
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Keluarga 

1) Pengertian Keluarga 

Keluarga menurut Ahmadi merupakan kelompok primer yang paling 

penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang 

terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana 

hubungan tersebut sedikit banyak belangsung lama untuk menciptakan dan 

membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni 

merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak 

yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, 

dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.11 

Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial 

yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, 

dan proses proses reproduksi.12 

Menurut DepkesRI keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat 

yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan 

tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan 

salingketergantungan.13 

Dari beberapa pengertian tentang keluarga diatas dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok kecil yang 

terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat dengan hubungan darah 

ataupun tidak, perkawinan ataupun adopsi yang bertempat tinggal dalam 

satu rumah saling berinteraksi satu sama lain memiliki ikatan emosional 

dan juga memiliki tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya 

11Djamarah, Op.Cit, h.14 
12Sri Lestari. Op.Cit, h. 23. 
13Depkes RI, “Definisi Keluarga” http://www.wikipedia.org/wiki/matrilineal.htm.1998. 

diakses pada hasi sabtu 12 November 2016 pukul 15:34 WIB. 
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2) Pengertian Keharmonisan Keluarga 

Keharmonisan keluarga berasal dari dua suku kata,yaitu 

keharmonisan dan keluarga. Keharmonisan berasal dari kata harmonis 

yang berarti hal (keadaan) selaras atau serasi,keselarasan,keserasian.17 

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah suasana 

selaras, serasi yang ditandai dengan adanya persetujuan dan kerjasama 

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

suasana dalam keluarga, saling memberi perhatian, adanya komunikasi, 

dan saling menghargai antar anggota keluarga.18 

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun 

berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong 

menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga 

dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang 

lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang 

dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.19 

Menurut Hawari keharmonisan dalam keluarga akan terwujud 

apabila unsur-unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan 

sebagaimana mestinya, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama 

kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu 

akan diciptakan. Pada gilirannya, kesejahteraan dan kebahagian dalam 

keluarga akan mudah tercapai.20 

Islam mengenal keluarga harmonis dengan istilah keluarga 

sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi hidup spiritual dam meterial secara lengkap dan seimbang 

yang diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungan 

17Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 390. 

18Rizky Widayati. “Hubungan keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja”. Jurnal 
Universitas Brawijaya: Surabaya 2010.diakses pada hari kamis 23 maret 2016 pukul 16:33 

19Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h 11.. 
20 Dadang Hawari, Al-quran ilmu jiwa dan kesehatan jiwa,(Yogyakarta:Dana Bhakti Prima 

Yasa,1997),h.286. 
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dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.21 

Namun dalam penelitian ini penulis fokuskan pada keluarga 

yang mempunyai anak remaja. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan 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.yang meliputi suasana dalam keluarga, saling memberi 

perhatian, adanya komunikasi, dan saling menghargai antar anggota 

keluarga. 

Karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, 

pertumbuhan yang menyenangkan, dan orang–orang tercinta sehingga 

Allah Swt mewariskan bumi seisinya.  

Tata aturan rumah tangga dalam Islam merupakan aturan yang amat 

kokoh karena didukung oleh tata aturan yang amat kokoh pilar – pilarnya, 

dan islam menaungi aturan tersebut dengan pagar pembatas yang dinamai 

takafu’ (sederajat, serasi ). Artinya, antara suami istri harus sederajad, 

sesuai, paling tidak mendekati dari segi usia, tingkat sosial, budaya dan 

ekonomi. Ketika beberapa aspek tersebut dapat disejajarkan, maka 

diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan 

keharmonisan rumah tangga.  

3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga 

a) Komunikasi interpersonal  

Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena menurut Hurlock 

komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan 

pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang 

lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinanbesar dapat 

21 Ibid, h.35. 
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menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya 

konflik.22 

b) Tingkat ekonomi keluarga.  

Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. 

Semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya 

stabilitas dan kebahagian keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya 

tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya 

keluarga. Tingkat ekonomi hanya berpengaruh trerhadap kebahagian 

keluarga apabila berada pada taraf yang sangat rendah sehingga 

kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi dan inilah nantinya yang akan 

menimbulkan konflik dalam keluarga.  

c) Sikap orangtua  

Sikap orangtua juga berpengaruh terhadap keharmonisan 

keluarga terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua 

dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga 

menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan 

untuk mengeluarkan pendapatnya, semua keputusan ada ditangan 

orangtuanya sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai 

peran dan merasa kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta 

memandang orangtuanya tidak bijaksana. Orangtua yang 

permisifcenderung mendidik anak terlalu bebas dan tidak terkontrol 

karena apa yang dilakukan anak tidak pernah mendapat bimbingan dari 

orangtua. 

Kedua sikap tersebut cenderung memberikan peluang yang 

besar untuk menjadikan anak berperilaku menyimpang, sedangkan 

orangtua yang bersikap demokratis dapat menjadi pendorong 

perkembangan anak kearah yang lebih positif.  

 

 

22Sri Lestari,Op.Cit, h. 108 
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d) Ukuran keluarga  

Jumlah anak dalam satu keluarga cara orangtua mengontrol 

perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan efektif 

orangtua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anaknya secara 

demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan orangtua. 

4)  Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga.  

Enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia 

adalah23: 

a) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.  

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya 

kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena 

dalam agama terdapat nilai– nilai moral dan etika dalam kehidupan. 

Berdasarkan beberapa penelitian ditemikan bahwa keluarga 

yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa 

nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan 

percecokan dalam keluarga. Dengan suasana yang seperti ini, maka 

anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak 

akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanyya.  

b) Mempunyai waktu bersama keluarga.  

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk 

bersama keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, 

menemani anak bermain dan mendengarkan masalah atau keluhan- 

keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan 

diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah.  

c) Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga.  

Interaksi dalam keluarga merupakan dasar bagi terciptanyya 

keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orang 

tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa 

aman dan ketenangan bagi anak. Interaksi yang baik dalam keluarga 

23Dadang Hawari, Op.Cit, h.128 

 
 

                                                           



14 
 

juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan 

yang dihadapi di luar rumah.  

Dalam hal ini selain berperan sebagai orang tua, ibu dan ayah 

juga harus berteman sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka 

dalam menyampaikan permasalahannya24.  

d) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. 

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan 

tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi 

dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak 

dalam lingkungan yang lebih luas. 

e) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.  

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan 

keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang 

minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam 

keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan 

masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari 

setiap permasalahan.  

f) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.  

Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga 

juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu 

keluarga juga memiliki hubungan yang erat maka antar anggota 

keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan 

kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat 

diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar 

anggota keluarga dan saling menghargai.  

Keenam aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat kaitannya 

dengan yang lainnya. Proses kebahagiaan dalam rumah tangga sangat 

ditentukan dari berfungsi tidaknya enam aspek di atas. Untuk menciptakan 

24Ibid, h.12 
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keluarga harmonis peran dan fungsi orang tua sangat menentukan, 

keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis. 

5) Ciri-Ciri Keluarga Harmonis 

Untuk merumuskan bagaimana ciri-ciri keluarga harmonis, menurut 

meichiati dalam rizky diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut: 25 

a) Suasana dalam keluarga  

Suasana memiliki arti “keadaan, iklim, suhu”. Yang dimaksud 

di sini adalah suasana rumah yang ramah dan gaduh, atau suasana 

tegang karena orang tua selalu berselisih pendapat antara satu dengan 

yang lain. Jadi suasana dalam keluarga sangat berhubungan dengan 

sikap remaja, karena waktu yang dihabiskan remaja lebih banyak 

dirumah daripada di sekolah. 

b) Saling memberi perhatian 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perhatian 

berarti hal yang memperhatikan, apa yang diperhatikan.26 Yang 

dimaksud adalah perhatian keluarga dalam mengontrol perkembangan 

anak dalam kegiatan sehari-hari, memberi semangat anak dalam 

berprilaku, dan mencegah anak dari pergaulan bebas dan tak terkendali.  

c) Adanya komunikasi 

Komunikasi memiliki arti “perhubungan; pengkabaran; 

hubungan timbal balik antara sesama manusia”. Keharmonisan keluarga 

tidak hanya dilihat dari sisi materi saja, namun bisa juga dilihat dari 

hubungan atau komunikasi antara anggota keluarga satu sama lain. 

Anak yang biasa ditinggal oleh keluarganya terutama orang tua dan 

jarang berkomunikasi itu menyebabkan tidak adanya kebutuhan 

hubungan dengan yang lain. Lebih-lebih bila anak harus sering 

ditinggal, sehingga terpaksa dipelihara atau dittipkan kepada orang lain, 

maka tidak ada komunikasi antara keduanya padahal komunikasi sangat 

25 Risky widayati Op.Cit, h.3 
26 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.754 
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penting dalam keluar, karena dengan komunikasi orang tua dapat 

mengetahui bagaimana perkembangan remaja.27 

d) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga  

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat 

bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan 

mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak 

dengan lingkungan yang lebih luas. 

4. Remaja 

a. Pengertian Remaja 

Remaja adalah periode transisi antara masa kanak-kanak kedewasa 

atau usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukan tingkah laku 

tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan 

sebagainya.28 Remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-

kanak berakhir ditandai oleh pertumbuhan cepat.  

Menurut WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih 

bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, 

yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap 

definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:  

a) Individu berkembang dari pertama kali ia menunjukan tanda-tanda 

seksuel sekundernya saat ia mencapai kematangan seksual. 

b) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa.  

c) Terjadi perubahan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh 

kepada keadan yang relativ lebih mandiri.29 

Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan dalam 

itu membawa akibat yang sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta 

kepribadian remaja. Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa yang 

paling mengesankan dan indah dalam perkembangan manusia, karena 

masa tersebut penuh dengan tantangan, gejolak emosi dan perubahan 

27 Ibid, h.20 
28Sarlito W Sarwono, Op. Cit,h. 2.  
29 Ibid, h.2 
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jasmani, psikologi dan sosial. Di mana masa remaja juga merupakan masa 

yang penuh dengan konflik baik dengan dirinya sendiri maupun dengan 

yang lainnya.30 

Dalam perkembangan pribadi seseorang maka remaja mempunyai 

arti yang khusus, namun begitu masa remaja mempunyai tempat yang 

tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Secara jelas 

masa anak dapat dibedakan dari masa dewasa dan masa tua. Seorang anak 

masih belum selesai perkembangannya, orang dewasa dapat dianggap 

sudah berkembang penuh ketika ia sudah menguasai sepenuhnya fungsi-

fungsi fisik dan psikisnya.31  

Sebenaranya masa remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh 

oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Atau dapat dikatakan 

bahwa masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum 

mencapai masa dewasa.32 Remaja menurut Mappiare, berlangsung antara 

umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 

dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah 

remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah 

remaja akhir.33  

Pada usia ini, umumnya anak sedang duduk di bangku sekolah 

menengah dan sebagian kecil sudah ada yang masuk di Perguruan Tinggi. 

Tugas-tugas perkembangan fase remaja ini amat berkaitan dengan 

perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan 

mencapai fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan baik, diperlukan 

kemampuan kreatif remaja. Kemampuan kreatif ini banyak diwarnai oleh 

perkembangan kognitifnya.  

30Sri lestari Op.Cit, h. 108 
31 F.J. Monks, A.M.P. Knoers dan Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan: 

Pengantar dalam berbagai bagiannya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h.258. 
32 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.69. 
33 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.71 -72. 
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Masa remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri, oleh 

Erickson disebut dengan identitas ego (ego identity). Ini terjadi karena 

masa remaja merupakan peralihan antra masa kehidupan anak-anak dan 

masa kehidupan orang dewasa.34Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah 

bukan anak-anak lagi melainkan seperti sudah orang dewasa, tetapi jika 

mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata belum dapat 

menunjukan sikap dewasa. 

b. Perkembangan Agama Pada Remaja 

Perkembangan adalah perubahan yang menunjukkan cara 

organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Perkembangan mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejalagajala 

psikologis yang tampak.35 Perkembangan pada remaja pun menunukkan 

sifat-sifat yang khas yang membedakannya dengan bayi, anak-anak, dan 

orang dewasa. Adapun sikap khas mereka sebagai berikut:  

a) Kegelisahan  

Rasa kegelisahan ini muncul akibat banyaknya pemikiran 

pemikiran idealis, angan-angan, serta keinginan yang hendak dicpai di 

masa depan. Padahal pada dasarnya pada fase ini remaja belum 

memiliki kemampuan untuk mewujudkannya.  

b) Pertentangan  

Pada fase ini remaja sedang giat-giatnya mencari jati diri mereka. 

Remaja dihadapkan pada pilihan antara keinginan untuk mandiri atau 

melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orag tua. 

dengan perasaan masih belum mampu untuk mandiri. Hal ini menjadi 

pertentangan batin yang dialami oleh remaja. 

c. Keinginan mencoba segala sesuatu  

Pada dasarnya, remaja memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, 

oleh karena itu, pada masa ini remaja akan selalu mencoba hal-hal baru 

34Ibid, h.10 
35 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (perkembangan Peserta didik, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2006),h. 44. 
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yang belum pernah dialaminya.36 Remaja akan terus mengeksplorasi 

apa saja yang ingin diketahuinya, walaupun terkadang hal ini bisa 

mengarahkan ke hal-hal negatif seperti contoh mulai mencoba merokok 

dan lain sebagainnya.  

Perkembangan pada diri remaja mencakup banyak aspek, mulai 

dari sosial, intelektual, moral, emosional, spiritual, serta religi. Karena 

masa perkembangan ini begitu penting bagi remaja maka perlu adanya 

pembinaan yang serius agar nantinya dalam masa yang memang masih 

diliputi rasa keragu-raguan, kegelisahan, dan lain sebagainya remaja bisa 

menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan tidak terjerumus 

kedalam hal-hal yang tidak diinginkan. 

d. Kesadaran Beragama Pada Remaja 

Selaras dengan jiwa remaja yang berada dalam masa transisi dari 

masa kanak-kanak menuju kedewasaan, maka kesadaran beragama pada 

masa remaja berada dalam keadaan peralihan dari kehidupan beragama 

anak-anak menuju kemantapan beragama. Di samping keadaan jiwanya 

yang labil dan mengalami kegoncangan, daya pemikiran abstrak, logik dan 

kritik mulai berkembang. Emosinya semakin berkembang, motivasinya 

mulai otonom dan tidak dikendalikan oleh dorongan biologis semata.  

Keadaan jiwa remaja yang demikian itu nampak pula dalam 

kehidupan agama yang mudah goyah, timbul kebimbangan, kerisauan, dan 

konflik batin. Disamping itu remaja mulai menemukan pengalaman dan 

penghayatan ke-Tuhanan yang bersifat individual dan sukar digambarkan 

kepada oranglain seperti dalam pertobatan. Keimanannya mulai otonom, 

hubungan dengan Tuhan makin disertai kesadaran dan kegiatannya dalam 

bermasyarakat makin diwarnai oleh rasa keagamaan.  

 

36M Ali dan Asroti, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2005), h. 9 
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Adapun ciri-ciri kesadaran beragama pada remaja adalah sebagai 

berikut: 37 

a) Pengalaman Ke-Tuhanannya makin bersifat individual 

Remaja semakin mengenal dirinya. Ia menemukan “diri”nya bukan 

hanya sekedar bahan jasmaniah, tetapi merupakan suatu kehidupan 

psikologis rohaniah berupa “pribadi”. Penghayatan dalam proses 

penemuan diri ini dinamkan dengan istilah “individuasi”, yaitu adanya 

garis pemisah yang tegas antara diri sendiri dan bukan diri sendiri, antara 

aku dan bukan aku, antara subjek dan dunia sekitar. Selama proses 

penemuan diri sendiri sebagai seseatu yang berdiri sendiri ini akan 

menimbulkan rasa kesepian dan rasa terpisah dari pribadi lainnya.  

Dalam rasa kesendiriannya ini remaja membutuhkan kawan sejati 

untuk menerima berbagai macam keluhannya, melindungi, membimbing, 

serta memberikan petunjuk jalan yang bisa mengembangkan 

kepribadiannya. Namun, setelah melakukan pencarian kepada makhluk 

dan berfikir secara filosofis selalu saja tidak bisa memenuhi kebutuhan 

tersebut bahkan menambah intensitas kelabilan remaja tersebut. Dalam 

keadaan labil yang menekan ini menyebabkan remaja mencari 

ketentraman dan pegangan hidup.  

Akhirnya keadaan membawanya berpaling kepada Tuhan sebagai 

satu-satunya pegangan hidup dan penunjuk jalan dalam goncangan 

psikologi yang dialaminya. Dengan berpaling kepada Tuhan remaja 

merasa bahwa segala yang dia butuhkan ada pada-Nya. Kemudian 

perasaan ini akan menjadi keimanan kepada Tuhan. Ketika remaja telah 

menemukan Tuhan-nya maka remaja akan memiliki rasa percaya diri 

untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang datang dari dunia 

luar.  

 

 

37 Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila, (Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2005),h. 43 
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b) Keimanannya makin menuju realitas yang sebenarnya  

Gambaran tentang dunia pada masa remaja menjadi lebih luas dan 

lebih kaya, karena tidak saja meliputi realitas yang fisik, tetapi mulai 

melebar ke dunia dalam yang psikis dan rohaniah. Dia mulai mengerti 

bahwa dunia rohaniah memiliki hukum sendiri dan berbeda dengan dunia 

fisik yang memilki dimensi ruang. Ia mulai mengerti pengertian untuk 

menangkap serta memahami dunia rohaniah.  

Mulai bisa menghayati tentang agama dan kehidupan beragama 

serta mulai bisa melihat adanya bermacam-macam filsafat dan pandangan 

hidup. Dengan berkembangnya kemampuan berpikir abstrak yang dimiliki 

oleh remaja, hal ini menyebabkan remaja mulai bisa memahami dan 

menerima ajaran agama yang bersifat gaib, abstrak, rohaniah, seperti 

surga, neraka, kehidupan alam kubur, malaikat, setan dan lain sebagainya.  

Penggambaran Tuhan dan sifat-sifat-Nya pun yang awalnya 

bersifat anthropomorpik perlahan berubah sesuai dengan realitas. Pada 

masa ini remaja mulai memiliki rasa penghayatan mendalam tentang 

Tuhan dan ketuhanan, meskipun hanya remaja beriman yang bisa 

melakukannya.  

c) Peribadatan mulai disertai dengan penghayatan yang tulus  

Perpecahan dan kegoncangan kepribadian yang dialami remaja 

terlihat pula dalam lapangan peribadatan. Ibadahnya sering bergantiganti 

ditentukan oleh sikap terhadap dunia dalamnya sendiri. Remaja bisa 

terlihat paling beragama dengan melakukan ibadah yang mempeng bahkan 

terkadang terkesan berlabihan, namun terkadang bisa menjadi apatis 

terhadap peribadata-peribadatan tersebut.  

Disamping keinginan kuat untuk beribadah, terlihat pula keinginan 

untuk mengalami bermacam-macam hal termasuk pengalaman keagamaan. 

Pada masa ini remaja mulai mendidik diri sendiri. Ia berusaha 

mendisiplinkan diri sesuai dengan norma dan ajaran yang dihayatinya 

sebagai ikatan dari dalam pribadinya, karena norma itu telah diakui dan 

dirasakan sebagai milik dan bagian dari pribadinya. 
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e. Sikap Remaja Dalam Beragama 

Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan dapat 

dikatakan sangat bergantung pada kebiasaan masa kecil dan lingkungan 

agama yang mempengaruhi besar-kecil minat mereka terhadap masalah 

keagamaan. Zakiyah Darajat membagi sikap remaja terhadap keagamaan 

sebagai berikut:38  

a. Percaya turut-turutan  

Kebanyakan remaja yang mempunyai jiwa religius kuat adalah 

mereka yang terdidik di lingkungan agamis, ibu-bapaknya orang 

beragama, teman-teman dan masyarakat sekelilingnya rajin beribadah. 

Oleh karena itu, mereka pun ikut dan percaya dan melaksanakan ibadah 

dan ajaran-ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan dimana 

ia hidup. Kepercayaan seperti inilah yang dinamakan kepercayaan 

turut-turutan. Masa ini biasanya berlangsung singkat antara umur 13-16 

tahun, setelah itu akan terjadi perkembangan kearah jiwa yang lebih 

kritis dan lebih sadar. 

b. Percaya dengan kesadaran  

Kesadaran beragama pada masa remaja akan dimulai ketika ia 

cenderung meninjau ulang caranya beragama pas waktu ia masih kecil. 

Kepercayaan yang tanpa ada landasan penghayatan yang dialaminya 

pada masa kecil dulu tidak memuaskan lagi. Pada masa ini remaja 

sudah memunculkan kepribadian kritisnya, dimana ia beragama tidak 

mau hanya ikut-ikutan saja. Sikap seperti ini biasanya muncul pada 

remaja yang berumur 17 atau 18 tahun.  

c. Kebimbangan beragama  

Kebimbangan ini muncul ketika remaja sadar bahwa ajaran 

agama yang pernah diterimanya masa kecil tanpa disertai adanya kritik 

dan penghayatan. Kesadaran ini muncul dan berhubungan erat dengan 

pertumbuhan kecerdasan yang dialaminya. Biasanya, kebimbangan ini 

muncul ketika remaja telah mencapai kematangannya, sehingga mereka 

38 Zakiyah Daradjat, Op.Cit, h. 108 
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mampu mengkritik, menerima, ataupun menolak apa saja yang 

diajarkan atau didoktrinkan kepadanya. Pada masa terakhir remaja ini 

keyakinan keagamaan lebih dikuasai oleh pikiran. Karena pikiran yang 

menguasai remaja cenderung meneliti dan mengkritik kembali apa-apa 

saja yang telah diterimanya. 

d. Tidak percaya kepada Tuhan/ cenderung ateis 

Salah satu yang mungkin terjadi pada perkembangan keagamaan 

pada remaja masa akhir adalah pengingkarannya terhadap Tuhan, 

bahkan lebih ekstrim mengingkari atau tidak meyakini adanya Tuhan. 

Hal ini disebabkan karena protes ketidakpuasan terhadap Tuhan. Proses 

yang membawa seorang kepada anti-Tuhan bukanlah suatu proses 

sederhana, melainkan ia merupakan proses perubahan kepribadian yang 

di dalamnya ikut bekerja berbagai faktor. Seperti pengalaman pahit 

masa kecil, peristiwa-peristiwa yang dialaminya, kebudayaan serta 

filsafat yang ada dilingkungannya dan lain sebagainya. 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa 

atau mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian 

terdahulu, yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi Fuji Asmini2013 Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi UIN 

SUSKA RIAU Dengan judul “Keharmonisan Keluarga dan Kenakalan 

Remaja di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir”. Dalam 

penelitian ini melihat hubungan keharmonisan keluarga terhadap 

kenakalan remaja yang ada di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah 

Hilir.39 Dan metode analis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan koefisien korelasi, hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga berhubungan terhadap 

kenakalan remaja. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah 

melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara keharmonisan 

39Fuji Asmini, “Keharmonisan Keluarga dan Kenakalan Remaja di Desa Rambah Muda 
Kecamatan Rambah Hilir”, Skripsi, (Pekanbaru: Perpustakaan UIN Suska Riau, 2016).. 
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keluarga terhadap sikap keagamaan remaja di Desa Kundur Kecamatan 

Kundur Barat. 

2. Skripsi Meli Susanti 2015 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam UIN SUSKA RIAU. Dengan judul “Pengaruh 

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Beragama Pada Remaja di RW VIII 

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.40 Dan metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik regresi linier sederhana dan koefisien korelasi product moment. 

Dalam penelitian ini melihat bagaimana pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap pembentukan sikap beragama pada remaja. Sedangkan pada 

penelitian yang penulis lakukan adalahmelihat apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan antara keharmonisan keluarga terhadap sikap keagamaan 

remaja di Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari adalah 

pengaruh keharmonisan keluarga terhadap sikapkeagamaan remaja. Dengan 

kerangka teoritis diatas penulis melanjutkan ke konsep operasional.Dalam 

konsep operasional didapatkan indikator-indikator sebagai tolak ukur dalam 

penelitian dilapangan. Konsep adalah penggambaran secara tepat fenomena 

yang hendak diteliti yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak  kejadian, keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial .41 

1. Definisi Konsepsional 

Agar konsep tersebut dapat diteliti  secara empiris, maka harus 

dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel, adapun variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) adalah 

variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel 

40 Meli Susanti, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Beragama Pada Remaja 
di RW VIII Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, Skripsi, (Pekanbaru: 
Perpustakaan UIN Suska Riau, 2016). 

41Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Skirpsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Kencana, 2011),h. 97 

 
 

                                                           



25 
 

lainnya, variabel bebas dalam penelitian ini adalah 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.yang meliputi suasana dalam keluarga, saling memberi 

perhatian, adanya komunikasi, dan saling menghargai antar anggota 

keluarga. Untuk mengetahui keharmonisan keluarga (X) penulis 

mengadopsi teori dalam rizky yang menjadi indikator dari keharmonisan 

keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Suasana dalam keluarga 

suasana rumah yang ramah dan gaduh, atau suasana tegang karena 

orang tua selalu berselisih pendapat antara satu dengan yang lain. 

b. Saling memberi perhatian 

Perhatian keluarga dalam mengontrol perkembangan anak dalam 

kegiatan sehari-hari, memberi semangat anak dalam berprilaku, dan 

mencegah anak dari pergaulan bebas dan tak terkendali 

c. Adanya komunikasi 

Keharmonisan keluarga tidak hanya dilihat dari sisi materi saja, 

namun bisa juga dilihat dari hubungan atau komunikasi antara anggota 

keluarga satu sama lain 

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga 

keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan 

ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan 

yang lebih luas.. 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang diduga sebagai akibat 

atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya, variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah sikap keagamaan remaja, Sikap keagamaan 

remaja adalah penilaian positif atau negatif individu terhadap agama yang 

merupakan kombinasi dari reaksi kognitif, afektif dan konatif, sikap 

keagamaan remaja yang meliputi percaya ikut-ikutan, percaya dengan 

kesadaran, kebimbangan beragama dan atheis. Dimana indikator sikap 

agama sebagai berikut: 
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a. Percaya ikut-ikutan 

Kebanyakan remaja yang mempunyai jiwa religius kuat adalah 

mereka yang terdidik di lingkungan agamis, ibu-bapaknya orang 

beragama, teman-teman dan masyarakat sekelilingnya rajin beribadah. 

Oleh karena itu, mereka pun ikut dan percaya dan melaksanakan ibadah 

dan ajaran-ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan dimana 

ia hidup. 

b. Percaya dengan kesadaran 

Kesadaran beragama pada masa remaja akan dimulai ketika ia 

cenderung meninjau ulang caranya beragama waktu ia masih kecil 

c. Kebimbangan dalam beragama 

Kebimbangan ini muncul ketika remaja sadar bahwa ajaran agama 

yang pernah diterimanya masa kecil tanpa disertai adanya kritik dan 

penghayatan. 

d. Tidak percaya atau cenderung ateis 

Salah satu yang mungkin terjadi pada perkembangan keagamaan 

pada remaja masa akhir adalah pengingkarannya terhadap Tuhan, 

bahkan lebih ekstrim mengingkari atau tidak meyakini adanya Tuhan 

2. Operasionalisasi Variabel 

Operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) Operaisonal variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah keharmonisan keluarga (X). menurut meichati dalam 

rizky menyebutkan  ciri-ciri keluarga yang  harmonis sebagai berikut:42 

a. Suasana dalam keluarga 

• Suasana rumah yang nyaman dan tentram yang meliputi 

keluarga jarang bertengkar, merasa nyaman dirumah.. 

• Selalu berkumpul bersama keluarga yakni orang tua bisa 

membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga 

 

42 Rizky Widayati. Op. Cit..h. 3 
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b. Saling memberi perhatian 

• Perhatian orang tua kepada anak meliputi orang tua 

memperhatikan kebutuhan anaknya, dan memberikan teguran 

jika anaknya berbuat salah 

• Perhatian anak kepada orang tua meliputi anak membantu 

pekerjaan rumah, anak mendengarkan nasehat orang tua 

c. Adanya komunikasi 

• Komunikasi antara orang tua dan anak di dalam keluarga 

meliputi seringnya orang tua mengajak anak berdiskusi, dan 

orang tua mengajak anak menghabiskan waktu bersama. 

• Keterbukaan dengan keluarga yang meliputi saling 

mengingatkan antar anggota keluarga, dan saling bertukar 

fikiran antar anggota keluarga 

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga 

• Mampu menyampaikan pendapat kepada keluarga yang meliputi 

orang tua menghargai pendapat anaknya, orang tua selalu 

menghargai usaha yang dilakukan anaknya 

• Mampu memahami pendapat anggota keluarga yang meliputi 
anak menuruti kata-kata orangtua dan orang tua memberi kebebasan 

kepada anaknya. 

Operaisonal variabel yang di gunakan dalam penelitian Sikap 

Keagamaan Remaja (Y). Zakiyah Darajat membagi sikap remaja terhadap 

keagamaan sebagai berikut:43 

a. Percaya ikut-ikutan 

• Beribadah hanya karena ikut orang tua yakni tanpa 

memikirkan pahala, bersedakah karena di suruh orang tua. 

• Ikut teman sebaya dan lingkungan yang meliputi pergi 

kemasjid hanya pada hari besar islam 

b. Percaya dengan kesadaran 

43 Zakiyah Darajat, Op. Cit..h. 85-89 
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• Pengalaman ketuhanan makin bersifat individual (tidak lagi 

ikut-ikutan) yang meliputi dengan shalat membuat jiwa 

tentram, suka membantu orang yang sedang susah 

• Beribadah mulai disertai dengan penghayatan yang tulus yang 

meliputi percaya laki-laki wajib shalat di masjid, bersedekah 

dengan ikhlas, dan saling menghormati sesame umat. 

c. Kebimbangan dalam beragama 

• Keraguan disebabkan goncangan jiwa yang meliputi masalah 

yang tidak bisa diselesaikan, bimbang menolong orang yang 

kesulitan 

• kontradiksi apa yang di pelajari dan apa yang di lihat yang 

meliputi hanya dengan bersyukur rezeki bisa bertambah, 

agama islam merupakan agama yang damai 

d. Tidak percaya atau cenderung  ateis 

• Mengingkari adanya wujud tuhan, yakni mengingkari adanya 

azab dari tuhan dan mengingkari bahwa setiap amalan selalu di 

lihat oleh tuhan 

• mempunyai keyakinan lain seperti percaya hal yang mistis. 

 untuk lebih jelasnya tentang konsep operasional variabel dalam 

penelitian ini lihat tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Operasional Variabel 

No 
Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1. Keharmonisan 
Dalam Keluarga 

(X) 

1. Suasana dalam 
keluarga 

1. Suasana rumah yang nyaman 

dan tentram yang meliputi 

keluarga jarang bertengkar, 

merasa nyaman dirumah.. 

2. Selalu berkumpul bersama 

keluarga yakni orang tua bisa 

membagi waktu antara 

Interval 
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pekerjaan dengan keluarga 

2. Saling memberi 
perhatian 

1. Pengalaman ketuhanan makin 

bersifat individual (tidak lagi 

ikut-ikutan) yang meliputi 

dengan shalat membuat jiwa 

tentram, suka membantu orang 

yang sedang susah 

2. Beribadah mulai disertai dengan 

penghayatan yang tulus yang 

meliputi percaya laki-laki wajib 

shalat di masjid, bersedekah 

dengan ikhlas, dan saling 

menghormati sesame umat 

Interval 

3. Adanya 
komunikasi 

1. Komunikasi antara orang tua 

dan anak di dalam keluarga 

meliputi seringnya orang tua 

mengajak anak berdiskusi, dan 

orang tua mengajak anak 

menghabiskan waktu bersama. 

2. Keterbukaan dengan keluarga 

yang meliputi saling 

mengingatkan antar anggota 

keluarga, dan saling bertukar 

fikiran antar anggota keluarga 

Interval 

4.  Saling menghargai 

antar sesama 

anggota keluarga 

1. Mampu menyampaikan 

pendapat kepada keluarga yang 

meliputi orang tua menghargai 

pendapat anaknya, orang tua 

selalu menghargai usaha yang 

Interval 
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dilakukan anaknya 

2. Mampu memahami pendapat 

anggota keluarga yang meliputi 
anak menuruti kata-kata orangtua 

dan orang tua memberi kebebasan 

kepada anaknya 

2. SIKAP 

KEAGAMAAN 

REMAJA (Y) 

1.Percaya   ikut-        
ikutan 

 

1. Beribadah hanya karena ikut 

orang tua yakni tanpa 

memikirkan pahala, bersedakah 

karena di suruh orang tua. 

2. Ikut teman sebaya dan 

lingkungan yang meliputi pergi 

kemasjid hanya pada hari besar 

islam 

Interval 

2.  Percaya dengan 
kesadaran 

1. Pengalaman ketuhanan makin 

bersifat individual (tidak lagi 

ikut-ikutan) yang meliputi 

dengan shalat membuat jiwa 

tentram, suka membantu orang 

yang sedang susah 

2. Beribadah mulai disertai 

dengan penghayatan yang tulus 

yang meliputi percaya laki-laki 

wajib shalat di masjid, 

bersedekah dengan ikhlas, dan 

saling menghormati sesame 

umat 

Interval 

3.  Kebimbangan 
beragama 

1. Keraguan disebabkan 

goncangan jiwa yang meliputi 

Interval 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuanya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.44 Untuk  

menjawab hipotesis, penulis melakukan (Uji T ),  berdasarkan pernyataan yang 

dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah bahwa keharmonisan 

keluarga berpengaruh signifikan terhadap sikap beragama pada remaja  di Desa 

Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (Ha) 

 

 

 

 

44Aswar, Saifuddin.1997.Metodologi Penelitian. Pustaka Pelaja. Yokyakarta. h.  49 

  

masalah yang tidak bisa 

diselesaikan, bimbang menolong 

orang yang kesulitan 

2. kontradiksi apa yang di pelajari 

dan apa yang di lihat yang 

meliputi hanya dengan 

bersyukur rezeki bisa 

bertambah, agama islam 

merupakan agama yang damai 

4.  Tidak percaya atau 
cenderung pada Ateis 

1. Mengingkari adanya wujud 

tuhan, yakni mengingkari 

adanya azab dari tuhan dan 

mengingkari bahwa setiap 

amalan selalu di lihat oleh tuhan 

2. mempunyai keyakinan lain 

seperti percaya hal yang mistis 

Interval 
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Adapun rumusan Hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nol (Ho). 

Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara keharmonisan keluarga 

terhadap sikap keagamaan pada remaja di Desa kundur Kecamatan Kundur 

Barat Kabupaten Karimun 

Hipotesis alternatif (Ha) 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara keharmonisan keluarga 

terhadap sikap keagamaan pada remaja di Desa kundur Kecamatan Kundur 

Barat Kabupaten Karimun. 

 

 
 


