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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga

a. Pengertian Bimbingan Agama Islam

Bimbingan menurut bahasa merupakan terjemahan dari kata

“guidance”. Secara harfiyah istilah “guidance” berasal dari akar kata

“guide” yang berarti: (1) mengarahkan (to direct), (2) memandu (to

pilot), (3) mengelola (to manage), dan (4) menyetir (to steer).1

Banyak ahli berusaha merumuskan pengertian bimbingan dan

dalam merumuskan istilah tersebut mereka memberikan tekanan pada

aspek-aspek tertentu dari kegiatan tersebut. Menurut Jones ( dalam

Sujtipto dan Raflis Kosasi) “Guidence is the help given by one person

to another in making choice and adjustments and in solving problems.”

Dalam pengertian ini maksudnya bahwa tugas pembimbing hanyakah

membantu agar individu yang dibimbing mampu membantu dirinya

sendiri, sedangkan keputusan tergantung kepada individu yang

dibimbing.2

Untuk memperoleh pemahaman tentang bimbingan, Oemar

Hamalik mengemukakan beberapa definisi yang dikemukan oleh para

ahli, sebagai berikut:

1 Syamsu Yusuf LN., Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2008), h. 5.

2 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 61.
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1) Chrisholm: Bimbingan ialah penolong individu agar dapat

mengenal dirinya dan supaya individu itu dapat mengenal serta

dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam

kehidupannya.

2) Stikes & Dorcy: Bimbingan adalah suatu proses untuk menolong

individu dan kelompok supaya itu dapat menyesuaikan diri dan

memecahkan masalah-masalahnya. Definisi ini menekankan

masalah pribadi.

3) Stoops: Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus untuk

membantu perkembangan individu dalam rangka mengembangkan

kemampuan secara maksimal untuk memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.3

Bagi Rochman Natawidjaja, bimbingan adalah proses pemberian

bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan,

supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup

mengarahkan dirinya dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan

keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian dia dapat

mengecap kebahagiaan hidupnya serta dapat memberikan sumbangan

yang berarti.4

Sementara itu Bimo Walgito mendefinisikan bimbingan sebagai

bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau

sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-

3 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,
2007), h. 193.

4 Soetjipto dan Raflis Kosasi, op. cit., h. 62.
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kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan

individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.5

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa bimbingan

merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu

atau sekumpulan individu yang terus menerus dalam menghindari atau

mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupanya dan mengembangkan

seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal sehingga tercapai

kemandirian sehingga mencapai kesejahteraan hidupnya.

Kata “agama” dari sudut bahasa berarti peraturan-peraturan

tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun

temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan.6 Di dalam Kamus Umum

Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwardarminta, adalah sifat-sifat yang

terdapat dalam agama; segala sesuatu mengenai agama.7

Sedangkan secara istilah perkataan agama sudah mengandung

muatan subjektivitas dan tergantung orang yang mengartikannya.8 Hal

ini dikarenakan menurut John Locke sebagaimana dikutip Quraish

Shihab bahwa “agama bersifat khusus, sangat pribadi, sumbernya

adalah jiwaku dan mustahil bagi orang lain memberikan petunjuk

kepadaku jika jiwaku sendiri tidak memberitahukan kepadaku”.9

Senada dengan Jhon Locke, menurut William James ( dalam Zakiyah

5 Ibid.
6 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta : Amzah, 2006), Cet. Ke-1, h.

2.
7 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,

2006), edisi ke -3, h. 11.
8 M. Yatimin Abdullah, op. cit., h. 3
9 Qurays Shihab, Membumikan Al – Qur’an, (Bandung : Mizan, 2006), h. 210.
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Darajat) “agama itu mempunyai pengertian yang kompleks dan segi

yang terbilang, sehingga sukarlah memberikan definisi yang tepat”.

Kendati demikian James juga memberikan satu definisi sekedar untuk

memudahnya dalam membatasi lapangan penelitiannya, dengan

definisi “ Agama adalah perasaan dan pengalaman Bani Insan secara

individual, yang menganggap bahwa mereka berhubungan dengan apa

yang dipandangnya sebagai Tuhan”.10

Berbeda dengan makna agama dalam konteks Islam, di mana

menurut Mahmut Syatut, “agama adalah ketetapan-ketetapan ilahi

yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup”.11

Ungkapan ini sesuai dengan pendapat Mukti Ali yang mengatakan

bahwa agama Islam adalah agama kepercayaan adanya Allah dan

hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusannya untuk kebahagiaan

hidup manusia.12

Mengacu pada penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa

yang dimaksud dengan bimbingan agama Islam ialah suatu usaha

pemberian bantuan kepada individu atau sekumpulan individu yang

terus menerus sesuai dengan ajaran agama Islam agar individu dapat

menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

tuntunan ajaran Islam.

Menurut Aunur Rahim Faqih, makna bimbingan agama Islam

Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam

10 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), h. 23.
11 Qurays Shihab, loc. cit.
12 M. Yatimin Abdullah, op. cit., h. 9.
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kehidupan agamaya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk

Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan

akherat.13 Sementara Thohari Musnamar mendefinisikan bimbingan

agama Islam Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap

individu agar dalam kehidupan agamaya senantiasa selaras dengan

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan

hidup di dunia dan akhirat.14

Bagi Hallen, bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan

yang terarah, kontiniu dan sistematis kepada setiap individu agar ia

dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya

secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang

terkandung di dalam al-Qur’an dan Hadist Rasulullah ke dalam diri,

sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan al- Qur’an

dan Hadis.15

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para

ahli, dapat dirumuskan bahwa bimbingan agama Islam Islam adalah

proses pemberian bantuan yang terarah agar dalam kehidupan

agamanya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah,

sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di

samping itu, bimbingan agama Islam juga dapat diartikan sebagai

13 Faqih, Aunur Rahim. Bimbingan dan Konseling dalam Islam. (Yogyakarta : UII Press,
2001), h. 62.

14 Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptua lBimbingan dan Konseling Islami.
(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 143.

15 Hallen A. Bimbingan dan Konseling. (Jakarta : QuantumTeaching, 2005), h. 16.
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usaha memberikan pengarahan individu untuk melakukan segala

sesuatu yang berlandaskan dengan nilai-nilai agama. Karena dengan

agama tersebut individu akan memperoleh kebahagiaan di dunia

maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan adanya keseimbangan

antara kehidupan dan kebutuhan jasmani dan ruhani.

b. Fungsi dan Tujuan Bimbingan agama Islam

Pada hakekatnya fungsi bimbingan agama Islam Islam adalah

sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing

peserta agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara

optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Menurut M.

Arifin., pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama dapat berjalan

dengan baik, jika bimbingan agama Islam dapat memerankan dua

fungsi utamanya yaitu:

1) Fungsi Umum

a) Mengusahakan agar anak terhindar dari segala gagasan dan

hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan

dan pertumbuhan.

b) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap

anak.

c) Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari anak yang

bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri.

Serta minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang

berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
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d) Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan

perkembangan anak sesuai dengan kenyataan bakat, minat dan

kemampuan yang dimilikinya sampai titik optimal.

e) Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh

anak.

2) Fungsi Khusus

a. Fungsi penyaluran. Fungsi ini menyangkut bantuan kepada

anak dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya

baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan

bakat dan kemampuan yang dimilikinya.

b. Fungsi menyesuaikan anak dengan kemajuan dalam

perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian,

klien dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan

yang dihadapi serta mampu memecahkannya.

c. Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai

dengan bakat, minat, kemampuan serat kebutuhan klien. 16

Menurut A. Hallen, fungsi bimbingan tersebut diuraikan sebagai

berikut:

1) Fungsi pemahaman

Fungsi pemahaman, yaitu bimbingan yang akan menghasilkan

pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai

dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Fungsi

16 Arifin, dan Kartikawati, Materi Pokok Bimbingan dan Konseling, Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta dalam (http://library.walisongo.ac.id/digilib/files
/disk1/6/jtptiain-gdl-s1-2004-patmini119-284-BAB+II+1-2.pdf) diakses Kamis, 2 Februari 2017.
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pemahaman ini meliputi: (a) pemahaman tentang diri anak sendiri;

(b) pemahaman lingkungan anak, termasuk di dalamnya

lingkungan sekolah dan masyarakat; (c) pemahaman tentang

lingkungan yang lebih luas.

2) Fungsi pencegahan

Fungsi pencegahan, yaitu bimbingan yang akan menghasilkan

terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang

mungkin timbul sehingga mengganggu, taupun menimbulkan

kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.

3) Fungsi pengentasan

Fungsi pengentasan, yaitu bimbingan yang akan menghasilkan

terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang

dialami oleh peserta didik.

4) Fungsi pemeliharaan dan pengembanngan

Fungsi pemeliharaan dan pengembanngan, yaitu bimbingan yang

akan mennghasilkan terpeiharanya dan terkembanngkannyan

berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka

perkembangan dirinya secara terarah, mantap dan berkelanjutan.

5) Fungsi advokasi

Fungsi advokasi, yaitu bimbingan yang akan menghasilkan

teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta dalam rangka upaya

pengembangan seluruh potensi secara optimal.17

17 A. Hallen, op. cit., h. 55.
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Melihat fungsi tersebut dapat dipahami bahwa bimbingan agama

Islam secara umum berfungsi sebagai pendorong (motivasi), pemantap

(stabilitas), penggerak (dinamisator) dan menjadi pengarah bagi

kehidupan anak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Tujuan bimbingan Islam secara umum yaitu membantu individu

mewujudkan dirinnya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.18 Thohari Musnamar

memberikan 3 tujuan bimbingan agama Islam yaitu:

a. Membantu individu/kelompok individu mencegah timbulnya

masalahmasalah dalam kehidupan agama.

b. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan

kehidupan agamanya.

c. Membantu individu memelihara kondisi kehidupan agama dirinya

yang telah baik agar tetap baik dan atau menjadi lebih baik.19

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan

agama Islam adalah membimbing dan membantu manusia menjadi

hamba yang lebih baik dari sebelumnya dan berakhlak mulia agar

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Prinsip-prinsip Bimbingan dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya ajaran Islam datang kepermukaan bumi ini sudah

pasti memiliki tujuan yang sangat prinsip, yaitu membimbing,

mengarahkan kepada manusia menuju jalan yang benar, yaitu jalan dan

18 Thohari Musnamar, op. cit., h. 33.
19 Ibid., h. 144.
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petunjuk dari Allah SWT, dengan jalan itulah manusia dapat selamat

dan menggapai tujuannya, yaitu bahagia di dunia dan akhirat.20

Menurut Adz-Dzaky sebagaimana yang ditulis Imam Masbikin

ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan kehadiran Islam

yang sesuai dengan tujuan tersebut, yaitu:21

1) Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang utama. Hal ini

dipertegas dalam firman Allah:

        
Artinya : Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya;

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,(QS.Al-Baqarah :2)

Jadi, pada prinsipnya bimgingan agama harus mengacu pada

al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam. Sebab, itulah dasar utama

dalam bimbingan agama Islam.

2) Al-Qur’an adalah sumber bimbingan, nasihat dan obat untuk

menanggulangi berbagai macam masalah. Hal ini dijelaskan dalam

al-Qur’an:

                 
 

Artinya : Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi
penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-
orang yang zalim selain kerugian. (QS. Al-Isro’ : 82)

20 Imam Masbikin, Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja; Solusi Mencegah Tawuran
Pelajara, Siswa Bolos hingga Minum-minuman Keras dan Pennyalahgunaan Narkoba,
(Pekanbaru : Zanafa Publising, 2013), h. 70.

21 Adz-Dzaky, Psikoterapi dan Konseling Islam, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru,
2001), h. 129.



25

3) Pada dasarnya setiap masalah itu adalah ujian dan cobaan bagi

orang yang beriman yang merupakan awal menumbuhkan

semangat, sebagaimana firman Allah:

              
       

Artinya : Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu,
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,
jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira
kepada orang-orang yang sabar.(QS. Al-Baqarah : 155)

4) Allah meridhoi Islam sebagai filsafat hidup. Islam adalah agama

yang dianugrahkan Allah kepada manusia. Dalam Islam

mengandung ajaran yang membimbing dan mengarahkan akal,

fikiran, jiwa dan hati manusia. sebagaimana firman Allah:

                   
          

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui, (QS. Ar-Ruum : 30)

5) Para Nabi, Rasul, dan auliya’ adalah pembimbing bagi kehidupan

manusia. sebagaimana firman Allah:
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Artinya`: Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat
kami kepadamu) kami Telah mengutus kepadamu Rasul
diantara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada
kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu
Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada
kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah :
151).

6) Allah Maha Swt., Maha Pembimbing dan pemberi petunjuk bagi

manusia. sebagaimana firman-Nya:

          
         
      

Artinya : Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat
petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk
(memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa
saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan
Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan
janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan
Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang
baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi
pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak
akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Baqarah : 272).

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat yang telah dikemukakan

tersebut bahwa prinsip-prinsip bimbingan agama Islam harus

memperhatikan prinsip-prinsip dasar tersebut.

d. Peran Keluarga terhadap Bimbingan agama Islam Anak
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Setiap keluarga menginginkan anaknya menjadi orang yang

berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anak yang

dilahirkan itu kelak menjadi orang yang sehat, kuat, berketerampilan,

cerdas, pandai dan beriman. Bagi orang Islam, beriman itu adalah

secara Islam. Dalam taraf sederhana, keluarga tidak ingin anaknya

lemah, sakit-sakitan, pengangguran, bodoh, dan nakal. Pada tingkat

yang paling sederhana, keluarga tidak menghendaki anaknya nakal dan

menjadi pengangguran. Dan terakhir, pada taraf paling minimal ialah

jangan nakal. Kenakalan akan menyebabkan orang tua mendapat malu

dan kesulitan.22

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orangtua yang penuh kasih

sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama

maupun sosial budaya yang telah diberikan merupakan faktor yang

kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota

masyarakat yang sehat.23

Keluarga juga merupakan training center bagi penanaman nilai-

nilai. Pengembangan fitrah atau jiwa beragama anak, seyogyanya

bersamaan dengan perkembangan kepribadiannya, yaitu sejak lahir

bahkan lebih dari itu sejak dalam kandungan. Pandangan ini di

dasarkan pengamatan para ahli jiwa terhadap orang-orang yang

22 Ahmad Tafsir, Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung :
PT.Rosda Karya, 2005), h. 155.

23 Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : PT. Rosda
Karya, 2008), h. 37.
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mengalami gangguan jiwa; ternyata mereka itu dipengaruhi oleh

keadaan emosi atau sikap orang tua terutama ibu pada masa mereka

dalam kandungan.24

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orangtua yang penuh kasih

sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama

maupun sosial budaya yang telah diberikan merupakan faktor yang

kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota

masyarakat yang sehat.25

Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa agama

anak dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu,

kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab tersebut. Menurut

Ahmad Tafsir, tanggung jawab itu disebabkan sekurang-kurangnya

oleh dua hal; (1) kodrat, yaitu orang tua ditakdirkan menjadi orang tua

anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab

mendidik anaknya; dan (2) kepentingan kedua orang tua, yaitu orang

tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Sukses

anaknya dan sukses orang tuanya juga.26 Tanggung jawab tersebut di

jelaskan dalam al – Qur’an:

                    ...

24 Ibid., h. 11 – 12.
25 Syamsu Yusuf  LN, op. cit., h. 37.
26 Ahmad Tafsir, op. cit., h. 74.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; (QS. At –Tahrim, [66] : 6)27

Berdasarkan ayat di atas bahwa salah satu tanggung jawab orang

tua adalah melindungi anak-anaknya dan memelihara keluarga agar

terhindar dari siksa pedih api neraka. Memelihara dalam hal ini

mengupayakan pendidikan agama bagi anak agar menjadi anak yang

berilmu, sholeh dan berakhlak yang baik sesuai dengan harapan

keluarga. Anak yang sholeh dapat menjadi kebanggaan orang tua dan

sebaliknya, Anak yang perilakunya nakal dalam kehidupanya dapat

menjadi perusak kehormatan orang tua. sebagaimana digambarkan

dalam Al-Qur’an:

                 
Artinya : Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu

hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi
Allah-lah pahala yang besar. (QS. Al-Anfal [8] : 28).

Ayat di atas mengandung makna bahwa pada hakekatnya anak

itu adalah cobaan bagi orang tua. Bila orang tua dapat mendidik dan

membina anaknya menjadi anak yang sholeh, maka orang tua telah

lulus dari cobaan tersebut dan akan mendapat ganjaran/pahala yang

besar. Tetapi, bila anak memiliki akhlak yang buruk atau perilaku yang

menyimpang, maka orang tua dikatakan tidak lulus dari cobaan

27 Depag RI, op. cit., h. 376.
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tersebut dan akan terjerumus ke dalam neraka, karena

membiarkan anaknya dalam kesesatan.

Penting pendidikan agama dalam keluarga, menurut Master

Pendidikan dari Harvard University Amerika Serikat, Mimi Doe,

mengemukakan pentingnya peranan orang tua dalam mengembangkan

kehidupan spiritual anak. Menurut Mimi Doe, orang tua yang

memasukkan unsur spiritual dalam kehidupan sehari-hari anak dapat

menyuburkan jiwa dan semangat spiritual si kecilnya.28

Apa yang dikemukakan Mimi Doe, sangat tepat, sebab keluarga

amat berpengaruh atas pendidikan agama anak-anaknya. Anaknya

akan menjadi apa tergantung dari didikan orang tuanya. Oleh karena

itu, peran keluarga sangat besar dalam pendidikan agama Islam, karena

orang tua sebagai pendidik utama dan pertama bagi anaknya.

e. Materi Bimbingan agama Islam dalam Keluarga

Terdapat beberapa materi bimbingan agama Islam dalam

keluarga yang telah diceritakan dalam al-Qur’an. Beberapa ayat

menggambarkan kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya. Adapun

materi yang mesti diberikan kepada anak dalam keluarga adalah seperti

yang tergambar dalan Surah Luqman (31) ayat 12 – 19.

                  
                

28 Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, (Jakarta : Amzah,
2007 ), h. 156.
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Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman,
yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang
bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur
untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur,
Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan
(Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan kami
perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu
bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya
memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan
baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku,
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Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan
kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. (Luqman berkata):
"Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat
biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam
bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya).
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai
anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar
dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang
diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan
mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu
berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan
diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah
suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara
keledai. (QS. Luqman:12 – 19).29

Ayat ini membincangkan tokoh pendidikan qur’ani lainnya, yaitu

Luqman al-Hakim. Ia seorang yang bijak, maka dengan kebijakkannya

ia berhasil mendidik anak dan istrinya menjadi muslim yang taat

kepada Allah, padahal mulanya anak dan isterinya ini bukan muslim

tetapi kafir. Dengan tegas dijelaskan dalam ayat tersebut, bagaimana

29 Departemen Agama RI, Al Qur’an  Al Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Karya
Insan Indonesia, 2004), h. 279
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Lukman mendidik dan mengajar anaknya serta materi pendidikan

yang di sampaikan pada anaknya.30

Dari ayat tersebut menjelaskan materi pembelajaran Luqman

terhadap anaknya, meliputi kajian-kajian keislaman terutama hal-hal

yang berkaitan dengan fardhu ‘ain, yakni sebagai berikut:

1) Materi yang berkaitan dengan akidah tauhid, seperti yang

tergambar dalam ayat 12, 13, dan 16.

2) Materi bimbingan/pembelajaran tentang “menghormati kedua

orang tuanya”, seperti tergambar dalam ayat 14 dan 15.

3) Materi yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah terutama shalat,

seperti yang terlihat dalam ayat 17.

4) Materi bimbingan/pembelajaran yang berkaitan dengan akhlak

mulia, seperti yang tergambar dalam ayat 18 dan 19.31

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan materi bimbingan

agama Islam dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga

kelompok, yakni: (1) materi bimbingan yang mengandung aspek

akidah atau tauhid; (2) materi bimbingan yang mengandung aspek

ibadah atau fikih; dan (3) materi bimbingan yang mengandung aspek

akhlak atau etika.

Abuddin Nata mengemukakan bahwa, aspek-aspek kandungan

materi dari pendidikan Islam secara garis besarnya mencakup aspek

30 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi; Pesan-pesan al-Qur’an tentang Pendidikan,
(Jakarta:Amzah, 2015), h. 164

31 Ibid., h. 164 – 165.
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akidah, ibadah, dan akhlak.32 Secara rinci aspek-aspek tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1) Akidah

Akidah dalam syariat Islam meliputi keyakinan dalam hati

tentang Allah, Tuhan yang wajib disembah; ucapan dengan lisan

dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan bahwa tiada

Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan-

Nya; dan perbuatan dengan amal saleh. Akidah demikian

mengandung arti bahwa dari orang yang beriman tidak ada dalam

hati atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara

keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah. 33 Pendidikan

akidah terdiri dari pengesaan Allah, tidak menyekutukan-Nya, dan

mensyukuri segala nikmat-Nya.34

Ruang lingkup pendidikan akidah meliputi rukun iman yang

enam, yaitu

a) percaya kepada Allah,

b) percaya kepada para rasul Allah,

c) percaya kepada para malaikat,

d) percaya kepada Kitab-kitab Suci yang diturunkan kepada para

rasul Allah,

32 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.
84.

33 Aat Syafaat, dkk., op. cit., h. 53.
34 Armai Arif dalam Aat Syafaat, dkk., ibid., h. 53 – 54.
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e) kepada Hari akhirat dan kepada Qadha’/Qadar.35

Dengan demikian tugas keluarga dalam pendidikan agama

Islam adalah mendidik akidah anak agar keimanan anak menjadi

kokoh dan kuat. Demikian juga dalam menanamkan akidah kepada

anak, melarang anak berbuat syirik, dan menanamkan ajaran

tauhuid atau akidah secara lebih mendalam.

2) Ibadah

Ibadah dalam arti khusus ialah suatu upacara pengabdian

yang sudah digariskan oleh syariat Islam, baik bentuknya, caranya,

waktunya, serta syarat dan rukunnya, seperti shalat, puasa, zakat,

haji dan sebagainya. Ketentuan bentuk cara, waktu, serta rukun dan

syarat yang sudah digariskan dalam syariat Islam secara doktrin

itu, tidak dapat diubah, ditukar, digeser, atau disesuaikan dengan

logika atau pemikiran. Perbuatan ibadat itu wajib dikerjakan sesuai

dengan petunjuk syari’at. Bila menyimpang atau tidak sesuai

dengan petunjukkan syari’at, perbuatan itu tidak sah dianggap

ibadah yang benar. Yang terpenting dalam ibadah khusus itu ialah

ibadah pokok yang tergabung dalam rukun Islam. Cara

pelaksanaannya langsung dijelaskan dan dicontohkan oleh

pembawa ajaran itu sendiri, yaitu Rasulullah. Di antaranya semua

35 Zakiyah Darajat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2009), h. 67.
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ibadah itu, shalatlah yang paling utama, sehingga ibadah ini

dipandang sebagai tiang agama.”36

Pendidikan ibadah dalam keluarga mencakup semua

ibadah, baik ibadah khusus yang hubungannya dengan Allah

(shalat, puasa, zakat, haji) maupun ibadah umum yang

hubungannya dengan manusia. Pendidikan shalat harus sudah anak

terima dari orang tuanya sejak ia umur tujuh tahun. Pendidikan

mengaji al-Quran juga harus diterapkan kepada anak secara rutin

setelah shalat sebagai persiapan fisik dan intelektual, agar anak

mampu

menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat.37

Dengan demikian pendidikan ibadah mencakup segala

tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan

dengan Allah seperti shalat, maupun dengan sesama manusia.

3) Akhlak

Bimbingan akhlak sebagai bimbingan berkisar tentang

persoalan kebaikan dan kesopanan, tingkah laku yang terpuji serta

berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dan

bagaimana seharusnya seorang siswa bertingkah laku.38 Pendidikan

akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam dan mencapai suatu

akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan

36Ibid., h. 73.
37 Mahmud dkk, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, (Jakarta: Akademia Permata,

2013), h. 181.
38 Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta :

Rineke Cipta, 2008), h. 201.
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Islam.39 Tidak berlebih lebih kalau dikatakan bahwa pendidikan

akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari pendidikan agama. Sebab yang baik adalah yang

dianggap baik oleh agama. Sehingga nilai-nilai akhlak, keutamaan

akhlak dalam masyarakat Islam adalah akhlak dan keutamaan yang

diajarkan oleh agama. Sehingga seorang muslim tidak sempurna

agamanya bila akhlaknya tidak baik. Hampir-hampir sepakat para

fisolof-fisolof pendidikan Islam, bahwa pendidikan akhlak adalah

jiwa pendidikan Islam.40

Menurut Ramayulis tujuan pendidikan akhlak dalam Islam

adalah untuk membentuk manusia yang bermoral, keras kemauan,

sopan dalam bicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku

perangai, bersifat bijaksana sempurna, sopan dan beradab, ikhlas,

jujur dan suci. Dengan kata lain pendidikan akhlak bertujuan untuk

melahirkan manusia yang memiliki keutamaan. 41

Akhlak dalam pembagiannya menjadi dua, yaitu: akhlak

kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Makhluk yang

dimaksud dalam hal ini adalah sesama manusia. Akhlak kepada

Allah antara lain yaitu iman, Islam, ihsan, ikhlas, taqwa, syukur,

sabar, tawadlu, qona’ah, khuznudzan, dan tawakal. Adapun yang

termasuk akhlak kepada sesama manusia antara lain menjalin

39 Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi, Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam, (Bandung :
Pustaka Setia, 2003) h. 1.

40 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam, 2011), h. 89.
41 Ibid., h. 90
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silaturrahim, ukhuwah, adil, menepati janji, dermawan, pemaaf,

penyantun, insyirah, amanah, iffah, hemat, bersahaja, penyayang,

ramah dan berwajah ceria.42

Melalui bimbingan akhlak ini seorang anak dapat memiliki sikap

agama yang baik. Sebab, orang yang beragama pasti memiliki akhlak

dan budi perkerti yang mulia. Oleh karena itu, bimbingan agama Islam

dalam keluarga dilaksanakan oleh orang tua dengan materi bimbingan

yang terdiri dari aspek akidah, ibdah dan akhlak.

2. Pembinaan Iman dan Taqwa (Imtaq) di Sekolah

a. Pengertian Pembinaan Iman dan Taqwa (Imtaq)

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S.

Poerwadarminta, kata “pembinaan” memiliki arti pembangunan

(negara dsb); pembaruan.43 Menurut Hendiyat Soetopo dan Wasty

Soemanto dalam Aat Syafaat, dkk, pembinaan adalah menunjuk

kepada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurkan apa

yang telah ada.44 Dari definisi yang telah dikemukan, pembinaan

adalah suatu usaha melakukan tindakan penyempurnaan pada suatu

objek sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kemudian kata “iman” berasal dari bahasa Arab “amana” yang

berarti mempercayai atau membenarkan (tashdiq). Menurut syara’

42 Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, (Madiun :
Jaya Star Nine, 2013), h. 202.

43 W.J.S. Poerwadarminta, op. cit., h. 160.
44 Syafaat, dkk, op. cit., h. 153.
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iman diartikan sebagai pembenaran dalam hati, diucapkan dengan

lidah dan dipraktekkan dengan anggota badan terhadap ajaran Islam.45

Dengan demikian iman berarti mempercayai keberadaan-Nya. Iman

memiliki tiga unsur, yaitu pembenaran (tashdiq), pengakuan (iqrar),

dan pelaksanaan (amal).

Kata “taqwa” asal ma’nanya ialah mengambil tindakan

penjagaan dan pemeliharaan diri dari sesuatu yang mengganggu dan

memadlaratkan. Menurut syara’ “taqwa” berarti menjaga dan

memelihara diri dari siksa dan murka Allah SWT. dengan jalan

melaksanakan perintah-perintah-Nya, taat kepada-Nya, menjauhi

larangan serta berbuat maksiat.46

Kata “taqwa” terulang dalam al-Qur’an lebih kurang sebanyak 17

kali, berasal dari akar kata “waqaa-yaqiy-wiqayah” yang berarti

menjaga, menghindari, menjauhi, takut, berhati-hati. Dilihat dari segi

bahasa, orang yang bertaqwa berarti: orang yang menjaga diri dari

kejahatan; orang yang menghindar, menjauhi, dan terjerumus pada

perbuatan dosa; dan orang yang berhati-hati.47

Taqwa merupakan disposisi yang mendorong individu untuk

berkembang menjadi mukmin, muslim, muhsin dan muttakin.48 Para

ahli tasawwuf berpendapat “taqwa” itu ialah membentengi diri dari

45 Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedi Akidah Islam, (Jakarta :
Kencana, 2003), h. 166.

46 Ali Usman dan A.A. Dahlan dan M.D. Dahlan, Hadits Qudsi; Pola Pembinaan Akhlak
Muslim, (Bandung : Diponegoro, 2006), h. 169.

47 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya : Pustaka Pelajar,
2004), h. 154.

48 Syamsu Yusuf  LN, op. cit., 143.
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siksa Allah, dengan jalan taat kepada-Nya. Para Fuqaha berpendapat

bahwa taqwa berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang melibatkan

diri kepada dosa.49

Berangkat dari definisi yang telah dikemukakan, maka

pembinaan iman dan taqwa (Imtaq) adalah suatu usaha untuk mengatur

langkah-langkah yang akan ditempuh oleh guru atau pendidik untuk

menanamkan, menumbuhkan, meningkatkan serta memperbaiki nilai-

nilai keimanan dan ketaqwaan siswa demi terbentuknya manusia yang

berakhlakul karimah sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Tujuan Pembinaan Iman dan Taqwa (Imtaq)

1) Hakikat Iman dan Taqwa

Iman dan taqwa sebenarnya sering didengar dan diucapkan

pada kegiatan-kegiatan keseharian, seperti pada Khutbah Jum’at,

pembacaan Sapta Prasetya Korpri, sumpah jabatan, dan

sebagainya. Bahkan di dalam Undang-undang No. 20 Sisdiknas

tahun 2003 dinyatakan tujuan Pendidikan Nasional adalah “untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa...” ini berarti

Mutu manusia yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia antara

lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa.50

49 Ali Usman dan A.A. Dahlan dan M.D. Dahlan, loc. cit.
50 Muhaimin, op. cit., h. 147.
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Menurut Muhaimin, iman merupakan potensi rohani atau

fitrah manusia, yang harus diaktualisasikan, dikembangkan dan

ditingkatkan secara terus menerus dengan cara melakukan amal

saleh, sehingga dapat dicapai prestasi rohani dalam bentuk taqwa.51

Taqwa dalam pandangan Nurcholis Madjid (dalam Muhaimin)

diartikan sebagai “God conscicousness” kesadaran ketuhanan,

yaitu kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Adil dalam

hidup ini. Kesadaran ini membuat manusia mengetahui dan

meyakini bahwa dalam hidup ini tidak ada jalan menghindar dari

tuhan dan pengawasan-Nya terhadap tingkah laku kita.52

Penjelasan ini berarti iman merupakan bentuk keyakinan

yang bersumber di hati. Sedangkan taqwa merupakan aktualisasi

dari nilai-nilai iman dalam bentuk beribadatan dan pengabdian

kepada Tuhan yang dilakukan secara konsisten.

Menurut Dadang Hawari sebagaimana ditulis Syamsu Yusuf

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

dimaksud adalah suatu pencapaian kematangan sikap, kebiasaan

dan pengembangan wawasan dalam mengamalkan nilai-nilai

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-

hari, baik pribadi maupun sosial. Keimanan kepada dan ketaqwaan

Tuhan Yang Maha Esa merupakan perwujudan dari pengembangan

fitrah insani yang hanief (potensi yang cenderung kepada

51 Ibid., h. 148.
52 Ibid., h. 155.
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kebenaran). Kefitrahan yang hanief ini sebagai isyarat tentang nilai

manusia yang paling hakiki, yaitu bahwa manusia merupakan

makhluk beragama (homo religious). Kebenaran akan hakikat

manusia ini, sekarang diakui kebenarannya oleh para ahli (para ahli

kesehatan jiwa) yang berpendapat bahwa manusia bukan makhluk

biopsikososio semata, melainkan juga biopsikososiospiritual.53

Untuk lebih jelas ciri-ciri orang yang beriman dan bertaqwa

yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Ciri-ciri orang yang beriman: (a) Keras terhadap orang kafir

dan Kasih sayang terhadap sesama muslim (QS. al-Fath

[48]:29); (b) Khusu’ dalam shalatnya, yang menjauhkan diri

dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, menunaikan

zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanat-amanat, (QS.

al-Mu’minuun [23]: 1-10); (c) berjihad di jalan Allah dengan

harta benda dan jiwa (QS. al-Hujarat [49]: 15); (d) banyak

mengingat Allah (QS. al-Ahzab [33]:41), dan lain-lain.54

2) Ciri-ciri orang yang bertaqwa: (a) beriman kepada Yang Gaib,

menegakkan atau mendirikan shalat, menafkahkan sebagian

rezeki yang dicintai, beriman kepada kitab-kitab Allah dan hari

akhir (QS. al-Baqarah [2]: 1- 5); (b) keimanan yang tulus dan

sejati terhadap Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi-nabi,

siap memancarkan iman dalam bentuk tindakan kemanusiaan

53 Syamsu Yusuf, op. cit., h. 93.
54 Afzalurrahman, Indeks Al-Qur’an, terj. Ahsin W. Al-Hafiz, (Jakarta : Bumi Aksara,

2006), h. 123 – 124.
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kepada sesama, menegakkan dan menjalankan ritus-ritus,

menjadi warga masyarakat yang baik, yang mendukung sendi-

sendir kehidupan kemasyarakatan, jiwa pribadinya sendiri

harus teguh dan tidak goyah dalam setiap keadaan (QS. al-

Baqarah [2]:117); dan (c) menuju ampunan Allah,

mengorbankan harta dengan tidak memandang keadaan,

sanggup menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain,

tidak menganiaya diri sendiri, berbuat kebaikan kepada orang

lain, segera meminta ampun bila berbuat salah, dan tidak

mengulangi lagi kesalahan (QS. Ali Imran [3]:133-135).55

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan bahwa

hakikat iman dan taqwa merujuk kepada suatu kesadaran akan

kehadiran Allah SWT dalam hidup ini yang mendorong seseorang

untuk menempuh hidup ini mengikuti garis-garis yang diridhoi-

Nya sesuai dengan ketentuan-Nya. Hakikat iman dan taqwa

ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari dengan ditandai keyakinan,

lalu perbuatan untuk mengerjakan perintah-perintah-Nya dan

menjauhi larangan-larangan-Nya.

2) Tujuan Pembinaan Iman dan Taqwa (Imtaq) di Sekolah

Iman dan taqwa sangat diperlukan dalam kehidupan

seseorang. Menurut Syarin Harahap dan Hasan Bhakti Nasution,

Iman merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan

55 Muhaimin, op. cit., h. 147.
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seseorang. Oleh karena itu, ia dapat disebut titik tolak dan

sekaligus merupakan tujuan hidup mereka. Atas dasar itu, maka

iman (akidah) memiliki peran yang sangat penting di dalam

memunculkan semangat peningkatan kualitas hidup seseorang.

Fungsi iman tersebut antara lain: (a) dapat menimbulkan

optimisme dalam hidup; (b) dapat menumbuhkan kedisiplinan; dan

(c) berpengaruh dalam peningkatan etos kerja.56 Maka terkait

dengan itu, tujuan pembinaan iman dan taqwa di sekolah adalah

menimbulkan optimisme dalam hidup remaja, menumbuhkan

kedisiplinan remaja dan peningkatkan semangat belajar.

Pada dasarnya sekolah merupakan suatu lembaga yang

membantu bagi tercapainya cita-cita keluarga dan masyarakat,

khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang tidak

dapat dilaksanakan secara sempurna di dalam rumah dan masjid.

Namun, hendaknya dapat diusahakan supaya sekolah menjadi

lapangan yang baik bagi pertumubuhan dan perkembangan mental

dan akhlak anak didik, di samping tempat pemberian pengetahuan

dan pengembangan bakat dan kecerdasan anak didik. Menurut

Wahjosumidjo, tujuan pembinaan siswa adalah menumbuhkan

daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang

datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah.57

Sedangkan hasil diharapkan dari pembinaan keimanan dan

56 Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, op. cit., h. xv – xvi.
57 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahan,

(Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2009), h. 234.
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ketakwaan (Imtaq) di sekolah terbinanya kualitas keimanan,

kesadaran, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan

kualitas kesadaran kerukunan antara umat beragama dalam usaha

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan

amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.58

Selain itu, tujuan utama pembinaan akhlak yang juga

merupakan bagian dari pembinaan iman dan taqwa (Imtaq) adalah

mewujudkan manusia ideal: anak yang bertaqwa pada Allah SWT.,

dan cerdas, menyempurnakan nilai-nilai kemanusiaan sesuai ajaran

agama dan taat beribadah serta sanggup hidup bermasyarakat

dengan baik. Dalam dunia pendidikan, pembinaan moral (akhlak)

difokuskan pada pembentukan mental anak dan remaja agar tidak

mengalami penyimpangan.59

Dari penjelasan tersebut bahwa tujuan pembinaan iman dan

taqwa di sekolah adalah terbinanya keimanan dan ketakwaan serta

menangkal pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari

dalam lingkungan sekolah.

c. Pelaksanaan Pembinaan Iman dan Taqwa (Imtaq) di Sekolah

Dawam Raharjo dalam bukunya “Keluar Dari Kemelut

Pendidikan Nasional” menyarankan sebagaimana yang dikutip Samsul

Munir, bahwa pembinaan keimanan dan ketakwaan, anak atau siswa

dapat dilakukan:

58 Ibid., h. 257 – 258.
59 Imam Musbikin, Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja, (Pekanbaru : Zanafa Publising,

2013), h. 37.
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1) Optimalisasi dan peningkatan efektivitas pendidikan agama;

2) Penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif;

3) Pengitegrasian nilai-nilai iman dan takwa ke adalam semua materi

agama;

4) Pengisian kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan-kegiatan yang

bernafaskan iman dan takwa;

5) Peningkatan kerja sama antara sekolah dengan orang tua siswa dan

masyarakat.60

Dalam rangka membantu remaja (siswa) dalam mengkokohkan

atau memantapkan keimanan dan ketakwaan (Imtaq) dalam kehidupan

sehari-hari, maka sekolah seyogyanya melakukan pembinaan sebagai

berikut:

1) Pimpinan (kepala sekolah), guru-guru, dan personil sekolah lainnya

harus sama-sama mempunyai kepedulian terhadap program

pendidikan agama atau penanaman nilai-nilai agama di sekolah.

Baik melalui (a) proses belajar mengajar di kelas; (b) bimbingan

(pemaknaan hikmah hidup beragama/beribadah, pemberian

dorongan, contoh/tauladan dan baik dalam bertutur kata,

berperilaku, berpakaian, maupun pelaksanaan ibadah); dan

pembiasaan dalam mengamalkan nilai-nilai agama.

2) Guru agama seyogyanya memiliki kepribadian yang mantap,

pemahaman dan keterampilan profesional, serta kemampuan dalam

60 Samsul Munir Amin, op. cit., h. 160.
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mengemas materi pelajaran sehingga mata pelajaran menjadi

menarik dan bermakna.

3) Guru-guru menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran

yang diajarkan, sehingga siswa memiliki apresiasi pada nilai-nilai

ajaran agama.

4) Sekolah menyediakan sarana ibadah (mushala) sebagai laboratorium

rohaniyah yang cukup memadai serta memfungsikannya secara

maksimal.

5) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian, pesantren

kilat, ceramah agama, atau diskusi agama secara rutin.

6) Bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membimbing

keimanan dan ketakwaan (akhlak) siswa.61

Kemudian bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler agama ada

banyak sekali, namun merujuk pada tema pendidikan (Pembinaan

Ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau agama) yang

dicanangkan di antaranya :

1) Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-

masing.

2) Memperingati hari-hari besar agama.

3) Melaksanakan perbuatan amaliah sesuai dengan norma agama.

4) Membina toleransi kehidupan antar umat beragama.

5) Mengadakan kegiatan lomba yang bersifat agama.

61 Syamsu Yusuf  LN, op. cit., h. 98.
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6) Menyelenggarakan kegiatan seni yang bernafaskan agama.62

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka pembinaan

keimanan dan ketaqwaan di sekolah dapat dilakukan melalui usaha-

usaha sebagai berikut: (1) membuat program kegiatan penanaman

nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang terjadwal; (2) membimbing

keimanan dan ketaqwaan siswa dalam proses pembelajaran; (3)

memberikan tauladan; (4) menasehati siswa untuk membiasakan diri

berakhlak yang baik; (5)  menampilkan kepribadian yang baik kepada

siswa; (6) menyisipkan nilai-nilai akhlak pada materi pelajaran; (7)

menfungsikan mushala sekolah untuk beribadah; dan (8) bekerja sama

dengan orang tua siswa dalam membimbing iman dan taqwa siswa.

3. Sikap Religius

a. Pengertian Sikap Religius

Kata sikap agama terdiri dari dua kata sikap dan religius. Dalam

Kamus Lengkap Psikologi “sikap” adalah satu presdiposisi atau

kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus dan

bertingkah laku atau untuk mereaksi dengan satu cara tertentu terhadap

pribadi lain, objek, lembaga atau persoalan tertentu. Dilihat dari satu

titik pandangan yang sedikit berbeda, sikap merupakan kecenderungan

untuk mereaksi terhadap orang, intitusi atau kejadian, baik secara

positif maupun negatif. Sikap itu secara khas mencakup satu

kecenderungan untuk mengadakan klasifikasi atau kategorisasi. Maka

62 Wahjosumidjo, op. cit., h. 257.
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seorang dengan sikap menyenangi suatu partai, mungkin akan

mereaksi secara menguntungkan terhadap semua orang partai tersebut,

tanpa memandang sifat karakteristik khas dari mereka selaku

individu.63

Bagi Ahli psikologi seperti Louis Thurston (1928), Rensis Kikert

(1932) dan Charles Osgood, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau

reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan

mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut.

Secara spesifik, Thurstone sendiri memformulasikan sikap sebagai

“derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikogis”.64

Selanjutnya menurut Prof. Dr. Mar’at (dalam Jalaluddin)

meskipun belum lengkap Allport telah menghimpun sebanyak 13

pengertian sikap. Dari 13 pengertian itu dapat dirangkum menjadi 11

rumusan mengenai sikap. Rumusan umum tersebut, yakni:

1) Sikap merupakan hasil belajar yang diperoleh melalui pengalaman

dan interaksi yang terus menerus dengan lingkungan (attitude are

learned).

2) Sikap selalu dihubungkan dengan objek seperti manusia, wawasan,

peristiwa ataupun ide (attitude have referent).

63 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Terj. Kartini Kartono, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), h. 255.

64 Syaifuddin Anwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2008), h. 4 – 5.
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3) Sikap diperoleh dalam interaksi dengan manusia lain baik di

rumah, sekolah, tempat ibadah atau pun tempat lain melalui

nasehat, teladan atau percakapan (attitude are social learning).

4) Sikap sebagai wujud dari kesiapan untuk bertindak dengan cara-

cara tertentu terhadap objek (attitude have readiness to respond).

5) Bagian yang dominan dari sikap adalah perasaan dan efektif,

seperti yang tampak dalam menetukan pilihan apakan positif,

negatif atau ragu (attitude are affective).

6) Sikap memiliki tingkat intensitas terhadap objek tertentu, yakni

kuat atau lemah (attitude are very intensive).

7) Sikap bergantung kepada situasi dan waktu, sehingga dalam siatuasi

dan saat tertentu mungkin sesuai, sedangkan di saat dan situasi

yang beda belum tentu cocok (attitude have a time dimention).

8) Sikap dapat bersikap relatif consistent dalam sejarah hidup

individu (attitude have duration factor).

9) Sikap merupakan bagian dari konteks persepsi ataupun kognisi

individu (attitude are complek).

10) Sikap merupakan penilaian terhadap sesuatu yang mungkin

mempunyai konsekwensi tertentu bagi seseorang atau yang

bersangkutan (attitude are evaluations).
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11) Sikap merupakan penafsiran dan tingkah laku yang memungkin

menjadi indikator yang sempurna atau bahkan tidak memadai

(attitude areinferred).65

Mengacu dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa

sikap pada dasarnya merupakan respon dalam bentuk kognitif, afektif

dan konatif, untuk menerima suatu objek atau menolak objek tersebut.

Sikap dapat pula dikatakan sebagai kecederungan pada suatu objek

untuk menerima atau menolak objek tersebut.

Selanjutnya kata “religius” dalam Kamus Lengkap Bahasa

Indonesia memiliki arti yakni bersifat agama atau yang berkenaan

dengan kepercayaan agama.66 Dalam bahasa Inggris disebut Religion

yang maknanya dalam Kamus Lengkap Psikologi sebagai satu sistem

yang komplek dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap, dan upacara-

upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan atau

makhluk yang bersifat ketuhanan.67

Dalam bahasa Arab, istilah religius (agama) berasal dari kata ad-

din الدین ) ), dalam bahasa Latin, yaitu religi. Menurut Harun Nasution

asal kata religi adalah relegare yang mengandung arti mengumpulkan,

membaca, dan mengikat.68 Religion memiliki makna sebagai berikut:

1) Organisasi masyarakat yang menyusun pelaksanaan segolongan

manusia yang priodik, pelaksanaan ibadah, memiliki kepercayaan,

65 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 241 – 242.
66 Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Realita Publisher, 2006), h.

452.
67 J.P. Chaplin, op. cit., h. 428.
68 M. Yatimin Abdullah, op. cit., h. 2.
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yaitu kesempurnaan zat yang mutlak, mempercayai hubungan

manusia dengan kekuatan rohani yang lebih mulia daripada ia

sendiri. Rohani itu terdapat pada seluruh alam ini, baik dipandang

Esa, yaitu Tuhan atau dipandang berbilang-bilang.

2) Keadaan tertentu pada seseorang, terdiri dari perasaan halus dan

kepercayaan, termasuk pekerjaan biasa yang digantungkan dengan

Allah SWT.

3) Penghormatan dengan khusuk terhadap sesuatu perundang-

undangan atau adat istiadat dan perasaan.69

Menurut para ahli sulit memberikan makna tentang agama,

seperti yang dikemukakan Quraish Shihab dalam bukunya

Membumikan Al-Qur’an mengatakan bahwa :

“Agama” adalah salah satu kata yang sangat mudah diucapkan
dan mudah juga menjelaskan maksudnya (khususnya bagi
orang awam), tetapi sangat sulit memberikan batasan (definisi
yang tepat) lebih-lebih dari para pakar. Hal ini disebabkan,
antara lain, dalam menjelaskan sesuatu secara ilmiah, yang
mengharuskan ada rumusan yang mampu menghimpun semua
unsur yang didefinisikan dan sekaligus mengeluarkan segala
yang tidak termasuk unsurnya.70

Namun, untuk mengetahui sedikit gambaran tentang definisi

agama tersebut setidaknya dapat diketahui menurut rumusan Harun

Nasution, bahwa agama dapat didefinisikan sebagai berikut: 71

1) Pengakuan manusia adanya hubungan manusia kekuatan gaib yang

harus dipatuhi.

69 Ibid., h. 3.
70 Qurays Shihab, op. cit., h. 209.
71 Nasution dalam Abuddin Nata, op. cit., h. 13 – 14.
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2) Pengakuan terhadap kekuatan gaib yang menguasai manusia.

3) Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung

pengakuan suatu sumber diluar diri manusia yang mempengaruhi

perbuatan-perbuatan manusia.

4) Kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara

hidup tertentu.

5) Suatu sistem tingkahlaku (code of conduct) yang berasal dari

kekuatan gaib

6) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini

bersumber pada suatu kekuatan gaib.

7) Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah

dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat

dalam alam sekitar manusia

8) Ajaran-ajaran yang diwahyukan tuhan kepada manusia melalui

seorang rasul.

Dengan demikian istilah religius sama halnya suatu keyakinan

dan penghayatan akan ajaran agama yang kemudian mengarahkan

perilaku seseorang bertindak sesuai dengan ajaran yang dianutnya.

Setiap ajaran agama mengandung dimensi-dimensi tertentu yang

menjadi ciri agama tersebut dan hal itu harus dilakukan pemeluknya.

Mengacu pada uraian di atas dapat dikemukakan bahwa sikap

religius adalah suatu kecenderungan atau suatu respon dalam diri
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seseorang terhadap ajaran agamanya. Respon tersebut ditunjukkan

dengan perilaku kognitif, afektif dan konatif terhadap ajaran agama.

Sikap religius dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang

disadari kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang diyakininya.

Kesadaran ini muncul dari produk-produk pemikiran secara teratur dan

mendalam dan penuh penghayatan. Sikap religius manusia tercermin

dari cara berfikir dan bertindak.72

Menurut Ramayulis, sikap beragama adalah suatu keadaan yang

ada dalam diri seseorang yang mendorong sisi orang untuk bertingkah

laku yang berkaitan dengan agama.73 Sikap agama terbentuk karena

adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai

komponen kognitif, perasaan terhadap agama sebagai komponen

afektif dan perilaku terhadap agama sebagai komponen kognatif. Di

dalam sikap agama antara komponen kognitif, afektif, dan kognatif

saling berintegrasi sesamanya secara komplek.74

Sementara menurut Jalaluddin, sikap agama merupakan suatu

keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk

bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.

Sikap agama tersebut oleh adanya konsistensi antara kepercayaan

terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama

sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur

72 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam; Upaya Pembentukan Pemikiran dan
Kepribadian Muslim, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 9.

73 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta : Kalam Mulia, 2009), h. 97.
74 Ibid., h. 97 – 98.
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konatif.75 Selanjutnya ia juga menegaskan bahwa sikap agama

merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama,

perasaan agama. Serta tindak agama dalam diri seseorang. Hal ini

menunjukkan bahwa sikap agama menyangkut dan berhubungan erat

dengan gejala kejiwaan.76 Selanjutnya menurut Ahmad Tafsir, inti

beragama adalah masalah sikap. Di dalam Islam, sikap beragama itu

intinya adalah iman. Jadi, yang dimaksud beragama pada intinya ialah

beriman.77

Berdasarkan penjelasan tersebut makna sikap religius adalah

suatu kecenderungan yang mendorongnya seseorang untuk berperilaku

dan bertindak sesuai ajaran agama. Perilaku tersebut juga ditunjukkan

dalam keyakinan atau ideologis (religious belief), peribadatan atau

praktik agama atau ritual (religious practice), eksperiensial atau

pengalaman (religious feeling), penghayatan atau konsekuensial atau

penerapan (religious effect), dan pengetahuan (religious knowledge).

b. Fungsi Sikap Religius

Pada hakikatnya sikap religius manusia itu sendiri telah ada

semenjak manusia diciptakan. Di dalam al-Qur’an dijelaskan:

75 Jalaluddin, op. cit., h. 239.
76 Ibid.
77 Ahmad Tafsir, op. cit., h. 124.
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Artinya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):
"Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul
(Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan
yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak
mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah
orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan
Tuhan)",(QS. Al-A’raaf : 172).

Berdasarkan ayat di atas bahwa manusia telah diberikan potensi

beragama. Melalui potensi tersebut manusia dapat merasa dekat

dengan Tuhan-Nya. Agar dapat dekat dengan tuhan-Nya manusia

bersikap sesuai dengan kehendak tuhan-Nya, yakni sikap religius.

Pada sisi lain, agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Fitrah

agama yang ada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi

perlunya manusia terhadap agama. Ketika datang wahyu Tuhan

menyerukan manusia agar beragama, maka seruan tersebut amat

sejalan dengan fitrahnya itu.78

Hasan Langgulung mengatakan: “salah satu ciri-ciri fitrah ini

ialah, bahwa manusia menerima Allah sebagai Tuhan, dengan kata

lain, manusia itu adalah dari asal mempunyai kecenderungan beragama

78 Sahilun A. Nasir dalam M. Yatimin Abdullah, op. cit., Cet. Ke-1, h. 42.
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sebab agama itu sebagian dari fitrah-Nya.”79 Terkait dengan fitrah

beragama yang ada pada diri manusia dalam al-Qur’an dijelaskan :

                   
        

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama
Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui. (QS. Ar – Rum : 30 )

Ayat di atas mengandung makna, bahwa sikap religius manusia

sudah ada semenjak manusia itu sendiri dilahirkan ke dunia ini, akan

tetapi manusia kebanyakan tidak menyadari kecenderungan untuk

religius itu. Oleh karena itu, setiap individu harus berupaya

menumbuhkan sikap religiusnya sehingga dapat berfungsi dalam

kehidupannya.

Sikap religius merupakan bagian terpenting dari kepribadian

seseorang yang dapat dijadikan sebagai orientasi moral, internalisasi

nilai-nilai keimanan, serta sebagai etos kerja dalam meningkatkan

keterampilan sosial.80 Menurut Jalaluddin, agama memiliki berbagai

fungsi dalam kehidupan masyarakat antara lain:

1) Berfungsi edukatif.

Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang.

Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang

79 Jalaluddin, op. cit., h. 102.
80 Muhammad Alim, op. cit., h. 9.
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mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik

dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agamanya.

2) Berfungsi penyelamat.

Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganut nya

adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu dunia dan

akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan para

penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral, berupa

keimanan kepada Tuhan.

3) Berfungsi sebagai pendamaian.

Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat

mencapai kedamaian melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan

rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila

seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat,

pensucian ataupun penebusan dosa.

4) Berfungsi sebagai sosial kontrol.

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga

dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial

secara individu maupun kelompok.

5) Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas.

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa

memiliki kesamaan dalam satu kesatuan, yaitu iman dan

kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas
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dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat

membina rasa persaudaraan yang kokoh.

6) Berfungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan

kepribadian seseorang menjadi kehidupan baru sesuai dengan

ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan agama yang baru

diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadang

kala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma

kehidupan yang dianutnya sebelum itu.

7) Berfungsi kreatif. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja

secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut

untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.

8) Berfungsi sublimatif. Ajaran agama mengkuduskan segala usaha

manusia, bukan saja yang bersifat ukhrawi, melainkan juga yang

bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan

dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus

karena dan untuk Allah merupakan ibadah.81

Berdasarkan penjelasan fungsi sikap dan fungsi agama, maka

fungsi sikap religius antara lain  yakni: (a) Sikap religius berfungsi

sebagai alat untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan sesuai dengan

ajaran agama; (b) Sikap religius berfungsi sebagai pengatur tingkah

laku seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama; (c)

Sikap religius berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman

81 Jalaluddin, op. cit., h. 231 – 234.
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untuk mencapai kebahagiaan hidup; dan (d) Sikap religius berfungsi

sebagai pernyataan identitas seorang yang beragama.

c. Indikator Sikap Religius

Sikap beragama terbentuk karena adanya konsistensi antara

kepercayaan terhadap agama sebagai komponen kognitif, perasaan

terhadap agama sebagai komponen afektif dan perilaku terhadap

agama sebagai komponen konatif. Terkait dengan hal ini, Travers

(1977), Gagne (1977) dan Cronbach (1977) sependapat bahwa sikap

melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan dan rupanya-

rupanya pendapat ini diterima sampai saat ini, yaitu :

1) Komponen kognitif : berupa pengetahuan, kepercayaan atau

pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan

objek. Misalnya: “Orang tahu uang itu bernilai, karena meraka

melihat harganya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang

terhadap uang itu mengandung pengertian bahwa orang tahu

tentang nilai uang.”

2) Komponen afektif : menunjukan pada dimensi emosional dari

sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini

dirasakan sebagai penyenang atau tidak menyenangkan. Misalnya :

“Jika orang mengatakan bahwa mereka senang uang, ini

melukiskan perasaan mereka terhadap uang.”

3) Komponen behavior atau conative :melibatkan salah satu

presdiposisi untuk bertindak terhadap objek. Misalnya: “Karena
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uang sesuatu yang bernilai, orang menyukainya, dan mereka

berusaha (bertindak) untuk mendapatkan gaji yang besar.82

Menurut Glock dan Stark, sebagaimana dikutip Muhaimin,

terdapat lima macam dimensi keberagamaan, yaitu:

1) Dimensi keyakinan yang berisi pengharapan-pengharapan, yang

menyebabkan orang religius berpegang teguh kepada pandangan

teologis tertentu dan mengakui keberadaan doktrin tersebut.

2) Dimensi praktik agama yang mencakup perilaku pemujaan,

ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan

komitmen terhadap agama yang dianutnya.

3) Dimensi pengalaman yang berisikan perhatian kepada fakta bahwa

semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.

4) Dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada harapan bahwa

orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah

minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus,

kitab suci dan tradisi.

5) Dimensi pengamalan atau konsekuensi yang mengacu kepada

identifikasi akibat akibat keyakinan agama, praktik, pengalaman

dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.83

Dengan demikian secara garis besarnya sikap religius terdiri dari

aspek kognitif, afektif dan konatif. Namun, bila mengacu pada teori

Glock dan Stark, maka sikap religius dapat diukur melalui dimensi: (1)

82 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta : Rineke Cipta, 2007), Cet-3, h. 151 - 152.
83 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung : Rosdakarya, 2001), h. 294.
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Dimensi pengetahuan agama (aspek kognitif); (2) Dimensi keyakinan

(aspek afektif); (3) Dimensi pengalaman (aspek efekif); (4) Dimensi

praktik agama (aspek konatif/behaviore); dan (5) Dimensi pengamalan

atau konsekuensi (aspek konatif/behaviore).

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Religius

Sikap beragama terbentuk oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan

faktor ektern. Memang dalam kajian psikologi agama, beberapa

pendapat menyetujui akan adanya potensi beragama pada diri manusia.

Manusia ada homo religius (makhluk beragama). Namun, potensi

tersebut memerlukan bimbingan dan pengembangan diri dari

lingkunganya. Lingkungannya pula yang mengenalkan seseorang akan

nilai-nilai dan norma-norma agama yang harus dituruti dan

dilakonkan.84

Selanjutnya menurut Siti Partini (dalam Ramayulis)

pembentukan dan perubahan sikap dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1) Faktor internal, berupa kemampuan menyeleksi dan mengelolah

atau menganalisis pengaruh yang datang dari luar, termasuk disini

minat dan perhatian.

2) Faktor eksternal, berupa faktor di luar diri individu yaitu pengaruh

lingkungan yang diterima.85

84 Jalaluddin, op. cit., h. 240.
85 Ramayulis, op. cit., h. 98.
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Menurut Azwar, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan

sikap antara lain :

1) Pengalaman pribadi

Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan

mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial.

Middlebrook (1974) mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman

sama sekali dengan suatu objek psokologis cenderung akan

membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting.

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya

penting. Keinginan ini antara lain dimotifasi oleh keinginan untuk

berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang

yang dianggap penting tersebut. Di antara orang yang biasanya

dianggap penting oleh individu adalah orang tua, orang yang status

sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman

kerja, istri, suami, dan lain-lain.

3) Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap terhadap

berbagai masalah karena kebudayaan di mana hidup dan dibesarkan

mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap.

4) Media massa
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Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media

massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat

mengarahkan opini seseorang. Pesan-pesan sugestif yang dibawa

oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat akan memberi dasar

afektif dalam menilai sesuatu

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Kedua lembaga ini meletakkan dasar pengertian dan konsep moral

dalam individu sehingga kedua lembaga ini merupakan suatu

sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap.

6) Pengaruh faktor emosional

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh

emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Peran gender sangat

mempengaruhi keadaan emosional, perempuan menekankan pada

tanggung Jawab sosial dalam emosinya. Perempuan lebih merasa

bertanggung Jawab terhadap emosi orang lain. Mereka sangat

memperhatikan keadaan emosi orang lain sehingga lebih mampu

untuk memahami perubahan emosional. Oleh sebab itu kaum

perempuan biasanya jauh lebih memiliki empati terhadap

penderitaan orang lain ketimbang laki-laki. Masyarakat memiliki

stereotip bahwa laki-laki kurang mampu menghayati perasaan

emosionalnya. Adapun perempuan sangat menghayati emosinya.

Laki-laki mudah menyembunyikan emosi yang dialaminya,
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sedangkan perempuan sulit menyembunyikannya. Oleh sebab itu

maka perempuan cenderung dilihat lebih emosional ketimbang

laki-laki. Masyarakat cenderung menganggap bahwa perempuan

lebih mudah merasakan takut, cemas dan sedih daripada laki-laki.

Sedangkan laki-laki dianggap lebih mudah untuk marah.86

Dengan demikian sikap religius bukan merupakan faktor bawaan

akan tetapi terbentuk dan perubahannya ditentukan oleh faktor internal

(dari dalam diri individu) dan faktor eksternal (dari luar diri individu).

Dari penjelasn tersebut, setidaknya faktor-faktor yang mempengaruhi

sikap religius siswa antara lain: Faktor lingkungan keluarga, faktor

lingkungan sekolah dan faktor lingkungan masyarakat.

B. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya

dengan pendekatan dan metode penelitian yang bervariasi serta menghasilkan

kesimpulan yang bervariasi.

1. Syaiful Ulum (2012), yang mengkaji “Pendidikan Agama dalam Keluarga

dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Siswa Di SMAN 2 Mauk-Tangerang”

dengan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui

observasi, wawancara dan angket. Terlihat dari penghitungan koefisien

korelasi antara pendidikan agama dalam keluarga dengan akhlak siswa

menggunakan rumus Pearson Product Moment, ternyata angka korelasi

antara variabel X dan variabel Y tidak bertanda negatif, yang berarti antara

86 Syaiful Azwar, op. cit., h. 30 – 32.
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kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif jadi terdapat pengaruhnya.

Dengan memperhitungkan besarnya Rxy (yaitu: 0,57) yang besarnya

berkisar antara 0,40-0,70, berarti korelasi positif antara variabel X dan

variabel Y itu adalah termasuk korelasi positif yang sedang atau cukup.87

2. Rizki Toyibah (2015) yang melakukan penelitian tentang Program

Pembinaan IMTAQ (Iman dan Taqwa) untuk Membangun Perilaku

Agama siswa kelas X di MAN Wonosari Gunungkidul Yogyakarta Tahun

ajaran 2014/2015. Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian

kualitatif. Dengan metode pengumpulan data peneliti menggunakan

metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan

untuk analisisnya penulis menggunakan teknik analisis deskriptif

kualitatif. Selain itu, untuk mendukung uraian dari keadaan yang

sebenarnya, disini peneliti sertakan dokumentasi yang lengkap dan

penguat data penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat

disampaikan bahwasannya pelaksanaan program pembinaan IMTAQ

untuk membangun perilaku agama siswa kelas X di MAN Wonosari

Gunungkidul Yogyakarta, memakai tiga metode, yaitu pembiasaan,

pengertian, dan model. indikator siswa berperilaku agama baik apabila

memiliki rasa agama, pengetahuan agama, serta perilaku akhlak. Ada

beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain faktor keluarga yang

87 Syaiful Ulum, (2012), “Pendidikan Agama Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya
Terhadap Akhlak Siswa Di SMAN 2 Mauk-Tangerang” Skripsi (tidak diterbitkan), Fakultas
Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah, (online) https://www.google.com/search?q=pengaruh
pendidikan+agama+islam+dalam+keluarga+terhadap+akhlak+siswa&ie=utf-8&oe=utf8&client
=firefox#q=pengaruh+pendidikan+agama+islam+dalam+keluarga+dan+pembinaan+imtaq+ter
hadap+akhlak+siswa diunduh 10 Oktober 2016.
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kurang perhatian, dan siswa yang belum serius dalam melaksanakan

program pembinaan IMTAQ.88

3. Sunardi (2007), yang meneliti “Pengaruh Pendidikan Islam Dalam

Keluarga Terhadap Akhlak Remaja Siswa-Siswi Kelas XI

Sekolah Menengah Atas Negeri I Shalatiga” dengan menggunakan metode

penelitian sampling, dengan pendekatan kuantitatif, adapun sampelnya

sebanyak 15 % dari jumlah populasi yaitu 59 siswa-siswi kelas XI dari 395

siswa-siswi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode

angket, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dengan

menggunakan uji validitas yaitu untuk mengetahui sah atau

tidak suatu angket, uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui seimbang atau

tidak suatu angket. Suatu angket dikatakan reliabel apabila jawaban

seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu, uji

normalitas yaitu mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak,

uji linearitas digunakan untuk mengetahui spesifikasi model angket yang

digunakan sudah benar atau tidak, serta analisi korelasi product moment.

Kesimpulan penelitian adalah bahwa pelaksanaan pendidikan Islam di

lingkungan berjalan dengan baik, begitu juga akhlak siswa-siswi kelas XI

tergolong baik. Dan pendidikan Islam dalam keluarga mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap akhlak remaja siswa-siswi kelas XI

SMAN 1 Shalatiga, dengan perolehan koefesien korelasi product moment

88 Rizki Toyibah, Program Pembinaan IMTAQ (Iman dan Taqwa) untuk Membangun
Perilaku Keagamaan siswa kelas X di MAN Wonosari Gunungkidul Yogyakarta tahun ajaran
2014/2015. Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga. 2015. (online) http://digilib.uin-suka.ac.id/17050/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%
20PUSTAKA.PDF.pdf diunduh 10 Oktober 2016.
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0,749 dengan tingkat signifikan p < 0,001. Selanjutnya juga diperoleh

bahwa pendidikan Islam dalam keluarga kelas XI SMAN 1 Shalatiga.89

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dipaparkan beberapa peneliti

sebelumnya menunjukkan bahwa sikap religius dapat dibentuk melalui

bimbingan agama Islam dalam keluarga maupun pembinaan Imtaq di sekolah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaitkan bimbingan agama Islam dalam

keluarga dan pembinaan iman dan taqwa (Imtaq) serta pengaruhnya terhadap

akhlak siswa. Bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih

bersifat umum dan dengan variabel yang terbatas (bivariat), maka penelitian

ini mengukap variabel yang lebih luas (multivariat).

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap

konsep-konsep teoritis agar tidak terjadi salah paham dalam memahami

penelitian ini. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh bimbingan agama Islam

dalam keluarga dan Pembinaan Iman dan Taqwa (Imtaq) di sekolah terhadap

sikap religius siswa SMA Negeri Se-Kecamatan Rengat Barat Kabupaten

Indragiri Hulu.“ Konsep operasional yang akan dioperasikan terkait dengan

judul ini sebagaimana yang telah dipaparkan pada konsep teori adalah sebagai

berikut:

1. Bimbingan Agama Islam dalam Keluarga (Variabel X1)

89 Sunardi, “Pengaruh Pendidikan Islam Dalam Keluarga Terhadap Akhlak Remaja
Siswa-Siswi Kelas XI SMANegeri I Shalatiga” Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas
Muhammadiyah Surakarta. 2007. (online) http://eprints.ums.ac.id/16204/1/HALAMAN
_DEPAN.pdf diunduh 10 Oktober 2016.
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Bimbingan agama Islam dalam Keluarga (Variabel X1) terdiri dari

dimensi-dimensi berikut ini:

a. Bimbingan Akidah, indikatornya:

1) Orang tua membimbing anak untuk meyakini Allah SWT Maha

Melihat.

2) Orang tua membimbing anak mempercayai adanya takdir.

3) Orang tua membimbing anak meyakini adanya hari pembalasan

4) Orang tua membimbing anak meyakini Nabi Muhammad sebagai

utusan Allah yang harus diteladani

5) Orang tua membimbing anak meyakini setiap gerak-gerik manusia

selalui diawasi malaikat.

b. Bimbingan Ibadah, indikatornya:

1) Orang tua membimbing anak pergi ke masjid shalat berjamaah.

2) Orang tua mengajarkan anak untuk merasa tidak tenang sebelum

shalat.

3) Orang tua membiasakan anak berpuasa ramadhan satu bulan penuh

4) Orang tua menganjurkan anak untuk berpuasa Senin-Kamis

5) Orang tua mengajarkan anak untuk memperbanyak zikir

6) Orang tua mengajarkan anak membaca do’a sebelum mengerjakan

suatu pekerjaan.

7) Orang tua mengajarkan anak agar lancar membaca al-Qur’an

8) Orang tua menyarankan anak menyisihkan uangnya berinfak.

c. Bimbingan Akhlak, indikatornya:



70

1) Orang tua membimbing untuk hormat pada orang tua

2) Orang tua membimbing anak untuk patuh pada guru

3) Orang tua mengajarkan anak mengucapkan salam

4) Orang tua mendidik anak agar ikhlas dalam membantu

5) Orang tua mendidik anak untuk berperilaku jujur dalam segala hal

6) Orang tua mengajarkan anak untuk lemah lembut dalam berbicara

7) Orang tua membimbing anak agar memaafkan kesalahan orang

yang telah menyakitinya.

8) Orang tua membimbing anak untuk menjaga kebersihan.

9) Orang tua membimbing anak untuk bersyukur atas nikmat yang

diberikan Allah.

10) Orang tua mengajarkan anak untuk mengajak orang lain berbuat

baik.

2. Pembinaan Iman dan Taqwa di Sekolah (Variabel X2)

Adapun indikator yang akan dioperasionalkan dalam variabel

penelitian ini, sesuai dengan teori Syamsu Yusuf, yakni:

a. Pimpinan (kepala sekolah), guru-guru, dan personil sekolah lainnya

harus sama-sama mempunyai kepedulian terhadap program pendidikan

agama atau penanaman nilai-nilai agama di sekolah. Indikatornya:

1) Kepala sekolah membuat program rohani Islam (Rohis) di sekolah.

2) Guru agama mengawasi kegiatan Yasinan setiap hari Jum’at

3) Guru agama melaksanakan kegiatan Infak dan sedekah.

4) Kepala sekolah melaksanakan program shalat dhuha.



71

5) Guru mengkordinasikan siswa menghiasi ruangan kelas dengan

hiasan Islami seperti kaligrafi dan lain-lain.

b. Guru agama memiliki kepribadian yang mantap, pemahaman dan

keterampilan profesional. Indikatornya:

1) Guru agama menampilkan pribadi yang religius, seperti berpakaian

dan berperilaku yang sesuai dengan sunnah Nabi.

2) Guru agama membiasakan siswa mengucapkan salam ketika masuk

ke dalam kelas.

3) Guru agama membiasakan siswa berdo’a ketika memulai pelajaran.

4) Guru agama menunjukkan keteladanan dengan mengajak siswa

shalat.

5) Guru agama menunjukkan kesabaran dalam membina siswa.

6) Guru agama berkomunikasi dengan siswa menggunakan bahasa yang

mudah dipahami siswa.

7) Guru agama mengakhiri setiap pelajaran dengan do’a.

c. Sekolah menyediakan sarana ibadah (mushala) sebagai laboratorium

rohaniyah yang cukup memadai serta memfungsikannya secara maksimal.

Indikatornya:

1) Guru menghidupkan mushala dengan melaksanakan shalat zuhur

berjama’ah di sekolah.

2) Guru menggunakan mushala untuk melaksanakan kegiatan hari Besar

Islam di sekolah

3) Guru menggunakan mushala untuk kegiatan pembinaan akhlak.
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d. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian, pesantren kilat,

ceramah agama, atau diskusi agama secara rutin. Indikatornya:

1) Guru agama melaksanakan kegiatan pesantren kilat.

2) Guru agama melatih membaca al – Qur’an.

3) Guru agama mengadakan tausyiah di sekolah.

4) Guru agama mengadakan perlombaan baca al-Qur’an atau adzan

5) Guru agama mengadakan pelatihan shalat jenazah.

6) Guru agama mengkordinasi siswa membuat mading yang berisikan

informasi seputar Islam.

e. Bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membimbing keimanan dan

ketakwaan (akhlak) siswa. Indikatornya:

1) Guru bekerja sama dengan orang tua membina agama siswa.

2) Guru bekerja sama dengan pihak lain (ustadz) memberikan pencerahan

agama.

3. Sikap Religius Siswa (Variabel Y)

Untuk mengukur sikap religius siswa menggunakan dimensi-dimensi

sebagai berikut:

a. Dimensi keyakinan (idiologis), Indikatornya:

1) Siswa meyakini adanya Allah

2) Siswa meyakini malaikat Allah

3) Siswa meyakini Nabi dan Rasulullah

4) Siswa meyakini kitab Allah

5) Siswa meyakini adanya hari kiamat

b. Dimensi praktik agama (ritualistic), Indikatornya:

1) Siswa melaksanakan shalat berjamaah
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2) Siswa melaksanakan puasa sunnah Senin – Kamis.

3) Siswa membaca al-Qur’an.

4) Siswa berdoa dan berzikir secara rutin

c. Dimensi penghayatan, Indikatornya:

1) Siswa merasa dekat dengan Allah

2) Siswa merasa doa-doanya dikabulkan Allah

3) Siswa merasa tentram ketika mendengarkan al-Qur’an.

4) Siswa merasa khusu’ melaksanakan shalat.

d. Dimensi pengetahuan agama, Indikatornya:

1) Siswa mengetahui pokok-pokok ajaran Islam

2) Siswa mengetahui perbuatan halal dan haram.

3) Siswa mengetahui sejarah tentang perkembangan Islam.

4) Siswa mengetahui perkara-perkara yang disunnahkan Nabi.

e. Dimensi pengamalan, Indikatornya:

1) Siswa lemah lembut dalam bertutur sapa.

2) Siswa menepati janji.

3) Siswa menjaga lingkungan hidup.

4) Siswa berlaku jujur.

5) Siswa bersilaturrahmi.

6) Siswa menghadiri pengajian.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diperlukan dalam upaya memahami pengaruh variabel-

variabel penelitian ini sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini. Kerangka

berpikir adalah alur pikir yang logis dan buat dalam bentuk diagram bertujuan

menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan.
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Oleh karena itu sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema

agar mempermudah memahami variabel-variabel yang akan diteliti dalam tahap

selanjutnya. Kerangka berpikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.1 Peta Kerangka Berpikir

Bimbingan
Keagamaan Dalam

Keluarga
(Variabel X1)

Pembinaan Iman
dan Takwa di

Sekolah
(Variabel X2)

Sikap Religius
Siswa

(Variabel Y)


