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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmawati (2017) yang berjudul 

“Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan Religiusitas Siswa SMA N 8 

Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode bimbingan 

keagamaan yang digunakan di SMA N 8 Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa metode yang digunakan di SMA N 8 Yogyakarta 

untuk meningkatkan kebiasaan membaca kitab suci agama, sholat dan 

akhlak yaitu, metode pembiasaan, metode keteladanan, metode nasihat, dan 

metode perhatian.7 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Ayu Wardani (2016) yang berjudul 

“Pembentukan Karakter Mandiri dan Religius di Asrama MI Daru Hikmah 

Bantarsoka Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui upaya pembentukan karakter mandiri dan 

religius yang dilaksanakan di asrama MI Darul Hikmah Bantarsoka 

Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembentukan karakter mandiri dan religius sudah dilaksanakan 

dengan baik di MI Darul Hikmah Bantarsoka karena adanya kebijakan 

madrasah mengenai program asrama. Adapun metode yang digunakan 

                                                             
7 Fitri Rahmawati, Bimbingan Keagamaan Untuk Meningkatkan Religiusitas Siswa SMA N 

8 Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2017).  



 

10 
 

dalam pembentukan karakter mandiri dan religius adalah metode 

pembiasaan, metode nasihat, metode karya wisata, metode bercerita, dan 

metode hukuman. Bentuk bentuk karakter religius dan mandiri itu 

dibuktikan dalam kegiatan sehari-hari seperti, melaksanakan piket harian, 

mengaji, sholat berjamaah, menyiapkan perlengkapan pribadi dan 

sebagainya.8 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jariah Sulistianingsih (2017) yang berjudul 

“Upaya Peningkatan Religiusitas Melalui Program Membaca Al-Qur’an 

Dengan Media Alat Peraga Edukatif Pada Anak Autis Di Sekolah Khusus 

Autis “Bina Anggita” Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

upaya guru PAI dalam meningkatkan kualitas religiusitas pada anak autis 

dan alat peraga edukatif yang digunakan guru dalam membantu anak autis 

membaca al-Qur’an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya guru 

PAI dalam meningkatkan religiusitas anak autis dengan menggunakan 

metode one one one, drill, pembiasaan, suri tauladan, kelas kecil. Dan alat 

peraga edukatif yang digunakan guru untuk membantu anak autis membaca 

al-Qur’an adalah puzle huruf hijaiyah dan table huruf hijaiyah, sehingga 

anak autis dapat belajar dan bermain menggunakan alat peraga edukatif 

tersebut.9 

                                                             
8 Yunita Ayu Wardani, Pembentukan Karakter Mandiri dan Religius Di Asrama MI Darul 

Hikmah Bantarsoka Purwokwrto Barat Kabupaten Banyumas, Skripsi (Purwokerto : Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).  
9 Juriah Sulistianingsih, Upaya Peningkatan Religiusitas Melalui Program Membaca Al-

Qur’an Dengan Media Alat Peraga Edukatif Pada Anak Autis Di Sekolah Khusus Autis “Bina 

Anggita” Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Ghufron Bahtiar (2015) yang berjudul 

“Pembinaan Keagamaan Remaja Islam Dalam Meningkatkan Akhlak 

Melalui Kajian Sabtu Malam Di Dusun Ngipiksari Hargobinangun Pakem 

Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan keagamaan 

remaja islam dalam meningkatkan akhlak melalui kajian sabtu malam agar 

sesuai norma. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, pembinaan 

keagamaan remaja Islam dalam meningkatkan akhlak melalui kajian sabtu 

malam dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu, metode menghafal, 

ceramah, praktek, dan latihan. Kedua, penerapan kajian sabtu malam di 

Dusun Ngipiksari antara lain adalah membentuk remaja yang berakhlak 

Islami, menciptakan lingkungan yang agamis, meningkatkan kemampuan 

berpikir secara mandiri dan tanggung jawab.10  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmah Yuniarti (2015) yang berjudul 

“Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Nilai Religius Siswa Di SMP 

Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung 2015”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan peran guru PAI sebagi motivator, fasilitator dan educator 

dalam meningkatkan nilai religius siswa dalam bentuk sholat berjamaah 

SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung. Adapun hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran guru PAI sebagai motivator dalam 

meningkatkan nilai religius dalam bentuk sholat berjamaah adalah motivasi 

dari luar. Peran guru PAI sebagi fasilitator dalam kegiatan sholat berjamaah 

                                                             
10 Ghufron Bahtiar, Pembinaan Keagamaan Remaja Islam Dalam Meningkatkan Akhlak 

Melalui Kajian Sabtu Malam Di Dusun Ngipiksari Hargobinangun Pakem Sleman, Skripsi  

(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).  
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adalah guru memfasilitasi dengan cara menjadi imam dan menyediakan 

sarana prasarana untuk menunjang kegiatan ini. sedangkan peran guru PAI 

sebagai educator adalah dengan menjadi suri tauladan yang baik bagi 

siswanya melalui pengajaran dan penanaman nilai yang terkandung dalam 

sholat berjamaah. Selain itu guru PAI juga mengajarkan peserta didiknya 

untuk disiplin dan tepat waktu dalam melaksanakan sholat.11 

Letak perbedaan dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah tujuan dan obyek yang akan diteliti. 

Fokus penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas tentang metode 

yang digunakan dalam kegiatan keagamaan dan membahas peran guru PAI 

dalam penanaman nilai religius.  Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan keagamaan Islam yang 

dilakukan oleh SMK dan mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambatnya. Penelitian ini menggunakan obyek sekolah kejuruan, 

sedangkan penelitian sebelumnya ada yang menggunakan obyek sekolah 

berbasis Islam, sekolah negeri pada umumnya serta pendidikan non formal. 

B. Pembinaan Keagamaan Islam 

1. Pengertian Pembinaan 

Menurut KBBI kata pembinaan adalah  proses, cara, perbuatan 

membina atau suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.12  

                                                             
11 Siti Rohmah Yuniarti, Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Nilai Religius Siswa Di 

SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung 2015, Skripsi (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 

2015). 
12  https://kbbi.web.id/bina, diakses pada tanggal 22 Januari, 2018, Pukul 8:45. 

https://kbbi.web.id/bina
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Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal 

yang dilakukan secara sadar, terarah dan bertanggung jawab dalam 

rangka membimbing, menumbuhkan dan mengembangkan suatu dasar 

kepribadiannya agar selaras dan utuh, serta pengetahuan dan 

keterampilannya sesuai dengan bakat dan keinginannya sebagai bekal 

dalam mengembangkan dirinya.13 

Menurut Mangunhardjana terdapat beberapa pendekatan yang dapat 

dilakukan dalam pembinaan, yaitu: 

a. Pendekatan informative, yaitu cara menjalankan program 

dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Pada 

pendekatan ini peserta didik dianggap masih belum memiliki 

pengetahuan dan pengalaman 

b. Pendekatan partisipasif, yaitu pendekatan dimana peserta 

didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama 

c. Pendekatan eksperiensial, yaitu pendekatan ini menempatkan 

bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, dan 

hal ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman 

pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.14 

                                                             
13 Simanjuntak B,L.L, Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung 

: Tarsito, 1990), hal. 84 
14 Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta : Kanimas, 1986), hal. 

17 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan 

suatu proses yang dilakukan secara terarah dalam mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan ke arah yang lebih baik.  

2. Pengertian Keagamaan Islam  

Keagamaan berasal dari kata agama yaitu dalam kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) agama adalah ajaran yang mengatur tata keimanan 

dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa dan kaidah yang 

berhubungan dengan hubungan manusia dan manusia serta 

lingkungannya.    

Menurut Nasution agama berarti ajaran yang dapat menjadi tuntunan 

bagi pemeluknya15. Menurut Thaib Thaihih agama adalah peraturan 

Tuhan yang mendorong jiwa seseorang untuk memegang peraturan 

Tuhan  itu dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia dan akhirat.16 Menurut Daradjat agama adalah sistem yang berisi 

tentang tatanan kehidupan manusia akan berpengaruh pada sikap dan 

perilaku individu sejauh individu tersebut meyakini dan mengamalkan 

ajaran-ajaran yang diyakininya. Dalam Islam agama merupakan al-Dien 

yaitu tuntunan dari Allah kepada hamba-Nya yang berisi sistem 

kepercayaan, peribadatan dan hubungan manusia dengan manusia dan 

                                                             
15 Haarun Nasution, Islam ditinjau Dari Beberapa Aspeknya, Jilid 1, (Jakarta: UI Press, 

1979), hal 9.  
16 K.H.M. Taib Thahir Abdul Mu’in, Ilmu Kalam, (Jakarta: Widjaya, 186), hal 5.  
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lingkungannya yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia 

akhirat17.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama merupakan 

sistem peraturan dari Allah terkait keimanan, peribadatan dan hablum-

minannas yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk 

mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

Jadi, keagamaan yang berasal dari kata agama mendapat tambahan 

awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti keagamaan adalah sifat-sifat 

yang terdapat di dalam agama atau segala sesuatu yang berhubungan dengan 

agama. 

 Islam berasal dari bahasa arab yaitu salima  yang berarti sejahtera. 

Dari kata tersebut dibentuk kata aslama-yuslimu-islaman yang berarti 

kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri. Dengan demikian Islam adalah 

berserah diri, patuh, dan taat kepada ilahi dengan sepenuh hati yang 

bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya18. 

Menurut M. Alim, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan 

kepada Rasul-rasul-Nya untuk diajarkan kepada manusia yang dibawa 

secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Islam 

adalah rahmat, hidayah dan petunjuk bagi manusia dan merupakan 

manifestasi dari sifat rahman dan rahim Allah SWT19.  

                                                             
17 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam : Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006 ), hal. 33.  
18 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

1998), hal. 49-50.  
19 Muhammad Alim, Op.Cit, hal. 93.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa agama 

Islam merupakan suatu sitem akidah, syari’ah dan akhlak yang mengatur 

kehidupan manusia. Sedangkan keagamaan Islam berarti segala hal yang 

berkaitan dengan agama Islam seperti perihal ibadah, akhlak, muamalah dan 

sebagainya.  

Pembinaan keagamaan Islam sangat diperlukan dalam kehidupan 

manusia di mulai sejak dini. Pembinaan keagamaan selain diberikan di 

lingkup keluarga juga diberikan di lingkup sekolah. Hal ini bertujuan agar 

menstabilkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama kepada remaja. 

Pembinaan keagamaan di sekolah bisa didapatkan ketika di dalam kelas dan  

luar kelas. Di dalam kelas bisa berupa materi pembelajaran PAI yang 

mencakup akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, sedangkan untuk yang di 

luar kelas bisa berupa kegiatan kokurikuler dan ektrakurikuler keagaman 

seperti, PHBI (peringatan hari besar Islam), keputrian, sholat jum’at, 

pondok ramadhan, istighosah dan sebagainya.  

Adapun dasar pembinaan keagamaan Islam yaitu al-Qur’an dan 

hadist. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-qur’an adalah sebagai 

berikut 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

ئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ   َوأُولََٰ
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali-Imran: 104)”. 

 

Ayat di atas sesuai dengan maksud pembinaan keagamaan Islam, 

yaitu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai ke arah yang lebih 

baik dengan menerapkan dan membiasakan kegiatan Islami di lingkungan 

sekolah.  

Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian 

remaja, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari 

pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam kehidupannya di 

kemudian hari. Untuk pembinaan pribadi itu, pendidikan agama 

hendaknya diberikan oleh seseorang yang benar-benar 

mencerminkan agama dalam sikap, tingkah laku, gerak gerik, cara 

berpakaian, berbicara, menghadapi persoalan, dan keseluruhan 

pribadinya, pendidikan dan pembinaan agama akan sukses apabila 

ajaran agama itu hidup dan tercermin dalam pribadi remaja20.  

 

3. Tujuan dan peranan pembinaan keagamaan Islam  

Tujuan keagamaan Islam sama halnya dengan tujuan pendidikan 

agama Islam yatu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, karena 

setiap orang semestinya menyerahkan diri kepada Allah21, sebagaimana 

yang termaktub dalam al-Qur’an QS adz- Zariyat: 56) 

ْنَس إَِّلَّ ِليَْعبُدُ و ونِ َما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ  

 

 “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka menyembah-Ku”. 

  

                                                             
20 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal 107.  
21 Muslih, Op.Cit, hal. 35. 
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Jadi, tujuan pendidikan agama Islam yaitu mendidik manusia agar 

menjadi pribadi yang taat. Menurut Ahmad Tafsir dalam merumuskan 

tujuan pendidikan Islam itu terlebih dahulu melihat ciri-ciri pribadi 

muslim, karena sebenarnya tujuan pendidikan Islam tersebut 

berdasarkan dari gambaran kepribadian muslim.  

Berikut ciri-ciri muslim yang disebutkan oleh Ahmad Tafsir adalah 

sebagai berikut22: 

a. Jasmaninya sehat dan kuat 

b. Akalnya cerdas dan pandai  

c. Hatinya takwa kepada Allah 

Adapun yang menjadi tujuan pembinaan keagamaan Islam yaitu  

a. Mendorong agar taat beribadah dan bertakwa 

b. Agar berpengetahuan tentang Islam 

c. Membina agar suka beramal23. 

Adapun peranan keagamaan Islam dalam kehidupan remaja yaitu 

sebagai pencegah terhadap gangguan kejiwaan dan faktor pembinaan 

mental bagi remaja. Apabila remaja hidup di lingkungan yang positif 

maka akan berdampak pada mentalnya, begitupun sebaliknya, 

lingkungan yang yang negatif juga berdampak pada perkembangan 

mental remaja. Oleh karenanya remaja membutuhkan pegangan agama 

                                                             
22 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 69-

70.  
23 Widiana, Konsep Pembinaan Agama, (Kendari: IAIN Kendari, 2017) skripsi bab II, hal. 

8.  
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untuk mengarungi kehidupannya. Agama dapat menjadi obat rohani 

dan jasmani bagi remaja untuk mengatasi problematika yang sedang di 

hadapi. Seperti yang telah termaktub dalam al-Qur’an surah Yunus: 57 

دُوِر َوهُدًى  يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِكُْم َوِشفَاٌء ِلَما فِي الصُّ

نَوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِي  

               “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman.” 

 

Pendidikan agama Islam dapat membimbing dan menjadi pelopor 

untuk perubahan kehidupan termasuk kehidupan remaja kepada nilai-

nilai Islam. Sebab itu, pembinaan melalui pendidikan keagamaan  

sangat berpengaruh bagi kehidupan remaja terutama bagi 

kepribadiannya. Hal ini karena keyakinan agama memegang peranan 

penting dalam menentukan sikap, tingkah laku, tutur kata dan 

sebagainya bagi remaja. Sehingga pembinaan keagamaan yang 

dilakukan sejak dini akan sangat berpengaruh di masa remaja, 

karenanya, kerjasama antara orang tua guru dan masyarakat sangat 

diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja. 

Seperti firman Allah dalam surah Ali-Imran: 104 tentang peningnya 

bekerjasama untuk menyeru kepada kebaikan 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

ئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ   َوأُولََٰ
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 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. 

 

C. Model pembinaan keagamaan Islam   

Model dalam pembinaan keagamaan Islam sangat dipengaruhi oleh 

tempat dan kondisi dimana model tersebut akan diterapkan beserta 

penerapan nilai-nilai yang mendasarinya. Berikut beberapa model 

pembinaan keagamaan Islam di lembaga pendidikan: 

1. Model struktural 

Penciptaan suasana keagamaan yang disemangati oleh adanya 

peraturan-peraturan pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas 

kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga pendidikan. Biasanya 

model ini bersifat ‘top-down’ yaitu kegiatan keagamaan yang dibuat atas 

instruksi dari pimpinan atasan.  

2. Model formal 

Penciptaan suasana keagamaan yang didasari dari pemahaman bahwa 

pendidikan agama sebagai upaya untuk mengajarkan masalah akhirat 

saja dan masalah dunia dianggap tidak penting. Model ini biasanya 

menggunakan pendekatan yang bersifat keagamaan normatif, doktriner 

dan absolutis. 

3. Model mekanik 

Penciptaan suasana keagamaan yang didasari oleh pemahaman bahwa 

kehidupan terdiri dari berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai 
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penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang 

masing-masing berjalan sesuai fungsinya dan antara satu dengan lainnya 

bisa saling berkonsultasi atau tidak dapat berkonsultasi.  

Model ini berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang 

lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau dimensi afektif 

daripada dimensi kognitif dan psikomotorik.  

4. Model organik 

Pencipataan suasana keagamaan yang didasari oleh pandangan bahwa 

pendidikan agama adalah sebagai sistem yang berusaha 

mengembangkan semangat hidup agamis yang dimanifestasikan dalam 

sikap hidup dan keterampilan hidup yang religius. 

Model ini berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang 

dibangun dari fundamental doctrins dan fundamental values (al-Qur’an 

dan as-sunnah). Kemudian mau menerima kontribusi pemikiran dari 

para ahli serta mempertimbangkan konteks historisitasnya.24 

D. Metode pembinaan keagamaan Islam   

Metode merupakan cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan. Dalam pembinaan keagamaan remaja juga membutuhkan metode 

yang tepat agar pembinaaan keagamaan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Berikut beberapa metode pembinaan yang bisa diterapkan di 

lingkup keluarga dan sekolah: 

                                                             
24 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Remajs Rosdakarya, 2008), hal. 306-307. 
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1. Tafhiim (memahamkan) 

Tafhiim ialah memberikan pengertian tentang suatu masalah 

dengan merumuskan obyek secara utuh baik untuk benda, keadaan, 

persoalan atau kasus.25 Metode tafhiim ini bisa digunakan oleh 

orang tua dan guru dalam memberikan pemahaman terkait 

pendidikan agama pada anak. Metode tafhiim bisa diterapkan dalam 

bidang aqidah, ibadah dan akhlak.  

Pada bidang aqidah yang berkaitan dengan keimanan, 

metode tafhiim dapat diaplikasikan dengan memahamkan remaja 

tentang sifat-sifat Allah, rukun iman seperti tentang ketentuan 

takdir, adanya surga dan neraka, ciri-ciri hari kiamat dan macam-

macamnya. Metode tafhiim ini bisa diberikan pada saat 

pembelajaran agama di kelas ataupun ketika kegiatan keagamaan di 

sekolah berlangsung. Selain itu, metode tafhiim ini diaplikasikannya 

disertai dengan video atau cerita yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari remaja sehingga remaja mudah memahami dengan baik 

dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada bidang ibadah berkaitan dengan sholat (kehusyuan 

dalam sholat, hal yang membatalkan dan kewajiban sholat), puasa 

(wajib, sunnah), sedekah, taat dalam ibadah serta pernikahan. 

Metode tafhiim dalam bidang ibadah harus disertakan dengan video 

                                                             
25 M. Thalib, Pendidikan Islami Metode 30 T, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1996), hal. 

38.  
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yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari serta harus di 

praktekkan langsung oleh usia remaja.  

Pada bidang akhlak berkaitan dengan macam-macam akhlak 

mahmudah dan madzmumah, sikap toleransi, menghargai, berbuat 

baik pada orang tua, bahaya seks bebas, pergaulan bebas dan 

sebagainya.  

Jadi, metode tafhiim ini bisa digunakan oleh orang tua 

ataupun guru dengan cara memahamkan usia remaja terkait hal-hal 

yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan akhlak dengan 

pemahaman yang jelas disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga dengan metode ini usia remaja mendapatkan pengetahuan 

keagamaan lebih detail, lebih jelas dari usia-usia sebelumnya.  

2. Targhib (memotivasi untuk mencintai kebaikan) 

Kata targhib berasal dari kata raghbah yang berarti cinta, 

senang kepada yang baik. Targhib berarti mendorong atau 

memotivasi diri untuk mencintai kebaikan. Metode targhib ini bisa 

digunakan dalam menanamkan ajaran-ajaran agama seperti 

keutamaan berjilbab, sholat, puasa, menjauhi pergaulan bebas 

remaja, taat kepada orang tua dan lainnya.26  

Dalam bidang aqidah, misalnya tentang keimanan kepada 

Allah dengan selalu melakukan perbuatan baik maka akan 

                                                             
26 Ibid, hal. 127.  
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memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Keutamaan hablum 

minaaalah dan hablum minaannaas.  

Dalam bidang ibadah, misalnya ketika akan melaksanakan 

sholat maka diharuskan wudhu terlebih dahulu agar kebersihan dan 

kesehatan badan terjaga, keutamaan sedekah, dengan bersedekah 

maka Allah akan memudahkan urusannya dan mempermudah 

rejekinya. 

Dalam bidang akhlak, misalnya memiliki sikap toleransi, 

menghargai sesama maka akan diperlakukan baik pula, tolong 

menolong, husnudzon, senantiasa berperilaku jujur baik pada diri 

sendiri, Allah dan orang lain.  

Jadi, metode targhiib ini dapat dilakukan oleh guru dalam 

melakukan pembinaan keagamaan pada usia remaja. Metode ini 

sama seperti metode nasehat dan motivasi. Dimana seorang guru 

memotivasi atau menasehati usia remaja untuk selalu melakukan 

kebaikan dan menjauhi hal-hal yang berbau negatif terutama 

pergaulan bebas. Dengan menggunakan metode targhib ini maka 

remaja akan termotivasi untuk mengerjakan kebaikan agar mereka 

selalu berada di jalan yang benar serta mendapatkan kebahagiaan 

baik di dunia ataupun di akhirat. 

3. Keteladanan  

Keteladanan merupakan suatu cara yang ditempuh seseorang 

dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang 
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patut ditiru atau di contoh. Keteladanan dalam pendidikan 

merupakan salah satu metode yang efektif digunakan dalam 

membentuk moral, spiritual dan sosial remaja. Karena, pendidik atau 

guru di sekolah menjadi contoh dalam pandangan remaja, baik 

tingkah lakunya, tutur katanya disadari atau tidak hal itu akan ditiru 

oleh remaja.27 

Metode keteladanan ini sangat tepat digunakan sebagai 

metode pembinaan keagamaan Islam pada usia remaja di sekolah, 

karena pengetahuan keagamaan bagi mereka tidak hanya berupa 

pelajaran yang terdapat di dalam kelas, akan tetapi juga memerlukan 

contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya 

sebagai seorang guru atau pendidik harus bisa menjadi suri tauladan 

bagi peserta didiknya terutama kalangan remaja, sebab keteladanan 

seorang guru merupakan kunci keberhasilan dalam membentuk 

moral, keagamaan serta sosial remaja.  

Pendidik merupakan figur terbaik dalam pandangan peserta 

didik yang akan dijadikannya sebagai teladan dalam 

mengidentifikasi dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, atau figur 

seorang pendidik tersebut akan tertanam dalam jiwa dan 

perasaannya serta tercermin dalam ucapan dan tingkah lakunya.28 

Dalam pembinaan keagamaan bagi usia remaja di sekolah, 

                                                             
27 Syaepul Manan, Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan, Jurnal 

Ta’lim, Vol. 13, No. 1, 2017, hal. 53.  
28 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), hal. 

131-132.  
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keteladanan seorang guru menjadi metode yang paling efektif 

sehingga mudah dalam membina budaya religius di sekolah.  

4. Pembiasaaan  

Pembiasaan merupakan  salah satu metode pendidikan yang 

sangat penting. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan 

secara berulang-ulang agar sesuatu itu menjadi suatu kebiasaan 

dalam diri seseorang. Menurut Ahmad Tafsir metode pembiasaan ini 

sangat efektif digunakan untuk menguatkan hafalan serta 

menanamkan sikap beragama.29 

Metode pembiasaan ini bisa digunakan dalam melakukan 

pembinaan keagamaan Islam remaja, dimana seorang guru atau 

pendidik dapat membiasakan usia remaja di sekolah dengan 

kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, bersedekah, 

berpakaian yang sopan dan menutup aurat, bertutur kata yang baik, 

memiliki sikap toleransi sesama, dan melakukan aktifitas –aktifitas 

baik lainnya. Sehingga apabila kegiatan tersebut rutin dilaksanakan 

maka akan menjadi suatu kebiasaan dalam diri remaja untuk selalu 

melakukan kebaikan. 

Menurut Said Alwi terdapat 4 metode yang bisa dilakukan 

pada remaja dalam membina religiusitasnya:30 

 

                                                             
29 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2004), hal. 145.  
30 Said Alwwi, Op .Cit, Hal, 119-120.  
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a. Metode penanaman nilai agama sejak dini  

Rasulullah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori  

no 1296 bahwa “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah, 

orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nashrani 

atau Majusi”.  Jadi, apabila orang tua menanamkan nilai agama pada 

anak dimulai sejak dini maka jika sudah dewasa dia akan lebih 

matang keagamaannya. 

b. Metode penanaman nilai agama lewat pembiasaan diri  

Membiasakan hal-hal positif di lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat akan berdampak pada diri anak. Sehingga hal positif 

tersebut menjadi kebiasaan setiap hari.  

c. Metode pendekatan analisis nilai 

Memberikan penekanan pada remaja untuk berpikir secara positif 

serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 

mereka diberikan keleluasaan untuk melihat apakah hal tersebut 

bermanfaat atau tidak bagi orang lain. Sehingga mereka dapat 

mengintropeksikan dirinya atau menilai diri mereka sendiri.  

d. Metode penanaman nilai agama lewat pengalaman 

Setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Metode 

ini mencoba menanamkan nilai-nilai agama melalui pengalaman. 

Seperti ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi, 

seseorang dengan kesalahan yang fatal pasti tidak akan 
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mengulanginya kembali. Begitupun bagi muslim sejati tidak akan 

terjerumus ke dalam lubang yang sama.   

E. Materi pembinaan keagamaan Islam   

1. Aqidah  

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairy aqidah adalah sejumlah 

kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia 

berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran tersebut ditanamkan 

dalam hati dan diyakini keshahihannya dan kebenarannya secara pasti 

dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.31 

 

Menurut ulama’ fiqih, akidah adalah sesuatu yang diyakini dan 

dipegang teguh dan sulit untuk diubah. Ia beriman sesuai dengan dalil-

dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman kepada Allah swt, 

para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, beriman 

adanya takdir serta percaya adanya hari akhir.32 

Jadi, materi aqidah merupakan materi yang membahas tentang 

pembinaan manusia agar memahami dan meyakini aqidah Islam serta 

mengembangkan kemampuannya untuk mengenal keesaan Allah swt 

dan menjadikan aqidah Islam sebagai pandangan hidupnya agar 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun pembahasan 

aqidah mencakup: 

                                                             
31 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam, 2001), hal.  1-2. 
32 Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2008), hal. 116.  
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a. Ilahiyat (ketuhanan), yaitu membahas yang berhubungan 

dengan Tuhan, seperti sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, 

dan af’al Allah. 

b. Nubuwat (kenabian), yaitu membahas segala yang 

berhubungan dengan nabi, seperti sifat-sifatnya, tugasnya, 

kitab-kitabnya, mukjizatnya dan yang lainnya. 

c. Ruhaniyat (kerohanian), yaitu membahas tentang sesuatu 

yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti jin, 

malaikat, ruh, iblis dan setan. 

d. Sam’iyyat (masalah yang hanya didengar dari syara’), 

yaitu membahas segala yang berhubungan dengan alam 

barzakh, kehidupan akhirat, tanda-tanda kiamat, hisab, 

mahsyar dan keadaan di alam kubur, surga neraka dan 

sebagainya.33 

Selain itu, ruang lingkup materi aqidah dikenal dengan rukun 

iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir 

dan takdir Allah.  

Pemberian materi tentang aqidah sangatlah penting bagi 

kehidupan remaja yang berfungsi untuk menanamkan keimanan pada 

remaja. Hal ini bisa dilakukan sejak kecil dimulai dari bimbingan 

orang tua, karena pembinaan agama yang diberikan saat kecil akan 

lebih bermanfaat ketika sudah memasuki masa remaja. Apabila dalam 

                                                             
33 Yunahar Ilyas, Op.Cit, hal. 6. 
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diri remaja sudah tertanam masalah keimanan maka segala tingkah 

lakunya akan terkontrol dan jauh dari perbuatan negatif.  

Pendidikan keimanan penting diberikan bagi remaja dan 

diajarkan sejak kecil. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surah 

Luqman:13 tentang pentingnya  keimanan34  

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيم َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلْبنِِه َوهُوَ  ِ ۖ إِنَّ الش ِ ٌ  يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ َِل تُْشِرْك بِاَّللَّ  

 “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah 

kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar". 

 

2. Akhlak   

Akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, apabila perbuatan, sikapnya baik 

maka baik pula jiwanya.35 Menurut Imam al-Ghazali akhlak 

merupakan sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang melahirkan 

perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

petimbangan lebih dulu. 

Jadi, akhlak merupakan sifat yang ada dalam diri seseorang yang 

melahirkan perbuatan-perbuatan baik atau buruk tanpa memerlukan 

pemikiran terlebih dahulu.   

Materi akhlak mencakup akhlak mahmudah dan akhlak 

madzmumah.  

                                                             
34 Muslih, Op.Cit, hal. 98. 

35 Mayhur Amin, dkk, Aqidah dan Akhlak, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1996), hal. 47.  
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a. Akhlak mahmudah  

Merupakan segala macam sikap dan tingkah laku yang baik 

atau terpuji yang terlahir dalam diri manusia. Akhlak terpuji 

dapat berupa berbuat baik pada orang tua, jujur, sopan santun, 

amar ma’ruf nahi munkar, bersyukur, sabar, tawakkal, qanaah, 

tawadhu’ dan perbuatan baik lainnya. 

b. Akhlak madzmumah 

Merupakan segala macam sifat buruk yang timbul dalam diri 

seseorang. Dimana akhlak tercela ini selalu membawa 

pelakunya kepada kesesatan. Adapun yang termasuk dalam 

akhlak madzmumah adalah maksiat, berbohong, sombong, 

riya’, dengki, marah, adu domba, mencuri dan perilaku buruk 

lainnya.  

Materi akhlak sangatlah penting terutama bagi remaja. Dengan 

pemberian pendidikan akhlak bagi remaja, maka remaja akan dapat 

membedakan hal-hal yang positif dan negatif sehingga tidak akan 

terjerumus ke dalam perbuatan negatif dan kerusakan moral tidak 

akan terjadi pada diri remaja. Oleh karenanya sangat penting bagi 

remaja untuk bertingkah laku sesuai ajaran Islam. Pendidikan akhlak 

selain diberikan oleh orang tua juga bisa didapatkan ketika di sekolah 

melalui pembelajaran dan keteladanan dari guru-guru sekolah.  

Ciri khas remaja yaitu mengidolakan tokoh idamannya. Oleh sebab 

itu, peran orang tua , guru dan masyarakat harus bisa mengajak remaja 
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untuk mengidolakan Rasululah baik dari segi akhlak, kecerdasan dan 

sebagainya36.  

3. Ibadah  

Ibadah merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk 

mencapai ridha Allah. Ibadah merupakan hubungan langsung antara 

hamba dengan Allah yang tata caranya telah diatur dalam Al-Qur’an 

dan hadist  dan dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah semata.37  

Ibadah merupakan manifestasi dari aqidah yaitu mendekatkan diri 

kepada Allah dengan cara mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi 

segala larangan-Nya. 

Ruang lingkup ibadah terdapat dalam rukun Islam 

dan ibadah lainnya, adapun yang termasuk dalam rukun 

Islam yaitu, syahadatain, sholat, zakat, puasa dan haji. 

Ibadah lainnya seperti ibadah badaniyah (thaharah: wudhu, 

mandi, tayamum, najis peraturan air, adzan, iwamah, doa, 

jenazah, dan sebagainya). Ibadah maliyah/materi seperti 

kurban, aqiqah, wakaf, hibah, fidyah dan sebagainya38. 

 

Materi aqidah, ibadah dan akhlak saling melengkapi satu sama 

lainnya. ketiga materi tersebut membantu dalam pembinaan 

keagamaan Islam remaja yang bisa diberikan di sekolah. Selain itu, 

ketiga materi tersebut juga merupakan tiga komponen dalam Islam 

dan termasuk dalam dimensi religiusitas, sehingga seseorang 

dikatakann religius jika ia mampu menerapkan dimensi 

religiusitasnya. Apabila remaja menguasai ketiga materi tersebut, 

                                                             
36 Ibid, hal. 100-101. 
37 Said Alwi, Op.Cit, hal. 9.  
38 Muhammad Alim, Op. Cit, hal. 144.  
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maka perkembangan keagamaannya bisa mencapai kematangan. 

Karenanya, ketiga materi tersebut aqidah, ibadah dan akhlak 

mempunyai hubungan erat dan menjadi benteng seseorang dalam 

menjalankan kehidupannya. Dengan ini, maka remaja akan sesuai 

dengan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.  

F. Perkembangan keagamaan Masa Remaja  

1. Keagamaan remaja  

Usia remaja merupakan usia perubahan, dikatakan demikian 

karena pada usia itu remaja mengalami perubahan dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya. Berkembangnya jasmani dan 

rohani usia remaja turut mempengaruhi perkembangan religiusitas 

atau keagamaan remaja. Perkembangan keagamaan remaja sebagai 

kelanjutan perkembangan pada masa anak-anak, dimana usia remaja 

sudah bisa berpikir secara rasional sehingga mempengaruhi 

penilaiannya terhadap sesuatu termasuk agama.   

Menurut Powel menyatakan bahwa agama dapat memberikan 

kemantapan pada waktu remaja mengalami kebimbangan. 

Muthahhari mengatakan bahwa tanpa adanya keyakinan dan 

keimanan maka manusia tidak dapat meyakini kehidupan yang baik 

atau mencapai sesuatu yang bermanfaat baginya. Sehingga dapat 



 

34 
 

dikatakan bahwa manusia sangat membutuhkan agama, tanpa agama 

belum menjadi manusia yang utuh.39 

Remaja membutuhkan agama sebagai sumber pegangan dalam 

kehidupannya sebagai sumber kekuatan dan keberanian dalam 

dirinya. Pada masa remaja perkembangan keagamaan ditandai dengan 

adanya keragu-raguan terhadap kaidah akhlak dan hukum agama. 

namun sebagai manusia, remaja tetap membutuhkan agama sebagai 

pedoman dalam kehidupan terutama ketika ia menghadapi kesulitan 

dan masalah.  

Jadi, keagamaan remaja merupakan tahapan lanjutan pada masa 

anak-anak, yang mana rasa agama sudah menjadi fitrah sejak lahir 

sehingga pada masa remaja akan mengalami perkembangan yang 

dipengaruhi oleh pengalaman keagamaan, kepribadian dan lainnya. 

Karenanya agama sangat penting bagi remaja sebagai pedoman dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan agama maka remaja akan 

dapat menjalankan kehidupan ke arah yang lebih baik dan bernuansa 

positif.  

Menurut W. Starbuck sebagaimana disebutkan oleh Ramayulis 

bahwa perkembangan keagamaan remaja ditandai dengan beberapa 

faktor, antara lain sebagai berikut:40 

 

                                                             
39 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita, Teori-teori Psikologi, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 

2010), hal. 174.  
40 Ramayulis, Pengantar Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal, 52-55.  
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a. Pertumbuhan pikiran dan dan mental  

Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja dari 

masa kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik bagi mereka. 

Seiring terjadinya perkembangan kognitif pada remaja 

menjadikan timbulnya sikap kritis terhadap agama. Ajaran 

agama yang lebih konservatif lebih banyak berpengaruh bagi 

remaja untuk tetap taat pada ajaran agamnya. Sebaliknya apabila 

ajarannya kurang konservatif dan agak liberal maka akan mudah 

merangsang pengembangan pikiran dan mental remaja sehingga 

mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja 

mempengaruhi keagamaan mereka.  

b. Perkembangan perasaan  

Berbagai perasaan telah berkembang pada masa remaja dan 

menuntut remaja untuk menghayati perasaan tersebut dalam 

kehidupan yang terbiasa dengan lingkungannya. Kehidupan 

religius akan cenderung mendorong remaja lebih dekat ke arah 

hidup yang agamis. Sebaliknya bagi remaja yang kurang 

mendapatkan pendidikan dan siraman ajaran agama akan lebih 

mudah terjerumus kepada hal-hal negatif. 

c. Pertimbangan sosial 

Keagamaan remaja juga dipengaruhi oleh pertimbangan 

sosial. Ketika kehidupan keagamaan mereka mengalami konflik 
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antara pertimbangan moral dan material, dan remaja kesulitan 

untuk menentukan pilihannya dan hal ini menjadikan remaja 

cenderung memilih pertimbangan material, karena kehidupan di 

dunia ini lebih dipengaruhi kepentingan materi sehingga jiwa 

remaja cenderung bersikap materialis (keuangan, kebahagiaan).  

d. Perkembangan moral  

Tipe moral pada masa remaja meliputi: 

1) Sel-directive, taat terhadap agama atau moral 

berdasarkan pertimbangan pribadi 

2) Adaptive, mengikuti situasi lingkungan tanpa 

mengadakan kritik 

3) Submissive, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran 

moral dan agama 

4) Unadjusted, belum meyakini akan kebenaran ajaran 

agama dan moral 

5) Deviant, menolak dasar dan hukum  keagamaan serta 

tatanan moral masyarakat. 

 

Perkembangan moral ini sangat penting dalam jiwa agama 

remaja. Dengan adanya moral ini maka remaja akan bisa  

mengendalikan tingkah lakunya agar tidak melakukan hal-hal 

yang bertentangan dengan pandangan masyarakat.  

e. Sikap dan minat  

Sikap dan minat remaja terhadap agama bisa dikatakan 

sangat minim. Hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil dan 

lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. 
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2. Sikap remaja dalam beragama  

Sikap remaja dalam beragama dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliknya, karena setiap manusia yang lahir belum 

memiliki sikap, dan hal itu muncul dari hasil belajar melalui 

pengalaman dan komunikasi antar individu dan lingkungannya. 

Sehingga sikap terhadap agama bagi remaja dipengaruhi oleh hal 

tersebut.41  

Berikut sikap keagamaan remaja menurut Zakiah Daradjat:42 

a. Percaya secara ikut-ikutan  

Percaya secara ikut-ikutan ini dihasilkan oleh didikan dari 

keluarga ataupun lingkungannya. Remaja cenderung mengikuti 

suasana lingkungan yang ada di tempat tinggalnya. Percaya dan 

ikut-ikut an ini biasanya tidak berlangsung lama dan banyak terjadi 

pada usia 13-16 tahun. Setelah itu biasanya berkembang secara kritis 

dan lebih sadar.  

b. Percaya dengan kesadaran 

Remaja berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju 

dewasa. Sikap keberagamaan remaja juga berada dalam masa 

perkembangan dari anak-anak menuju kemantapan beragama. 

Sehingga remaja mulai meneliti kembali cara beragamanya waktu 

kecil karena mereka ingin menjadikan agama sebagai penghayatan 

                                                             
41 Syaiful Hamali, Karakteristik Keberagamaan Remaja Dalam Perspektif Psikologi, 

dalam Jurnal Al-Adyan, Vol. XI, No. 1. Januari –Juni, 2016, hal. 10.  
42 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal 91-106. 
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yang diyakininya bukan sekedar ikut-ikut an dalam beragama. 

Semangat dalam beragama tersebut terjadi sebelum usia 7-18 tahun.  

c. Kebimbangan beragama  

Kebimbangan beragama bagi setiap remaja berbeda satu sama 

lainnya sesuai dengan kepribadian masing-masing. Kebimbangan 

beragama terjadi karena dua faktor, yaitu: 

1) Kebimbangan karena keadaan jiwa remaja dan keadaan sosial 

budaya melingkupi remaja tersebut 

2) Kebimbangan dan keingkaran kepada tuhan merupakan pantulan 

dari keadaan masyarakat yang dipenuhi oleh penderitaan, 

kemerosotan moral dan kebimbangan. 

Kebimbangan remaja dalam beragama bukan berarti ia ingkar 

kepada Tuhan, tetapi lebih cenderung sebagai bentuk protes dari 

dirinya kepada Tuhan karena menyebabkan peristiwa sedih, kecewa. 

Sehingga menjadikan remaja bimbang akan keadilan Tuhan. Namun 

meskipun banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

kebimbangan beragama pada remaja tetapi juga terdapat beberapa 

faktor penyelamat yang menghindarkan remaja dari kesesatan 

meninggalkan agamanya, antara lain: 

1) Hubungan kasih sayang antara dirinya, orang tua dan orang 

yang dicintainya 
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2) Ketekunan menjalankan syari’at agama terutama yang 

dilakukan secara berjamaah. Hal ini akan menjadikannya 

terikat dengan tata tertib dan merasa aman bersama mereka.  

3) Apabila remaja yang bimbang meragukan sifat-sifat Tuhan 

maka ia akan berjuang untuk mengatasi kebimbangan 

tersebut. Jika ia berhasil maka ia telah berhasil 

mempertahankan keyakinannnya dan ia akan terhindar dari 

keingkaran kepada Tuhan.  

d. Tidak percaya kepada Tuhan  

Akhir masa remaja timbul rasa resah, gelisah dalam 

hidupnya sebagai pantulan dari jiwa remaja yang tidak mempercayai 

Tuhan. Kerusakan akhlak pun akan membawa remaja pada anti 

agama sehingga remaja mengingkari adanya Tuhan dan mengganti 

dengan keyakinan lain.  

3. Kesadaran beragama remaja  

Kesadaran atau penghayatan remaja terhadap agama terbagi 

menjadi dua, yaitu:43 

a. Remaja awal  

1)  Sikap negatif, karena pikirannya yang kritis melihat seseorang 

beragama secara pura-pura, maksudnya adalah tidak sesuai 

antara ucapan dan perbuatannya.  

                                                             
43 Achmad Juntika dan Mubiar Agustin, Op.Cit, hal. 89.  
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2) Pandangan tentang keTuhanan menjadi kacau. Karena 

banyaknya perbedaan paham yang saling bertentangan satu 

sama lain 

3) Penghayatan rohaniahnya cenderung skeptic (ragu), sehingga 

merasa enggan untuk melaksanakan ibadah yang biasa 

dilakukannya secara patuh.  

b. Remaja akhir 

1) Sikap kembali, kembalinya ke arah positif dan tercapainya 

kedewasaan intelektual sehingga agama dijadikan sebagai 

pedoman hidupnya menjelang dewasa. 

2) Pandangan tentang Tuhan disesuaikan dengan ajaran agama 

yang dianutnya 

3) Penghayatan rohaniahnya kembali tenang dan ia dapat 

membedakan anatara agama sebagai doktrin atau ajaran dan 

manusia penganutnya. Serta dapat memahami segala perbedaan 

aliran keagamaan yang ada di sekitarnya.  

Dalam studi yang dilakukan oleh flowler tentang perkembangan 

agama, ia menempatkan remaja, baik remaja awal maupun remaja 

akhir pada dua tahap, yaitu pada tahap remaja awal disebut dengan 

Synthethic Faith dan pada tahap remaja akhir disebut individualiting 

reflective faith. Tahap Synthethic Faith, yaitu remaja mulai 

mengembangkan pemikiran formal operasional dan mulai 

mengintegrasikan nilai-nilai agama yang telah mereka pelajari ke 
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dalam suatu sistem kepercayaan yang lebih rasional. Sedangkan pada 

tahap remaja akhir disebut individualiting reflective faith, individu 

untuk pertama kalinya mampu mengambil tanggung jawab penuh 

terhadap kepercayaan agama mereka. Mereka mulai menanyakan 

bahwa mereka dapat memilih jalan kehidupan mereka sendiri dan 

mereka harus berusaha keras untuk mengikuti satu jalan kehidupan 

tertentu.44  

 Menurut risalah remaja dan agama yang diterbitkan oleh 

departemen agama RI disebutkan bahwa beberapa corak yang 

berbeda-beda dalam penghayatan keagamaan di kalangan remaja, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bentuk keagamaan yang tidak menggunakan alam 

pikirannya tetapi menerimanya melalui proses orang tua atau 

apa-apa yang diceritakan kepada mereka 

b. Egosentrisme, bentuk keagamaan menurut dirinya sendiri. 

Misalnya hubungan dengan tuhan identik dengan hubungan 

antara anak dan orang tua 

c. Kesadaran keagamaan ikut-ikutan pada upacara-upacara 

agama serta hafal lafadz agama 

d. Kesadaran keagamaan timbul karena kekaguman terhadap 

isi dan kisah-kisah dalam agama 

e. Kesadaran keagamaan spontanitas, yaitu kesadaran yang 

diterima dengan sepotong-sepotong dari orang tua atau 

orang lain 

f. Kesadaran keagamaan yang timbul karena gambar angan-

angan mereka bahwa Tuhan bagaikan bentuk-bentuk 

agung.45 

 

                                                             
44 Mukhtar Hadi, Religiusitas Remaja SMA: Analisis Terhadap Fungsi fdan Peran 

Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kepribadian Siswa, Dalam Jurnal Tapis, Vol. 01, No. 

02, Juli-Desember 2017, hal 311. 
45 Departemen agama RI, Risalah Remaja dan Agama, (Jakarta: Proyek Penerangan, 

Bimbingan dan Dakwah Agama Islam, 1984), hal. 4-5. 
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Jadi, kesadaran keagamaan pada masa remaja masih berada 

dalam peralihan dari kehidupan beragama masa remaja menuju 

kemantapan beragama. Karenanya, diperlukan wadah-wadah kegiatan 

keagamaan yang terkendali untuk menunjang kehidupan remaja agar 

tidak terjebak ke dalam nuansa kehidupan negatif. 

 

 


