
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi 

bagi perkembangan perilaku dan sikap seorang remaja. Keluarga juga 

memberikan pengaruh yang menentukan watak dan kepribadian seorang 

remaja. Dalam keluarga anak mendapat ransangan, hambatan, atau 

pengaruh-pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik 

perkembangan biologisnya maupun perkembangan jiwanya. Dalam keluarga 

anak akan mempelajari norma dan aturan dalam hidup bermasyarakat. Anak 

dilatih tidak hanya mengenal, tetapi juga menghargai dan mengikuti norma-

norma dan pedoman hidup dalam masyarakat melalui kehidupan dalam 

keluarga. Baik buruknya keluarga memberi dampak positif atau negatif pada 

perkembangan perilaku dan sikap anak menuju kedewasaan.1 

Hal ini telah dijelaskan oleh Allah swt dalam QS. An- nahl ayat 78. 
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Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”(QS 
An- nahl: 7).2 

Dari ayat diatas dapat kita pahami kunci permasalahan dan sumber 

keburukan yang bisa menimbulkan penyakit, untuk itu kita dapat meramu 

obatnya dengan cara membina dari awal tumbuhnya masyarakat, yakni 

membenahi tatanan keluarga, bila baik dan sejahtera sebuah rumah tangga, 

maka baik dan sejahtera pulalah masyarakatnya. Sebaliknya, jika sebuah 

1Sri Lestari, Psikologi Keluarga, (Jakarta: Kencana, 2012),h. 6. 
2Depertemen Agama RI, Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya, (Semarang:PT Karya 

Toha Putra,2002), h.809. 
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rumah tangga tidak lagi ditemukan kedamaian maka ini merupakan awal 

dari kehancuran generasi berikutnya.  

Keluarga yang hidupnya di kota dengan di desa tentu berbeda bila 

ditinjau dari kesibukannya, umumnya ayah dan ibu yang hidup di kota besar 

mempunyai banyak kesibukan dan masing – masing bekerja di luar rumah, 

hal ini sebagai akibat dari berbagai macam tuntutan dalam keluarga,  

sehingga orang tua dengan terpaksa mencari nafkah untuk memenuhi segala 

kebutuhan hidup.3 

Masa remaja merupakan masa yang rentan di dalam kehidupan 

individu. Masa ini merupakan masa kehidupan yang paling penting di dalam 

siklus perkembangan individu, hal tersebut dikarenakan remaja adalah masa 

yang berada diantara anak-anak dan masa dewasa. Masa remaja 

menunjukkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa 

transisi ini sering kali menghadapkan individu yang bersangkutan kepada 

situasi yang membingungkan, disatu pihak ia masih kanak-kanak, tetapi di 

lain pihak ia sudah harus bertingkah laku sebagai orang dewasa.4 

Disamping berbagai pengaruh dari peningkatan sains dan teknologi 

yang menyebabkan wawasan warga masyarakat berubah, yang membawa 

serta berbagai benturan nilai dan pola pikir maupun pola tindak yang baru 

sebagai pencerminan dari masyarakat pluralistik kultural. Berbagai masalah 

di atas dapat menimbulkan keterenggangan hubungan antar keluarga, 

terutama antar suami dan istri yang mau tidak mau mempengaruhi terhadap 

hubungan antara orang tua dan anak. Permasalahan yang dihadapi adalah 

kurang adanya kemantapan arah (sense of direction) dalam berbagai 

3Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persada,2004),h.94. 

4Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, Jakarta, RajaGrafindo 
Persada, 
2006), h. 109. 
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kehidupan keluarga dalam mewujudkan keharmonisan dalam mencapai 

kesejahteraan keluarga menuju era tinggal landas.5 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal, keharmonisan dalam 

keluarga sangat menentukan kepribadian anak. Di era modern saat ini 

nampaknya sebuah keluarga yang harmonis jarang kita jumpai. Terutama di 

kota besar atau metropolitan yang cenderung bergaya hidup individual atau 

egois. Komunikasi dalam keluarga mulai berkurang, yang menimbulkan 

kesalahpahaman, bahkan sampai terjadi “broken home”  

Keluarga yang memiliki latar belakang yang baik akan mampu 

membimbing dan mengarahkan menjadi orang yang berakhlakul karimah 

dan tercapainya cita-cita yang mereka harapkan. Demikian pula sebaliknya 

keluarga yang tidak baik atau yang tidak harmonis akan sulit untuk 

membimbing anaknya menjadi yang terbaik bagi masa depan anaknya. 

Maraknya peredaran narkoba, minuman keras, kaset-kaset VCD porno, 

pornoaksi yang setiap saat ditayangkan melalui televisi, tidak disadari hal 

ini akan menjadi penyebab merosotnya akhlak remaja. Ironisnya banyak 

orang tua yang sibuk dengan urusan sendiri, sehingga sebagian besar dari 

mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan anak anaknya.  

Keharmonisan keluarga mempunyai hubungan yang kuat terhadap 

sikap keagamaan anak, zaman yang serba sulit dan kepastian hukum yang 

tidak jelas serta pucuk pimpinan yang tidak bisa dijadikan panutan bisa 

menjadikan masyarakat berjiwa labil, khususnya para remaja yang 

cenderung berfikir pragmatis dari pada harus memikirkan jauh masa depan, 

sedangkan orang memiliki pola berfikir pendek itu bisa berbuat nekad, dan 

menyebabkan timbulnya berbagai tindak kejahatan yang kadang – kadang 

sulit untuk mencari solusinya.  

Hal tersebut diatas terjadi di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, 

Kabupaten Karimun di desa kundur banyak orang tua yang bekerja di luar 

5Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga. (Jakarta: Rineka Cipta 
2004), h.21. 
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daerah bahkan ada yang bekerja di luar negeri sehingga perhatian dari orang 

tua ke anak sedikit minim dari yang seharusnya, bahkan hal itu bisa 

mengakibatkan perceraian.  

Keluarga yang harmonis didalamnya terdapat hubungan yang akrab 

antara anggota keluarga, perhatian orang tua terhadap anak–anaknya dan 

adanya sikap saling menghargai antara anggota keluarga, orang tua akan 

selaluberusaha untuk membantu kesulitan anak. Hal ini juga akan 

berdampak pada jiwa anak untuk selalu termotivasi melakukan aktivitas–

aktivitas yang positif yang dapat meningkatkan kemampuan atau potensi 

yang dimilikinya secara optimal. 

Minimnya perhatian dari orang tua dapat berakibat pada sikap dan 

perilaku remaja yang menyimpang dari yang seharusnya. Selain itu remaja 

di sana juga mempunyai sikap keagamaan yang kurang baik. banyak remaja 

yang mengabaikan dan melanggar norma-norma agama di dalam 

kehidupannya. Hal ini dapat penulis gambarkan melalui gejala-gejala 

sebagai berikut :  

1. Masih banyak remaja yang tidak melaksanakan sholat lima waktu.  

2. Masih ada remaja yang mencuri.  

3. Masih ada remaja putri yang hamil di luar nikah.  

4. Masih ada remaja yang tidak mematuhi perintah orang tua.  

5. Masih ada remaja yang tidak bisa membaca Al-Qur’an.  

Berdasarkan fakta dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian denganjudul“PENGARUH KEHARMONISAN 

KELUARGA TERHADAP SIKAP KEAGAMAAN REMAJA DI 

DESA KUNDUR KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN 

KARIMUN. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahfahaman tentang istilah yang digunakan 

dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah 

tersebut, antara lain:  
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1. Pengaruh  

Pengaruh: “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang..6 

Maksud pengaruh dalam penelitian ini adalah daya atau kekuatan oleh 

suatu variable terhadap variable lainnya, yaitu variabel (X) keharmonisan 

keluarga mempengaruhi variable (Y) sikap keagamaan remaja. 

2. Keharmonisan Keluarga 

Keharmonisan berasal dari kata harmonis, yang diartikan selaras, 

serasi.7 Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis 

yang berati serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah kedaan 

selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan 

dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal 

tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga 

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah 

atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi 

instrumental mendasar dan fungsi ekspresif keluarga bagi para 

anggotanya yang berada dalam satu jaringan.8 Dalam penelitian. ini 

diartikann orang tua yang mempunyai anak remaja yang terindikasi 

keluarganya kurang harmonis yang berada di Desa Kundur Kecamatan 

Kundur Barat Kabupaten Karimun. 

Jadi yang dimaksud keharmonisan keluarga dalam penelitian ini 

adalah suasana selaras, serasi yang ditandai dengan adanya persetujuan 

dan kerjasama yang baik antara suami-istri, ayah, ibu dan orang tua-anak. 

Dan indikator yang digunakan  meliputi suasana dalam keluarga, saling 

memberi perhatian, adanya komunikasi, dan saling menghargai antar 

anggota keluarga. 

 

6Tim Pustaka Agung, Kamus Ilmiah Populer,(Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 1994). 
h.1031. 

7Poerwardaminta.Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta, Balai Pustaka, 1983). Hlm 387. 
8 Sri Lestari. Op.Cit,h.23. 
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3. Sikap Keagamaan  

Sikap keagamaan adalah penilaian positif atau negatif individu 

terhadap agama yang merupakan kombinasi dari reaksi kognitif, afektif 

dan konatif. Sikap keagamaan yang dimaksud disini adalah 

melaksanakan sholat, mengaji, mematuhi perintah orang tua, dan 

mematuhi norma-norma agama yang ada di masyarakat. Dalam interaksi 

sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara individu yang satu 

dengan individu yang lain yang akan mempengaruhi pola perilaku 

individu itu sebagai anggota masyarakat.9 

4. Remaja  

Remaja adalah suatu masa transisi dari masa kanak-kanak menuju 

suatu masa kedewasaan yang mempunyai batasan umur 12 - 18 tahun. 

Dalam masa ini, remaja berkembang kearah kematangan seksual, 

memantapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga dan 

menghadapi tugas sebagai individu yang mandiri.10 

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud oleh peneliti sikap 

keagamaan dalam penelitian ini adalah Sikap keagamaan yang dimaksud 

disini adalah melaksanakan sholat, mengaji, mematuhi perintah orang 

tua, dan mematuhi norma norma agama yang ada di masyarakat. Dan 

indikator yang digunakan meliputi percaya ikut-ikutan, percaya dengan 

kesadaran, kebimbangan beragama.  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Tidak ada keharmonisan keluarga berpengaruhpada sikap keagamaan 

remaja di desa Kundur Kabupaten Karimun. 

b. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan prilaku  remaja salah 

satunya minum-minuman keras, mencuri dll. 

9Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2002), h. 97. 
10ZakiahDarajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta:PT Bulan Bintan,2005), h. 85. 
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c. Banyaknya remaja di desa Kundur Kecamtan Kundur Barat  yang 

melanggar perintah agama,tidak melaksanakan shalat, tidak mau 

mengaji, melawan kepada orang tua,dll 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas begitu luas, maka penulis membatasi 

permasalahan tersebut yaitu pengaruh keharmonisan keluarga terhadap 

sikap keagamaan pada remaja di Desa Kundur Kabupaten karimun. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang masalah yang 

penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan, yaitu: Apakah terdapat  pengaruh antara keharmonisan 

keluarga dengan sikap keagamaan remaja di Desa Kundur Kabupaten 

Karimun? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh antara keharmonisan 

keluargaterhadap sikap keagamaan pada remaja di desa Kundur 

Kabupaten Karimun. 

2. Kegunaan Penelitian ini adalah : 

a) Untuk memberikan informasi bagi orang tua tentang pentingnya 

keharmonisan keluarga terhadap sikap dan perilaku remaja dalam 

keagamaan.  

b) Untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada 

fakultas dakwah dalam jurusan Bimbingan Konseling Islam.  

c) Untuk menambah referensi ilmiah dalam ilmu Bimbingan Konseling 

Islam. 

E. Sistematika Penelitian 

Laporan penelitian ini disusun secara sistematis dan sistematika 

penulisan sebagai berkut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan kajian teori mengenai 

keharmonisan keluarga dan sikap beragama remaja, kajian 

terdahulu, definisi konsepsional variable dan operasional variable 

dan hipotesis 

BAB III: METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan dijelaskan jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, uji validitas serta teknik analisis data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

   Merupakan gambaran umum tentang keadaan geografis, 

keadaan demografis wilayah Desa Kundur Kecamatan Kundur 

Barat Kabupaten Karimun 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

   Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 


