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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori  

Untuk mengetahui Strategi tokoh masyarakat dalam membina 

perilaku keagamaan di Desa Pawan Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten 

Rokan Hulu, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan 

dengan tema penelitian , yaitu: 

1. Pengertian Strategi Pembinaan Prilaku Keagamaan  

Strategi adalah pemahapan menuju tujuan.
7
 Sedangkan menurut 

Sondang Siagan “ strategi merupakan cara-cara yang sifatnya mendasar 

atau fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan 

kendala lingkungan yang pasti akan dihadapi. Asal mula strategi ini adalah 

terjadinya suatu peristiwa perperangan, yaitu sebagai suatu siasat untuk 

mengalahkan musuh.Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk 

semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya 

dan agama. 

Melihat dari pengertian diatas bahwa strategi merupakan sesuatu 

yang perlu mendapat prioritas utama dalam melakukan tindakan terutama 

tindakan yang menyangkut kepentingan sangat esensial dalam kehidupan 

bermasyarakat maupun lainnya.Dalam pendapat laindikatakan strategi ini 

                                                             
7
Dahlan Ranuwiharjo, Beberapa Pengertian tentang  Strategi dan Teknik ( Jakarta : PB . 

HMI, 1997)  , 4.  
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dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan tidak akan mudah tercapai tanpa strategi, karena pada dasarnya 

segala tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi. Taktik, 

sebenarnya cara yang digunakan dan merupakan bagian dari strategi.
8
 

Strategipada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik 

operasionalnya.
9
 Perencanaan yang baik dan manajemen yang sempurna 

merupakan penentu dalam sebuah tindakan yang akan dilakukan oleh para 

pengelola yang memiliki dasar dan konsep strategi. 

Ahmad Adnanputra mengatakan bahwa strategi adalah bagian 

terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk 

dari suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah 

salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Aspek plan dan planning 

merupakan aspek yang ditonjolkan dalam menelaah sebuah strategi.
10

 

Maksudnya agar tujuan bersama dapat dicapai dengan baik, serta tidak 

terjadi penyimpangan dari apa yang direncakan semula.  

Dalam membicarakan strategi ada beberapa hal dikemukakan 

sebagai berikut :11 

 

 

                                                             
8
Rafi’udin dan Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah  (Bandung : CV, 

Pustaka Setia , 1997) , 77.  
9
Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1997), 31.   
10

Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation, 109.  
11

Suryadi, Strategi mengelola public relation organisasi (Jakarta: Edsa Mahkota, 2007), 

134  
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a. Perencanaan  (planning) 

Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan  

sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap 

atasan dituntut terlebih dahulu membuat rencana tentang aktivitas 

yang akan dilakukan. 

Tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan 

merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang 

menjadi pegangan dalam setiap aktivitas selanjutnya. 

Perencanaan mempunyai beberapa tahapan dalam mencapai 

tujuan organisasi, antara lain: 

1) Menetapkan serangkayan tujuan 

2) Merumuskan keadaan sekarang 

3) Mengidentifikasi segala kesulitan dan kemudahan 

4) Mengembangkan serangkaian tujuan kegiatan 

b.  Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen berarti 

menetapkan sistem organisasi yang dianut organisasi dan 

mengadakan  distribusi kerja agar mempermudah realisasi tujuan. 

Berarti pengorganisasian adalah pengelompokan tugas tugas 

dan membagi-bagi pekerjaan kepada bawahan, atau biasa dalam 

perusahaan disebut penetapan depertemen-depertemen beserta 

penentuan hubungannya. 
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c. Pengarahan (directing) 

Pengarahan adalah suatu kegiatan yang berhubungan  dengan 

pemberian perintah dan saran. Dalam pengertian lain adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, 

mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas 

dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. 

d. Pengendalian (controlling) 

Mengevaluasi dan menilai pekerjaan yang dilakukan 

bawahan. Pengendalian dimaksudkan untuk mencari penyimpangan 

sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan kearah rencana yang 

telah ditetapkan. 

Membina dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata 

“bina” yang berarti, membimbing, mendirikan, membina bermasdarkan 

pembinaan, sehinga menjadi artian usaha dalam membimbing dilakukan 

secara sadar, terencana, tertur, dan terarah.  

Pembinaan berarti usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik.
12

Sedangkan menurut Asmuni Sukir mengatakan bahwa pembinaan 

itu adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan 

suatu hal yang ada sebelumnya.
13
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Depdikbud RI, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). 152 
13

Amsuri Syukir, Dasar-dasar Upaya Dakwah Islam (PT Raja Grafindo Persada, 2007). 
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Pembinaan keagamaan menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif adalah 

tugas suci yang dibebankan kepada setiap muslim dimana saja ia berada. 

Kewajiban dakwah menyerukan, dan menyampaikan agama islam kepada 

masyarakat. Fungsi pembinaan keagamaan adalah kegiatan mewujudkan 

agenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Melalui 

meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan 

beragama.
14

 

Peran pembinaan keagamaan merupakan sebuah kegiatan, ajakan, 

baik dalam bentuk lisan, maupun tulisan, tingkah laku dan sebagainya. 

Dimana peran tersebut dapat dilakukan secara sadar dan berencana, 

tentunya dalam mempengaruhi orang lain baik individu maupun 

kelompok, supaya timbul dalam dirinya sebuah kesadaran, baik dalam 

sikap penghayatan maupun pengamalan terhadap ajaran islam, dan sebagai 

pesan yang disampaikan kepadanya tanpa ada unsur paksaan dari 

siapapun.
15

 

Dari beberapa depenisi di atas dapat dipahami bahwa strategi 

pembinaa adalah suatu usaha untuk meningkatkan apa yang sudah ada 

untuk lebih baik dengan pembinaan yang sudah ada. 

Pembangunan pendidikan genersi muda baik yang ada di perkotaan 

maupun di pedesaan yang berada di wilayah kesatuan repoblik indonesia. 

                                                             
14

Ahmad Syafi’I Ma’arif, Islam dan Politik: Upaya membingkai peradaban, ( Jakarta: 

Pustaka Dinamika, 1999), 15 
15

Ahmad Mubarrok, Pisikologi Dakwah, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), vii 
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Sebagai penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional., generasi 

muda dalam hal ini adalah remaja yang perlu dibina baik fisik maupun 

mental spitualnya. Moral remaja semakin memperhatikan dimasa 

sekarang, pergeseran nilai nilai positif nampak jelas terjadi dalam 

lingkungan remaja, banyak dijumpai perbuatan melanggar moral yang 

dilakukan remaja seperti berjudi, mabuk mabukan, seks bebas, dan 

perbuatan amoral lainnya yang banyak meresahkan masyarakat. 

Pembangunan dibidang agama diarahkan agar semakin tertata 

kehidupan beragama yang harmonis, semarak dan mendalam serta 

ditujukkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Terpeliharanya kemantapan keerukunan ummat 

beragama dan bermasyarakat dan berkualitas dalam meningkatkan 

kesadaran dan peran serta akan tanggung jawab terhadap perkembangan 

akhlak serta secara bersama- sama memperkokoh kesadaran spiritual, 

moral dan etika bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, 

peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana kehidupan beragama. 

Dimaksudkan untuk lebih memperdalam pengamalan ajaran dan nilai nilai 

agama untuk membentuk akhlak mulia sehingga mampu menjawab 

tantangan masa depan. 

Islam mengajarkan kepada ummatnya agar senantiasa menjalin 

hubungan antar sesama, ajaran islam dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

Aqidah dan syari’ah, muslim sejati disisi Allah adalah orang yang ber ilmu 

dan melaksanakan Amal saleh atau sebaliknya beramal soleh tanpa 
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berilmu niscaya imannya tidak akan sempurna Islamnya, maka pendidikan 

islam berfungsi  untuk menghasilkan manusia yang dapat menempuh 

kehidupan indah di dunia dan kehidupan yang indah di ahirat serta 

terhindar dari siksaan allah.
16

 

Perilaku secara etimologi adalah “tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rangsangan atau lingkungan”
17

 

Sedangkan menurut Hasan Langgulung perilaku adalah “Gerak 

motorik yang termanifestasikan dalam bentuk seseorang yang dapat 

diamati”
18

 

Sedangkan “Agama” adalah system prinsip kepercayaan kepada 

tuhan dengan ajaran kebaikan dan kewajiban kewajiban yang bertalian 

dengan kepercayaan.
19

Sedangkan “keagamaan” dapat diartikan sebagai 

sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau sesuatu mengenai agama.
20

 

Sedangkan perilaku keagamaan menurut Mursal dan H.M. Taher, 

adalah tingkah laku yang dilakukan atas kesadaran tentang adanya tuhan 

yang maha esa.
21

semisal aktifitas keagamaan seperti sholad, zakat, puasa 

dan sebagainya yang bersifat relejius. Perilaku keagamaan bukan hanya 

terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual saja, tetapi juga 

                                                             
16

Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta:Kalam Mulia, 2009), 

91 
17

H.M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 193 
18

Hasan Langgulung , Beberapa Pemikiran Tentang Islam, (Bandung: Al-Maarif, 

1980)139 
19

Poerwadaminta ,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka , 2002). 10 
20

Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2002).19 
21

Musrsal dan H.M, Kamus Ilmu jiwa Dan Pendidikan.(Bandung: Al-Maarif, 1980).121 
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melakukan aktivitas lain yang di dorong oleh kekuatan supranatural, bukan 

hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, 

tetapi juga aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam diri seseorang 

Hamba.
22

 

2. Pengertian Tokoh Masyarakat 

Kata tokoh merupakan atribut atau peridikat yang dimiliki 

seseorang dalam kelompok khusus atau masyarakat luas.Dia diberi 

almamater sebagai tokoh masyarakat karena memiliki kedudukan serta 

pengaruh yang diakui oleh masyarakat.Serta sebagai pemimpin dalam 

masarakat. 

Tokoh masyarakat sama halnya dengan pemimpin.Pemimpin ialah 

pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan 

resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinannya untuk 

melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran tertentu.
23

 

Menurut  Henry Pratt Fairchild, pemimpin dalam arti yang luas 

adalah seseorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah 

laku sosial dengan mengatur, menunjukan, mengorganisasikan atau 

mengontrol usaha (upaya) orang lain atau melalui prestasi, kekuasaa atau 

posisi.
24

 

                                                             
22

Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Pisikilogi Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 1995)76 
23

Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), 

38. 
24

Rafy Sapuri, Psikologi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 408. 



17 
 

Pemimpin adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk 

memerintah orang lain, yang didalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan 

organisasi memerlukan bantuan orang lain. Sebagai seorang pemimpin ia 

mempunyai peranan yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam 

segala masalah yang berkenaan dengan kebutuhan anggota kelompoknya. 

Pemimpin ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan itu dan membantu 

menstimulir para anggotanya dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan.Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap 

pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung kewajiban.
25

 

Salah satu tantangan cukup berat yang sering dihadapi oleh 

pimpinan adalah bagaimana ia dapat menggerkkan para bawahannya agar 

senantiasa mau dan bersedian mengerahkan kemampuannya yang terbaik 

untuk kepentingan kelompok atau organisasinya.
26

 

3. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan perilaku 

keagamaan, terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian tentang 

perilaku. Secara etimologi perilaku adalah “tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rangsangan atau lingkungan” sedangkan menurut Hasan 

Langgulung perilaku adalah gerak motorik yang termanifestasikan dalam 

bentuk seseorang yang dapat diamati.
27

 

                                                             
25

Vietzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 148. 
26

Padji Anoraga, S.E., M.M..Psikologi Kepemimpinan.1. 
27

Defdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Abadi, 1994).755 
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Sedangkan “Agama” adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada 

tuhan dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian 

dengan kepercayaan itu. Sedangkan istilah “keagamaan” dapat diartikan 

sebagai sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu 

mengenai agama. 

Sedangkan prilaku keagamaan menurut Mursal dan H.M. Taher, 

adalahtingkah laku yang didasarkan atas kesadaran tentang adanya tuha 

yang maha Esa.
28

 Semisal aktivitas keagamaan seperti sholat, zakat, puasa 

dan sebagainya. Perilaku keagamaan buka hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan prilaku ritual saja, tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain 

yang didorong oleh kekuatan supra natural, bukan hanya yang berkaitan 

dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, tetapi aktivitas 

yang tidak tampak yang terjadi dalam seseorang. 

Dari uraian diatas penulis dapat simpulkan bahwa perilaku 

keagamaan merupakan suatu kesatuan perbuatan dari manusia yang 

berarti, dimana setiap tingkah laku manusia merupakan respon terhadap 

tingkah laku yang diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

hubungan dengan allah SWT, sesama muslim, maupun dengan 

lingkungannya. Dengan mengaktualisasikan ajaran agama islam 

diharapkan remaja lebih bermoral, peka terhadap lingkungan, bertanggung 

jawab, serta bertawakkal dalam menjalani roda –roda kehidupan sesuai 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama islam. 

                                                             
28

Mursal dan H.M.  Taher, Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan, (Bandun 

g: Al-Ma’arif. 1990),121 
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a. Bentuk-Bentuk Perilaku Keagamaan 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa melakukan 

aktivitas-aktivitas kehidupannya atau dalam arti melakukan tindakan baik 

itu erat hubungannya dengan dirinya sendiri ataupun berkaitan dengan 

orang lain yang biasa dikenal dengan proses komunikasi yang baik itu 

berupa komunikasi verbal atau perilaku nyata, akan tetapi didalam 

melakukan perilakunya mereka senantiasa berbeda-beda antara satu 

dengan lainnya, hal ini disebabkan karena motivasi yang 

melatarbelakanginya berbeda. 

Kemudian dari system ini muncullah pembahasan mengenai 

bentuk-bentuk perilaku keagamaan, fittrah beragama atau kecendrungan 

hidup beraga sebenarnya sudaha ada sejak lahir, potensi beragama setiap 

orang harus dikembangkan oleh orang-orang yang menganut agama itu 

sendiri, seperti orang tua, tokoh adad, tokoh pemerintahan, dan tokoh 

agama melalui pembinaan dirumah, rumah adat, mesjid dan tempat 

lainnya. Adapun bentuk perilaku keagamaan meliputi : 

1. Sholat 

Secara harfiah kata shalat berasal dari bahasa Arab , yaitu 

“Shalla” yang artinya “berdoa” sembahyang.
29

 Sholad menurut 

istilah adalah semua ucapan dan perbuatan yang bersifat khusus 

                                                             
29

 Muhammad Yunus, Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, (Jakarta: al-Quran, 

1975),hlm 220 
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yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, serta harus 

memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.
30

 

Dalam melaksanakan shalat seseorang memuja 

kemahasucian Allah, menyerahkan diri kepadaNya, memohon 

perlindungan dari godaan setan, memohon mengampunan dan 

dibersihkan dari dosa, memohon petunjuk kejalan yang benar dan 

dijauhkan dari segala kesesatan dan perbuatan yang tidak baik.    

2. Puasa 

Puasa adalah ibadah yang dapat menanamkan rasa 

kebersamaan dengan orang-orang fakir dalam menahan lapar, haus 

serta hal yang membatalkan puasa. Puasa menyadarkan dorongan 

menolong orang, rasa simpati, dan menguatkan keutamaan jiwa 

seperti takwa, mencintai Allah, amanah,sabar dan tabah 

menghadapi kesulitan puasa bukannya hanya menahan diri dari 

makanan, minuman, dan kebutuhan biologis lainya dalam waktu 

tertentu. Tetapi puasa merupakan langkah langkah yang harus 

ditempuh dalam mengekang diri dari keinginan-keinginan yang 

haram dan perbuatan onar. 

Puasa mengajarkan kepada remaja untuk hidup lebih baik 

dan dengan penuh kesabaran dan kekuatan, dan ajang menahan diri 

remaja dalam melakukan perbuatan onar, atau dalam artian puasa 

                                                             
30

 Ali Hasan, Hikmah Sholat dan Hikmah Tuntunanya, (Jakarta: Raja Grapindo 

Persada,2000). 19 
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sebagai latihan untuk remaja menahan emosi, menahan diri dari 

prilaku yang tidak baik di bulan lain setelah bulan ramadhan.    

3. membaca alqur’an 

Menurut Hendri Guntur Taringan,membaca Al- Qur’an 

adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan Melalui 

bahasa tertulis.
31

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang 

berfungsi sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yang 

dapat disaksikan oleh seluruh ummat manusia.
32

 

4. Pengertian Remaja 

Kata remaja berasal dari bahasa latin “ adolescece “  yang berarti, 

tumbuh, menjadi dewasa, atau dalam perkembangan menjadi dewasa, 

biasanya dikategorikan dalam fase umur kisaran remaja awal : 12 sampai 

15 tahun, fase remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, fase remaja ahir 

kisaran 18 sampai 21 tahun.
33

 

 Namun akhir-akhir ini, istilah adolescere atau remaja telah 

digunakan secara luas untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan 

antara masa anak-anak dan dewasa, yang ditandai oleh perubahan-

perubahan fisik umum, serta perkembangan kognitif dan sosial. 

 

                                                             

31
Hendri Guntur Taringan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

angkasa, 1987), 7  
32

Umi Aghala, Mengakrabkan Anak Pada Ibadah, (Jakarta: Al-Mahira, 2014),78 
33

 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2012), 189 
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a. Perkembangan Fisik 

Remaja merupakan usia diantara usia anak-anak dan dewasa. 

Seorang remaja cendrung labil dalam menentukan sikapnya.Hal ini dapat 

disebabkan karena seorang remaja tersebut memiliki tingkat perbedaan 

diantara mereka. Perubahan fisik masa remaja meliputi dua hal, yaitu 

percepatan pertumbuhan dan proses kematangan seksual.
34

. 

Perubahan-perubahan fisik tersebut merupakan gejala primer dalam 

pertumbuhan masa remaja, yang berdampak terhadap perubahan-

perubahan psikologi. Waktu dan prose pertumbuhan fisik tidak sama bagi 

semua remaja. Banyak factor individual yang mempengaruhi jalannya 

pertumbuhan ini, sehingga baik awal maupun akhir prosesnya terjadi 

secara berbeda-beda. 

Pada awal pertumbuhan biasanya tidak terdapat banyak 

perbedaan.Tetapi kecepatan percepatan pertumbuhan seorang remaja 

menjadi sangat berbeda sesuai dengan iramanya masing-masing.Dengan 

demikian perbedaan individual remaja dalam hal pertumbuhan tampak 

dalam perbedaan awal percepatan dan cepatnya pertumbuhan. 

Meskipun berlangsung dalam batasan-batasan dan urutan tertentu 

dalam perkembangan ciri-ciri kelamin skundernya, kematangan seksual 

remaja berjalan secara individual, sehinga hanya mungkin untuk 

memberikan urutan rata-rata dan penyebarannya saja. 
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Fatimah,Psikologi Perkembangan, Perkembangan Peserta Didik.(Bandung. Pustaka 

Setia. 2006), 51 
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Masa remaja merupakan masa dimana banyak terjadi kebingungan 

dikalangan remaja.Apabila dikaitkan dengan perkembangan 

intelektualnya, masa remaja memiliki karakteristik perkembangan 

intelektual yang berbeda diantara para remaja.Karakteristik perkembangan 

intelektual remaja dapat dilihat dari kemampuan remaja berpikir deduktif 

hipotesis dan berpikir operasional dan kombinatoris. Semakin dewasa 

maka pola pikir akan menjadi lebih abstrak dan seorang akan menuju 

kepada kematangan. 

Selain perkembangan intelektual, masa remaja dalam menjalin 

aktivitasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan keagamaannya juga 

dipengaruhi oleh nilai, moral, dan sikap mereka. Istiwidayati 

mengemukakan bahwa ilmu perubahan dasar dalam moral yang harus 

dilakukan oleh remaja, sebagai berikut : 

a) Pandangan moral individu semakin lama semakin abstrak 

b) Keyakinan moral lebih terpusat kepada apa yang benar dan kurang 

pada apa yang salah, keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang 

dominan.  

c) Penilaian moral semakin menjadi kognitif. Hal ini mendorong remaja 

lebih berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral 

yang dihadapinya. 

d) Penilaian moral menjadi kurang egosentris 
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e) Penilaian moral secara psikologi menjadi lebih mahal dalam arti 

bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan 

ketegangan emosi
35

. 

Kajian remaja dalam penenelitian ini strategi tokoh masyarakat 

dalam membina remaja, sehingga remaja tersebut mampu menyesuaikan 

diri.Karena bisa jadi ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri 

menjadikan remaja seperti tidak peduli dengan lingkungannya. Penyesuai 

diri remaja dapat dilihat dari : 

1) Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan 

eksistensinya atau bisa survive dan memproleh kesejahtraan 

jasmani dan rohani dan dapat mengadakan relasi yang 

memuaskan dengan tuntunan sosial. 

2) Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai komformitas yang 

berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. 

3) Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu 

memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan 

mengorganisasikan respon sedemikian rupa sehingga mampu 

mengatasi berbagai macam konflik, kesulitan-kesulitan dan 

frustasi secara efisien. 

4) Penyesuain dapat di artikansebagai penguasaan dan 

kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya 
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adalah secara positif memiliki respon emosional yang tepat 

pada setiap stuasi
36

. 

Selanjutnya sunarto dan Agung Hartono mengemukakan terdapat 

cara penyesuian diri secara positif dan negatif. Secara positif dapat berarti: 

1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emisional. 

2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologi 

3. Tidak adanya frustasi pribadi 

4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarah diri 

5. Mampu dalam belajar  

6. Menghargai pengalaman 

7. Bersikap realistic dan objektif 

Sementara itu penyesuaian diri negatif atau yang salah terdiri atas: 

1. Reaksi bertahan  

2. Reaksi menyerang 

3. Reaksi melarikan diri 

Dari urain-uraian diatas diketahui bahwa seorang remaja senantiasa 

mudah terpengaruh oleh lingkungannya, karena masih belum mencapai 

kematangan. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan bagi mereka agar 

jalan mereka tetap pada koridor yang sesuai dengan ajaran dan ketentuan 

yang berlaku dimasyarakat. 
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b. Perkembangan Kognitif 

 Masa remaja adalah suatu periode kehidupan dimana kapasitas 

untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien 

mencapai puncaknya,Hal ini adalah karena selama periode remaja 

ini,proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan.Sistem saraf yang 

berfungsi memproses informasi berkembang dengan cepat,remaja ini juga 

terjadi reorganisasi lingkaran saraf prontal lobe berfungsi dalam aktivitas 

kognitif tingkat tinggi,seperti kemampuan merumuskan perencanaan 

strategis atau kemampuan mengambil keputusan. 

Perkembangan prontal lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan kognitif remaja,sehingga mereka mengembangkan 

kemampuan penalaraan yang memberikan suatu tingkat pertimbangan 

moral dan kesadaran sosial yang baru. Ketika kemampuan kognitif mereka 

mencapai kematangan,  kebanyakan anak remaja mulai memikirkan 

tentang apa yang diharapkan dan melakukan kritik terhadap masyarakat 

mereka, orang tua mereka, dan bahkan terhadap kekurangan diri mereka 

sendiri. 

 Kemudian,dengan kekuatan baru dalam penalaran yang 

dimilikinya,menjadikan remaja mampu membuat pertimbangan dan 

melakukan perdebatan sekitar topik-topik abstrak tentang 

manusia,kebaikan, kejahatan,kebenaran dan keadilan. 
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c. Perkembangan Pengambilan Keputusan 

 Pengambilan keputusan (decision making) merupakan salah satu 

bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari perbuatan itu disebut 

keputusan.Ini berarti bahwa dengan melihat bagaimana seseorang remaja 

mengambil suatu keputusan,maka dapat diketahui perkembangan 

pemikirannya.Remaja adalah masa dimana terjadi peningkatan 

pengambilan keputusan.Dalam hal ini mulai mengambil keputusan-

keputusan tentang masa depan,keputusan dalam memilih teman,keputusan 

tentang apakah melanjutkan kuliah setelah tamat SMU atau mencari 

kerja,keputusan untuk mengikuti les bahasa inggris atau komputer,dan 

seterusnya. 

Tidak jarang remaja terpaksa mengambil keputusan-keputusan 

yang salah karena dipengaruhi oleh orientasi masyarakat terhadap remaja 

dan kegagalannya untuk memberi remaja pilihan-pilihan yang memadai. 

Misalnya, keputusan seorang remaja yang tinggal didaerah dipusat kota 

untuk terlibat dalam perdagangan obat-obat terlarang walaupun beresiko 

tinggi mungkin bukan akibat dari kegagalan remaja untuk 

mempertimbangkan semua informasi yang relavan, tetapi mungkin 

merupakan hasil pemikiran yang mengenai hal untung-rugi dalam situasi-

situasi yang menekan yang menawarkan pilihan-pilihan yang terbatas atau 

tidak ada alternatif lain. oleh sebab itu bagaimana yang dikemukakan oleh 

Daniel keating (1990), kalau keputusan yang diambil remaja tidak disukai, 

maka kita perlu memberi mereka suatu pilihan yang lebih baik untuk 

mereka pilih. 
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d. Perkembangan Orientasi Masa Depan 

 Orientasi masa depan merupakan salah satu fenomena 

perkembangan kognitif yang terjadi pada masa remaja.sebagai individu 

yang sedang mengalami proses peralihan dari masa kanak-kanak mencapai 

kedewasaan,remaja memiliki tugas-tugas perkembangan yang mengarah 

pada persiapannya memenuhi tuntutan dan harapan peran sebagai orang 

dewasa.Oleh sebab itu remaja mulai memikirkan tentang masa depan 

mereka secara sungguh-sungguh.Remaja mulai memberikan perhatian 

yang terhadap berbagai lapangan kehidupan yang akan dijalaninya sebagai 

manusia dewasa dimasa mendatang.Diantara lapangan kehidupan dimasa 

depan yang banyak mendapat perhatian remaja adalah lapangan 

pendidikan,disamping dunia kerja dan hidup berumah tangga. 

e. Perkembangan Kognisi Sosial 

 Menurut Dacey dan kenny,yang dimaksud dengan kognisi sosial 

adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis isu-isu dalam hubungan 

interpersonal,yang berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman,serta 

berguna untuk memahami orang lain dan menentukan bagaimana 

melakukan interaksi dengan mereka. 

 Pada masa remaja muncul keterampilan-keterampilan kognitif 

baru.Menurut sejumlah ahli psikologi perkembangan, keterampilan-

keterampilan kognitif  baru yang muncul pada masa remaja ini mempunyai 

pengaruh besar terhadap perubahan kognisi sosial mereka. Perubahan-

perubahan dalam kognisi sosial ini merupakan salah satu ciri penting dari 
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perkembangan remaja.Hal ini dapat dimengerti,sebab selama masa remaja 

kemampuan untuk berpikir secara abstrak mulai muncul.Kemampuan 

berpikir abstrak ini kemudian menyatu dengan pengalaman sosial,sehingga 

pada gilirannya menghasilkan suatu perubahan besar dalam cara-cara 

remaja memahami diri mereka sendiri dan orang lain. 

 Salah satu bagian penting dari perubahan perkembangan aspek 

kognisi sosial remaja ini adalah apa yang diistilahkan oleh psikolog David 

Elkind dengan egosentrisme yakni kecenderungan remaja untuk menerima 

dunia (dan dirinya sendiri) dari perspektifnya mereka sendiri.Dalam hal 

ini,remaja mulai mengembangkan suatu gaya pemikiran egosentris,dimana 

mereka lebih memikirkan tentang dirinya sendiri dan seolah-olah 

memandang dirinya dari atas. 

Remaja mulai berpikir dan menginterprestasikan kepribadian 

dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli teori kepribadian 

berpikir dan menginterprestasikan kepribadian,dan memantau dunia sosial 

mereka dengan cara-cara yang unik. 

f. Perkembangan Penalaran Moral 

 Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja,terutama 

sebagai pedoman menemukan identitas dirinya,mengembangkan hubungan 

personal yang harmonis,dan menghindari konflik-konflik peran yang 

selalu terjadi dalam masa transisi.Ini mengindikasikan bahwa 

perkembangan penalaran moral remaja secara umum belum optimal.Hal 
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ini terbukti dengan masih banyaknya ditemui remaja yang mengalami 

dekadensi moral.Untuk itu,agaknya perlu melakukan program intervensi 

untuk meningkatkan tahap penalaran moral dikalangan remaja.Mengacu 

pada teori perkembangan penalaran moral Kohlberg.Idealnya penalaran 

moral remaja sudah mencapai tahap 5,yakni telah memiliki prinsip moral 

sendiri yang bisa sama atau berbeda dengan sistem moral 

masyarakat.Remaja yang mencapai tahap 5 perkembangan penalaran 

moralnya tidak mudah terbawa arus mengikuti apa yang dianggap baik 

atau buruk oleh masyarakat. 

g. Perkembangan Pemahaman tentang Agama 

 Seperti halnya moral,agama juga merupakan fenomena 

kognitif.Oleh sebab itu,beberapa ahli psikologi perkembangan (seperti 

seifert dan Hoffnung) menempatkan pembahasan tentang agama dalam 

kelompok bidang perkembangan kognitif.Remaja mulai mengembangkan 

pemikiran formal operasional dan mulai mengintegrasikan nilai-nilai 

agama yang telah mereka pelajari kedalam suatu sistem kepercayaan yang 

lebih rasional.Akan tetapi,dua tahap sebelumnya,sebagian besar remaja 

awal masih menyesuaikan diri dengan kepercayaan agama orang lain dan 

belum mampu menganalisis ideologi-ideologi agama lain. 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada 

penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan adanya relevansinya 
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dengan judul diatas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama 

namun beberapa dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul: 

Pertama :Skripsi yang disusun oleh Ali mahhrus ( 3197031 tahun 

2003 ) yang berjudul  “ Prof. Zakiyah darajad tentang pembinaan moral 

dal agama bagi remaja. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini 

yaitukenakalan anak-anak dan remaja merupakanpersoalan yang  sangat 

komplek dan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Maka dalam 

penanggulangannya diperlukan bermacam-macam usaha. Antara lain, yang 

terpenting adalah usaha preventif, agar kenakalan itu dapat terbendung. 

Relevansi dengan penulis sama-sama meneliti tentang prilaku 

remaja, namun penulis lebih kepada strategi pembinaannya yang dilakukan 

oleh tokoh masarakat., walaupun sama-sama membahas masalah remaja 

tapi berbeda pengolahannya.  Jadi penulis merasa penelitian penulis 

merasa unsur kebaruan penelitian penulis terpenuhi. 

Kedua : Peran Dakwah Bil Hal Orang tua terhadap Perkembangan 

kehidupan beragama Remaja Di Rt 04, Rw 10, Kel. Tangkerang Timur 

Kec. Tenayan Raya Pekenbaru. Di Tulisoleh Lisma Hariyani, Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Uin 

Suska Riau. 

Relevansinya dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti 

tentang keagamaan remaja namun beliau hanya memusatkan penelitiannya 

pada apa peran orang Tua sebagai contoh untuk ditiru anak remaja, 
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sedangkan penulis meneliti Strategi tokoh masyarakat dalam membina 

perilaku keagamaan remaja. 

C. KerangkaBerpikir 

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori.Kerangka berpikir 

merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara 

menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 

penelitian
37

.Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan 

dari satu atau beberapa teori. Didalam kerangka berpikir inilah akan 

didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasikan dalam 

kerangka teoretis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan 

serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah 

penelitian.Dari hal diatas dapat penulis rangkumkan dalam indikator 

sebagai berikut: 

Adapun indikator : 

1. Perencanaan (planning), menyangkut upaya yang dilakukan tokoh 

masyarakat untuk penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk 

mewujudkan target dan tujuan pembinaan.  

2. Pengorganisasian atau Organizing, yaitu proses yang menyangkut 

bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam 

perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat 

dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan 
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bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja 

secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. 

3. Pengarahan atau Directing, yaitu proses membimbing 

mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas 

dalam melaksanakannya, agar semua pihak tersebut dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktivitas yang tinggi. 

4. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang 

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan 

sesuai dengan target. 
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Darii indikator diatas penulis gambarkan dalam bagan sebagai berikut:  
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