
11 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Kerangka Teoritis 

Dalam pembahasan ini dimaksud atau menjelaskan konsep-konsep 

teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam 

bab pembahasan,adapun penilitian ini difokuskan kepada upaya tokoh 

agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di desa ranah 

kecamatan Kampar kabupaten Kampar. 

1. Pengertian Upaya adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia 

upaya adalah usaha,akal,ikhtiar untuk mencapai maksud 

tertentu,memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya adalah 

segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal 

supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan 

maksud,tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut 

dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana 

dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil maka 

di gunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lainnya.
10

  

2. Defenisi Tokoh Agama Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan
11

.
 

Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan 
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dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada 

masyarakat sekitarnya. 

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya 

dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi 

apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat 

regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan 

kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang 

semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan 

kualitas masyarakat regional. 

Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang 

berbeda dari orang lain  yang sederajat pada tingkat regional, terutama 

perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka 

ketokohan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
12

 

Upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap 

sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai 

dengan maksud,tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut 

dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan 

prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil maka di 

gunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lainnya.
13

  

Pada decade terakhir telah terjadi perubahan persepsi masyarakat 

muslim tentang peranan dan keberadan keagaman islam. Sebagian besar 

masyarakat kurang memandang peran kedudukan serta fungsi tokoh 
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agama pada posisi yang sangat penting dan menuntukan pada proses 

kepemimpinan di masyarakat. Tokoh agama sebaliknya dipersepsi hanya 

sebagai pemimpin yang berfungsi dan bertanggung jawab atas berbagai 

kegiatan keagamaan dalam pengertian sempit yang mengurusi kegiatan 

ibadah sehari-hari, seperti penyuluhan agama, memimpin acara ritual 

keagamaan (menjadi imam masjid, khotib, pembaca doa, menikahkan, 

mengurusi peringatan hari besar Islam). Adapun posisi peran agama 

seperti halnya yang diperankan oleh kyai dan ustadz yang tidak lagi 

sebagai pengambil paling dominan di masyarakat. Yang tidak seperti 

decade lalu dimana tokoh agama diperankan sangat strategis dan 

determinative dalam pengambilan keputusan. Dewasa ini, mereka 

diposisikan hanya sebagai salah satu pihak yang dipersepsi dapat 

memberikan masukan bagi pembuatan keputusann berkenaan dengan 

persoalan masyarakat luas. 

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. 

Dalam perspektif al-Qur‟an ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang 

memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan 

masyarakat. Ulama berasal dari kata bahasa Arab „alima, ya‟lamu, „alim 

yang artinya orang yang mngetahui. Kata „alim bentuk jamaknya dari 

„alim yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat 

mendalam pengetahuannya.
14

 

Ulama dalam pengertian pertama pada umumnya berdiam di 

pedesaan, mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpinnya, atau 
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mereka menjadi kyai dan menjadi “pelayan” masyarakat dalam melakukan 

ritual agama, seperti memimpin membaca surat yasin, tahlil dan sebaginya 

untuk doa keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia. Kehidupan 

mereka umumnya berbasis pertanian.  Para  santri  membantu  kyainya  

dalam  mengelola  pertanian.  Di samping dari hasil bertani kyai mendapat 

honor ala kadarnya dari uang bayaran para santri pada setiap kenduri atau 

selamatan.
15

 

Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual 

yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi 

yang terus menerus dalam masyarakat muslim dan menunjukan perpaduan 

yang menarik antara peran lama kyai dalam masyarakat muslim. Kaum 

intelektual digambarkan dengan beberapa cara yang berbeda dan 

seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda dan seringkali 

bertentangan. Meskipun berbeda-beda, ada sedikit rasa penerimaan yang 

samar-samar akan elemen-elemen penting di masyarakat yang 

mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa 

legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan 

kelangsungan hidup masyarakat.
16

 

Pemeranan institusi agama/keagamaan (Islam) oleh masyarakat 

muslim kelas menengah berkaitan dengan aspek, bagaimana masyarakat 

tersebut memposisikan, memerankan, atau memfungsikan agama dalam 

kehidupan keseharian. Adapun yang dimaksud dengan institusi adalah 

organisasi atau forum yang mewadahi dan berfungsi mengelola segenap 
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aktifitas atau kebutuhan keagamaan masyarakat. Indikator yang berkaitan 

dengan institusi keagamaan antara lain adalah pemeranan atau persepsi 

tentang organisasi keagamaan serta tingkat partisipasi keagamaan 

masyarakat kelas menengah. 

Institusi keagamaan termasuk salah satu dari lima institusi dasar 

yang harus ada dalam suatu masyarakat. Kelima institusi adalah rumah 

tanga, pendidikan, hukum, dan agama. Institusi keagamaan diperlukan 

untuk melayani umat dalam melaksanakan kehidupan keagamaan serta 

memelihara kelangsungan dan pewarisan agama kepada umatnya. Karena 

itu dalam masyarakat terdapat institusi keagamaan.
17

 

Keberadaan tokoh agama di desa Ranah sangat dihormati dan 

disegani, karena pengetahuan akan ilmu agama. Dalam kegiatan 

keagamaan tokoh agama adalah sebagai imam, pemimpin bagi kaum 

muslimin serta sebagai penceramah. Dalam kegiatan kemasyarakatan 

tokoh agama yang memilki peran sebagai pelaksana dalam hal tata cara 

perkawinan, khitanan, pembaca doa pada kegiatan hajatan serta kegiatan 

lainnya. 

1. Tugas Tokoh agama sebagai berikut : 

a. Melaksanakan tablikh dan dakwah untuk membimbing umat. 

Tokoh agama mempunyai kewajiban mengajar, mendidik 

dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang 

beriman dan melaksanakan ajaran Islam. 

                                                             
17

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Pres, 2007), h. 213 



 16 

b. Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. 

Seorang tokoh agama harus melaksanakan amar ma`ruf dan 

nahi munkar, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun 

kepada para pejabat dan  penguasa  Negara  (umara),  terutama  

kepada  para  pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak 

berpengaruh terhadap masyarakat. 

c. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. 

Para  tokoh agama  harus  konsekwen  dalam  

melaksanakan  ajaran  Islam untuk  diri  mereka  sendiri  maupun  

keluarga,  saudara-saudara,  dan sanak familinya. Salah satu 

penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW,  adalah karena 

beliau  dapat  dijadikan teladan  bagi  umatnya. Sebagaimana 

difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

tauladan yang baik bagimu”.(QS. Al-Ahzab: 21).11 

d. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai 

macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan al- Sunnah. 

Para tokoh agama harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat 

dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan. 

e. Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat. 

Tokoh agama  harus  bisa  memberi  keputusan  terhadap  

berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil 

berdasarkan al- Qur`an dan al-Sunnah. 
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f. Membentuk  orientasi  kehidupan  masyarakat  yang  

bermoral  dan berbudi luhur. 

Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat 

terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka 

memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan 

dalam beragama, kedisiplinan  dalam  beribadah,  serta  

menghormati  sesama  manusia. Jika masyarakat telah memiliki 

orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu 

memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan 

membuang sisi negatif. 

2. Fungsi Tokoh Agama 

a. Penerus dalam penyebaran ajaran dan keyakinan 

b. Panutan bagi pengikutnya 

c. Penjaga perdamaian 

Keterlibatan tokoh-tokoh dalam meningkatkan partisipasi  

masyarakat  dalam meningkatkan pemahaman keagamaan adalah sebagai 

berikut sebagai berikut: 

1. Partisipasi  tokoh agama dalam perencanaan  pembangunan  

khususnya  di bidang  Agama,  dalam meningkatkan  kesadaran 

remaja supaya  rajin melaksanakan kegiatan ibadah secara rutin yakni 

dengan cara melakukan pendekatan secara akrab, menyampaikan 

ceramah tentang agama, saling bertukar pikiran dengan warga pada 

saat waktu luang misalnya di warung kopi pada malam hari. 
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2. Partisipasi selaku tokoh agama, selalu ikut dalam kegiatan kebersihan 

lingkungan  Mesjid  dengan  menyediakan  makanan  ringan  dan  

minuman para warga, supaya tetap bersemangat  melakukan  

pekerjaan  sesuai kemampuan masing-masing tanpa mengharap 

imbalan. Bentuk partisipasi fisik yang dilakukan seperti pada saluran 

air dan lain-lain, disamping juga ikut memberikan sumbangan (uang) 

sesuai kemampuan, apabila dalam pelaksanaan pembangunan 

mengalami kekurangan   biaya,   responden   ikut  memberikan   

solusi   mencari   dana   diluar kelurahan demi kelancaran 

pembangunan tersebut. Di samping itu juga ikut megawasi 

pelaksanaan pembangunan. Partisipasi selaku tokoh Adat, seperti 

mempelopori dan menghadiri acara adat sepertu syukuran maupun 

duka.
18

 

2.  Pemahaman Keagamaan 

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh 

para ahli. Menurut Nana Sudjana, pemahaman  adalah  hasil  belajar,  

misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya 

sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain 

dari yang telah dicontohkan guru dan  menggunakan petunjuk 

penerapan pada kasus  lain.
19

 

1. Adapun Unsur-unsur pemahaman keagamaan 

Sering diartikan sebagai bagian terkecil dari suatu benda 

atau bisa juga diartikan sebagai kelompok kecil.sedangkan pokok 
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berarti  asas,dasar dan intisari.jadi unsur pokok agama adalah 

bagian-bagian yang dimaksud unsur pokok pemahaman 

keagamaan  adalah bagian-bagian yang menjadi suatu dasar 

agama. 

a. Emosi keagamaan 

Emosii keagamaan atau yang sering sering disebut 

dengan religius emotion merupakan suatu getaran jiwa yang 

muncul dari dalam diri seseorang sebagai respon terhadap 

kehadiran sesuatu yang luar biasa dalam dirinya.dengan emosi 

keagamaannya, manusia mempunyai sikap yang serba agamis 

yang menggerakkan jiwa manusia untuk berbuat sesuai dengan 

ajaran agamanya.itulah sebabnya emosi keagamaan 

menyebabkan setiap perbuatan atau perilaku yang di lakukan 

oleh seseorang yang beragama mempunyai nilai suci. 

b. Keyakinan 

Keyakinan sebuah agama terwujud dalam pikiran dan 

juga gagasan manusia yang menyangkut tentang keyakinan 

dan konsepsi manusia mengenai tuhan,sifat-sifat tuhan,wujud 

alam gaib,serta keyakinan juga terkait dengan sistem nilai atau 

norma yang merupakan ajaran kesusilaan terhadap pemahaman 

keagamaan tersebut.  

Pemahaman adalah kemampuan  seseorang  untuk  menangkap  

makna  dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan 

menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang 



 20 

disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti 

tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat 

disimpulkn bahwa seorang dikatakan memahami sesuatu apabila  ia 

dapat  memberikan penjelasan atau memberi.
20

 

Pemahaman keagamaan yang dimaksud adalah pemahaman agama 

remaja tentang islam seperti rukun islam, rukun iman. Sekelompok orang 

atau tokoh agama dalam memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan hidup dengan masalah keagamaan/rohaniyah 

terutama dalam kegiatan keagamaan berupa nasehat-nasehat atau 

pengajian-pengajian agar orang tersebut bisa memahami ajaran islam 

dengan benar. Pemahaman keagamaan dalam penelitian ini adalah 

pemahaman keagamaan remaja tentang nilai akidah islam. 

2. Metode peningkatan pendidikan agama terhadap pemahaman keagamaan 

Metode adalah suatu cara yang di pergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah di tetapkan.dalam kegiatan belajar mengajar,metode 

yang diperoleh oleh tokoh agama dan penggunaan bervariasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir.adapun 

metode yang di ajarkan pada remaja sebagai berikut: 

a. Memberikan ceramah 

b. Latihan protocol 
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c. Hapalan Al-Qur‟an 

d. Pengajian yasinan dan tahlilan 

3. Tujuan pendidikan agama 

Tujuan pendidikan agama merupakan suatu kondisi yang sangat 

menjadi target penyampaian pengetahuan kepada anak-anak,tujuan ini 

merupakan acuan dan panduan untuk seluruh kegiatan yang terdapat 

seluruh sistem pendidikan,untuk mempersiap anak didik atau individu dan 

menumbuhkan segenap potensi yang ada,baik jasmani maupun rohani agar 

dapat hidup dan berpenghidupan sempurna,sehingga ia dapat menjadi 

anggota masyarakat bagi dirinya dan umatnya.
21

 

1. Memperlajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan 

itu saja,al-ghazali dalam bukunyaseperti di kutip olehzainuddin, dkk, 

mengatakan bahwa:apa bila engkau mengadakan penelitian atau 

penalaran terhadap ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan itu 

sendiri. 

2. Tujuan utama pendidikan adalah pembentukan akhlak,al-ghazali 

mengatakan bahwa tujuan remaja mempelajari segala ilmu 

pengetahuan pada masa sekarang kesempurnaan akhlak keutamaan 

jiwanya. 

3. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagian dunia dan 

akhirat akan tetapi terdapat keseimbangan tujuan hidup termasuk 

kebahagiaan di dunia. 
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Dengan tujuan tersebut tokoh agama berupaya untuk meningkatkan 

pemahaman keagamaan tersebut dengan cara lemah lembut kepada 

remaja yang akan di didikan sampai ia paham dan mengerti. 

3.  Remaja 

Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa 

kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 

12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 

dua puluhan tahun. Menurut Adams & Gullota (dalam Aaro, 1997), masa 

remaja meliputi usia antara  11 hingga  20  tahun.
22

  masa  remaja 

menjadi masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa 

remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 20 tahun).
23

 Masa remaja awal dan 

akhir dibedakan oleh Hurlock   karena   pada   masa   remaja   akhir   

individu   telah   mencapai   transisi perkembangan yang lebih mendekati 

masa dewasa. Hal bahkan mengatakan bahwa remaja boleh mencaari 

jalannya sendiri dan boleh mengkritik orang dewasa. Yang timbul 

sekarang setelah kita meninjau tahapan perkembangan individu secara 

umum sejak lahir adalah bagaimana tahap tahap perkembangan dalam 

priode remaja itu sendiri. 

Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian 

perkembangan masa  kanak-kanak  masih  dialami  namun  sebagian  

kematangan  masa  dewasa sudah  dicapai.  Bagian  dari  masa  kanak-

kanak  itu  antara  lain proses pertumbuhan biologis misalnya tinggi 
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badan masih terus bertambah. Sedangkan bagian dari masa dewasa antara 

lain proses kematangan semua organ tubuh termasuk fungsi reproduksi 

dan kematangan kognitif yang ditandai dengan mampu berpikir secara 

abstrak. Aspek-aspek perkembangan pada masa remaja dapat dibagi 

menjadi dua yaitu : 

a. Perkembangan fisik 

Yang  dimaksud  dengan  perkembangan  fisik adalah  

perubahan- perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris dan 

ketrampilan meningkatkan  kemampuan  kognitif  (Piaget 2001).
24

 

b. Perkembangan Kognitif 

 Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk 

memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. 

Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia 

kognitif mereka. Informasi yang didapatkan tidak langsung diterima 

begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja sudah mampu 

membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding 

ide lainnya, lalu remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. 

Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan 

diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka 

sehingga memunculkan suatu ide baru. 
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B. Kajian Terdahulu 

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan penelitian ini, maka 

perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus 

perhatiannya berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah:  

Pertama, Fajrul yang meneliti tentang “ Peranan Tokoh Masyarakat 

Dalam Menumbuhkan Kesadaran Tolong Menolong”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Peranan Tokoh Masyarakat dalam rangka menumbuhkan 

kesadaran tolong menolong melalui pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.
25

 

Kedua, Riska Porawowu yang meneliti tentang “Peranan Tokoh 

Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Peranan Tokoh 

Masyarakat dalam kegiatan motivasi, untuk dapat meningkatkan partisipasi 

dalam pembangunan.
26

 

Ketiga,huslina fakultas usuluddin penelitian tentang upaya tokoh 

agama dalam pembinaan akhlak remaja Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya tokoh agama dalam pembinaan 

akhlak remaja.
27

 

Penelitian tentang Upaya Tokoh Agama dalam Meningkatkan 

Pemahaman Keagamaan Remaja di Desa Ranah Kecamatan Kampar 
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Kabupaten Kampar masih layak untuk diteliti karena sejauh penelusuran 

peneliti belum ditemukan hasil penelitian yang membahas penelitian ini. 

 

C. Kerangka Pikir 

Keberadaan tokoh agama dalam upaya meningkatkan pemahaman 

keagamaan bagi remaja menjadi sesuatu yang penting, Sebab salah satu kunci 

dari keberhasilan dalam proses pembelajaran bukan hanya dilihat dari aspek 

keberhasilan remaja memahami pengetahuan tentang agama, tetapi yang 

lebih penting adalah sejauh mana upaya tokoh agama dalam meningkatkan 

pemahamaan agama (aqidah) remaja. Sehingga kemudian diharapkan remaja 

menjadi generasi yang mampu menjalankan perintah dan meninggalkan 

larangan Allah SWT, disiplin, mandiri, jujur dan selalu berusaha 

meningkatkan keimanan dirinya. 

 Berdasarkan  upaya – upaya tokoh agama yang  dikaitkan  dengan  

peningkatan pemahaman keagamaan remaja pada remaja yang berupa: 

Pembimbing, pendidik, motivator. Semua itu  merupakan  pendorong  bagi  

remaja  agar  dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan. 

 Berdasarkan permasalahan dan kajiaan teoritis yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka disusunlah krangka berpikir sebagai berikut: 
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