik pada anak, selain 

itu peran orang tua sebagai fasilitator dibuktikan dengan terpenuhinya segala 

kebutuhan dan fasilitas belajar anak, dan peran orang tua sebagai evaluator 

dibuktikan dengan kemampuan orang tua dalam menilai baik dan salah anak dalam 

proses pembelajaran. 

 

Kata kunci: Pendidikan agama Islam, Minat belajar, dan Peran Orang tua 
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NOTA PEMBIMBING 
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DEKLARASI 
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MOTTO 

 

 َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

“Karena sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan”.  

(Qs. Al-Insyirah:5) 

 

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada 

ilmu pengetahuan”.-Ali bin Abi Thalib 
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ُيْسًراَفإِنَّ َمَع اْلُعْسِر   

“Karena sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan”.  

(Qs. Al-Insyirah:5) 

 

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada 

ilmu pengetahuan”.-Ali bin Abi Thalib 
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