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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Bimbingan Agama dalam Keluarga

a. Pengertian Bimbingan Agama

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 di atas dapat penulis simpulkan bahwa

bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan

kepada individu atau sekumpulan individu yang terus menerus dalam

menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam

kehidupannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang

dimilikinya secara optimal sehingga tercapai kemandirian sehingga

mencapai kesejahteraan hidupnya.

Selanjutnya kata “agama” terdiri dari kata “agama” ditambah

awalan ke- dan akhiran -an. 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

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
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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

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 ialah suatu usaha pemberian

bantuan kepada individu atau sekumpulan individu yang terus menerus

sesuai dengan ajaran agama Islam agar individu dapat menjalani

9 Qurays Shihab, Membumikan Al – Qur’an, (Bandung : Mizan, 2006), h. 210.
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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kehidupannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan ajaran

Islam.

Menurut Aunur Rahim Faqih, makna Pendidikan agama Islam

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

akherat.13 Sementara Thohari Musnamar mendefinisikan Pendidikan

agama Islam i 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 Pendidikan agama Islam adalah proses

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

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

15 Hallen A. Bimbingan dan Konseling. (Jakarta : QuantumTeaching, 2005), h. 16.
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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 juga dapat diartikan sebagai 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 Bimbingan Agama

Pada hakekatnya fungsi Pendidikan agama 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 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.
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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.

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 bimbingan 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

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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kepentingan pengembangan peserta didik. Fungsi 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

tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan

yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat

ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-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

secara umum berfungsi bimbingan agama itu mempunyai fungsi sebagai

pendorong (motivasi), pemantap (stabilitas) penggerak (dinamisator) dan

menjadi pengarah bagi kehidupan anak sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. Tanggung Jawab Keluarga Pada Bimbingan Agama Anaknya

Setiap keluarga menginginkan anaknya menjadi orang yang

berkembang secara sempurna. Mereka meinginkan 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.18 Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab

(terhadap bimbingan agama anak) adalah orang tua (ayah dan ibu)

anak didik. 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 bimbingan

anaknya.

18 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung : PT.Rosda Karya,
2005), h. 155.
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2) Kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan

terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Sukses anaknya adalah

sukses orang tua juga.19

Tanggung jawab orang tua secara kodrati maupun kepentingan

merupakan perintah Allah Swt., yang dinyatakan dalam al-Qur’an:

                          
   

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan
Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta
rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan
akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (QS.
Thohaa : 123).20

Ayat ini menegaskan kepada orang tua untuk memerintahkan

kepada anggota keluarganya untuk bimbingan anak mengerjakan

shalat. Dalam bimbingan anak tersebut, hendaknya dengan penuh

kesabaran.

Ada empat tanggung jawab bimbingan yang perlu dibina oleh

orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut :

1) Memelihara dan membesarkannya. Tanggungjawab ini merupakan

dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan,

minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.

2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik sejara jasmani maupun

rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang

dapat membahayakan dirinya.

19 Ibid., h. 74.
20 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan ( Bandung : PT. Sigma Examedia Arkanleema,

2009), h. 320.
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3) Bimbingannya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang

berguna bagi hidupnya, sehingga apabila telah dewasa ia mampu berdiri

sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.

4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberikan

bimbingan agama sesuai dengan ketentuan Allah sesuai dengan tujuan

akhir hidup muslim. Tanggungjawab ini dikategorikan tanggungjawab

kepada Allah.21

Anjuran bimbingan agama anak bagi keluarga dinyatakan dalam al-

Qur’an:

              ...

Artinya :Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka...( QS. An-Nisa’ [4] : 9).22

Ayat di atas mengandung makna orang tua bertagung jawab

untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan sebaik-

baiknya. Mempersiapkan anak maksudnya adalah memberikan

bimbingan agama pada anak.

Terkait dengan tanggung jawab bimbingan ini, Ibnu Al-Qayyim

mengatakan bahwa:

“Siapa saja yang mengabaikan bimbingan anaknya dalam hal-hal
yang berguna baginya, lalu ia membiarkan begitu saja, berarti
telah berbuat kesalahan besar. Mayoritas penyebab kerusakan
anak adalah akibat orangtua mengabaikan mereka, serta tidak
mengajarkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah agama.
Lalu menyianyiakan dari diri mereka dan mereka pun tidak dapat

21 Fuad Ihsan, Dasar – Dasar Kependidikan, (Jakarta : Reneke Cipta, 2010), h. 63 – 64.
22 Departemen Agama RI, Al Qur’an  Al Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Karya

Insan Indonesia, 2004), h. 120.
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memberikan mamfaat kepada ayah mereka ketika mereka
dewasa. Maka ada sebagian anak yang menyalahkan ayahnya
sendiri atas tindakannya dalam mendurhakai orangtuanya dengan
mengatakan :” Ayah, engkau telah berbuat jahat kepadaku
sewaktu kecil. Kini pun aku balas mendurhakaimu ketika
dewasa. Engkau telah menyianyiakanku sewaktu kecil. Kini pun
aku mengabaikanmu ketika engkau sudah tua renta.”23

Ungkapan di atas menyatakan bahwa orang tua harus

memperhatikan dan mengupayakan bimbingan agama anaknya dengan

sungguh-sungguh sehingga masa depan anak lebih baik dan banyak

mendatangkan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Kalau orang tua

tidak memperhatikan Pendidikan agama Islam  anak maka seorang

anak akan cenderung berperilaku tidak baik terhadap orang lain bahkan

terhadap orang tuanya sendiri.

Menurut Zakiyah Darajat sebagaimana ditulis Hasan Basri, peran

keluarga dalam mensosialisasikan nilai agama dan seluruh jenis ibadah

sangat penting dan strategis. Dalam keluargalah, bimbingan dan

pembudayaan nilai-nilai agama dapat tertanam dengan baik sejak sejak

usia anak masih sangat dini. Sebagaimana telah dinyatakan para ahli

bimbingan yang berpendapat bahwa karakter dasar manusia

bergantung pada bangunan awal orang tua dalam mengolah dan

membimbing anak-anak mereka. Karena pada usia itulah, anak

mendapat bimbingan langsung dari kedua orang tuanya sehingga

apapun yang dipraktikkan orang tua sangat mungkin ditelan mentah-

mentah dan menjadi bagian yang tidak terlupakan oleh sang anak. Pada

23 Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, (Jakarta :
Amzah, 2007 ), h. 4
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masa ini, orang tua benar-benar dituntut untuk berhati-hati dalam

mensosialisasi nilai-nilai, baik nilai sosial, budaya maupun nilai

agama. terlebih lagi pada perilaku sosial sehari-hari.24

Hal tersebut semakin menjadi lebih urgen pada era globalisasi

dan informasi ini, ketika nilai-nilai yang beragama sifat, jenis, dan

asalnya masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Tentu, peranan keluarga

sangat dituntut untuk mengawal dan memagari lingkungan agar tidak

tercemari oleh sistem hegemoni informasi yang kian mendunia,

memudahkan manusia, tetapi menakutkan dan membuat gelisah para

orang tua.25

Senada dengan pendapat tersebut Syafaat, dkk, mengemukakan

“Pendidikan agama Islam merupakan bimbingan yang sangat penting

sekali, sehingga keluarga harus mampu mengarahkan bimbingannya di

bidang keagamaan. Seorang anak sejak dini harus mampu membaca al-

Qur’an, sudah bisa melaksanakan shalat, puasa, dan sebagainya.

Semua itu tergantung kepada keluarga dalam mengarahkan dan

membimbingnya.26

Mengacu pada penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa

bimbingan agama dalam keluarga sangat penting. Keluargalah yang

pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, apalagi di

tengah arus globalisasi saat ini, bimbingan agama sangat efektif dari

24 Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidik, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 180 – 181.
25 Ibid., h. 181.
26 Syafaat, dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja,

( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 63 – 64.
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pada bimbingan agama di sekolah. Hal ini sebagaimana dikatakan

Ahmad Tafsir, bahwa “bimbingan agama di sekolah hanya bersifat

membantu terutama membantu dalam menambah pengetahuan agama

anak. Memang, sekolah juga diharapkan menambah iman dalam hati

anak-anak didiknya, tetapi kemungkinan berhasil amat kecil.”27

Dengan demikian bimbingan agama dalam keluarga khususnya

penting dalam menciptakan generasi yang soleh-soleha. Keluargalah

yang pertama sekali mempengaruhi anak, sabda Rasulullah Saw.,:

َدانِِھ أَْو َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ ُیولَُد َعلَى اْلِفْطَرِة َفأََبوَ  اهُ ُیَھوِّ

َسانِ  َراِنِھ أَْو ُیَمجِّ ُیَنصِّ
Artinya : Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah,

maka ayah bundanya yang bimbingannya menjadi
Yahudi, Nasrani atau Majusi.(HR. Bukhori dan
Muslim).28

Bertolak pada hadist tersebut bahwa orang tua merupakan orang

yang pertama sekali mempengaruhi kehidupan anak terutama akhlak

dan kepribadiannya. Baik dan buruknya kepribadian anak sangat

ditentukan oleh bimbingan agama dari orang tuanya.

d. Materi Bimbingan Agama Dalam Keluarga

Terdapat beberapa materi bimbingan agama dalam keluarga yang

telah diceritakan dalam al-Qur’an. Beberapa ayat menggambarkan

kewajiban orang tua bimbingan anak-anaknya. Adapun materi yang

27 Ahmad Tafsir, op. cit., h. 189.
28 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan ,(Terj. Salim Bahreys, Bina Ilmu

: Surabaya, tt), h. 1035.
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mesti diberikan kepada anak dalam keluarga adalah seperti yang

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

                  
                
                 
               
             

             
                 
            
                 
              
         
         

     
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
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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,
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 bimbingan qur’ani lainnya, yaitu

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

ia berhasil bimbingan 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

Lukman bimbingan dan mengajar anaknya serta materi bimbingan

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:

29 Departemen Agama RI, Al Qur’an  Al Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Karya
Insan Indonesia, 2004), h. 279

30 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi; Pesan-pesan al-Qur’an tentang Pendidikan,
(Jakarta:Amzah, 2015), h. 164
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1) Materi yang berkaitan dengan akidah tauhid, seperti yang

tergambar dalam ayat 12, 13, dan 16.

2) Materi 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 pembelajaran yang berkaitan dengan akhlak mulia, seperti

yang tergambat dalam ayat 18 dan 19.31

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan materi bimbingan

agama dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok,

yakni: (1) materi yang mengandung aspek akidah atau tauhid; (2)

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

mengandung aspek akhlak atau etika.

e. Metode Bimbingan Agama dalam Keluarga

Menurut Abdullah Nashih Ulwan teknik atau metode dalam

Pendidikan agama Islam ada lima macam, yakni:

1) Bimbingan dengan keteladanan

Keteladanan dalam bimbingan adalah metode influentif yang

paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan

membentuk anak didalam moral, spiritual, dan sosial. Hal ini

karena pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak yang

akan ditirunya dalam tindak tanduknya, dan tata santunnya,

31 Ibid., h. 164 – 165.
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disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan

suatu gambaran pendidik tersebut, baik dalam ucapan atau

perbuatan, baik materil atau spiritual, diketahui atau tidak diketahui.

2) Bimbingan dengan adat kebiasaan

Kebiasaan mempunyai peranan penting kehidupan manusia, karena

ia menghemat banyak sekali kekuatan manusia. Sudah menjadi

kebiasaan yang melekat dan spontan agar kekuatan itu dapat dapat

digunakan dalam kegiatan-kegiatan di lapangan lain, seperti untuk

bekerja memproduksi dan mencipta. Bila pembawaan seperti ini

tidak diberikan Tuhan kepada manusia, maka tentunya mereka

akan menghabiskan hidup mereka hanya untuk belajar berjalan,

berbicara, dan berhitung. Tetapi, di samping itu kebiasaan juga

merupakan faktor penghalang, terutama apabila tidak ada

penggeraknya dan berubah menjadi kelambanan yang

memperlemah dan mengurangi reaksi jiwa.

3) Bimbingan dengan nasehat

Metode lain yang penting dalam bimbingan, pembentukan

keimanan, mempersiapkan moral, spiritual, dan sosial anak adalah

bimbingan dengan pemberian nasehat. Sebab, nasehat itu dapat

membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu, mendorongnya

menuju situasi luhur, menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan

membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Maka tak heran kita
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mendapatkan Al-Qur’an memakai metode ini, yang bicara kepada

jiwa, dan mengulang-ulangnya dalam beberapa ayat dan tempat.

4) Bimbingan dengan memberikan perhatian

Bimbingan dengan perhatian adalah mencurahkan dengan

memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak

dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spritual, dan sosial,

disamping itu selalu bertanya tentang siatuasi bimbingan jasmani

dan daya hasil ilmiyahnya.

5) Bimbingan dengan memberi hukuman

Pada dasarnya, hukum-hukum syariat Islam yang lurus dan adil,

prinsip-prinsipnya yang universal, berkisar di sekitar penjagaan

berbagai keharusan asasi yang tidak bisa dilepas oleh umat

manusia. Manusia tak bisa hidup tanpa hukum. Dalam hal ini, para

imam mujtahid dan ulama ushul fiqh membatasi pada lima perkara.

Mereka menamakannya sebagai al-kulliyat al-khamsah, yakni

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal,

menjaga harta benda.32

Dengan demikian bimbingan agama pada anak dapat dilakukan

dengan cara-cara yang telah dikemukakan. Melalui keteladanan yang

ditunjukkan orang tua akan mempengaruhi jiwa anak untuk meniru

orang tua. Melalui pembiasaan akan melatih anak untuk terbiasa

melakukan kebaikan. Melalui nasehat, seorang anak mendapatkan

32 Abdul Nashih Ulwah, Tarbiyatul Aulad fil Islam, Terj: Jamaluddin Miri, (Jakarta :
Pustaka Amani, 2007), Cet ke-3, h. 141 – 142.
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sugesti sehingga merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Melalui

hukuman, diharapkan tidak lagi berani berbuat yang dilarang agama.

2. BimbinganAgama Islam di Masyarakat

a. Makna Bimbingan Agama di Masyarakat

Selo Sumardjan memandang “masyarakat“ sebagai orang-orang

yang hidup bersama-sama dan menghasilkan budaya.33 Menurut Aat

Syafaat, dkk bila dilihat dari konsep bimbingan, masyarakat adalah

sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai

dari yang tidak berbimbingan sampai kepada yang berbimbingan

tinggi. Ia adalah laboratorium besar tempat anggotanya mengamalkan

semua keterampilan yang dimilikinya. Di samping itu, masyarakat juga

termasuk pemakai dari para anggotanya.34

Selanjutnya, Uyoh sadullah menjelaskan bahwa pengertian

masyarakat itu sendiri mencakup sekelompok orang yang berinteraksi

antar sesama, saling tergantung dan terkait oleh nilai dan norma yang

dipatuhi bersama, serta pada umumnya bertempat tinggal di wilayah

tertentu, dan ada kalanya mereka memiliki hubungan darah atau

memiliki kepentingan bersama. Masyarakat dalam arti luas pada

umumnya lebih abstrak apabila dibandingkan dengan masyarakat

dalam arti sempit.35

33 Selo Sumardjan dalam Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam,
(Jakarta : Kalam Mulia, 2009), Cet. I, h. 65.

34 Aat Syafaat, dkk., op. cit., h. 68 – 69.
35 Uyoh Sadulloh, op. cit., h. 204.
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Sementara Syamsu Yusuf menegaskan yang dimaksud dengan

lingkungan masyarakat di sini adalah siatuasi atau kondisi interaksi

sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhdapat

perkembangan keagamaan individu. Dalam masyarakat, individu akan

melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya atau anggota

masyarakat laiinya. Apabila teman sepergaualan itu menampilkan

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama, maka anak remaja pun

cenderung akan berakhlak baik. Namun, apabila temannya

menampilkan perilaku yang kurang baik, amoral atau melanggar

norma-norma agama, maka anak cenderung akan berpengaruh untuk

mengikuti atau mencontoh perilaku tersebut. Hal ini terjadi bila anak

remaja yang kurang mendapatkan bimbingan agama dalam keluarga.36

Manusia sejak lahir sudah memiliki naluri hidup bersama. Untuk

itu, manusia sering disebut juga homo sosious. Sekurang-kurangnya

ada hasrat yang kuat dalam diri manusia,  yaitu: manusia ingin menjadi

satu dengan sesamanya atau manusia lain disekelilingnya dan ingin

menjadi satu dengan lingkungan alam sekitarnya. Untuk dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungannya manusia harus menggunakan

akal, pikiran, dan perasaannya serta kemauannya. Untuk itu manusia

dituntut untuk senantiasa menyempurnakan dan memperluas sikap,

tindak-tanduknya agar tercapai kedamaian dengan lingkungannya.

Disinilah peranan bimbingan Islam. Bagaimana usaha bimbingan

36 Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : PT. Rosda
Karya, 2008), h. 145 – 146.
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agama bisa mewadahi hasrat dan kebutuhan manusia dalam mencapai

kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan makmur.37

Dilihat dari lingkungan bimbingan, masyarakat disebut

lingkungan bimbingan non formal yang memberikan bimbingan secara

sengaja dan berencana pada seluruh anggotanya tetapi tidak sistematis.

Secara fungsional masyarakat menerima semua anggotanya yang

pluralistik itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik

untuk tercapainya kesejahteraan sosial anggotanya, yaitu kesejahteraan

mental spiritual dan fisikal atau kesejahteraan lahir batin.38

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa makna bimbingan agama

di masyarakat adalah suatu proses yang mengandung unsur bimbingan

agama yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam lingkup tertentu yang

di dalam proses itu melibatkan komponen masyarakat.

b. Fungsi Bimbingan Agama di Masyarakat

Tanggung jawab bimbingan agama bukan saja terletak pada

keluarga atau sekolah saja, masyarakat pun besar sekali pengaruhnya

terhadap bimbingan anak-anak terutama. Masyarakat turut serta

memikul tanggung jawab bimbingan, dalam memberikan arahan

terhadap bimbingan anak. Terutama para pemimpin masyarakat atau

pengusaha yang ada di dalamnya.39

37 Ramayulis dan Samsul Nizar, op. cit., h. 71 – 72.
38 Fuad Ihsan, op. cit., h. 85.
39 Aat Syafaat, dkk., op. cit., h. 68 – 69.
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Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab bimbingan yang

secara sederhana dapat diartikan sebagai kelompok individu dan

kelompok yang diikat oleh kesatuan kebudayaan dan agama. Dalam

memberi arah terhadap bimbingan anak, masyarakat memberikan

pengaruh yang teristimewa para masyarakat atau penguasa yang

terdapat didalamnya pemimpin masyarakat muslim tentu saja

mengharapkan agar setiap anak didik menjadi anggota komunitas yang

taat dan patuh melaksanakan agamanya.40

Menurut Fuad Ihsan, tanggung jawab masyarakat terhadap

bimbingan sebenarnya masih belum jelas, tidak sejelas tanggung jawab

bimbingan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Hal ini

disebabkan faktor waktu, hubungan, sifat dan isi pergaulan yang terjadi

didalam masyarakat. Waktu pergaulan terbatas, hubungan hanya pada

waktu tertentu, sifat pergaulannya bebas dan isinya sangat komplek

dan beraneka ragam. Meskipun demikian, masyarakat mempunyai

peran-peran yang sangat besar dalam pelaksanaan bimbingan nasional.

Peran masyarakat antara lain menciptakan suasana yang dapat

menunjang pelaksanaan bimbingan nasional, ikut menyelenggarakan

bimbingan nonpemerintah (swasta), membantu pengadaan tenaga,

biaya, sarana dan prasarana, menyediakan lapangan pekerjaan,

40 Imam Masbikin, Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja; Solusi Mencegah Tawuran
Pelajara, Siswa Bolos hingga Minum-minuman Keras dan Pennyalahgunaan Narkoba,
(Pekanbaru : Zanafa Publising, 2013), h. 213 – 214.
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membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun tidak

langsung.41

Al-Nahlawi (dalam Hailami Salim dan Samsul Kurniawan)

menjelaskan tanggung jawab masyarakat terhadap bimbingan tersebut

hendaknya melakukan beberapa hal, yaitu:

1) Menyadari bahwa Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh

kebaikan dan pelarang kemungkaran.

2) Dalam masyarakat Islam seluruh anak-anak dianggap sendiri atau

suadaranya sehingga diantaranya saling perhatian dalam bimbingan

anak-anak yang ada di lingkungan mereka sebagaimana mereka

bimbingan anak sendiri.

3) Jika ada yang berbuat jahat, maka masyarakat turut menghadapinya

dengan menegakkan hukum yang berlaku termasuk adanya

ancaman, hukuman dan kekerasan lain dengan cara terdidik.

4) Masyarakat dapat melakukan pembinaan melalui pengisolasian,

pemboikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan

sebagaimana yang pernah dicontohkan Nabi.

5) Pendidik kemasyarakatan dapat dilakukan melalui kerja sama yang

utuh karena masyarakat Muslim adalah masyarakat terpadu.42

Fungsi Pendidikan agama Islam terhadap masyarakat adalah

untuk memperbaiki ( islah ) kehidupan masyarakat yang meliputi :

41 Fuad Ihsan, op. cit., h. 59.
42 Hailami Salim dan Samsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Ar-

Ruzz, 2012), h. 270.
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1) Ishlah al-Aqidah: memperbaiki aqidah umat Islam dari

penyimpangan-penyimpangan.

2) Ishlah al-Ibadah: memperbaiki cara beribadah.

3) Ishlah al-Ailah: memperbaiki keluarga dan hak serta kewajiban

antara keluarga.

4) Ishlah al-Adah; memperbaiki adat bangsa, seperti bangsa arab

jahiliyah yang suka merendahkan perempuan dan mengubur anak

perempuan.

5) Ishlah al-Al Mujtama; memperbaiki umat manusia. Pada dasarnya

masyarakat Islam tidak hanya bergaul dengan sesamanya saja,

tetapi juga masyarakat selain Islam.43

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa masyarakat

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Pendidikan agama Islam

. Sebab, fungsi bimbingan agama bagi masyarakat sangat besar, akan

tetapi secara umum fungsi tersebut sebagai islah (perbaikan).

Karenanya, masyarakat dan Pendidikan agama Islam tidak bisa

dipisahkan, keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung.

c. Pelaksanaan Pendidikan agama Islam  di Masyarakat

Menurut Tirtahardja dan La Sulo (dalam Uyoh Sadulloh), kaitan

antara masyarakat dan bimbingan dapat ditinjau dari tiga segi, yakni:

43 Ramayulis dan Samsul Nizar, op. cit., h. 72.
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1) Masyarakat sebagai penyelenggara bimbingan, baik yang

dilembagakan (jalur sekolah dan jalur luar sekolah) maupun yang

tidak dilembagakan (jalur luar sekolah).

2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di

masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai

peran dan fungsi edukatif.

3) Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang

dirancang (by design) maupun yang dimanfaatkan (utility). Perlu

pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari

akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman

hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain,

manusia berusaha bimbingan dirinya sendiri dengan memanfaatkan

sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam

bekerja, bergaul, dan sebagainya.44

Dari tiga hal tersebut di atas, yang kedua dan ketigalah yang

terutama menjadi kawasan dari kajian masyarakat sebagai pusat

bimbingan. Namun perlu ditekankan bahwa tiga hal tersebut hanya

dapat dibedakan, sedangkan dalam kenyataan sering sukar dilakukan.

Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawabnya

sebagai anggota masyarakat, dia merupakan bagian yang integral

sehingga harus tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam

masyarakatnya. Begitu juga dengan tanggung jawabnya dalam

44 Uyoh Sadulloh, op. cit., h. 205.
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melaksanakan tugas-tugas kebimbingan. Berpijak pada tanggung

jawab masyarakat tersebut, lahirlah lembaga Pendidikan agama Islam

yang dapat dikelompokkan dalam jenis ini adalah:

1) Mesjid, Mushola, Langgar, Surau, dan Rangkang

2) Madrasah Diniyah yang tidak mengikuti ketetapan resmi

3) Majlis Ta’lim, Pengajian dan Seni al-Qur’an dan Wirid Remaja.

4) Kursus-kursus keislaman

5) Badan Pembinaan Rohani

6) Badan-badan Konsultasi Keagamaan

7) Musabaqah Tilawatil Qur’an.45

Berpijak dari tanggung jawab masyarakat pada bimbingan Islam,

menurut Abdul Munzib dan Jusuf Muzakkir, wujud lembaga

bimbingan di Masyarakat banyak sekali meliputi: (1) masjid (surau,

langgar, musalah); (2) pondok pesantren; (3) pengajian dan penerangan

Islam (majlis taklim); (4) kursus-kursus keislaman (training-trianing

keislaman); (5) badan-badan pembinaan rohani; (6) badan-badan

konsultasi keagamaan; dan (7) Musabaqah tilawatil Qur’an.46

Hadari Nawawi juga mengemukakan manusia harus saling

menolong dalam mewujudkan hakikat sosialitasnya. Manusia harus

bahu membahu dalam berbuat kebaikan dan amal shaleh, termasuk

membimbing anak menjadi orang dewasa yang mulia dan dimuliakan

oleh Tuhan. Upaya tolong menolong yang dilakukan antara lain

45 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), h. 283 – 284.
46 Abdul Munzib dan Jusuf Muzakkir, op. cit., h. 225.
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dengan mendirikan lembaga bimbingan nonformal, seperti langgar,

surau, masjid dan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan

kehidupan manusia sebagai hamba Allah.47

Fuad Ihsan mengemukakan, bimbingan agama dalam masyarakat

adalah seperti ceramah agama melalui kuliah subuh, dengan

menggunakan berbagai macam media (cetak, elektronik), mesjid,

majelis taklim, dan pengajian keluarga. Kegiatan subuh dan ceramah

ini agama ini tampaknya hampir merata pelaksanaannya di seluruh

Indonesia. Bimbingan agama dalam masyarakat tampaknya mulai

subur terbukti dengan banyaknya para jama’ah yang hadir pada waktu-

waktu salat di mesjid, begitu pula pada bulan Ramadhan selain dari

bulan-bulan biasa.48

Dengan demikian pelaksanaan bimbingan agama di masyarakat,

maka bimbingan agama di masyarakat kebanyakan dilaksanakan di

mesjid atau surau dan majlis taklim. Karena, kedua lembaga itu

dimanfaatkan remaja untuk mendapatkan pengetahuan dan

keterampilan. Pelaksanaan bimbingan agama dalam masyarakat secara

umum dilaksanakan di masjid, meliputi: pengajian membaca al-Qur’an

setiap maghrib, Yasinan setiap malam jum’at dan ceramah agama,

kegiatan ramadhan, kegiatan maulid nabi, dan kegiatan hari besar

keagamaan lainnya yang dilaksanakan oleh lingkungan masyarakat.

3. Pendidikan agama Islam di Sekolah

47 Hamdani, Dasar-dasar Kependidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 58.
48 Fuad Ihsan, op. cit., h. 89.
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a. Makna Pendidikan agama Islam di sekolah

Pengertian Pendidikan agama Islam dengan jelas, dapat diketahui

dari penjelasan Hasan Langgulung, dalam bukunya Asas-Asas

Pendidikan Islam, yakni sebagai berikut :

1) Istilah education (bimbingan) dalam bahasa Inggris yang berasal

dari bahasa Latin educere, berarti memasukan sesuatu, barang kali

memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Jadi di sini ada tiga hal

yang terlibat; ilmu, proses memasukkan dan kepala orang, kalaulah

ilmu itu memang masuk di kepala.

2) Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang biasa dipergunakan

dalam pengertian bimbingan. biasanya dipergunakan ta’lim تعلیم

sesuai dengan firman Allah S.W.T. yang berbunyi :

                  
       

Artinya : dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada
Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku
nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-
orang yang benar." ( Q.S. Al Baqarah : 31 )

3). Juga kata “tarbiyah” تربیة dipergunakan untuk bimbingan,

seperti firman Allah yang berbunyi :49

      

49 Hasan Langgulung, Asas – Asas Pendidikan Islam, (Jakarta : Al Husna Zikra, 2000), h.
3.
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Artinya :"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya,
sebagaimana mereka berdua telah bimbingan aku
waktu kecil". (Q.S. Al Israa : 24 )

4). Disampin itu kata “ta’dib” تادیب dipergunakan, seperti sebuah

hadist Rasulullah yang berbunyi:

ادبني ربى فاحسن تادیبى

Artinya :"Allah membimbinganku, maka Ia memberikan kepadaku
sebaik-baik bimbingan. (Hadis No. 72). 50

Muhammad Fadhil al-Jamali mengartikan Pendidikan agama

Islam dengan “upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak

manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi

dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang sempurna,

baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.”51

Zakiyah Darajat, dkk, mendefinisikan Pendidikan agama Islam

adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan agama Islam usaha berupa bimbingan dan asuhan

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai bimbingannya dapat

memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta

menjadikannya sebagai pandangan hidup.

2) Pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang dilaksanakan

berdasarkan ajaran Islam.

50 Hadits ini dha'if. Demikian pernyataan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ah ar-
Rasa'ilul-Kubra II/336. Sementara as-Sakhawi dan as-Suyuthi menyepakati maknanya memang
Sahih, tetapi tidak dikenal adanya sanad yang pasti. Lihat: Muhammad Nashiruddin al-Bani,
Silsilah Hadits Dha`if dan Maudhu’ terj. Silsilatul Ahaadiits ad-Dhaifah wal Maudhu’ahwa
Atsaruhas Salyi’i, Jilid I,  (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 81 – 82.

51 Abdul Munzib dan Jusuf Muzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kencana, 2006),
Cet – 1, h. 26.
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3) Pendidikan agama Islam adalah bimbingan dengan melalui ajaran-

ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap

anak didik agar nanti setelah selesai dari bimbingan ia dapat

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama

Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan

ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi

keselamatan dan kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat

kelak.52

Berdasarkan pegertian yang telah dipaparkan oleh para ahli

Pendidikan agama Islam di atas dan bila dikaitkan dengan bimbingan

agama dalam keluarga sama halnya dengan suatu usaha yang

dilakukan keluarga agar anggota keluarga mampu menimbulkan sikap

dan budi pekerti yang baik serta dapat memelihara perkembangan

jasmani dan rohani secara seimbang pada masa sekarang dan

mendatang sesuai dengan aturan agama Islam.

Inti dari kegiatan Pendidikan agama Islam di sekolah adalah

kegiatan pembelajaran. Kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari

“intructions” yang banyak dipakai dalam dunia bimbingan di Amerika

Serikat. Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif-

sholistik, yang menempatkan siswa sebagai sumber kegiatan. Selain

itu, istilah ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang

diasumsikan dapat mempermudah siswa mempelajari sesuatu lewat

52 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 86.
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berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, program televisi,

gambar, audio dan lain sebagainya. Sehingga mendorong terjadinya

perbahan peranan guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai

fasilitator dalam belajar mengajar.53

Banyak definisi para ahli menyangkut pembelajaran, di antaranya

menurut Corey (dalam Ramayulis) pembelajaran adalah suatu proses

dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus

atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.54 Dimyati dan

Mudjiono mengartikan pembelajaran sebagai suatu kegiatan untuk

membelajarkan siswa. Sedangkan dalam pengertian lain pembelajaran

adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-

sumber belajar agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Iskandar et

al., mengartikan pembelajaran sebagai upaya untuk membelajarkan

siswa. Sedangkan pembelajaran menurut Degeng adalah upaya untuk

membelajarkan pembelajar.55

Mengacu pada definisi tersebut maka, pengertian pembelajaran

adalah suatu kegiatan yang terjadi antara guru sebagai pendidik dan

siswa sebagai peserta didik dengan menggunakan prosedur-prosedur

(cara-cara) tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan

demikian bila dikaitkan dengan pelaksanaan bimbingan agama di

53 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 213.
54 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), h. 239.
55 M. Sobry Sutikno, Belajar Dan Pembelajaran” Upaya Kreatif Dalam Mewujudkan

Pembelajaran Yang Berhasil, (Bandung : Prospect, 2008), h. 33.
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sekolah, maka pembelajaran Pendidikan agama Islam dapat diartikan

suatu proses terjadinya interaksi antara guru Pendidikan agama Islam

dan siswa dalam bentuk pengajaran, bimbingan dan asuhan dengan

tujuan agar kelak siswa dapat memahami, menghayati dan

mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikan ajaran Islam

sebagai landasan hidupnya.

b. Fungsi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Inti dari cita-cita bimbingan, terutama Pendidikan agama Islam

adalah terbentuknya manusia yang beriman, cerdas, kreatif, dan

memiliki keluhuran budi. Tugas utama bimbingan adalah upaya secara

sadar untuk mengantarkan manusia pada cita-cita tersebut, dan

Pendidikan agama Islam juga memiliki fungsi mengarahkan kehidupan

dan keberagamaan manusia kearah kehidupan Islami yang ideal.56

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang

Bimbingan Agama dan Bimbingan Keagamaan pasal 2 dinyatakan

bahwa bimbingan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan

hubungan inter dan antarumat beragama.57 Merujuk pada rumusan di

atas berarti fungsi bimbingan agama secara umum untuk membentuk

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa.

56 Abdul Munir Mulkan dalam Imam Hanafi, Menuju Paradigma Pendidikan Islam
Transformatif, Jurnal Al-Fikra. Vol. 8 No.1 Januari – Juni 2009, h. 108.

57 Peraturan Pemerintah RI N0. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan, (Jakarta : Fokusmedia, 2009), h. 147.
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Menurut Ramayulis Pendidikan agama Islam di sekolah

berfungsi:

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimana dan ketaqwaan

peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam

lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban

menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang

tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh

kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan,

pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut

dapat berkembang secara optimal sesuai tingkat perkembangannya.

2) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki

bakat khusus dibidang agama agar bakat tersebut dapat

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk

dirinya sendiri dan bermanfaatkan bagi orang lain.

3) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan,

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik

dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam

dalam kehidupan sehari-hari.

4) Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal yang negatif dari lingkungan

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan diri dan

menghambat perkembangannya menuju manusia seutuhnya.
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5) Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya

baik lingkungan fisik maupun sosial dan dapat mengubah

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.

6) Sumber lain, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.58

Senada juga dengan  hal tersebut, menurut Zakiyah Darajat

(dalam Syafaat, dkk) fungsi Pendidikan agama Islam yang sekaligus

suatu proses sosialisasi pada lingkungan atau lembaga bimbingan

keluarga, antara lain sebagai: (a) Pembekalan, yaitu untuk

membimbing anak dalam memiliki ahlak; (b) Penerangan, yaitu

membantu anak untuk mengetahui prinsip-prinsip dan hukum agama

agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama; (c) Perbaikan,

yaitu untuk menolong anak, membina akidah yang baik dan benar serta

pembentukan jiwa keagamaan yang kokoh; (d) Penyandaran, yaitu

untuk memberikan pemeliharaan remaja agar mampu memahami dan

mampu menjaga kesehatan, baik jasmani mapun rohani; dan (e)

Pengajaran, yaitu untuk menyiapkan peluang dan suasana praktis untuk

mengamalkan nilai-nilai agama dan ahklak dalam kehidupan.59

Berdasarkan pemaparan di atas fungsi pelaksanaan pembelajaran

Pendidikan agama Islam  sangat bervariasi. Bagi remaja, Pendidikan

agama Islam  setidaknya berfungsi sebagai pencegahan dan perbaikan.

Pencegahan, berarti mencegah diri dari melakukan perbuatan

58 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), Edisi
Revisi, h. 21 – 22.

59 Syafaat dkk, op. cit., h.173 – 174.
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menyimpang. Sedangkan perbaikan, berarti memperbaiki diri remaja

yang dari kekurangan-kekurangan sehingga terbentuklah kepribadian

remaja yang kuat dan kokoh.

c. Metode Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Metode adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang

digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar pendidik

dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang

dirumuskan dalam silabus mata pelajaran.60 Penggunaan metode

pembelajaran sangat diperlukan dalam proses kebimbingan agar

kegiatan pembelajaran dapat berlangsung efektif sebagaimana

disebutkan dalam al-Qur’an:

                     
  

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik. ( QS. An –Nahl : 125 ).61

Ayat di atas bila dihubungkan dalam konteks belajar-mengajar

setidaknya dalam mengajar dianjurkan untuk menggunakan cara-cara

yang baik dan efektif sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik.

Ahmad Tafsir mengemukakan yang dimaksud dengan metode

bimbingan ialah semua cara yang digunakan dalam upaya bimbingan.

Selanjutnya dalam literatur ilmu bimbingan Barat banyak metode

60 Ramayulis, op. cit., h. 4.
61 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya : Al - Hidayah,

1998), h. 285.
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mengajar seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, sosio drama, bermain

peran, pemberian tugas dan resitasi.62

Ada beberapa metode mengajar yang biasa digunakan dalam

pembelajaran, yakni: (a) Metode ceramah, (b) Metode tanya jawab, (c)

Metode diskusi, (d) Metode tugas belajar dan resitasi, (e) Metode kerja

kelompok, (f) Metode demonstrasi dan ekperimen, (g) Metode sosio

drama (role-playing), (h) Metode problem solving, (i) Metode sistem

regu (team teaching), (j) Metode latihan (drill), (k) Metode

karyawisata, (l) Metode resource person (manusia sumber), (m)

Metode survai masyarakat, (n) Metode simulasi.63

Melalui penggunaan metode-metode tersebut siswa dapat belajar

lebih optimal dan berdampak pada kompetensi yang diharapkan.

Namun, di dalam penggunaan metode pembelajaran tersebut harus

memperhitungkan beberapa faktor sebagai berikut:

1) Siswa atau pelajar (yang berbagai tingkatan kematangannya).

2) Tujuan (yang berbagai jenis dan fungsinya).

3) Situasi (yang berbagai-bagai keadaannya)

4) Fasilitas (yang berbagai kualitas dan kuantitasnya).

5) Pengajar /guru (kemampuan profesionalnya yang berbeda).64

d. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam di Sekolah

62 Ahmad Tafsir, op. cit., h. 131.
63 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru

Algensindo, 2008), Cet – 9, h. 77 – 90.
64 Winarno Surakhman, op. cit., h. 97.
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Pendidikan agama Islam di sekolah maupun di madrasah meliputi

aspek-aspek yang sama. Terdapat tiga aspek dalam pengajaran agama

Islam, yaitu pertama, aspek hubungan manusia dengan Allah swt.,

kedua, aspek hubungan manusia dengan sesamanya, dan ketiga, aspek

hubungan manusia dengan alam.65 Sedangkan ruang lingkup bahan

pelajaran Pendidikan agama Islam  meliputi lima unsur pokok, yaitu:

(a) al-Qur’an, (b) Aqidah, (c) Syari’ah, (d) Akhlak, dan (e) Tarikh.66

Secara umum, sebagaimana tujuan Pendidikan agama Islam di

atas, maka dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak dituju oleh

kegiatan pembelajaran Pendidikan agama Islam, Yaitu,

1) Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam.

2) Dimensi pemahaman atau penalaran intelektual serta keilmuan

peserta didik terhadap ajaran agama Islam.

3) Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan

peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam.

4) Dimensi pengamalan, dalam arti bagaimana ajaran islam yang telah

di imani, dipahami dan dihayati oleh peserta didik itu mampu

menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk mengamalkan ajaran

agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadinya serta

65 Zakiyah Darajat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2009), h. 176.

66 Ramayulis, op. cit., h. 23.
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merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.67

Sedang menurut Hasbi Ash-Shidiqi, ruang lingkup Pendidikan

agama Islam meliputi :

1) Tarbiyah jismiyyah, yaitu segala rupa bimbingan yang wujudnya

menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya,

supaya dapat merintangi kesukaran yang dihadapi dalam

pengalamannya.

2) Tarbiyah aqliyah, yaitu sebagaimana rupa bimbingan dan pelajaran

yang hasilnya dapat mencerdaskan akal menajamkan otak semisal

ilmu berhitung.

3) Tarbiyah adabiyah, segala sesuatu praktek maupun teori yang

dapat meningkatkan budi dan meningkatkn perangai. Tarbiyah

adabiyah atau bimbingan budi pekerti/akhlak dalam ajaran islam

merupakan salah satu ajaran pokok yang mesti diajarkan agar

umatnya memiliki dan melaksanakan akhlak yang mulia

sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.68

Dengan melihat arti Pendidikan agama Islam dan ruang

lingkupnya diatas, jelaslah bahwa dengan Pendidikan agama Islam kita

berusaha untuk membentuk manusia yang berkepribadian kuat dan

baik (akhlakul karimah) berdasarkan pada ajaran agama Islam. Oleh

67 Muhaimin et. al. Paradigma pendidikan Islam: upaya mengefektifkan pendidikan
agama Islam di sekolah. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004). h. 78

68 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep
Dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 138.
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karena itulah, Pendidikan agama Islam sangat penting, karena, orang

tua atau guru sebisa mungkin mengarahkan anak untuk membentuk

kepribadian yang sesuai dengan ajaran islam.

Kemudian standar kompetensi yang diharapkan dalam proses

Pendidikan agama Islam di sekolah meliputi: (a) Mendeskripsikan

ayat-ayat al-Qur’an serta mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan

sehari-hari; (b) Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari;

(c) Melaksanakan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan (d)

Mendeskripsikan perkembangan tarikh Islam dan hikmahnya untuk

kepentingan sehari-hari.69 Kompetensi dasar Pendidikan agama Islam

untuk tingkat SMA atau SMK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1

Kompetensi Dasar Pendidikan agama Islam  Untuk SMA/SMK70

Kelas Al-Qur’an dan
Hadis

Keimanan Akhlak Fikih Tarikh

X Mampu membaca al-
Qur’an dan Hadis
memahami ayat-ayat
al-Qur’an dan Hadis
tentang manusia dan
peranannya sebagai
makhluk serta dapat
mengimplementasika
n dalam kehidupan
sehari-hari.
Membaca dan
memahami ayat-ayat
ibadah. Membaca
dan memahami ayat-
ayat demokrasi.

Beriman
kepada Allah
dan
menghayati
sifat-sifat
Asmaul
Husna serta
mengetahui
fungsi

Terbiasa khusnuzan
terbuka, hati-hati,
gigih, berinisiatif, rela
berkorban, dan tidak
terbiasa suuzan
terhadap Allah, tidak
tamak, tidak hasud,
tidak ria, tidak aniaya
serta terbiasa
berpakaian dan
berhias dengan sopan
dan dapat menservis
tamu dengan baik.

Mengetahui sumber
hukum Islam,
mengetahui hikmah
shalat, puasa, zakat,
haji, wakaf dan dapat
mengimplementasikan
nya dalam kehidupan
sehari-hari.

Mengetahui
perkembangan
Islam pada masa
bani Umayyah dan
bani Abbasiyah
dan dapat menarik
pelajaran penting
untuk
diimplementasikan
dalam kehidupan
sekarang

XI Membaca al-Qur’an
dan Hadis
memahami ayat-ayat
al-Qur’an tentang

Beriman
kepada kitab
dan Rasul
serta
mengetahui

Terbiasa taubat, raja,
optimis, dinamis,
tugas, berpikir kritis,
demokratis,
mengendalikan diri

Memahami tentang
sistem ekonomi Islam,
mengetahui tentang
prosesi jenazah, dan
mengtahui tentang

Mengetahui
tentang
perkembangan
Islam pada abad
pertengahan dan

69 Ibid., h. 39.
70 Ibid., h. 42.
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ayat-ayat dan Hadis
kompetisi, ayat dan
Hadis tentang
solidaritas, dan
menyantuni kaum
lemah, serta mampu
membaca ayat
tentang lingkungan.

fungsi
beriman
kepada kitab
dan Rasul-
rasul Allah.

dan tidak merampok,
tidak melanggar
Ham, dan
menghormati hasil
karya orang lain.

hukum Islam, serta
dapat melakukan
khutbah dan dakwah.

mengetahui proses
masuknya dan
perkembangan
Islam di Indonesia

XII Membaca al-Qur’an
dan Hadis
memahami ayat-ayat
al-Qur’an dan Hadis
toleransi dan
memahami tentang
etos kerja

Beriman
kepada hari
akhir dan
beriman
kepada qhada
dan qadar dan
memahami
fungsi
beriman
kepada hari
akhir serta
qadha dan
qadar.

Terbiasa berperilaku
ridho, produktif,
objektif, rasional dan
berinteraksi serta
bersosialisasi dalam
kehidupan prural
berdasarkan etika
Islam.

Memahami tentang
proses pernikahan
Islam dan pembagian
warisan Islam.

Mengerti tentang
perkembangan
Islam pada masa
global dan
mengambil nilai-
nilai Islam dalam
kerangka hidup
global.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa materi

pembelajaran Pendidikan agama Islam meliputi: (a) Materi

pembelajaran al-qur’an; (b) Materi pembelajaran keimanan (akidah);

(c) Materi pembelajaran akhlak; (d) Materi pembelajaran fikih/ibadah;

dan (e) Materi pembelajaran sejarah Islam (tarikh).

e. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid

dalam rangka menyampaikan bahan kepada siswa dan untuk mencapai

tujuan pengajaran.71 Dengan demikian pelaksanaan Pendidikan agama

Islam  adalah usaha guru membimbing dan menyampaikan pelajaran

dan siswa mengikuti kegiatan.

71 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
2002), h. 36.
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Selanjutnya dalam kaitannya pengajaran di ruangan kelas, Gagne

mengemukakan sebagaimana ditulis Moh. Surya ada sembilan langkah

pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru. Langkah-langkah

tersebut adalah:

1) Melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa;

2) Memberikan informasi kepada siswa mengenai tujuan

pembelajaran dan topik-topik yang akan dibahas;

3) Merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran;

4) Menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik

yang telah ditetapkan;

5) Memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran;

6) Memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran siswa;

7) Memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditujukan pada

siswa;

8) Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar; dan

9) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat dan

menggunakan hasil pembelajaran.72

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pelaksanaan

pembelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah dapat dilakukan guru

adalah sebagai berikut:

1) Guru mengajarkan siswa membaca al-qur'an dan memahami

kandungannya.

72 Mohamad Surya, Psikologi Pengajaran dan Pembelajaran, (Bandung : Bani Qurays,
2004), h. 45.
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2) Guru membimbing siswa mengamalkan hikmah yang terkandung

dalam al-Qur’an.

3) Guru membimbing siswa meyakini dan mencintai akidah Islam

4) Guru mendorong siswa bertakwa kepada Allah dan mentaati Rasul.

5) Guru membina siswa memiliki akhlak yang terpuji

6) Guru melarang siswa melakukan perbuatan yang tidak terpuji

7) Guru melatih siswa trampil melaksanakan ibadah

8) Guru mengajarkan siswa hukum-hukum dalam fikih

9) Guru bercerita pada siswa perkembangan dan peradaban Islam di

seluruh dunia.

10) Guru mendorong siswa menteladani umat Islam yang berjuang

demi agama Islam.

Dengan memperhatikan urutan langkah-langkah tersebut

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan agama Islam seperti al-Qur’an

Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah dapat terlaksana dengan

efektif sehingga memberikan dampak bagi proses belajar siswa.

4. Perilaku Menyimpang

a. Pengertian Perilaku Menyimpang

Mendefinisikan perilaku menyimpang adalah hal cukup sulit

dilakukan. Problemnya adalah menyimpang terhadap apa?

penyimpangan terhadap peraturan orang tua, seperti pulang terlalu

larut malam atau merokok bisa dikatakan penyimpangan juga dan

karena itu dinamakan kenakalan. Penyimpangan terhadap tatakrama
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masyarakat, seperti duduk mengangkat kaki dihadapan orang yang

lebih tinggi derajatnya (dikalangan suku tertentu) bisa juga

digolongkan penyimpangan yang dalam hal ini dinamakan

kekurangajaran. Dan tentu saja tingkah laku yang melanggar hukum

seperti membaca ganja ke sekolah atau mencuri uang orang tua adalah

penyimpangan juga.73

Salah satu upaya untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku

remaja dalam arti kenakalan anak (juvenile delequency) dilakukan oleh

M. Gold dan J. Petronio (dalam Sarlito W. Sarwono) yaitu kenakalan

anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja

melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika

perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai

hukuman.74

Menurut Kartini Kartono sebagamana ditulis Salmaini Yeli,

Delequency berasal dari bahasa Latin “delinquere” yang berarti

terabaikan mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat,

asosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau,

penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.

Delequency itu selalu mempunyai konotasi serangan, kejahatan dan

keganasan yang dilakukan anak-anak muda di bawah usia 22 tahun.75

Delinquensi pada umumnya dilakukan oleh anak-anak pada usia

73 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.
251.

74 Ibid., h. 252.
75 Salmaini Yeli ”Delinquensi Pada Remaja dan Penanggulangannya” dalam Al-Fikra:

Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008, Pascasarjana UIN Suska Riau, h. 154.
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remaja. Anak-anak remaja melakukan kejahatan yang tergolong pada

patologi sosial ini pada umumnya terjadi karena kurang memiliki

kontrol diri. Kejahatan mereka pada umumnya mempunyai motif

subjektif tertentu yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang

terkadangkala sangat sederhana, atau sebagai pengalihan problem lain

yang juga sedang mereka alami.76

Kartini Kartono juga mendefinisikan Juvenile delequency adalah

perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda;

merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan

remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga

mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.77

Selanjutnya dari sumber lain, yakni menurut B. Simanjuntak (dalam

Sudarsono) bahwa kenakalan remaja (Juvenile deliquency) adalah

suatu perbuatan apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup,

suatu perbuatan anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-

unsur anti normatif.78 Bimo Walgito (dalam Sudarsono) merumuskan

arti selengkapnya dari “Juvenile delinquency” yakni tiap perbuatan

yang dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan

perbuatan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang

dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.79

76 Ibid.
77 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta : Rajawali Pres, 2011), h. 6.
78 Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta : Rineke Cipta, 1995), h. 10.
79 Ibid., h 11.
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Berdasarkan definisi-definisi di atas dengan demikian kenakalan

remaja diartikan sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang menyimpang

dan melawan hukum atau norma-norma (agama, moral, dan

kesusilaan) dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja usia di

bawah 22 tahun.

b. Perilaku Menyimpang Remaja Sebagai Problem Sosial

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang

sangat penting, yang diawali matangnya organ-organ fisik (seksual)

sehingga mampu berekproduksi. Menurut Konopka (dalam Syamsu

Yusuf) masa remaja itu meliputi: (a) Remaja awal 12 – 15 tahun; (b)

Remaja madya 15 – 18 tahun, dan (c) Remaja akhir 19 – 22.80 Masa

remaja disebut juga masa adolensensi yang berarti tumbuh ke arah

dewasa. Masa remaja itu merupakan masa transisi, baik dari sudut

bologis, psikologis, sosial, maupun ekonomis. Masa remaja merupakan

masa yang penuh dengan gejolak dan keguncangan. Pada masa ini

timbul minat kepada lawan jenisnya dan secara biologis alat

kelaminnya sudah produktif. Pada umur antara 13-14 tahun terjadilah

perubahan fisiologis pada dirinya.81

Menurut Zakiyah Darajat sebagaimana ditulis Syafaat, dkk ciri-

ciri khusus masa ini dapat dikelompokkan sebagia berikut:

1) Perasaan dan emosi remaja tidak stabil;

80 Syamsu Yusuf  LN, op. cit., h. 184.
81 Djaali, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 55 – 56.
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2) Mengenai status remaja masih sangat sulit ditentukan;

3) Kemampuan mental dan daya pikir mulai agak sempurna;

4) Hal sikap dan moral menonjol pada menjelang akhir masa remaja

awal;

5) Remaja awal adalah masa kritis;

6) Remaja awal banyak masalah yang dihadapi.82

Jadi masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak dan

keguncangan dimana remaja mengalami proses transisi menuju

kedewasaan. Dalam perjalanannya proses transisi tidak berjalan

dengan baik, sebab lingkungan selalu mempengaruhinya sehingga

terkadang menyebabkan remaja melakukan perlaku yang menyimpang.

Kartini Kartono melaporkan bahwa perilaku menyimpang ini

terjadi diberbagai negara dengan memakai nama-nama khusus. Seperti,

bar gangs (Argentina), blouson noire (Perancis), bodgies (Australia),

chimpira (Jepang), Habstrake (Jerman Barat), hooligans (Polandia),

nozem (Nederland), raggare (Swedia), stilyagi (Uni Soviet),

tapakaroschi, (Yugoslavia), tau-pau (Thailand), teddy boys (Inggris),

vitelloni (Italia), gali (gabungan anak liar) atau jeger (jagoan keker),

Indonesia. Gang-gang ini dikenal pula dengan sebutan bende.83

Menurut Sudarsono perilaku menyimpang bukan hanya

merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi

juga termasuk juga di dalamnya perbuatan yang melanggar norma

82 Syafaat, dkk., op. cit., h. 91 – 92.
83 Kartini Kartono, op. cit., h. 8.
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masyarakat. Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan

sebagai delinkuen jika pada anak tersebut nampak adanya

kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak

sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-

gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,

misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan,

penipuan, penggelapan dan gelandangan serta perbuatan-perbuatan lain

yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat.84

Seorang Sosiolog Soerjono Soekanto sebagaimana ditulis

Sudarsono mengemukakan bahwa:

“Perbuatan anak-anak muda yang nyata-nyata bersifat melawan
hukum dan anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh
masyarakat, disebut juga problem sosial. Jadi pada dasarnya
problem-problem sosial dan moral, oleh karena menyangkut tata
kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat
merusak. Maka problema-problema sosial tidak akan mungkin
ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap
buruk.”85

Bertolak dari pendapat di atas bahwa perilaku menyimpang

remaja merupakan sebuah problem sosial terjadi dalam masyarakat di

negara mana saja di dunia ini. Masyarakat sendiri tidak menghendaki

adanya perilaku menyimpang remaja.

c. Bentuk Perilaku Menyimpang Siswa

84 Sudarsono, op. cit., h. 114.
85 Ibid., h. 114 – 115.
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Menurut Jesen sebagaimana yang ditulis Sarlito, perilaku

menyimpang atau kenakalan remaja dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain:

perkelahian, perkosaan, perampokkan, pembunuhan.

2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan,

pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.

3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang

lain: pelacuran, penyalagunaan obat.

4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak

sebagai pelajar dengan cara membolos, mengikari status orang tua

dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka

dan sebagainya. Pada usia mereka, perilaku-perilaku mereka

memang belum melanggar hukum dalam artian sesungguhnya

karena yang dilanggar adalah status-status lingkungan primer

(keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur

secara rinci.86

Kemudian menurut Adler sebagaimana yang ditulis Kartini

Kartono, wujud perilaku delinkuen (nakal) adalah sebagai berikut:

1) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas

yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

2) Perilaku ugal-ugalan, urakan, berandalan yang mengacaukan

ketentaraman masyarakat.

86 Sarlito W. Sarwono, op. cit. h. 256 – 257.
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3) Perkelahian antar geng, kelompok, antar suku, antara sekolah

(tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban.

4) Membolos sekolah.

5) Kriminalitas anak remaja seperti perbuatan mengancam, intimidasi,

dan tindakan kekerasan lainnya.

6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan seks bebas

yang merugikan lingkungan.

7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif

seksual, emosi balas dendam karena ditolak cintanya.

8) Kecanduan dan ketagihan narkoba.

9) Tindakan immoral seksual terangan-terangan, tanpa rasa malu.

10) Homo seksual, erotisme, anal, oral dan gangguan seks lain.

11) Perjudian dalam bentuk-bentuk permainan.

12) Dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya.87

Menurut Dadang Hawari, perilaku menyimpang oleh remaja

(kenakalan/ anti sosial remaja) sering kali merupakan gambaran dari

kepribadian anti sosial atau gangguan tingkah laku remaja yang

ditandai dengan tiga atau lebih kriteria dari gejala-gejala berikut :

1) Sering membolos.

2) Terlibat kenakalan remaja anak-anak/ remaja (ditangkap atau

diadili pengadilan anak kerena tingkah lakunya).

3) Dikeluarkan atau diskors dari sekolah karena berkelakuan buruk.

87 Kartini Kartono, op. cit., h. 21 – 23.
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4) Seringkali lari dari rumah dan bermalam diluar rumah.

5) Selalu berbohong.

6) Berulang-ulang melakukan hubungan seks, walaupun hubungannya

belum akrab.

7) Sering mabuk atau menggunakan narkotika dan zat adiktif lainnya.

8) Sering kali mencuri.

9) Sering kali merusak barang milik orang lain.

10) Prestasi sekolah jauh di bawah taraf kemampuan kecerdasan (IQ)

sehingga berakibat tidak naik kelas.

11) Sering kali melawan otoritas yang lebih tinggi seperti melawan

guru atau orang tua, melawan aturan-aturan rumah atau di sekolah,

tidak disiplin.

12) Sering kali memulai perkelahian.88

Relevan dengan pendapat di atas, Muhammad Al-Zuhaili

membagi wujud kenakalan remaja menjadi enam bagian, yaitu : (1)

Penyimpangan moral; (2) Penyimpangan berpikir; (3) Penyimpangan

agama; (4) Penyimpangan sosial dan hukum; (5) Penyimpangan

mental; (6) Penyimpangan ekonomi.89

Mengacu pada penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa

perilaku menyimpang yang dilakukan remaja sangat bervariasi. Mulai

dari perilaku melanggar hukum, melanggar peraturan sekolah,

melanggar dari peraturan keluarga maupun peraturan dalam kehidupan

88 Syafaat, Sahrani, dan Muslih, op. cit, h. 82 – 83.
89 Ibid, h. 83 – 84.
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masyarakat. Remaja yang kurang mendapat perhatian dari keluarga

akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar

norma-norma, baik itu norma agama, masyarakat dan norma hukum.

d. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang

Ada banyak faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

Kartini Kartono mengklarifikasi enam motif yang mendorong remaja

untuk melakukan delinquensi, yaitu:

1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.

2) Meningkatkan agresivisitas dan dorongan seksual.

3) Salah-asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja

dan lemah mentalnya.

4) Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan

kesukaan untuk meniru-niru.

5) Kecenderungan pembawaan yang patologis atau adnormal

6) Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme

pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.90

Selanjutnya Syafaat dkk, menjelaskan terjadinya perilaku

menyimpang itu sendiri bukan tanpa sebab, banyak faktor yang

menyebabkan. Kenakalan itu terjadi oleh faktor-faktor:

1) Lemahnya pemahaman nilai-nilai agama;

2) Lemahnya ikatan keluarga;

90 Salmaini Yeli ”Delinquensi Pada Remaja dan Penanggulangannya” dalam Al-Fikra:
Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008, Pascasarjana UIN Suska Riau, h. 157.
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3) Anak deliquency kangen keluarga;

4) Kondisi keluaga tidak nyaman, lingkungan sekolah tidak kondusif

dan kondisi masyarakat yang buruk;

5) Kurangnya kontrol “orang tua” dalam artian luas. Seperti ayah dan

ibu, guru, tokoh masyarakat, jaksa/hakim, ustadj, polisi;

6) Kurangnya pemanfaatan waktu luang;

7) Kurangnya fasilitas-fasilitas untuk remaja (sarana olah raga, sarana

keagamaan, rekreasi, sanggar, dan lain-lain).91

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang

dapat dilihat pada gambar berikut:92

91 Syafaat dkk, op. cit., h. 78 – 79.
92 Syamsu Yusuf LN, op. cit., h. 212

Perilaku
Menyimpang

Kelalaian orang tua
mendidik anak

tentang nilai-nilai
agama

Perselisihan konflik
orang tua dengan
anggota keluarga

Perceraian orang tua

Penjualan alat-alat
kontrasepsi yg kurang

terkontrol

Hidup nganggur

Sikap perlakuan buruk
orang tua terhadap

anak

Kehidupan ekonomi
keluarga yang morat-

marit

Diperjual belikannya
minuman keras/

narkoba secara bebas.

Kehidupan moralitas
masyarakat yang

bobrok
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Gambar. 2.1 Faktor-faktor Mempengaruhi Perilaku Menyimpang Pada Remaja

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang secara garis besar

dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni faktor internal (dalam diri)

dan faktor eksternal (luar diri atau lingkungan).

5. Pengaruh Bimbingan Agama dalam Keluarga, Masyarakat, dan
Pendidikan agama Islam Sekolah Terhadap Perbaikan Perilaku
Menyimpang

Bimbingan agama menyangkut manusia seutuhnya, ia tidak hanya

membekali anak dengan pengetahuan agama, atau mengembangkan

intelek anak saja dan tidak pula mengisi dan menyuburkan perasaan

(sentiment) agama saja, akan tetapi menyangkut keseluruhan diri-pribadi

anak, mulai dari latihan-latihan amalia sehari-hari, yang sesuai dengan

ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan,

manusia dengan manusia lainnya, manusia dan alam, serta manusia dengan

dirinya sendiri. Oleh karena itu, akan lebih berkesan dan berhasil guna,

serta berdaya guna, apabila seluruh lingkungan hidup, yang ikut

mempengaruhi pembinaan pribadi anak seperti keluarga, sekolah dan

Pergaulan Negatif
(teman bergaul yang

sikapnya kurang
memperhatikan
nilai-nilai moral

Kurang dapat
memanfaatkan waktu

luang

Beredarnya film-film
dan bacaan-bacaan

porno
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masyarakat bersama-sama mengarahkan kepada pembinaan jiwa agama

pada anak. 93

Setiap orang tua dan semua guru ingin membina agar anak menjadi

orang yang baik, mempunyai keribadian yang kuat dan sikap mental yang

sehat dan akhlak yang terpuji. Semua itu dapat diusahakan melalui

bimbingan, baik yang formal (di sekolah) mapun yang informal (di rumah

oleh orang tua). Setiap pengalam yang dilalui anak, baik melalui

penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan yang diterimanya akan ikut

menentukan pembinaan pribadinya.94 Jika dikaji lebih lanjut tentang

peranan keluarga yang berkaitan dengan perilaku menyimpang, maka

dalam hal ini dapat dijumpai adanya beberapa penyebab perilaku

menyimpang. Salah satu yang menonjol adalah kurangnya didikan agama

di dalamnya.  Zakiyah Darajat dalam Aat Syafaat, dkk menjelaskan bahwa

yang dimaksud didikan agama bukanlah pelajaran agama yang diberikan

secara sengaja dan teatur oleh guru sekolah saja. Justru yang terpenting

adalah penanaman jiwa agama yang dimulai dari rumah tangga, sejak

sianak masih kecil, dengan jalan membiasakan anak-anak kepada sifat-

sifat dan kebiasaan yang baik.. Akan tetapi, amat disayangkan melihat

kenyataan banyak orang tua yang tidak mengerti ajaran agama yang

dianutnya, bahkan banyak pula yang memandang rendah ajaran agama itu,

sehingga bimbingan agama praktis tidak pernah dilaksanakan dalam

banyak keluarga. Dengan tidak kenalnya si anak akan jiwa agama yang

93 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), h. 74.
94 Ibid., h.66.
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benar, akan lemahlah hati nuraninya (superego), karena tiada nilai-nilai

masyarakat atau agama yang diterimanya waktu ia kecil. Jika hati

nuraninya lemah, atau unsur pengontrol dalam diri si anak kosong dari

nilai-nilai yang baik, maka sudah barang tentu akan mudah mereka

terperosok ke dalam kelakuan-kelakuan yang tidak baik dan menuruti apa

yang menyenangkannya waktu itu aja, tanpa memikirkan akibat

selanjutnya.95

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa baik dan buruknya perilaku

dan moral anak sangat ditentukan oleh bimbingan agama dalam keluarga,

sekolah dan masyarakat sewaktu kecil.

Senada dengan pendapat itu, Imam Masbikin menegaskan bahwa

lingkungan masyarakat besar sekali pengaruhnya dalam memberi arah

terhadap bimbingan anak, terutama dalam pembinaan akhlak anak.

Keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam berbagai corak dan

bentuk akan berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung terhadap

anak, dimana mereka hidup berkelompok. Perubahan-perubahan

masyarakat berlangsung secara cepat dan ditandai dengan peristiwa-

peristiwa yang menegangkan, seperti persaingan di bidang perekonomian,

keanekaragaman media massa dan lain sebagainya, memiliki korelasi

terhadap pembinaan akhlak. Pengaruh tersebut bisa saja bersifat positif

ataupun negatif.96

95 Syafaat dkk, op. cit., h. 183 – 184.
96 Imam Masbikin, op. cit., h. 213.
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Berangkat dari penjelasan yang telah dikemukakan dapat dipahami

bahwa bimbingan agama dalam keluarga, masyarakat dan sekolah turut

menentukan kepribadian anak. Perilaku menyimpang terjadi karena

kurangnya intensitas bimbingan agama dalam keluarga, sekolah dan

masyarakat. Oleh karena itu, bimbingan agama dalam keluarga,

masyarakat dan sekolah menjadi motor penggerak dalam memperbaiki

akhlak dan menyempurnakan akhlak siswa.

B. Penelitian Yang Relevan

Bimbingan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan agama

Islam di sekolah memberikan kontribusi pada perbaikan perilaku menyimpang

remaja. Remaja dapat memperbaiki perilaku dari hal-hal yang

menyimpangnya. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

oleh para peneliti yang terkait dengan penelitian ini.

1. Indah Kusuma Dewi (2015) telah melakukan studi tentang ”Pengaruh

Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat terhadap perilaku

beragama siswa di MAN Se-Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran

2014/2015” dengan jumlah sampel 351 siswa. Penelitian berjenis korelasi

dengan instrument penelitian yang digunakan adalah angket dan

dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi

sederhan dan regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa; (1)

Lingkungan keluarga berkontribusi terhadap Perilaku beragama di MAN

Se Kabupaten Tulungagung sebesar 41,2%, (2) Lingkungan sekolah

berkontribusi terhadap perilaku beragama di MAN Se Kabupaten
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Tulungagung sebesar 49,1%, (3) Lingkungan masyarakat berkontribusi

terhadap perilaku beragama siswa di MAN Se Kabupaten Tulungagung

sebesar 57,3%, dan (4) Lingkungan keluarga, Lingkungan sekolah, dan

Lingkungan masyarakat secara bersama-sama berkontribusi terhadap

perilaku beragama di MAN Se Kabupaten Tulungagung sebesar 62,3%.

Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan kualitas perilaku

beragama siswa dapat dilakukan dengan menanamkan pembelajaran

keagamaan dalam Lingkungan keluarga, Lingkungan sekolah, dan

Lingkungan masyarakat.97

2. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Arip Oktiana (2014) yang

memfokuskan penelitian pada ”Pengaruh Pendidikan agama Islam di

Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat terhadap Perilaku

Beragama Siswa SMPN 9 Yogyakarta dengan jumlah sampel 40 orang

siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan

menggunakan teknik pengambilan sampel random sampling (secara acak).

Variabel indenpenden yang ada dalam penelitian ini adalah Pendidikan

agama Islam di lingkungan keluarga (X1), Pendidikan agama Islam

lingkungan Sekolah (X2), Pendidikan agama Islam lingkungan masyarakat

(X3) serta dependen variabel Perilaku Beragama Siswa (Y). Metode

analisis data yang digunakan, pertama, yakni teknik statistik deskriptif

untuk mengekprorasi sebaran frekuensi dan persentase sebaran. Kedua,

97Indah Kusuma Dewi, Pengaruh Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat
terhadap perilaku beragama siswa di MAN Se-Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran
2014/2015, Tesis (Tidak diterbitkan) Pascasarjana IAIN Tulung Agung, (online) http://repo.iain-
tulungagung.ac.id/id/eprint/3248 diunduh 10 Oktober 2016.
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statistik inferensian untuk menguji pengaruh variabel indevenden terhadap

dependen. Hasil analisis regresi berganda faktor perubahan perilaku

beragama diperoleh dari nilai koefesien regresi PAI di lingkungan

keluarga sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 taraf kepercayaan 95%. Hasil

analisis regresi faktor perubahan perilaku beragama diperoleh dari nilai

koefesien regresi PAI di lingkungan sekolah sebesar 0,009 lebih kecil dari

0,05. Hasil analisis regresi faktor perubahan perilaku beragama diperoleh

dari nilai koefesien regresi PAI di lingkungan keluarga sebesar 0,031 lebih

kecil dari 0,05. Berdasar hasil temuan tersebut Pendidikan agama Islam di

Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat berpengaruh signifikan

terhadap perubahan perilaku beragama siswa.98

Mengacu hasil penelitian tersebut, tampaknya ada kesamaan dengan

judul penelitian ini, yakni pada variabel independent ( Variabel X) sama-sama

terfokus pada bimbingan agama dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Namun, perbedaannya terletak pada variabel dependen (Variabel Y) yang

memfokuskan pada perilaku menyimpang. Sedangkan teknik analisis data

sama-sama menggunakan statistik inferensian untuk mengetahui besaran

pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap

konsep-konsep teoritis agar tidak terjadi salah paham dalam memahami

98 Arip Oktiana, ”Pengaruh Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Keluarga, Sekolah
dan Masyarakat terhadap Perilaku Beragama Siswa SMPN 9 Yogyakarta Tahun 2014”, Skripsi
(tidak diterbitkan), Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, (online) http://digilib.uin-
suka.ac.id/14773/1/10410146_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka(1).pdf diunduh 10 Oktober 2016.
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penelitian ini. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh bimbingan agama dalam

keluarga, masyarakat dan Pendidikan Agama Islam di sekolah terhadap

perbaikan perilaku menyimpang siswa SMK Se-Kabupaten Indragiri Hulu.“

Konsep operasional yang akan dioperasikan terkait dengan judul penelitian ini

sebagaimana yang telah dipaparkan pada konsep teori adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Agama dalam Keluarga (Variabel X1)

Bimbingan agama dalam keluarga terdiri dari dimensi-dimensi

sebagai berikut:

a. Bimbingan dengan contoh teladan, indikatornya:

1) Orang tua menampilkan perilaku yang taat beribadah di dalam

kehidupan rumah tangga.

2) Orang tua mencontohkan akhlak dan perilaku yang baik kepada

anaknya di rumah.

3) Orang tua menjadi panutan yang baik dalam kehidupan keluarga

4) Orang tua menunjukkan suri teladan yang baik dalam kehidupan

keluarga

b. Bimbingan dengan menanamkan kebiasaan, indikatornya:

1) Orang tua membiasakan anak shalat berjamaah di masjid

2) Orang tua membiasakan anak mengucapkan salam di rumah

3) Orang tua membiasakan anak membaca basmalah ketika memulai

kegiatan.

4) Orang tua membiasakan anak puasa Senin-Kamis.

c. Bimbingan dengan nasehat, indikatornya:
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1) Orang tua menasehati tidak keluar sampai larut malam

2) Orang tua menasehati untuk membaca al-Qur’an secara rutin

sesudah magrib

3) Orang tua menasehati anak jangan lupa melaksanakan shalat

d. Bimbingan dengan memberikan perhatian, indikatornya:

1) Orang tua mengawasi pergaulan anaknya sehari-hari

2) Orang tua memperhatikan perilaku anaknya dalam kehidupan

sehari-hari.

e. Bimbingan dengan memberi hukuman, indikatornya:

1) Orang tua menghukum anak bila melakukan perbuatan yang

merugikan orang lain

2) Orang tua memberikan hukuman pada anak bila tidak mengerjakan

shalat.

2. Bimbingan Agama di Masyarakat (Variabel X2)

Bimbingan agama di masyarakat terdiri dari dimensi-dimensi sebagai

berikut:

a. Bimbingan di Masjid/Surau, indikatornya:

1) Siswa membaca al-Qur’an sesudah maghrib di masjid/surau

2) Siswa mengikuti salat berjamaah di masjid/surau sekitar rumah

3) Siswa belajar ibadah dengan guru ngaji di masjid/surau

4) Siswa mendapat teguran dari pengurus masjid untuk meluangkan

waktu dengan kegiatan di masjid.

b. Bimbingan di Majlis ta’lim, indikatornya:
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1) Siswa mengikuti pengajian majlis ta’lim

2) Siswa mendengarkan tausyiah/ceramah subuh

3) Siswa mengikuti Yasinan rutin setiap malam Jum’at di Masjid/Surau

c. Bimbingan melalui organisasi remaja Islam, indikatornya:

1) Siswa mengikuti wirid remaja yang diadakan organisasi remaja

masjid

2) Siswa mengikuti kegiatan ramadhan.

3) Siswa mengikuti latihan seni baca al-Qur’an

4) Siswa mengikuti pelatihan shalat jenazah

5) Siswa mengikuti kegiatan takbiran yang diselenggarakan oleh

organisasi remaja masjid

d. Bimbingan melalui peringatan hari besar Islam, indikatornya:

1) Siswa mengikuti kegiatan Isra’ miraj yang diadakan masyarakat

2) Siswa mengikuti kegiatan maulid Nabi yang diadakan masyarakat

sekitar tempat tingggal

3) Siswa mengikuti kegiatan menyambut bulan Muharram yang

diadakan masyarakat.

3. Pendidikan agama Islam di Sekolah (Variabel X3)

Pendidikan agama Islam di sekolah terdiri dari dimensi-dimensi

sebagai berikut:

a. Pendidikan al-Qur’an, indikatornya:

1) Guru mengajarkan siswa membaca al-Qur’an dan memahami

kandungan-Nya.
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2) Guru memotivasi siswa untuk mengamalkan ajaran al-Qur’an

dalam kehidupan.

3) Guru memberikan tugas kepada siswa mencari terjemahan ayat al-

Qur’an.

b. Pendidikan hadis, indikatornya:

1) Guru meminta siswa menghafal hadis yang berkaitan dengan

materi pelajaran.

2) Guru menjelaskan makna yang terkandung dalam sebuah hadis

c. Pendidikan keimanan, indikatornya:

1) Guru membimbing siswa untuk meyakini Allah dengan benar

2) Guru membimbing siswa untuk melaksanakan perintah-perintah

Allah.

3) Guru membimbingan siswa untuk menjauhi perbuatan syirik.

d. Pendidikan akhlak, indikatornya:

1) Guru membina siswa agar memiliki akhlak mulia dalam menjalani

kehidupan sehari

2) Guru mengarahkan siswa untuk berbuat baik kepada sesama.

3) Guru menasehati siswa untuk menjauhi perbuatan tidak terpuji

e. Pendidikan fikih/ibadah, indikatornya:

1) Guru melatih siswa cara melaksanakan ibadah yang benar.

2) Guru membimbing siswa tentang hukum-hukum Islam.

f. Pendidikan sejarah Islam, indikatornya:
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1) Guru bercerita kepada siswa tentang peradaban Islam di seluruh

dunia.

2) Guru memberikan contoh teladan perjuangan umat Islam dalam

membela kepentingan umat Islam.

4. Perbaikan Perilaku Menyimpang (Variabel Y)

Perbaikan perilaku menyimpang siswa terdiri dari dimensi-dimensi

sebagai berikut:

a. Perbaikan penyimpangan dalam keluarga, indikatornya:

1) Siswa tidak keluar rumah lewat larut malam tanpa izin orang tua

2) Siswa tidak ribut dengan anggota keluarga (orang tua,

kakak/abang, adik, dll) meskipun sedang mengalami masalah.

3) Hubungan siswa dengan keluarganya di rumah harmonis

b. Perbaikan penyimpangan di sekolah, indikatornya:

1) Siswa memakai pakaian ke sekolah yang sesuai standar sekolah

2) Siswa tidak membolos/cabut dari sekolah ketika jam pelajaran

sedang berlangsung

3) Siswa tidak menyimpan konten berbau pornografi dalam

handponnya

4) Siswa tidak berkelahi dengan teman di sekolah dan di luar sekolah

5) Siswa tidak melawan guru ketika guru menghukum karena tidak

membuat tugas

6) Siswa tidak ribut ketika sedang belajar sehingga mengganggu

teman lainnya yang sedang belajar.
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c. Perbaikan penyimpangan di masyarakat, indikatornya:

1) Siswa tidak kebut-kebutan di jalanan sewaktu menggunakan

sepeda motor

2) Siswa tidak menonton hiburan (orgen tunggal) sampai larut malam

3) Siswa tidak mengambil barang milik orang lain yang bukan

kepunyaannya.

d. Perbaikan penyimpangan diri sendiri, indikatornya:

1) Siswa tidak mau meminum minuman berakohol

2) Siswa tidak mau merokok meskipun ditawari rokok oleh teman

3) Siswa tidak mau berpacaran dengan teman sekolah ditempat sepi.

D. Kerangka Berpikir

Perilaku menyimpang terjadi dikarenakan banyak faktor, yang meliputi

faktor keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Karenanya melalui

bimbingan agama dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, sehingga masalah

perilaku menyimpang siswa dapat teratasi. Oleh karena itu, semakin baik

bimbingan agama dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, maka semakin

rendah perilaku menyimpang siswa. Sesuai dengan teori, maka kerangka

berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bimbingan Agama Dalam
Keluarga

(X1)

Perbaikan Perilaku
Menyimpang Siswa

(Variabel Y)

Bimbingan Agama di
Masyarakat  (X2)
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Gambar 2.2
Peta Arah Kerangka Berpikir

Pendidikan Agama Islam
di Sekolah  (X3)


