
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja saat ini sangat rawan, remaja akan mudah terpengaruh dengan 

hal-hal yang negatif. Remaja selalu mendapat tanggapan yang beraneka 

ragam. Namun, sekarang ini kesan yang ada dalam benak masyarakat justru 

cenderung kebanyakan negatif. Remaja adalah warisan bagi masa depan. 

Mereka adalah aset yang berharga untuk melanjutkan tonggak perjuangan 

dalam membangun masyarakat  negara dan agama. Maka penting untuk kita 

memastikan agar mereka siap untuk penyemangat perjuangan kita dimasa 

depan. Mereka harus menjadi orang-orang yang bisa diharapkan.  

Disamping minat dan keinginan remaja terhadap Agama, juga penting 

perhatian dari para ustadz yang lebih serius terhadap para remaja karena 

remaja tersebut merupakan generasi penerus, dimana keadaan Agama dimasa 

datang tergantung pada pembinaan remaja dimasa sekarang. Agama Islam 

juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi 

kelompok remaja, sebagai pedoman hidup, agama menyajikan kerangka 

moral dalam kehidupan, sehingga seseorang bisa membandingkannya dengan 

tingkah laku. Selain dari pada itu, agama juga dapat menstabilkan tingkah 

laku dan bisa menerangkan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia 

ini, agama juga menawarkan perlindungan dan rasa aman, khususnya bagi 

remaja yang sedang mencari eksistensi (keberadaan) dirinya.
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1 Dr, Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta : CV. Rajalawali, 1991), hal 

94. 
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Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah swt. 

Islam adalah agama yang dinamis, murni, dan mencakup segala aspek 

kehidupan manusia. Islam juga memerintahkan kepada umatnya agar 

menjalankan segala aktivitas segala kehidupan di dunia dan amaliah untuk 

kehidupan akhirat kelak dengan benar-benar. Allah SWT  berfirman: 

                         

                    

              

 

Artinya: “Engkau adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk                                         

manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang 

mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. (Q.s Al Imran: 110). 

 

Masa remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang 

dari kanak-kanak  menuju dewasa. Atau dapat dikatakan masa remaja adalah 

perpanjangan dari masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.
2
 

Dari pengamatan yang saya lihat sejak bulan april 2016 bahwa 

kegiatan keagamaan yang ada di Kelurahan Simpang Baru belum sepenuhnya 

diminati oleh semua remaja tersebut secara optimal disebabkan remaja 

kelurahan Simpang Baru kurangnya berpartisipasi dalam proses kegiatan 

keagamaan seperti kegiatan keagamaan, lingkungan dan sosial. Selain itu 

remaja juga belum memahami sepenuhnya dengan kegiatan keagamaan yang 

penulis temukan, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan 

judul: “MINAT REMAJA DALAM MENGIKUTI KEGIATAN 

                                                           
2 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa  Agama,(Jakarta: Bulan Bintang 1976), hal 86. 
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KEAGAMAAN  DI RT 003 RW 013 KELURAHAN SIMPANG BARU 

KECAMATAN TAMPAN”.      

                                                                                                 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang istilah-

istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dipandang sangat penting 

penulis untuk memberikan pengertian dari pada istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Minat 

Dalam perkembangan kejiwaan minat merupakan suatu faktor yang 

berperan sebagai motor  penggerak yang mendorong individu melakukan 

sesuatu atau tertarik kepada suatu objek. Minat timbul bila individu 

tertarik kepada sesuatu karena memang sesuai dengan kebutuhannya atau 

merasakan bahwa sesuatu yang dipelajari mempunyai arti baginya. Dilihat 

dari segi bahasa, minat dapat diartikan sebagai kecendrungan hati yang 

tertinggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan.
3
 

2. Remaja 

Menurut Muhammad Ali remaja adalah suatu usia dimana individu 

menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak 

tidak merasa bahwa dirinya berada dalam tingkat orang yang lebih tua 

melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar .
4
 

  

                                                           
3Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal  656. 
4 Mohammad Ali. Psikologi Remaja . Jakarta. 2004, hal  9 
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3. Kegiatan keagamaan 

Kegiatan keagamaan berarti seperangkat aturan dan peraturan yang 

mengatur manusia dengan manusia lainnya, khususnya dengan tuhan. 

Agama adalah suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik yang 

berkaitan dengan hal-hal yang suci, yakni hal-hal yang dibolehkan dan 

dilarang kepercayaan dan praktik-praktik yang mempersatukan komunitas 

moral yang disebut gereja atau masjid. Jadi agama dapat dirumuskan 

sebagai suatu sistem kepercayaan dan keyakinan  dimana suatu kelompok 

manusia berjuang menghadapi masalah-masalah akhir kehidupan 

manusia.
5
 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu tentang Bagaimana minat 

remaja dalam mengikuti kegiatan keagamaan di RT 03 RW 13 Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  minat remaja  dalam 

mengikuti kegiatan keagamaan remaja di Rt 03 Rw 13 Kelurahan 

Simpang Baru Kecamatan Tampan. 

  

                                                           
5 Zakiah Dradjat, Pengajaran Agama Islam. Jakarta. 1995, hal 42. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi penulis sejauh 

mana minat remaja dalam mengikuti kegiatan keagamaan  di RT 03 

RW 13 Kelurahan Simpang Baru 

b. Diharapkan penelitian ini sebagai wadah informasi dan memperbaiki 

tingkah ataupun prilaku remaja saat ini dan yang akan datang. 

c. Untuk menambahkan wawasan kepada peneliti dan kepada pembaca 

tentang kegiatan keagamaan. 

d. Penelitian ini sebagai persyaratan menyelesaikan Studi Strata Satu 

(S1), di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan dari penelitian ini, maka penulis 

gambarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini merupakan bab pendahuluan dimana dikemukakan 

hal-hal mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Dalam bab ini mengemukakan tentang kajian teoritis, kajian 

terdahulu dan kerangka pikir. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik 

analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM  

   Terdiri dari gambaran umum kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasanmengenai 

bagaimana minat remaja dalam mengikuti kegiatan keagamaan  di 

RT 03 RW 13 Kelurahan Simpang Baru. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup, di mana penulis mengambil 

beberapa kesimpulan dan saran-saran yang mungkin bermanfaat 

bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


