ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Peran Pendidikan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter
Disiplin Ibadah Anak Pada Keluarga TNI Angkatan Laut (Studi Kasus Di Rumdis
Bhumi Marinir Karang Pilang Surabaya)“. Peneliti mengkaji bagaimana peran
pendidikan keluarga menurut konsepsi Islam yang di implementasikan kedalam
format pendidikan keluarga TNI yang dapat membentuk dan membangun karakter
disiplin pada anak usia sekolah dasar untuk berdisiplin waktu dan giat beribadah.
Dalam hal ini rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran pendidikan keluarga
TNI dalam membentuk karakter disiplin anak dalam beribadah. Kemudian
Bagaimana bentuk pendidikan karakter disiplin ibadah yang ideal bagi anak di
lingkungan TNI.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan
suatu fenomena tertentu dengan bertumpu pada prosedur-prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau
perilaku fundamental secara utuh. Peneliti menggunakan pendekatan teoritis yang
disajikan dalam bab pertama dan kedua, yang masing-masing membahas
pendahuluan dan tinjauan teoritis. Sedangkan dalam analisa data terdapat dalam bab
empat. Data yang terhimpun dari observasi yang dilakukan peneliti terhadap keluarga
TNI Angkatan Laut dan aktifitas ibadah anak usia sekolah dasar dalam kehidupan
sehari-hari, wawacara secara langsung kepada orang tua yang berprofesi sebagai TNI
dan informan yang dianggap mampu memberikan keterangan serta masukan yang
sesuai dengan data dokumentatif serta literatur pendukung yang relevan terhadap
permasalahan yang penulis angkat. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini
dilaksanakan secara induktif
Hasil penelitian penulis menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter
melalui peran keluarga di lingkungan perumahan Marinir cukup baik, para orang tua
membiasakan dan mendidik mereka untuk disiplin dan ditanamkan sejak dini. Selain
orang tua sendiri yang mengajari bagaimana cara mereka beribadah, fiqih tauhid,
akhlak, mereka juga memberikan anak mereka kepada guru ngaji untuk mendidik
agama. Jadi meskipun orang tua yang sibuk anak-anak mereka juga harus tetap
mendapat pendidikan dari orang tua dan dari lingkungan sekitar yang baik.
Dari sini kita dapat simpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter disiplin
melalui peran keluarga di lingkungan TNI dan Marinir cukup baik karena telah
terbukti mayoritas keluarga telah memberikan pendidikan keagamaan yang
berkualitas pada anak-anak mereka. Sedangkan mengenai karakter anak disiplin
dalam beribadah yang dimiliki oleh anak sebanyak 80% ke arah yang baik. Sehingga
dikatakan cukup. Dari sini pendidikan yang diberikan oleh orang tua mengenai
keagamaan sangat berperan penting dalam Rumdis Bhumi Marinir Karang Pilang
Surabaya.
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