
BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Minat 

Ahmad D. Marimbah menyatakan bahwa minat adalah 

kecendrungan jiwa terhadap sesuatu karena kita merasa ada kepentingan 

dengan sesuatu itu yang umumnya disertai dengan perasaan senang akan 

sesuatu.
6
 Minat dalam kamus besar bahasa indonesia adalah merupakan 

perhatian, kesukaan, dan kecendrungan hati. Menurut Kartini Kartono 

bahwa minat merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang 

terarah secara intensif kepada sesuatu objek yang dianggap penting.
7
 

Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan,  

dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. 

Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi.Minat bersifat 

pribadi (individual). Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja 

berbeda dengan minat orang lain.
8
 

Jadi, 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 terta rik kepada sesuatu karena memang sesuai dengan 

kebutuhannya atau merasakan bahwa sesuatu yang dipelajari mempunyai 

                                                           
6Ahmad D. Marimbah, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT Al-Marif, 

1992), hal 79.  
7 Kartini Kartono, Teori Kepribadian, (Bandung: Alumni 1980), hal 538 
8Wayan Nurkancana dan Sunartana, Evaluasi Nasional,( Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal 

229. 

7 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hobi
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arti baginya.Dilihat dari segi bahasa, minat dapat diartikan sebagai 

kecendrungan hati yang tertinggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan. 

Dalam hal ini sering individu berusaha karena minat tanpa usaha tidak 

akan ada artinya .
9
 

a. Macam-macam Minat 

Minat sebagai salah satu aktivitas tertentu yang memiliki efek 

terhadap raga. Minat bersifat abstrak  ( kasat mata ) karena itu yang 

dapat diluar oleh panca indera adalah berupa tingkah laku jiwa yang 

bersumber pada minat tersebut yang mengandung tiga unsur 

diantaranya kognisi (mengenal), emosi (perasaan) dan konasi 

(kehendak). Kognisi dalam arti  minat itu didahului untuk pengetahuan 

mengenai objek  yang dituju oleh minat tersebut, sedangkan emosi, 

karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan 

tertentu. Dan konasi merupakan kelanjutan dari unsur tersebut yaitu 

yang dilakukan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan 

sebuah kegiatan.
10

 

Menurut M.Alisuf Sabri dalam bukunya Psikologi 

Perkembangan menyatakan bahwa minat memiliki 3 unsur yaitu: 

1) Pengenalan (kognisi) meliputi pengamatan, tanggapan, ingatan, dan 

berfikir. 

2) Perasaan (emosi), yang dibagi menjadi dua bagian yaitu perasaan-

perasaan jasmaniah dan perasaan rohaniah. Perasaan jasmaniah 

                                                           
9Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: PT Gunung Agung 1982). 
10Abdul Rachmad Abror, Psikologi Pendidikan, ( Yogyakarta,PT Tiara Wacana, 1993 ) 

hal 112. 
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adalah perasaan penginderaan dan perasaan vital, sedangkan 

perasaan rohaniah adalah perasaan social, perasaan kesusilaan, 

perasaan ketuhanan dan perasaan diri. 

3) Kehendak (konasi), kehendak dibagi menjadi dua yaitu kehendak 

indriah dan rohaniah. Kehendak indriah adalah refleks, instink, 

kebiasaan. Keinginan dan kecendrungan semua ini tidak dipengaruhi 

oleh akal murni, sedangkan kehendak rohaniah itu adalah 

kemauan.
11

 

Ketiga unsur tersebut dibagi menjadi beberapa bagian 

diantaranya adalah: 

1) Perasaan Senang 

Orang yang berminat terhadap sesuatu dirinya akan merasakan 

kesenangan, kenikmatan, dan tidak bosan untuk melakukannya.Ini 

sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Suryabrata 

dimana minat merupakan kecenderungan yang tetap 

memperhatikan dan mengenang beberapa objek kegiatan. 

2) Perasaan Tertarik 

Menurut Crow dan Crow minat bisa berhubungan dengan daya 

gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada 

orang, benda atau kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman efektif 

yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

 

 

                                                           
11 M.Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Perkembangan, hlm. 40 
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3) Perhatian  

Orang yang berminat terhadap sesuatu dalam dirinya akan terdapat 

kecenderungan yang kuat untuk selalu memberikan perhatian yang 

besar terhadap objek yang diminatinya. 

b. Faktor-faktor yang Menimbulkan Minat 

1) Motivasi 

Motivasi adalah sebagai proses yang menjelaskan intesitas, 

arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi 

juga sebagai proses mempengaruhi atau mendorong dari luar 

terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau 

melaksanakan seseatunyang telah ditetapkan. 

Menurut Mr Donald Motivasi adalah suatu perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
12

 

Jadi Minat seorang akan semakin tinggi bila disertai 

motivasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Minat 

merupakan perpaduan antara keinginan dan kemampuan yang 

dapat berkembang jika ada motivasi. Bila besar motivasinya 

kepada agama maka besar pula minatnya. 

2) Lingkungan 

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk 

didalamnya manusia dan aktifitasnya, yang terdapat dalam ruang 

                                                           
12Robbins, Stephan, Perilaku Organisasi, Jakarta: Salemba Empat. Hal.222-232 
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dimana manusia berada mempengaruhi kelangsungan hidup serta 

kesejahteraan hidup dan jasad renik lainnya..
13

 

Jadi Lingkungan sangat mempengaruhi minat seseorang 

terhadap sesuatu, bila seseorang tinggal dilingkungan yang baik, 

dimana lingkungannya mendukungremaja dalam melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang didalamnya dapat memenuhi 

pengetahuan yang ia inginkan. 

3) Keluarga 

Keluarga secara Fungsional: Defenisi ini memfokuskan 

pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga, keluarga 

didefenisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas 

dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup 

fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan dalam ruang 

dimana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya.  

Menurut Bailon dan Maglaya Keluarga adalah dua atau 

lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya 

hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling 

berintekrasi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-

masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya
14

 

Jadi Keluarga adalah lingkungan pertama dimana seorang 

remaja tinggal dan orang tua adalah orang yang tersekat dalam 

                                                           
13https://googleads.g.doubleclick.net/page 
14 Lestari, Sri. 2012. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik 

dalam Keluarga. Jakarta. Hal 123-124. 
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keluarga. Oleh karena itu keluarga sangat berpengaruh dalam 

menentukan minat seseorang terhadap sesuatu. Apa yang diberikan 

keluaraga sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa remaja. 

4) Pergaulan 

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh 

individu dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh 

Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial (zoon 

politicon), yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak 

lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan 

mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian 

seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan 

mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif 

maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat 

berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan 

hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih 

mengarah kepergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari, 

terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia 

remaja ini biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh 

terhadap bujukan dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru 

yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak.
15

 

                                                           
15M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984) 
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Jadi teman pergaulan mempunyai pengaruh terhadap minat 

seseorang. Bila teman-temannya aktif keagamaan, maka ia akan ikut 

tertarik terhadap kegiatan tersebut, begitu sebaliknya.  

c. Minat pada Agama 

Bertentangan dengan pandangan populer, remaja masa kini 

menaruh minat pada agama dan menganggap bahwa agama berperan 

penting dalam kehidupan.Agama adalah ajaran atau sistem yang 

mengetur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan 

yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan.Sedangkan 

keagamaan merupakan yang berhubungan dengan agama. 

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa beragama adalah 

melakukan aktivitas tertentu di dalam kehidupan, yang berpangkal dari 

kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa.Karena itu, rasa 

keagamaan bukanlah perasaan yang bersandar pada formalitas agama 

tanpa di manfaatkan untk menyadarai kepentinngan diri sendiri. Rasa 

keagamaan itu adalah pemahaman secara internal dan pengalaman 

terhadap agama sehingga terjadi keselarasan hidup untuk menyembah 

kepada allah SWT dan hidup bermasyarakat.
16

 

 

2. Remaja 

Menurut Zakiah Dradjat menjelaskan bahwa  remaja  merupakan 

masa yang sangat rawan bagi seorang anak, dimana seorang anak akan 

                                                           
16 Abdurrahma Wahid, Muslim di Tengah Pergumulan,( jakarta : AlIkhlas, 1988 ), hal 46 
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mengalami goncangan jiwa. Oleh karena itu, ia mudah terpengaruh baik 

dari lingkungan sekolah, keluarga, lingkungan masyarakat, maupun 

teknologi informasi yang semakin pesat kemajuaanya.
17

 

Menurut Agoes Dariyo dalam bukunya Psikologi Perkembangan 

Remaja menyatakan bahwa remaja adalah masa transisi atau peralihan 

kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya 

perubahan aspek fisik, psikis dan psikososial. Secara kronologis yang 

tergolong remaja ini berkisar antara usia 12/13-21 tahun.
18

 

Istilah remaja atau kata yag berarti remaja tidak ada dalam islam. di 

dalam al Qur‟an ada kata (“al fiyatun, siyatun) yang artinya orang muda. 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi: 

ُب ُُنَّۡحنُ  ُنَبَأَه م َُعلَۡيَك ه ۡمُُٱۡلَحقُِّ نَق صُّ ۡدنََٰ َُوز  ُب َربِّه ۡم َُءاَمن ىْا ُف ۡتيَةٌ إ نَّه ۡم

 ١ه ٗديُ
 

Artinya:”Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan 

benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang 

beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk 

mereka petunjuk.
19

 

 

Di dalam surat An-Nur ayat 59. 

لُ بَلََغَُُوإ َذا ُُٱۡۡلَۡطفََٰ م  نك  ل مَُم  ن ىْاَُمَا ُُ ُۡفَۡليَۡستَُُٱۡلح  َنَُُ ُۡٱۡستَُر  َُُرنَٱلَّر  ل َكَُ بَيِّن 
َُمَرَٰ نُقَۡبل ه ۡم  م 

ت هُ ُٱّللَّ ُ ۡمَُءاَََٰ ٩٥َُُعل يٌمَُحك يٞمُُٱّللَّ ُوَُُُۦ لَك 

 
Artinya:”Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka 

hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang 

sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah 

                                                           
17 Zakiah Daradjat Rohardi Abdul Fatah. Sosiologi Agama. Jakarta :  Kencana Mas,2004. 
18Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 
19Q.S. Al-Kahfi (19): 13 
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menjelaskan ayat-ayat-Nya.dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.
20

 

 

Pada kedua ayat tersebut terdapat kata „‟siyatun‟‟ yang artinya muda 

dan kata baligh yang dikaitkan denganmimpi . Kata baligh dalam istilah 

hukum Islam di gunakan untuk penentuan umur awal kewajiban  

melaksanaka hukum Islam dalam kehidupan sehari hari.  Atau dengan kata 

lain tehadap mereka yang telah aqil balihg, berlakulah seluruh ketentuan 

hukum Islam.
 

Tampaknya masa remaja yang mengentarai masa kanak kanak 

dengan dewasa tidak terdapat dalam Islam.Dalam Islam seorang manusia 

bila telah aqil baligh, telah bertanggung jawab atas setiap perbutannya. 

Jika ia berbuat baik akan mendapat pahala apabila melakukan perbutan 

tidak baik akan berdosa.Remaja dalam pandangan hukum dan perundang 

undangan adalah mereka yang berumur 13 sampai 17 atau 18 tahun.
 

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 .
21

 

3.  Keagamaan 

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 merpersatukan 

                                                           
20Q.S. An-Nur (24): 59 
21 Mohammad Ali. Psikologi Remaja . Jakarta. 2004, hal 9 
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komunitas moral yang disebut gereja atau masjid. Jadi agama dapat 

dirumuskan sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik dimana suatu 

kelompok manusia berjuang menghadapi masalah-masalah akhir 

kehidupan manusia. 

Islam merupakan agama yang  universal dan juga penuh 

kesempurnaan didalamnya, agama islam adalah agama yang di menangkan 

dari pada segala macam agama yang ada,syari‟at islam mencakup berbagai 

bidang kehidupan makhluk di muka bumi ini termasuk makhluk yang 

bernamakan manusia baik itu dari segi Aqidahnya, ibadah, mu‟amalah dan 

lain sebagainya, mulai dari yang dilarang atau pun anjurannya, semua itu 

telah diatur dalam hukumnya Al-Qur‟an. 

Adapun kegiatan keagamaan di RT 03 RW 13 khusus remajanya 

yaitu ceramah yang dilaksanakan menggunakan metode ceramah atau 

pembinaan akhlak tentang remaja yang dilaksanakan pada setiap hari  

sabtu dan minggu. Dalam memberikan materi kegiatan dakwah Islam 

menyesuaikan dengan sasaran dakwah, yaitu remaja yang berada 

dilingkungan RT 03 RW 13 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan. 

Kegiatan ini dapat kita lihat dari masjid Al- Jihad pada saat sekarang 

ini sangat berpengaruh kepada remaja atau masyarakat yang ada 

disekitarnya terlebih lagi banyak kegiatan yang dilakukan di masjid Al-

Jihad seperti pengajian,ceramah atau sosialisasi kepada masyarakat yang 

ada disekitarnya dimana masjid ini sangat diminati masyarakat apalagi 
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dengan remaja sehingga remaja termotivasi untuk melakukan kegiatan 

keagamaan dimasjid Al-hikmah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan.namun penulis mengambil beberapa kegiatan dakwah  yaitu 

kegiatan Dakwah Bil-Lisan. 

a. Dakwah Bil-lisan 

Dakwah jenis ini adalah penyampaian informasi atau pesan 

dakwah melalui lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara 

subyek dan obyek dakwah). Dakwah jenis ini akan menjadi efektif bila 

disampaikan berkaitan dengan hari ibadah, seperti khutbah jum‟at, hari 

raya, kajian yang disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks 

sajian terprogram, disampaikan dengan metode dialog dengan 

hadirin.
22

 

Dalam sebuah tulisannya, M. Yunan Yusuf mengungkapkan 

bahwa istilah dakwah bil lisan al-haal dipergunakan untuk merujuk 

kegiatan dakwah melalui aksi atau tindakan/perbuatan nyata.Karena 

merupakan aksi atau tindakan nyata maka dakwah Bil lisan al-haal 

lebih mengarah pada tindakan menggerakkan/ “aksi menggerakkan” 

sehingga dakwah ini lebih berorientasi pada pengembangan 

masyarakat. 

Dakwah bil-lisan  merupakan metode dakwah yakni metode 

dakwah dengan menggunakan kerja nyata. Sebagai suatu metode, 

                                                           
22Elizabeth. Notinghaam, 1985, agama dan masyarakat, Jakarta: PT. Raja Gravido 

persada, hlm 3 
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dakwah dengan lisan al-haal juga terikat pada prinsip-prinsip 

penggunaan metode dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
23

 

b. Kegiatan Pengajian 

Pengajian adalah suatu kegiatan dimana sekelompok oleh 

membaca Al-Qur‟an, wirid serta tahlil dengan tujuan mendapatkan 

rahmat dan ridho Allah. Dalam pengajiannya terdapat do‟a-do‟a untuk 

dikirimkan kepada ahli kubur agar diampuni dosa-dosanya.
24

 

1) Kegiatan Keagamaan Remaja  

Menurut NICO Syukur Dister Ofm, motivasi keagamaan 

dibagi menjadi empat bagian: 

a) Kegiatan yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi 

frustasi yang ada dalam kehidupan,baik frustasi karena 

kesukaran dalam menyusuaikan diri dengan alam,frustasi 

sosial,frustasi moral maupun frustasi karena kematian. 

b) Kegiatan agama karena didorong oleh keinginan untuk 

menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. 

c) Kegiatan agama karena didorong oleh keinginan untuk 

memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu 

manusia. 

d) Kegiatan agama karena ingin menjadikan agama sebagai 

sarana untuk mengatasi ketakutan. 

                                                           
23Bustanuddin Agus, 2006. Agama dalam kehidupan manusia. Jakarta: PT. Raja grafindo 

persada. hal 151 
24Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia,hlm 318 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan remaja 

akan pokok-pokok keyakinan dalam agama dipengaruhi oleh 

perkembangan pikirannya pada umur remaja. Dan gambaran 

remaja tentang Tuhan merupakan bagian dari gambaran terhadap 

alam ini, hubungannya  dengan tuhan, bukanlah hubungan yang 

sederhana antara  dia dengan tuhan. Akan tetapi komplek dan 

berjalin melalui alam ini, hubungan disini adalah antara dia, alam 

dan tuhan.Perasaannya terhadap tuhan adalah pantulan dari sikap 

jiwanya terhadap alam luar. 

Maka agama remaja adalah hubungan antara  dia, tuhan dan 

alam semesta, yang terjadi dari peristiwa-peristiwa dan 

pengalaman-pengalaman masa lalu dan yang sedang di alami oleh 

remaja itu atau dengan kata lain dapat diringkaskan bahwa agama 

remaja adalah hasil dari interaksi antara dia dan lingkunganya 

sedang gambarannya tentang tuhan dan sifat-sifatnya, dipengaruhi 

oleh kondisi perasaan dan sifat remaja itu sendiri.
25

 

 

4. Tujuan Kegiatan Keagamaan 

a. Membina dan membangun hubungan yang teratur dan serasi antara 

manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesamanya, manusia 

dengan lingkungannya, serta membina masyarakat yang bertaqwa 

kepada Allah SWT.
26

 

                                                           
25Zakiah Dradjat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta:Bulan Bintang.2003, hlm. 85 
26Tim Penyusun Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm 

120 
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b. Memberikan motivasi agar potensi remaja dapat berkembang dan aktif 

secara maksimal 

c. Menjalin silaturrahim 

d. Bertambahnya ilmu pengetahuan. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan 

penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, Fakultas 

Ushuluddin dan jurusan Perbandingan Agama UIN Suska Riau ( 2013 ) 

meneliti dengan judul Aktivitas Keagamaan Remaja Desa Gema Kecamatan 

Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan Sujarhadi mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Suska Riau jurusan Ilmu Komunikasi pada Tahun 2010 yang 

berjudul “Minat Remaja Terhadap Running Text R-TV Di RW 10 

Tangkerang Timur”, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Sujarhadi 

menunjukkan kepada hal-hal yang harus diperhatikan agar minat remaja Rw 

10 Tangkerang Timur menonton Running Text dapat ditingkatkan, terutama 

terhadap siaran-siaran yang bermamfaat seperti berita, dialog, kuis dan lain-

lain. Hal ini dapat dicapai dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, 

terutama sekali pihak yang berkaitan dengan pertelevisian dengan menyajikan 

siaran-siaran yang bermanfaat bagi masyarakat terutama berita yang 

memberikan ilmu pengetahuan yang lebih berkualitas . Selain perbedaan yang 

demikian juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan Amirul Mukminin dan Sujarhadi  juga berbeda lembaga tempat 

penelitiannya, yang mana  lembaga yang diteliti Sujarhadi pada lembaga 
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Kelurahan Tangkerang Timur, selain itu rumusan masalah yang akan diteliti 

didalam penelitian ini adalah minat remaja terhadap kegiatan keagamaan 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sujahardi adalah minat remaja 

terhadap Running Text. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujahardi adalah sama-sama meneliti 

variabel minat pada remaja. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting
27

.Kerangka pikir ini akan menjelaskan variabel yang 

akan disajikan sebagai tolak ukur dalam penelitian, maka dalam hal ini dapat 

diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methoods), (Bandung: Alfabeta, 

2014), hal 93. 
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Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan (Kognisi) Kehendak (konasi) Perasaan (emosi) 

Minat remaja dalam mengikuti kegiatan 

keagamaan 

1. Kemauan 

remaja 

megikuti 

kegiatan 

keagamaan 

 

1. Pengamatan remaja mengenai 

materi yang di sampaikan dalam 

kegiatan keagamaan  

2. Tanggapan remaja setelah 

mengikuti kegiatan keagamaan 

3. Ingatan remaja terhadap materi       

yang di sampaikan dalam 

kegiatan keagamaan  

4. Cara berfikir remaja setelah 

mengikuti kegiatan keagamaan  

1. Perasaan senang 

remaja          setelah 

mengikuti kegiatan 

keagamaan. 

2. Perasaan tertarik 

remaja terhadap 

kegiatan keagamaan 

yang ada. 

3.  Perhatian remaja 

pada kegiatan 

keagamaan yang 

dilaksanakan. 


