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ABSTRAK 

Peran Pemerintah Kelurahan adalah sebagai wadah 

terbentuknya suatu urusan yang berhubungan dengan pelayanan antara 

pemerintah dan masyrakat sekitar yang mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakan dan 

pembangunan terlebih dalam hal ini perhatiannya terhadap 

peningkatan pemahaman keagamaan dengan melihat fenomena 

keagamaan yang ada di Gudang Lelang kel.kangkung kec. Bumi 

Waras Bandar Lampung. Sebagai perangkat kota kelurahan memiliki 

hak mengatur wilayahnya serta menyelenggrakan urusan 

pemerintahan terhadap pelayanan masyarakat diantaranya terkait 

pengembangan dan peningktan masyarakat Gudang Lelang Kel 

kangkung Kec. Bumi WarasBandar Lampung dalam penigkatannya 

terhadap masalah keagamaan. Kelurahan dalam  kedudukannya 

memiliki serangkaian peran rumusan yang membatasi perilaku-

perilaku yang di harapkan dari pemegang kedudukan tertentu. 

kelurahan sendiri erat hubungannya dengan masalah perilaku 

kemasyarakatan keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan 

bersama-sama untuk menduduki suatu status tertentu. Kelurahan 

merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 

atau Kota dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil . 

Pada diri manusia terdapat fitrah (pembawaan) beragama. 

Siapadan darimana pun datangnya manusia sudah membawa fitrah 

beragama atau potensi keimanan padaTuhan atau pada kekuatan diluar 

dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan. Di luar dari diri 

seseorang yang memungkinkannya utuk dapat mengembangkan fitrah 

beragama dengan sebaik-baiknya melalui pendidikan yang diterima di 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat . Dalam hal ini 

Kelurahan Kangkung mempunyai peran yang mendukung adanya  

peningkatan pemahaman keagamaan pada masyarakat Gudang Lelang 

Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Bandar Lampung yang mayoritas 

penduduknya beragama islam juga terdiri dari berbagai macam 

penganut agama. Masyarakat sudah cukup memiliki toleransi 

beragama, sehingga masing-masing dapat saling menghargai terhadap 

pengnut agama lain.Selain itu masyarakatdisini sudah terjadi 

akulturasi yang disebabkan oleh perkawinan antar etnis. Berdasarkan 

data yang diperoleh masyrakat Kangkung yang mayoritas berprofesi 

sebagai nelayan dimana profesi tersebut sangat bergantung kepada 

“kebaikan alam” seperti cuaca yang baik sehingga tidak terdapat badai 
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atau gelombang besar yang pada gilirannya dapa memberikan hasil 

panen yang banyak bagi mereka. Oleh karena itu, masyarakat nelayan 

Kangkung mempraktekan juga ritual Sedekah Laut yang dilaksanakan 

setahun sekali yang diantara tujuannya adalah dikala masyarakat 

sedang mencari nafkah ditengah laut, maka akan diberikan 

keselamatan serta mendapat hasil yang melimpah. Kelurahan 

Kangkung khususnya di Gudang Lelang selain melestarikan 

keyakinannya terhadap ritual laut di Gudang Lelang juga terdapat 

Majlis Taklim dan Ikhsan sebagai wadah pengajian umum yang 

berasaskan Ahlusunnah Waljamaah, begitupun aliran Thoreqoh Ad 

dusuqiyah yang berada di Gudang Lelang memberikan warna dan 

pemahaman tersendiri bagi para pelakunya. 

Pemeritah dalam hal ini Kelurahan kangkung dalam hal untuk 

meningkatkan keagamaan warganya, yaitu mengajak segenap 

masyarakat Kelurahan Kangkung dalam hal ini pemuda serta tokoh-

tokoh yang berpengaruh membentuk suatu wadah yang dapat 

memberikan atau meningkatkan sosial keagamaan masyarakat maka 

terbentuklah beberapa wadah diantaranya yaitu mendukung adanya 

majelis taklim, organisasi kepemudaan dan Thoriqoh (jamaah 

pengajian sejenis majlis taklim). 

 

Kata Kunci: Peran Kelurahan, Pemahaman Keagamaan 
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MOTTO 

 

                       

                      

               

 “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu 

kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan 

kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan 

datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan 

memimpin kamu kepada jalan yang lurus,  dan supaya Allah 

menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).” (Q.S. 

Al-fath [48]: 1-3). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya 

ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang 

keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang 

penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Peran Pemerintah 

Kelurahan Dalam Meningkatkan Kehidupan Beragama 

(Studi Pada Gudang Lelang Kangkung Kec. Bumi Waras 

Bandar Lampung). 

Mempertegas istilah-istilah judul diatas secara rinci 

agar dapat di mengerti dan untuk menghindari salah 

pengertian dalam memahami maksud skripsi ini, terlebih 

dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok 

terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain di 

maksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga 

untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai 

dengan yang dikehendaki penulis. 

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang 

terkandung dalam judul. 

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
1
 

Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan 

kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik 

suatu negara atau bagian-bagiannya.
2
 

                                                         
1
Dinas pendidikan dan kebudayaan,kamus bahasa Indonesia, ed-2, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 255 
2
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  

Indonesia Pusat  Bahasa, (Jakarta: Grarnedia Pustaka Utama, 2011), h. 1231 
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Kelurahan adalah daerah pemerintah yang paling 

bawah yang dipimpin oleh seorang lurah.
3
 

Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, dan 

sebagainya), mempertinggi, memperhebat.
4
 

Kehidupan adalah cara (keadaan, hal) hidup.
5
 

Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan 

yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
6
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, skripri 

ini membahas mengenai "Peran Pemerintah Kelurahan 

Dalam Meningkatkan  Kehidupan Beragama (Studi Pada 

gudang  Lelang Kel. Kangkung Kec. Bumi  Waras Bandar 

Lampung). 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis rnemilih judul ialah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif, karena kelurahan kurang perhatian 

terhadap peningkatan kehidupan beragama yang ada, 

sehingga keagamaan pada masyarakat yang berada di 

Gudang Lelang tidak terlalu berperan penuh terhadap 

agenda agenda yang berkaitan dengan keagamaan 

tersebut pada Gudaag lelang Kel. Kangkung Kee. Bumi 

                                                         
3
https://kbbi.web.id/islam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 27 

Desember 2019 jam 21:10. 
4
Departemen  Pendidikan  Nasional   Kamus  Besar  Bahasa  

Indonesia  Pusat  Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 201 I), h. 

1244. 
5
https://kbbi.web.id/hidup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 2 

Februari 2020 jam 1:45 
6
Dinas pendidikan dan kebudayaan,kamus bahasa Indonesia, ed-2, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 
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Waras Bandar Lampung. Maka penelitian ini di anggap 

perlu untuk diteliti lebih dalam. 

2. Alasan Subjektif  Untuk memenuhi tugas akhir 

perkuliahan strata 1 (SI) yang telah ditetapkan oleh 

Fakultas Ushuluddin dan keagamaan, dimana penelitian  

ini  merupakan pennasalahan  yang  berkaitan  dengan 

jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin 

dan Keagamaan UIN Raden Intan Lampung, tempat 

penulis menimba ilmu dan memperbanyak 

pengetahuan, ditinjau dari aspek bahasa judul  skripsi 

ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di 

bidang Politik Fakultas Ushuluddin dan Agama UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar  Belakang  Masalah 

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing 

memiliki peran dan fungsi   dalam   menjalankan   

kehidupan   sosialnya.   Dalam   melaksanakan perannya, 

setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. 

Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan 

sosialnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono 

Sukamto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari  

kedudukan  apabila  seseorang  melaksanakan  hak-hak  

serta  kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah 

melakukan sebuah peranan.
7
 Dalam hal  membangun  dan  

mensejahterakan  warga  masyarakat  Kelurahittt, lurah 

mengajak masyarakat  untuk  dapat berpartisipasi  dalam  

mepabugull masyarakat,  dengan  cara  menyumbang baik  

secara fisik  maupun material. pemerintah ialah jawatan 

atau aparatur dalarn susunan politik. Pemerintah juga 

                                                         
7
 Suharto, Membangun Masyarakat memberdayakan  Rakyat. 

(Bandung : PT.   Refika Aditama,  2002),  h.2:37 
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merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan 

rnenjalankan tugas untuk mengelola  sistem  pemerintah  

dan  menetapkan  kebijakan  dalam  mencapai tujuan     

Negara.
8
 Namun patokan    utama   lurah   adalah    dana-

dana   dari pemerintahan daerah. Pemerintah pada 

umumnya memberi kesempatan helajar 

kepada semua lapisan masyarakat, dan pendidikan yang 

berlangsung seumur hidup  dan di  laksanakan di dalam 

lingkungan rumah tangga,  sekolah, dan masyarakat. Untuk 

mencapai tujuan yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu 

mencerdaskan anak bangsa di perlukan kerjasama antara 

tiga komponen yaitu keluarga, sekolah,  dan masyarakat 

untuk menjadikan masyarakat Indonesia cerdas dalam  

menghadapi  dan mengatasi  segala permasalahan  hidup  

yang terjadi. 

Dari dimensi esensi, pendidikan agama perlu  diberikan 

sejak dini, agar masyarakat menjadi manusia yang religius 

sejak dini, perkembangan potensi manusiawi dapat diexpose 

dengan agamanya, yaitu diletakan kepada kesediaan dan 

kemampuan mengamalkan dan mengajarkan agama dalam 

kehidupan sehari-hari.  Hidup  beragama   dapat   

membentuk  moral   keagamaan  yang terwujud sebagai 

public culture yang bertumpu pada private culture. 

Hubungan  Agama  dan  Negara  dalam  Islam  telah  

diberitauladan oleh Rasulullah setelah hijrah dari mekkah 

ke madinah. Risalaha Al-Qur'an adalah untuk  memberi  

petunjuk  kepada  manusia, termasuk  kapasitasnya  sebagai 

makhluk politik.
9
 

                                                         
8
 Muhamad Yamin, Pembangunan Desa dan Masalah 

Kepemimpinannya. (CV. Rajawali, Jakarta, 1982), h. 112 
9
 Sidi M.  Ritaudin, Etika politik Islam, (Fakultas Ushuluddin UIN 

Raden Intan Lampung, 2015), h. 119 
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Begitu juga  ketika  membahas peran  pemerintah  desa 

dalam pemhangunan segala aspek kehidupan masyarakat 

hendak memperhatikan potensi yang ada juga kebutuhan 

dari masyarakat itu sendiri tanpa mengabaikan aturan-aturan 

yang ada.
10

 Dan tidak hanya dari itu lurah juga  mengajak 

kerjasama antara swasta dengan  masyarakat, seperti 

memberikan donator dalam membangun jembatan yang 

menghubungkan Kelurahan, bekerja sama dengan pemilik 

lahan untuk  dapat mempekerjakan  masyarakat yang tidak  

mempunyai pekerjaan. Kerja sama yang dibangun oleh 

pemerintah dan masyarakat Kelurahan, dengan menjalin 

kerjasama dengan warga lingkungan di dalam Ke]urahan, 

kerja sama antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat 

tergolong tidak cukup baik, dikarenakan kerjasama  dalam 

hal keagamaan  pemerintah kelurahan kurang berpartisipasi  

aktif  untuk  lebih meningkatkan  kehidupan  beragama  

yang berada di kampung Gudang Lelang Kel.Kangkung 

Kee.Bumi Waras Bandar Lampung. 

Tetapi dalam bentuk pembiayaan kegiatan 

pembangunan atau yang disebut dengan swadaya 

masyarakat, kerja sama tersebut terjalin. Dari penjelasan di 

atas di ketahui bahwa tugas pemerintah desa meliputi segala 

aspek yang ada di masyarakat. Begitu juga  terkait dengan 

kehidupan beragama memiliki daya tarik tersendiri 

sekaligus menyedot perhatian cukup besar dari semua 

kalangan. Beragam kasus telah kita lihat mulai dari betapa 

mudahnya mensesatkan antara satu faham keagamaan 

dengan faham keagamaan lainnya, penistaan agama dan 

kawin  campur  antar  agama.  Jika  semua  orang  meyakini  

agama  sebagai pedoman hidupnya, maka akan meyakini 

pula bahwa agama bernilai universal, dinamis, fleksibel dan 

berorientasi ke depan. Agama apapun tidak memiliki apa-

                                                         
10

 http:/ lid. wikipedia.org/wiki/Desa, diakses pada 28 Desember 2019 
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apa  jika  tidak  diikuti,  diakui  dan  diyakini  sebagai  

kebenaran   mutlak  dan menjadi   pedoman   hidup   bagi   

para   penganutnya.  Disinilah  dapat   diketahui dinamika  

kehidupan  beragama  bergantung  kepada para 

penganutnya.
11

 

Berdasarkan penjelasan  diatas,  peneliti  ingin  

mengetahui   seberapa besar peran pemerintah kelurahan 

dalam    meningkatkan  kehidupan  beragama, dampaknya 

dari hal itu     dan apasajakah faktor-faktor penghambat 

perkembangan    keagamaan di  kampung  Gudang Lelang. 

Oleh karena itu peneliti  tertarik  dan mengangkat  judul  

"Peran  Pemerintah  Kelurahan Dalam Meningkatkan 

Kehidupan   Beragama (Studi Pada Gudang  Lelang 

Kel. Kangkung  Kee. Bumi Waras. Bandar Lampung). 

 

D. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan   uraian  dan  latar  belakang  di atas,  

maka  perlu  dirumuskan   fokus permasalahan yang  akan  

dibahas  nanti.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan 

pokoknya  yaitu: 

1. Bagaimana Peran pemerintah kelurahan dalam  

meningkatkan  agama di kelurahan Gudang Lelang  ? 

2. Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi   

Pemahaman Keagamaan Masyarakat  Gudang  Lelang? 

 

 

 

 

                                                         
11

 Adeng Muchtar Ghazali&Busro http://Jurnal.RadenFatah.ac.id/ 

index.php/ intizar Volum 23. Nomor 1,2017. 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/%20index.php/%20intizar%20Volum
http://jurnal.radenfatah.ac.id/%20index.php/%20intizar%20Volum
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E. Tujuan  Penelitian 

1. Mengetahui   bagaimana   Peran  pemerintah   

kelurahan  dalam  meningkatkan kehidupan  beragama  

di kampung  Gudang Lelang. 

2. Mengetahui  Apa dampak yang di timbulkan  dari 

kurangnya  keperdulian  di kampung  gudang  lelang. 

 

F. Signifikasi  Penelitian 

Manfaat penelitian  ini adalah  sebagai  berikut: 

1. Penelitian   ini  diharapkan untuk  memberikan   

wawasan   keilmuan   bagi penulis dan  masyarakat   

tentang   peran   pemerintah    kelurahan   dalam 

meningkatkan   kehidupan  beragama. 

2. Dapat   dijadikan   bahan   acuan  atau  sebagai  

pendorong   bagi  peneliti- peneliti  lain yang 

bermaksud   untuk  meneliti  permasalahan   yang  

serupa pada lokasi yang berbeda. 

 

G. Metode  Penelitian 

Untuk  menerapkan   suatu  teori  terhadap suatu  

permasalahan   memerlukan metode   khusus     yang    

dianggap     relevan dan  membantu memecahkan 

permasalahan.  Metode    penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah  untuk mendapatkan  data dengan tujuan tertentu. 

Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah 

metode  kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya 

metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan 

dalam mengolah data. Untuk menghasilkan gambaran yang 
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baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis dalam 

penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk Jenis  Penelitian 

Lapangan  (Field Research) yang  pada hakikatnya  

merupakan metode untuk   menemukan secara 

spesifik  dan realis  tentang  yang terjadi pada suatu 

saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

mengenai beberapa masalah  actual dan 

mengekspresikan diri dalam  bentuk  gejala  atau 

proses sosial.
12

 Dalam hat  ini langsung mengamati  

mengenai  "Peran Pemerintah   Kelurahan Dalam 

Meningkatkan Kehidupan  Beragama  (Studi Pada 

gudang Lelang Kel. Kangkung  Kee. Bumi  Waras. 

Bandar  Lampung).”. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Penelitian ini bersifat 

deskripsif analisis,yaitu suatu penelitian yang  

bertujuan  untuk  memaparkan    dan  melaporkan 

suatu   keadaan   obyek,   gejala,   kebiasaan,   

prilaku   tertentu   kemudian dianalisis  secara  

lebih kritis.  Dalam  penelitian  ini akan  di 

deskripsikan tentang  “Peran Pemerintah  

Kelurahan  Dalam Meningkatkan   Kehidupan 

Beragama    (Studi   Pada   gudang   Lelang   Kel. 

Kangkung Kec. Bumi Waras Bandar Lampung). 

 

 

                                                         
12

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2004),h.28 
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2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  

semua  sumber  baik yang  melekat dengan   peran   

pemerintahan    kelurahan  dalam   meningkatkan  

kehidupan breagamaa      maupun yang   menjadi 

penunjang  terhadap tersebut.  Oleh karena  itu sumber  

data yang  digunakan  dalam penelitian  ini, adalah  

sebagai berikut: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber lapangan atau lokasi  penelitian  yang 

memberikan   informasi langsung  kepada  peneliti, 

yaitu   wawancara   langsung  dengan   masyarakat 

sekitar  tentang   peran Pemerintah Kelurahan 

Dalam Meningkatkan  Kehidupan beragama di 

kampung Gudang Lelang. 

b. Data Sekunder adalah data yang mendukung data   

primer yang bersumber dari buku-buku, jumal,    

skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data   

sekunder dalam penelitian ini meliputi  sumber- 

sumber yang dapat memberikan data pendukung 

seperti  buku, dokumen, maupun arsip serta seluruh 

data yang berhubungan  dengan penelitian.
13

 

3. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan 

data secara langsung dengan cara melihat, 

mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal 

yang berkaitan  dengan  Peran  Pemerintah  

Kelurahan Dalam Meningkatkan Keagamaan untuk 

                                                         
13

 Moh.Pabundu Tika, Metode Riser/ Bisnis, (Jakarta: Bumi AKsara, 

2006), h. 64 
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kemudian dijadikan sebuah data berdasarkan 

gagasan pengetahuan yang sudah diketahui 

sebelumnya untuk mendapatkan informasi.
14

 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam.
15

 Dalam  

penelitian ini penulis mewawancarai Masyarakat 

desa gudang lelang Ket. Kangkung Kee.Bumi 

Waras Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan yang 

dapat  berupa surat kabar, majalah, buku tertulis 

dari objek penelitian untuk memperkuat data yang 

diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data. 

4. Metode Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya 

dilakukan pengolahan  data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing): yaitu pembenaran 

apakah data yang terkumpul melalui pustaka,  

dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah  

dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak  berlebihan, 

tanpa kesalahan untuk diproses atau di olah lebih 

lanjut. 

b. Penemuan Basil;  yaitu dengan menganalisis  data  

yang telah diperoleh dari penelitian untuk 
                                                         

14
 Sugiono, Metode KuantitatifKualitatif dan R&d, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 85 
15

 Ibid.,h. 37 
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memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta 

yang ditemukan, yang akhimya merupakan sebuah 

jawaban dari rumusan masalah. 

c. Sistematisasi Data, segala usaha untuk  

menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam 

hubungan yang teratur dan logis, sehingga 

membentuk suatu sistern yang berarti secara utuh, 

menyeluruh, terpadu, maupun menjelaskan 

rangkaian sebab dan akibat menyangkut objeknya. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif analisis dimana mendeskripsikan 

tentang masalah yang ada, kemudian menganalisisnya 

dan dilakukan sebelum memasuki lapangan. Analisis 

data ini menjadi salah satu pegangan dalam penelitian. 

Metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan 

data-data mengenai "Peran Pemerintah Kelurahan 

Dalam Meningkatkan Kehidupan Beragama (Studi 

Pada gudang Lelang Kel. Kangkung Kee. Bumi Waras. 

Bandar Lampung)." 

Pendekatan berfikir menggunakan metode 

dedukti, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau 

jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh 

kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan 

kesimpulan tersebut. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka adalah suatu bagian dari skripsi 

yang bersiat penting, kemudian dari segi uraiannya tinjauan 

pustaka merupakan bagian dari skripsi yang  paling  

panjang.   Artinya   melalui   suatu  tinjauan   pustaka   
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tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, tentang 

penelitian yang dilaksanakan baik menyangkut masalah 

penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan.
16

 

Adapun pokok permasalahan yang sudah dibahas 

sebelumnya, maka penelitian ini memfokuskan pada “Peran 

Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Kehidupan 

Beragama (Studi Pada gudang Letang Kel. Kangkung Kec. 

Bumi Waras, Bandar Lampung).” 

Maka sejauh pandangan dari sumber data mengenai 

judul  skripsi ini, telah diambil dari jumal-jurnal  yang 

isinya relevan dengan permasalahan peneliti, kemudian 

penelitian  ini  tidak  sama  dengan  peneliti-penelitian 

terdahulu, narnun dalam kajian ilmiahnya sudah ada yang 

mernbahas tentang masalah yang terkait  dengan "Peran 

Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Keagamaan, 

diantaranya: 

1. Skripsi yang berjudul “Peranan majelis Taklim 

Miftahul Jannah Dalam Meningkatkan Pemahan  

Agama Masyarakar  di Kelurahan Pattiene Kecarnatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar” yang 

ditulis oleh ldawati Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

skripsi ini menyoroti tentang peranan. 

                                                         
16

Kaelan, Metod Penelitian Kusliyatif Bidang Filsaat, (yogjak:arta: 

Paradigma  2005), h. 
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BAB II 

KONSEP PEMERINTAHAN  DAN PEMAHAMAN 

KEAGAMAAN MASYARAKAT 

 

A. Teori  Peran 

1. Pengertian   Peran 

Teori   peran   atau   (Role   Theory)    adalah   

teori   yang   merupakan perpaduan   berbagai   teori,  

orientasi,   maupun   disiplin   ilmu.   Selain  dari 

psikologi, teori  peran   berawal   dari  dan  masih  tetap  

digunakan  dalam sosiologi    dan   antropologi.
17

 Peran 

pertama  kali   diambil dari  dunia teater. Dalam teater, 

seorang aktor harus  bermain sebagai    seorang tokoh 

tertentu dan  dalam  posisinya sebagai   tokoh   itu ia 

diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. 

Peran adalah konsep sentral dari teori peran.   

Meskipun begitu, definisi peran adalah yang   paling  

tidak    jelas.  Dalam literatur ditemukan lebih  dari  100  

definisi   tentang peran. Menurut  Biddle  dan Thomas,  

kebanyakan     definisi itu menyatakan   bahwa  peran   

adalah serangkaian       rumusan yang membatasi 

perilaku-perilaku yang diharapkan   dari pemegang 

kedudukan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,  peran   adalah    beberapa tingkah laku yang  

diharapkan dimiliki oleh  orang  yang  berkedudukan 

dimasyarakat dan harus  dilaksanakan.
18

 

                                                         
17

 Sarlito Wirawan  Sarwono,  Teori-teori Psikologi  Sosial,  (Jakarta: 
PT.  RajaGrafindo Persada 2005), Cet, Ke-10, h.224 

18
 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 667 
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Keduanya berbeda, akan tetapi saling  

berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. 

karena  yang  satu tergantung  pada yang lainnya dan 

sebaliknya, maka peran  diibaratkan  seperti dua sisi 

mata uang yang berbeda   akan  tetapi   kelekatannya   

sangat   terasa   sekali,   seseoarng dikatakan  memiliki  

peranan  karena  orang  tersebut  mempunyai  status 

dalam masyarakat,  walaupun kedudukan  ini berbeda 

antara satu orang dengan orang  lain, akan tetapi 

masing-masing  dirinya  berbeda  sesuai dengan 

statusnya. 

Gross, Mason dan A.W.MC. Eachern,  

sebagaimana dikutip oleh David Barry   rnendefinisikan 

peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang 

dikenakan pada individu-individu yang menernpati 

kedudukan sosial tertentu.
19

 

Harapan-harapan  tersebut masih rnenurut David 

Barry, merupakan imbangan dari norma-norma  

dimasyarakat. Artinya, seseorang diwajibkan untuk  

melakukan hal-hal yang diharapkan dalam 

pekerjaannya, dan dalarn pekerjaan-pekerjaan  lainnya. 

Sarlito Wirawan Sarwono juga mengemukakan   

hal yang sama bahwa harapan  tentang prilaku-prilaku  

yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh 

seseorang yang mempunyai peranan tertentu.  Peranan 

adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan  

bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai 

beberapa tujuan tertentu.
20

 

                                                         
19

 N, Gross W.S. Masson and AW. Mc. Eachern, Explorationin Role 

Analysis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet, Ke-3, h. 99 
20

 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikoligi sosial, (Jakarta: 

CV Rajawali, 1984), Cet, ke-1 h.135 
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Dalam  teorinya  Biddle  dan Thomas  memhagi  

peristilahan  dalam teori  peran  dalam  empat  

golongan,  yaitu  istilah-istilah  yang menyangkut:
21

 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam 

interaksisosial  

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi terse but. 

c. Kedudukan  orang-orang dalam perilaku. 

d. Kaitan antara orang dan perilaku. 

Sedangkan menurut Anton M. Moeliono (1990:   

667)   peranan adalah bagian dari tugas utama yang 

harus dilaksanakan. Namun menurut Soerjono peranan 

adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan   

(status),   apabila   seseorang   melaksanakan   hak-hak   

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
22 

Dengan demikian Yang dimaksud dengan peran 

merupakan kewajiban-  kewajiban  dan keharusan  yang  

dilakukan  oleh seseorang karena kedudukannya  

didalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau 

lingkungan dimana dia berada. 

2. Tinjauan Sosiologis Tentang Peran 

Proses sosialisasi sebagian besar tahapannya  

terjadi melalui belajar berperan, suatu peran adalah 

perilaku yang diharapkan dari seseorang untuk 

menduduki suatu status tertentu, dan seseorang dapat 

menerima beberapa perangkat peran pada waktu  yang 

bersamaan, serta memangku berbagai macam peran  

yang  memungkinkan munculnya stress atau kepuasan 

dan prestasi. 

                                                         
21

Sarlito Wirawan Sarwono. h.215 
22

 Onong Uchjana Efendy, 1989, Kamus Komunikasi, Mandar Maju, 

Bandung 
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Karena perilaku peran itu adalah  perilaku  aktual  

seseorang yang memerankan suatu peran, dan yang 

dipengaruhi oleh perjanjian peran yang dramatis,  

dimana orang itu bertindak  dengan  suatu usaha yang 

disengaja untuk menyajikan  citra yang diinginkan bagi 

orang lain.  

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan  

orang lain (pada umumnya) tentang prilaku  yang 

pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh   seseorang   

yang   mempunyai peran  tertentu.  sebagai mana 

diakatakan oleh David Bery terdapat   dua   macam   

harapan,   yaitu harapan-harapan   dari  masyarakat   

terhadap   pemegang   peranan   dan harapan-harapan 

yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap 

masyarakat. 

Peran  tidak  hanya  sebatas  harapan-harapan,   

peran  diwujudkan dalam  perilaku  oleh  aktor,  

seorang  guru  adalah  aktor,  dan perannya diwujudkan   

dalam   bentuk   perilaku   bahwa   guru   adalah   

sebagai pengajar  dan  pendidik,   begitu  juga  halnya  

dengan  seorang  kiai  ia sebagai aktor, dan perannya  

diwujudkan  dalam bentuk perilaku bahwa kiai   adalah   

seorang   tokoh   dan   panutan   serta   contoh   bagi   

umat (masyarakat), maka hendaknya ia menjadi 

pembimbing bagi umat.
23

 

Stean (1971) dan Davis  (1986) menekankan  

pandangan  sosiologi dan sosial psikologis pada 

pekerjaan  sosial, sementara Perlman (1986) 

menyatakan    peranan   sosial   adalah   konsep   yang   

                                                         
23

 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi social, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2005), Cet, Ke-10, h.218 
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berguna   untuk memahami relasi dan kepribadian yang 

menjadi kepentingan  pekerjaan sosial.  

Munson   dan  Balgopal,   menganggap   bahwa   

orang  menduduki posisi   dalam   struktur   sosial   dan   

setiap   posisi   memiliki   peranan. Peranan adalah 

sekumpulan harapan atau prilaku yang berhubungan 

dengan   posisi   dalam   strukur   sosial,  dan  gagasan   

ini  menyatakan peranan  selalu  dipertimbangkan   

dalam  konteks  relasi  karena  hanya dalam relasi 

peranan dapat dikenali.  

Peranan berasal  dari harapan terhadap orang lain. 

Peranan mugkin ascribed (misal menjadi wanita atau 

kulit hitam, cacat) dicapai melalui seuatu   yang   

dilakukan   (misalnya    menjadi   penulis   atau   

anggota parlemen).  Kumpulan  peranan  adalah  

kumpulan  peranan  yang bersamaan   dalam   posisi   

sosial   tertentu.   Complementarity    (saling mengisi) 

peranan ada jika peranan, perilaku dan harapan sesuai 

dengan harapan  dari orang-orang  yang ada 

disekeliling.  Konflik peranan  ada jika satu peranan 

tidak sesuai dengan peranan lain.  

Konflik  inter-peranan   terjadi  jika  peranan-

peranan   yang  saling berbeda  yang  dipegang  

seseorang  tidak sesuai.  Konflik  inter-peranan terjadi 

jika hara pan dari orang  yang  berbeda  yang  

peranannya  sama tidak sesuai. 

Goffman   memperlihatkan    cara   lainnya   

untuk   melihat   adanya peranan.  Dalam  interaksi  

sosial orang  mengetahui  tentang  orang  lain melalui 

cara menangkap tanda- tanda dari prilaku orang lain. 

kita dapat mempengaruhi    cara   pandang   orang   lain   

dengan   cara   mengatur informasi,  kita  melakukan  
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perbuatan  yang  dirancang  agar  kesannya tepat. 

Peranan  dalam pandangan  ini adalah perbuatan  yang 

dilakukan karena   adanya   harapan   sosial   yang  

terkait   dengan   status   sosial. Penampilan  kita 

biasanya di idealkan dan didalamnya terckup harapan 

sosial. Beberapa aspek peranan sangat ditekankan 

sedangkan aspek lain disembunyikan. 

Orang seringkali diberi stigma memberikan kesan 

pada orang lain tentang aspek-aspek diri mereka yang 

tidak disetujui secara sosial. 

 

B. Konsep Pemerintahan 

1. Pengertian Pemerintahan 

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti 

menyuruh melakukan  sesuatu. Istilah  pemerintahan  

diartikan  sebagai perbuatan dalam   artian    bahwa    

cara,    hal   urusan   dan    sebagainya    dalam 

memerintah   (Sri  Soemantri,   1976:  17),  sehingga  

secara  etimologi, dapat diartikan  sebagai  tindakan  

yang terus menerus  (continue)  atau kebijaksanaan   

dengan   menggunakan   suatu  rencana   maupun   akal 

(rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu yang dikehendaki.  Sedangkan definisi  lain 

mengartikan  bahwa pemerintah ialahjawatan  atau 

aparatur dalam susunan politik. 

Pemerintah   juga   merupakan    suatu   bentuk   

orgamsasi   yang bekerja  dan  menjalankan  tugas  

untuk  mengelola  sistem  pemerintah dan  menetapkan  

kebijakan  dalam  mencapai  tujuan  negara. 

Pemerintahan   dalam  arti  luas  adalah  segala  

kegiatan  badan-badan publik  yang  meliputi   kegiatan   
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legislatif,   eksekutif,   dan  yudikatif dalam usaha 

mencapai tujuan negara. Pemerintahan  dalam arti 

sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan 

publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. 

Pemerintahan  dalam arti luas dari definisi di atas 

mengungkapkan   bahwa  segala  urusan  yang  

dilakukan  oleh  Negara dalam  menyelenggarakan   

kesejahteraan  rakyatnya  dan  kepentingan negara itu 

sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang 

hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan 

juga meliputi tugas-tugas lainnya  termasuk  legislatif  

dan yudikatif.  Pemerintah  dalam  hal  ini melingkupi  

semua urusan negara. 

Dalam   Undang-Undang    tentang   Pokok-

Pokok    Pemerintahan Daerah,   yang  dimaksud  

dengan  pemerintah  daerah  adalah  kepala daerah, 

yaitu kepala daerah pada umumnya,  seperti gubemur,  

bupati, dan  wali  kota,  serta  anggota  DPRD.   

Kedudukan  anggota  DPRD sederajat    sama   tinggi   

dengan   bupati,    di   mana   kepala   daerah memimpin  

bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang 

legislatif. 

Dalam hal pembuatan peraturan  daerah 

(PERDA),  kepala daerah dan anggota   DPRD   harus   

bersama-sama   dalam   pembuatan   PERDA. Tugas 

utama  kepala daerah sebagai  unsur pemerintah  daerah 

adalah memimpin   penyelenggaraan    dan   

bertanggung   jawab   penuh   atas jalannya    

pemerintahan    daerah.    Menurut   Adam    Smith   ( 

1976), pemerintah   suatu   negara   mempunyai   tiga   

fungsi   pokok   sebagai berikut: 
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a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam 

negeri. 

b. Menyelenggarakan  peradilan, 

c. Menyediakan   barang-barang   yang   tidak  

disediakan   oleh pihak swasta.
24

 

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya 

Pengantar Ilmu Administrasi  Pembangunan  

menyebutkan  peran  dan  fungsi pemerintah sebagai 

berikut :  Perencanaan serta fungsi pemerintah 

terhadap perkembangan  masyarakat tergantung pada 

filsafat hidup kemasyarakatan  dan  politik  

masyarakat.   Ada  negara  yang memberikan  

kebebasan  yang  cukup  besar  kepada  anggota 

masyarakatnya  untuk menumbuh-kembangkan   

masyarakat  sehingga pemerintah diharapkan tidak 

terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan 

masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang 

eksterm, hal ini didukung  oleh filsafat  

kemasyarakatan  Laissez  Faire namu ada pula nagara 

yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan 

pemerintah    memimpin    serta   mengurusi    segala   

sesuatu   dalam kehidupan  masyarakatnya,  seperti  

filsafat  politik  tradisionalis.  Hal ini berkaitan dengan 

suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang  

mandat  untuk  mengusahakan  kepentingan  dan  

keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. 
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2. Konsep Kelurahan 

Kelurahan adalah pembagian wilayah 

administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam 

konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan  

merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat  

Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh 

seorang Lurah yang berstatus  sebagai  Pegawai  Negeri  

Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya 

lebih terbatas. Dalam pelaksanaan tugasnya,    

Kelurahan  menyelenggarakan fungsi; 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat; 

c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakatdi wilayah 

kelurahan; 

d. Penyelenggaraan  dan pembinaan ketentraman  dan 

ketertiban wilayah; 

e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas  

pelayanan umum di wilayah kelurhan; 

f. Pelaksanaan  pembinaan dan fasilitasi      

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

diwilayah kelurahan; 

g. Penyusunan  dan  sinkronisasi  usulan  program  

dan  kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan; 

h. Pembinaan   lembaga   sosial   kemasyarakatan    

dan   swadaya gotong royong masyarakat; 

i. Pelaksanaan  tugas lainnya yang diberikan  oleh 

atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  
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Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  

Indonesia Nomor 73 Tahun  2005  Tentang  Kelurahan, 

peran pemerintah kelurahan kangkung dapat 

dioperasionalkan  dengan indikator sebagai berikut: 

a. Pembina masyarakat, 

b. Pengayom masyarakat  

c. Pelayan masyarakat 

3. Konsep Kepemerintahan Yang Baik 

Kepemerintahan Yang Baik merupakan suatu 

kesepakatan menyangkut  pengaturan  Negara  yang 

diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat 

madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut   

mencakup pembentukan seluruh   mekanisme,   proses,   

dan lembaga-lembaga  dimana  warga dan kelompok-

kelompok masyarakat mengutarakan  kepentingan  

mereka, menggunakan  hak hukum, memenuhi   

kewajiban dan   menjembatani  perbedaan-perbedaan    

di antara  mereka.  Disisi  lain  istilah kepemerintahan  

yang  baik  menurut Dwi Payana   merupakan   sesuatu   

yang sulit didefinisikan karena didalamnya  terkandung  

makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang 

dipandang  baik  dalam   suatu  masyarakat,   namun   

bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat 

penilaian yang sama. 

Berbagai definisi Kepemerintahan  Yang Baik 

lainnya adalah sebagai  berikut: "Kepemerintahan  

Yang Baik" di artikan sebagai "tata pemerintahan  yang  

baik"  dan ada pula yang  mengartikannya  sebagai 

"sistem pemerintahan  yang  baik".  Selanjutnya  

dijelaskan  pula bahwa istilah   "governance"    sebagai   

proses   penyelenggaraaan    kekuasaan Negara  dalam 
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melaksanakan  publik good and services. Sedangkan 

arti "good" dalam "good gevernace"  mengandung  dua 

pengertian, pertama   nilai-nilai  yang  menjujung  

tinggi  keinginan/kehendak   rakyat,  dan nilai-nilai  

yang  dapat meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam 

pencapaian tujuan (nasional) kemandirian,  

pembngunan,  berkelanjutan dan   keadilan   sosial,   

yang   kedua; aspek-aspek   fungsional    dari 

pemerintah  yang  efektif  dan  efisien  dalam  

melaksanakan   tugasnya untuk  mencapai  tujuan-

tujuan  tersebut.   Praktek  terbaiknya  di  sebut "good 

governance"  atau kepemerintahan  yang baik,  

sehingga  dengan demikian Kepemerintahan Yang Baik 

didefinisikan sebagai "penyelenggaraan   pemerintah  

yang  solid  dan  bertangung  jawab,serta efektif   dan   

efisien   dengan   menjaga    kesinergian    interaksi   

yang konstruktif di antara wilayah - wilayah Negara, 

sektor swasta dan masyarakat". 

Menurut  Riswanda  Imawan  kepemerintahan  

yang baik "good governance"   diartikan   sebagai   cara   

kekuasaan   Negara   digunakan dalam     mengatur     

sumber-sumber     ekonomi     dan    sosial    bagi 

pembangunan  masyarakat  (the way state power  is 

used in managing economic  and social  resources for  

development  of society).  Menurut Sedarmayati  

(2003:76)  kepemerintahan  yang baik (good 

governance) adalah  suatu  bentuk  manajemen  

pembangunan,   yang  juga   disebut administrasi  

pembangunan.  Dengan  demikian  ia berpendapat  

bahwa pemerintah  berada  pada  posisi  sentral  (agent  

of  chance)  dari  suatu masyarakat      dalam      suatu     

masyarakat      berkembang.      Dalam kepemerintahan  

yang baik tidak hanya pemerintah, tetapi juga  warga 
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negara (citizen),  masyarakat  yang dimaksud  adalah  

masyarakat  yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-

asosiasi kerja, bahkan paguyuban. kepemerintahan  

yang baik merupakan sesuatu yang baru bagi  

masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada  

konsep  ini seringkali   tergantung pada  kerjasama   

pemerintah dan  masyarakat untuk mencapai   dua   

tujuan yaitu pemerintah yang bersih   dan demokratis.
25

 

 

C. PemahamanKeagamaan 

1. Pengetian Pemahaman Keagamaan 

Pemahaman  keagamaan terdiri dari dua kata 

yaitu pemahaman dan keagamaan. Pemahaman  berasal 

dari kata "paham", dalam kamus besar bahasa   

indonesia   artinya   pengetahuan    banyak,   

pengetahuan    dan perkembangan  dari rasa ingin tahu, 

yang merupakan ciri khas manusia yang   dilakukan   

dengan   tujuan   untuk   berbuat   kebaikan   terhadap 

masyarakat atau sesama manusia. Kata "paham" 

mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" menjadi 

pemahaman,  yang memiliki arti proses, cara perbuatan 

memahami atau memahamkan.
26

 

Menurut  Emile  Durkheim,  melihat  agama  

tidak  lain  merupakan sistem  keyakinan   dan  praktik  

terhadap   hal-hal  yang  sakral,  yakni keyakinan     

yang  membentuk   suatu  moral  komunitas   

pemeluknya. Moral komunitas  ini memperlihatkan  

bahwa agama berfungsi  sebagai perekat atau kohesi 
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sosial antara satu sama lain yang mengintegrasikan 

manusia  kedalam   satu  ikatan  moral  yang  kolektif.  

Manusia  disini berada  pada  posisi  pasif yang  diatur  

berdasarkan  sistem moral  yang menjadikannya   

sebagai  bagian  yang  terintegrasi   dalam  mekanisme 

kelembagaan masyarakat.
27

 

Agama, kata "agama" dalam bahasa indonesia 

berarti sama dengan kata  din  dalam  babasa  arab,  

atau  dalam  bahasa-bahasa   eropa  sama dengan 

(Religion).  Agama  berasal  dari bahasa  sansakerta 

yang berarti "tidak pergi, tetap ditempat, di warisi turun 

temurun". Adapun kata din mengandung   arti  

"menguasai,   menundukkan,   patuh,  utang,  balasan 

atau kebiasaan”.
28

 

Agama  adalah  merupakan  realitas  yang met 

ingkupi  manusta.  Ta senantiasa muncul  dalam  

berbagai dimensi  dan sejarah kehidupannya. Karena   

itu,   tidak   mudah    untuk   memberi    definisi   yang    

dapat menampung  semua persoalan  esensial  yang 

terkandung  di dalamnya. Dapat dipastikan bahwa 

pendekatan  apapun yang akan dilakukan  oleh para ahli 

akan selalu diwamai oleh latar belakang pemikiran 

yang digelutinya. 

Kata agama, secara etimologis berasal dari bahasa 

Sansakerta yang tersusun dari kata "a" berarti "tidak" 

dan "gam" berarti "pergi",  Dalam bentuk  harfiah  yang  

terpadu,  kata  agama  berarti  tidak  pergi,  tetap 

ditempat,  langgeng, abadi yang diwariskan  secara 
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terus-menerus  dari satu  generasi ke generasi  lainnya. 

Secara  umum,  kata agama  berarti tidak  kacau  yang 

secara  analisis-kritis diuraikan  dengan  cara 

memisahkan  kata demi  kata:  "a"  berarti  "tidak"  dan  

"gama"  berarti "kacau".  Jadi,  orang yang memeluk  

agama dan mengamalkan  ajaran- ajarannya  dengan   

sungguh-sungguh   tidak   akan  pemah   mengalami 

kekacauan atau kepribadian yang pecah.
29

 

Kata agama, secara terminologis,  memiliki arti 

yang berbeda-beda sesuai dengan pendapat ahli yang 

mengemukakannya. 

a. Jhon  R. Bennet  mengartikan  agama  sebagai  

penerimaan   atas tata aturan   terhadap   

kekuatan-kekuatan    yang   lebih   tinggi daripada 

kekuatan-kekuatan  yang dimiliki manusia. 

b. Frans  Dahler  memberikan   definisi  agama  

sebagai  hubungan antara manusia dan sesuatu 

kekuatan suci yang lebih tinggi dari manusia 

sehingga ia berusaha untuk mendekatinya dan 

memiliki rasa ketergantungan kepadanya. 

c. Karl Mark berpendapat  bahwa  agama adalah 

keluh-kesah dari makhluk yang tertekan  hati dari 

dunia yang tidak  berhati, jiwa dari keadaan yang 

tidak  berjiwa.  Menurut pendapatnya  agama 

menjadi candu bagi masyarakat. 

d. Ulama Islam mendefinisikan agama sebagai 

undang-undang kebutuhan manusia dari tuhannya 
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yang mendorong mereka  untuk berusaha agar 

tercapai kebahagiaanhidup di dunia dan akhirat.
30

 

Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  

disimpulkan  bahwa agama merupakan  satu system-

credo  (tata keimanan atau tata keyakinan) atas sesuatu 

yang mutlak di luar manusia. Agama juga satu sistem 

ritus (tata peribadatan)  manusia  kepada  yang 

dianggapnya mutlak. Juga,  sistem norma  (tata  kaidah)  

yang  mengatur   hubungan   antara  manusia   dan 

sesama manusia,  dan hubungan  antara manusia dan 

alam lainnya yang sesuai   dan   sejalan   dengan   tata   

keimanan   dan   peribadatan   yang dimaksud. 

Al-Quran  telah mengungkapkan bahwa Allah 

Swt. Menyimpankan agama pada lubukjiwa  manusia: 

                   

                

               

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan 

lurus kepada agama Allah;   (tetaplah  atas) ji.trah  

Allah  yang  telah  menciptakan  manusia menurut 

ji.trah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. 

(Itulah) agama yang  /urus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui, (QS Al-Rum 30:30). 

Saat berbicara  tentang  para nabi, imam Ali 

menyebutkaan  bahwa mereka  diutus  untuk  
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mengingatkan  manusia  kepada  perjanjian, yang telah 

diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan 

dituntut untuk memenuhinya.  Perjanjian  itu tidak  

tercatat  diatas  kertas,  tidak  pula diucapkan   oleh   

lidah,   tetapi   terukir   dengan   pena   ciptaan  Allah 

dipermukaan kalbu dan lubuk fitrah manusia, dan diatas 

permukaan hati nurani serta di kedalaman perasaan 

batiniah.
31

 Hal tersebut dikemukakan bukan  untuk  

pembuktian  atau  argumentasi,  melainkan  untuk 

menegaskan  bahwa  Islam adalah  yang pertama  kali 

menemukan  dan menandaskan  bahwa agama adalah 

kebutuhan fitri manusia.  

Secara garis besar, agama dapat diklasifikasikan 

dalam dua bentuk agama  samawi  (wahyu)  dan  agama  

ardli  (budaya).  Agama  samawi adalah   agama  yang  

diwahyukan   dari  Allah  melalui   malaikat-Nya 

kepada  utusan-Nya  untuk disampaikan  kepada  umat 

manusia.  Agama ardli adalah agama yang bukan 

berasal dari Allah dengan jalan wahyu, melainkan  

karena antropologi  yang terbentuk  dari  adat-istiadat  

yang kemudian melembaga (terjadi institusionalisasi) 

dalam bentuk agama.  

Dalam  perkembangan   sejarahnya,  kedua   

agama  itu  mengalami distorsi-distorsi  karena kurang 

penjagaan terhadapnya  atau mengalami proses 

penyesuaian. Pada agama wahyu yang dilestarikan 

dalam bentuk tradisi lisan dapat mengalami 

penyimpangan karena adanya usaha untuk mengubah  

ajaran  dari  wama  aslinya. Karena  itu, boleh jadi,  

ajaran- ajaran manusia terbawa masuk kedalam agama 

wahyu. boleh jadi pula agama  wahyu  mengalami  
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penambahan   atau  perubahan   secara  total, mulai  

dari  sistem atau  konsep  kepercayaan  sampai  sistem 

ritualnya. Konsep  kepercayaan  pun  mungkin 

mengalami  perubahan  dari politeisme,    atau    

sebaliknya,   dari   monoteisme    berubah    menjadi 

politeisme. Demikian pula sistem ritualnya.
32 

Kata agama dalam bahasa arab biasa 

ditransliterasikan  dengan ad- din.  Dalam  kamus  al-

munjid,  kata  din  memiliki  arti  harfiah  yang cukup  

banyak:  pahala,  ketentuan,  kekuasaan,  peraturan,  

dan perhitungan.  Di dalam  kamus  al-muhith,  kata  

din  diartikan  dengan kekuasaan,    kemenangan,    

kerajaan,   kerendahan    hati,   kemuliaan, perjalanan, 

peribadatan,  dan paksaan. 

Din juga  membawa peraturan-peraturan  berupa 

hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah 

yang wajib di laksanakan maupun berupa larangan 

yang hams ditinggalkan dan pembalasannya. Unsur-

unsur  penting dalam agama ialah: 

1. kekuatan  ghaib.  Manusia  merasa  dirinya  lemah  

dan  berhajat kepada  kekuatan ghaib itu sebagai 

sebagai tempat permohonan pertolongan,manusia   

merasa  harus   mengadakan   hubungan baik 

dengan kekuatan ghaib tersebut dengan mematuhi 

perintah dan menjauhi larangannya. 

2. keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di 

dunia dan kebahagiaan hidupnya    diakhirat    

tergantung    pada    adanya hubungan  baik dengan 

kekuatan ghaib di maksud, tanpa adanya hubungan 
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yang baik itu, manusia akan sengsara hidupnya  

dunia dan akhirat 

3. Respon   yang  bersifat   emosional   dari  manusia,   

baik  dalam bentuk  perasaan  takut,  atau perasaan  

cinta, selanjutnya respon itu mengambil  bentuk  

pemujaan  atau  penyembahan  dan  tata cara hidup 

tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. 

4. paham adanya yang kudus (The Sacred)  dan suci, 

seperti kitab suci, tempat- tempat ibadah, dan 

sebagainya. 

Keagamaan   berasal   dari   kata   "agama",   

dalam   kamus   bahasa indonesia   artinya   ajaran,    

sistem   yang   mengatur   tata   keimananan 

(kepercayaan) dan  peribadatan    kepada   tuhan   

yang   maha   kuasa   serta tata  kaidah  yang  

berhubungan    dengan  pergaulan   manusia   dan  

manusia serta   lingkungannya.     Keagamaan     artinya   

yang   berhubungan     dengan agama. 

Thomas  F.O.'  DEA memakai  definisi yang 

banyak dipakai  dalam teori Fungsionalis. Agama 

ialah pendayagunaan    sarana-sarana    supra-empiris 

untuk maksud-maksud   nonempiris  atau supra  

empiris.
33

 

Al-Quran  telah  mengungkapkan  din sebagai  

isti1ah generik dalam berbagai  bentuk  sebanyak 94  

kali yang termuat  dalam 40 surat.  Dan istilah din yang 

diartikan sebagai agama terdapat pada surat al-taubah. 
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Artinya: Dia/ah yang telah mengutus Rasul-Nya 

(dengan membawa) petunjuk  (Al-Quran) dan agama 

yang benar untuk dimenangkan-Nya   atas  segala  

agama,  walaupun  orang-orang musyrikin tidak 

menyukai.  (QS. Surat At-Taubah Ayat 33.) 

Salah  satu  sumber  nilai yang berlaku  dalam  

pranata  kehidupan manusia adalah nilai Ilahi. Nilai ini 

dititahkan tuhan melalui rasul-Nya dalam bentuk 

perintah bertakwa, iman, dan adil yang diabadikan 

dalam wahyu-Nya. Kebenaran  nilai ini sangat mutlak. 

Boleh jadi, konfigurasi dari nilai-nilai itu dapat 

mengalami perubahan. Namun, secara intrinsic, ia tidak  

akan  pernah  berubah.
34

 

Sebagai  sebuah  nilai  Tlahi   mengalami   proses  

aktualisasi  dalam bentuk penggunaan  religi (agama).  

Religi inilah yang kemudian menyebarkan  nilai-nilai  

Ilahi  kepada  manusia  dalam  kehidupannya. Dalam 

proses aktualisasi,  nilai Ilahi akan berhadapan  dengan  

sumber kedua  pranata  manusia,  yaitu  nilai  insani.  Ia 

merupakan  nilai yang tumbuh  atas  kesepakatan  

manusia.   Ia hidup  dan  berkembang   dari peradaban  

manusia. Nilai  ini bersifat dinamis, sedangkan 
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keberlakuan dan  kebenarannya   bersifat  relatif  (nisbi)  

yang  dibatasi  ruang  dan waktu.
35

 

Dalam bahasa arah agama sering disebut dengan 

menggunakan kata (din),  terutama dalam   ilmu  

kelslaman,   sehingga  istilah  ini  banyak disebut dalam 

khazanah keilmuan dan budaya Islam. kendati 

demikian Din (agama) memiliki beberapa pengertian. 

a. Agama (Din) mengandung artijalan  hidup yang 

benar danlurus.  

b. Murni dan be bas dari segala bentuk perbuatan 

syirik. 

c. Pedoman hidup satu-satunya yang sah dan benar 

d. Manusia  diperintahkan  untuk  mematuhi  ajaran    

Din    (agama) secara konsisten.
36

 

Dengan    demikian    pengamalan     keagamaan     

dalam   ajaran   agama Islam   disama    artikan    

dengan    ibadah. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia     

mengartikan  ibadah sebagai  berikut:  perbuatan  untuk 

menyatakan  bakti kepada Allah, yang didasari dengan 

ketaatan untuk mengerjakan    perintah-Nya    dan  

menjauhi   larang-Nya   atau  dengan  kata lain segala 

usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Allah, 

untuk mendapatkan    keselarasan  hidup, baik  terhadap   

diri  sendiri,   keluarga, masyarakat  maupun  terhadap   

alam  semesta. 
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Syaikhul   Islam,   Ibnu   Taimiayah, yang  

dikutip    oleh  Yusuf  Al- Qardahawi,  memandang  

ibadah  dengan   sangat dalam   dan  lebih  luas. Ia  

menguraikan  makna   ibadah  sampai kepada unsur-

unsurnya yang luas.  Menurut   bahasa  yaitu  sikap taat  

dan  tunduk,   secara  maksimal   ia juga  

mengungkapkan  suatu  unsur  baru  yang  sangat 

penting   peranannya baik dalam  Islam  maupun   

setiap agama.
37

 

Dalam    Ensiklopedia     Islam    ibadah    secara    

lughawi    berarti mematuhi,  tunduk,  berdoa,  berserah  

diri.  Dalam  Al-Qur' an  terdapat kata ta'budu   dalam  

arti  taat,  seperti  dalam  surat  yasin ayat 60 yang 

berbunyi: 

                

                

Artinya:  Bukankah  Aku  telah  memerintahkan  

kepadamu hai  Bani Adam  supaya  kamu tidak  

menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan  itu adalah 

musuh yang nyata bagi kamu", (Al-Quran Surat Yasin 

Ayat 60). 

2. Ruang Lingkup Pemahaman  Keagamaan 

Islam sebagai agama samawi yang datang 

terakhir sebagai koreksi bagi agama yang telah  datang 

terlebih  dahulu dan memiliki  pengikut sekitar satu 

seperempat  milyar pada  akhir  abad ke dua puluh,  
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secara historis mempunyai  keunikan dalam 

penyebarannya: 

a. Dalam  waktu  relatif  singkat  dapat  menembus  

seluruh  bagian dunia  (semua  benua),  dan mampu  

menjangkau  semua ras  dan bahasa. 

b. Waktu   permulaan   pengembangannya  yaitu  

zaman   rasul  dan pemantapan   eksistensinya,  

hanya  menimbulkan   korban  jiwa paling sedikit. 

Selama konflik fisik pada zaman rasul SAW tidak 

lebih   dari   seribu   orang   yang   meninggal,   

baik   dari   pihak musyrikin atau mukminin. 

c. Jika Islam sudah memasuki  suatu daerah, dapat 

dikatakan tidak dapat dihapus dari daerah itu. 

Kenyataan ini akan berbeda jika dibandingkan  

dengan agama lain, 

Baik  agama  hindu,  yahudi,  maupun  agama  

kristen yang mempunyai masa dakwahjauh  lebih lama 

dari masa dakwah yang dilakukan agama Islam.  Hanya  

dalam  kurun  waktu  23  tahun  Islam  sudah  memiliki 

banyak penganut baik di jazirah arab dan yang lainnya. 

Para  pengamat  agama  pada  umumnya  

mencatat  beberapa keunggulan Islam secara 

konseptual, yaitu: 

a. Konsep  teologi  Islam  yang  didasarkan  pada  

prinsip  "tauhid" sebagai konsep monotheisme  

dengan kadar paling tinggi, konsep tauhid  ini 

melahirkan  wawasan  kesatuan  moral,  sosial,  

ritual, malah bahkan memberikan kesatuan 

identitas kultural. 

b. Konsep tentang kedudukan manusia dalam 

hubungannya dengan tuhan dan hubungannya 
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dengan sesama manusia bahkan sesama makhluk, 

juga hubungannya dengan alam semesta, 

hubungan- hubungan tersebut   berada   dalam   

jaringan   kerja   (network) peribadatan dan ke 

khilafahan yaitu fungsi ibadah dan khilafah. 

c. Konsep   keilmuan,   sebagai   bagian   integratif  

dari   kehidupan manusia. 

d. Konsep  ibadah  dalam Islam,  disamping  

menyentuh aspek-aspek ritual  (ta 'abbudy), juga  

menyentuh aspek  sosial  (ijtima'iy), dan aspek 

kultural (tsaqafy).
38

 

Al-Quran  dan al-sunnah  adalah kitah yang harus 

dijadikan  sebagai sumber  rujukan  pemahaman  

ibadah  dan akidah, yang telah tertancap pertama   kali   

dipennukaan    bumi   dan   menghapus   jahiliah.   

Serta menjadikan  kita  sebaik-baik  umat  yang 

ditampilkan  untuk  kebaikan manusia. Itulah wahyu 

Allah pada muhammad  SAW. Yang kemudian ia  

ajarkan  kepada   manusia   sebagai  tuntunan   untuk  

mendapatkan kebahagiaan   baik  di dunia  dan 

akhirat.”
39

 

Pernahaman   keagamaan  merupakan    segala  

upaya  untuk  memahami nilai-nilai keagamaan  yang 

terdapat  dalam  islam  yang  diajarkan   maupun yang  

dilaksanakan  oleh pemeluk  agama.
40

 

Sebagaimana    tugas  dan  risalah  manusia   

dalam  kehidupan   ini yang diciptakan     untuk   
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menyembah    kepada    Allah   SWT   Dan   senantiasa 

mencari  kebenaran   atas  nilai yang berlaku  dalam  

agama,  sebagai  upaya untuk  mengerti   dan  paham   

akan  kebenaran   yang  datangnya   dari  sang pencipta   

alam.  sebagaimana    pulajanji  manusia   ketika  masih  

berada  di alam  rahim   ketika   Al1ah  bertanya   

kepada   jabang    bayi  yang  berada dalam   rahim   

sang  ibu,  Allah  berfirman.    alastu  bi rabbikuml   

Qoluu balaa (bukankah  aku ini tuhanmu?  Kemudian  

seraya menjawab benar engkau  adalah   tuhanku)   

dengan   demikian   memang   sudah   suatu kepatutan  

dan hendaknya manusia taat dan tunduk kepada Allah 

SWT dengan memahami semua sifat-sifat ketuhanan 

yang dimilikinya. 

Bentuk  dari ketaatan kepada Allah SWT tidak 

hanya direalisasikan melalui   ibadah,   tetapi   lebih   

kepada   pemahaman   terlebih   dahulu sebelum  

melaksanakan  berbagai  aktifitas  keagamaan  tersebut.  

kata ibadah  itu sendiri  berarti  perbuatan  yang  

dilakukan  oleh  seseorang untuk menghubungkan  dan 

mendekatkan  dirinya kepada Allah sebagai tuhan yang 

disembah. Dan orang yang melakukan ibadah disebut 

"abid (subjek) dan yang disembah disebut ma 'bud ( 

objek). 

Pemahaman   keagamaan   mempunyai   dua 

macam   bentuk: 

1. Ibadah khusus (mahdah,  ritual) merupakan  bentuk 

ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah 

semata-mata (vertikal atau hablumminAllah). Ciri- 

cirinya, ketentuan  dan  aturannya telah ditatapkan 

secara rinci melalui penjelasan Al-Quran dan 

sunnah. baik  bentuk,  maupun  tempatnya  
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(seperti:  sholat,  puasa,  zakat, haji  dan  umrah,  

penyelenggaraan jenazah,  i'tikaf,  sumpah  dan 

kafarat, nazar, kurban dan akikah. 

2. Ibadah dalam arti umum  (ghair  mahdah,  

pelayanan) atau yang menyangkut  dengan  

pelayanan sosial  sedangkan bentuk ibadah umum

 merupakan   bentuk   kegiatan   umum   yang   

bernuansa keagamaan, mengandung   nilai    

keagamaan,    tetapi    tidak ditentukkan  secara 

ketat dan eksplisit dalam ajaran atau doktrin 

agamanya (seperti: sikap saling tolong menolong, 

menjenguk tetangga sakit,   jujur,    ikhlas,    

sabar, berbuat baik serta menyambung tali 

silaturahmi).
41

 

Menurut  Ibnu Taimiyah, pemahaman keagamaan 

dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, 

yaitu: 

a. Kewajiban-Kewajiban   atau  rukun-rukun  syariat 

seperti:  shalat, puasa, zakat, dan haji. 

b. Tambahan    dari   kewajiban-kewajiban diatas   

dalam   bentuk. Ibadah sunah   seperti: dzikir,  

membaca Al-Quran,  do'a dan istighfar. 

c. Semua   bentuk   hubungan sosial  yang  baik  dan  

memenuhi hak-hak manusia, seperti: berbakti       

kepada orang tua,  menghubungkan  tali 

silaturahmi,     berbuat    baik   kepada    fakir 

miskin, dan lainnya. 
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d. Akhlak yang bersifat kemanusiaan (Akh1ak  

Insaniyah),   seperti benar  dalam  berbicara,   

menepati  janji  dan  menjalankan  amanah. 

e. Akhlak yang bersifat ketuhanan  (Akhlak   

Rabbaniyah),    seperti: mencintai Allah    dan   

Rasul-rasulnya,     takut    kepada    siksanya, ikhlas 

dan ridho  atas  segala ketentuannya. 

3. Faktor-Faktor   Dalam Pemahaman  Kegamaan 

Di  antara  faktor  yang  dapat  membantu   

menyadarkan   dan membangkitkan        motif   

beragama    pada   manusia   adalah   bahaya   yang 

mengancam  kehidupan  manusia ketika di hadapannya  

tak ada lagi jalan keselamatan.   Manusia  tidak lagi 

menemukan   tempat  lari, selain berlindung kepada  

Allah  SWT.  Kalau  sudah  begitu,  manusia  berkat  

motif  fitrahnya, akan menghadap  Allah  SWT seraya 

memohon  petolongan  dan bantuan  atas bahaya  yang 

mengepungnya.   Allah  SWT berfirman: 

                    

                       

                 

                 

           

Artinya:  Dia/ah Tuhan yang menjadikan kamu 

dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. 



 39 

Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan 

meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang 

ada di dalamnya dengan tiupan angin yang  baik, dan 

mereka bergembira karenanya,  datanglah  angin   

badai,  dan  (apabila)  gelombang  dari segenap 

penjuru  menimpanya, dan  mereka yakin  hahwa 

mereka telah terkepung  (bahaya), maka mereka. 

berdoa kepada Allah  dengan mengikhlaska.n ketaatan  

kepada-Nya  semata-mata.  {Mereka berkata): 

"Sesungguhnya jika   Engkau  menyelamatka.n kami  

dari  bahaya  int, pastilah  kami akan termasuk orang-

orang yang bersyukur". (QS. Surat Yunus Ayat 22) 

Manusia di berbagai tempat dan kurun sejarah, 

sejak penciptaan pertama sampai kini, pada saat 

merasakan bahaya yang mengancamnya akan 

senantiasa terdorong untuk memohon keselamatan 

kepada  kekuatan yang Mahaluhur, Mahatinggi, dan 

Mahabesar. Sesungguhnya hal itu meninjukkan 

bahwasannya beragama merupakan sesuatu yang fitri 

dalam sifat manusia.
42

 

Secar garis besar faktor yang mempengaruhi 

dapat dibagi dalam dua bagaian, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor  dari  

dalam  individu  itu  sendiri.  Sedangkan faktor  ekstem  

jelas merupakan  faktor  luar  yang  turut  

mempengaruhinya.  Faktor  eks  bisa berasal  dari  

kelaurga, sekolah  dan masyarkat.  Apa dan  seberapa 

besar kedua    faktor    tersebut    dapat    

mempengaruhi    perkembangan   jiwa keberagaman 

manusia. 
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a. Faktor Internal 

Faktor intern (faktor pembawaan), 

maksudnya bahwa pada diri manusia terdapat fitrah 

(pembawaan) beragama. Siapa dan dari manapun 

datangnya manusia  sudah  membawa  fitrah  

beragama  atau  potensi  keimanan  pada Tuhan 

atau pada kekuatan di luar dirinya yang mengatur 

hidup dan kehidupan.  Dan dalam perjalan 

kehidupannya,  fitrah atau potensi tersebut ada 

yang berjalan secara alamiah  dan ada yang 

mendapat bimbingan dari nabi dan rasul Allah.. 

Selanjutnya, faktor-faktor yang turut 

mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan 

seseorang adalah faktor hereditas. Hereditas atau 

turunan adalah totalitas karakteristik individu yang 

diwariskan orang tua kepada anak, atau segala 

potensi, baik fisik maupun psikis yang dim.iliki 

individu sejak masa konsepsi  (pembuahan  ovum 

oleh  sperma)  sebagai  pewarisan  dari pihak orang 

tua melalui gen-gen.. 

Setiap anak memulai kehidupannya sebagai 

organisme yang bersel tunggal yang bentuknya 

sangat kecil. Sel ini merupakan perpaduan antra sel 

telur (ovum) yang berasal dari ibu dengan sperma 

yang berasal dari ayah. Setiap  sel memiliki inti sel,  

initi sel benih berbeda dengan sel badan.  Fungsi 

sel badan menggerakkan otot, menghubungkan 

syaraf, menahan keseimbangan dan sebagainya. 

Sedangkan sel benih yang memiliki 48 kromosom 

mengandung sejumlah gen, gen-gen inilah yang 

berfungsi menentukan sifat individu baik fisik 

maupun psikisnya. 
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Karena    itu,   wansan    atau   tunman    yang   

dibawa    anak   sejak   dalam kandungan   sebagian  

besar  berasal  dari  kedua  orang  tuanya  dan  

selebihnya berasal dari nenek moyangnya. Hal ini 

sesuai dengan hukum Mendel yang dicetuskan   

Gregor  Mendel   sebagairnana   yang  dikutip   

Abu  Ahmadi   dan Munawar   Sholeh   setelah   

mengadakan   percobaan   rnengawinkan   berbagai 

macam tanaman  di kebunnya.  Antara  lain sebagai  

berikut: 

1) Apabila  bungan ros rnerah dikawinkan  

dengan bungan ros putih hasilnya bunga  ros 

warna merah jambu. 

2) Apabila   turunan   tersebut   (berwarna   

merah   jambu)   dikawinkan   pada sesamanya  

(sama-sama  berwarna  merahjambu)   maka 

hasilnya: 

a) 50 % berwarna  merahjambu 

b) 25 % berwarna  merah  

c) 25 % berwarna  putih 

Hukum    di   atas   diyakini   juga   berlaku    

untuk   manusia.  Angka persentase     tersebut     

mengandung     makna     warisan    (hereditas)     

tidak selarnanya   anak  menurun  dari  orang  tua  

tetapi  dapat juga  dari  kakek  dan neneknya.  

Yang  diturunkan  orang tua  atau  nenek  moyang  

kepada  seorang anak  bukanlah   bentuk-bentuk   

tingk:ah laku  melainkan   struktumya,   antara lain  

bentuk   tubuh,  raut  muka,  warna  kulit,  

intelegensi,   bakat,   sifat  atau watak. 
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Diakui  atau tidak, sebenamya   Islam juga  

sagat memperhatikan   soal hereditas,  hal ini dapat 

kita dilihat  dalam surah Ali Irnron ayat 33-34. 

                   

                   

        

Artinya: Sesungguhnya  Allah   telah  

memilth  Adam,  Nuh,   keluarga Ibrahim dan  

keluarga  'Imran melebihi segala  umat (di masa  

mereka masing-masing)   dan   (sebagai)  satu   

keturunan   yang   sebagiannya (turunan)  dari 

yang  lain.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  

Maha Mengetahui. 

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah 

mengakui bahwa keluarga Nabi Ibrahim 

menrupakan keturunan yang shaleh. Bahkan 

Rasululloh SAW merupakan keturunan dari Nabi 

Ibrahim AS. 

b. Faktor Ekstertrenal 

Adapun faktor ekstem adalah faktor dari luar 

diri seseorang yang memungkinkannya untuk dapat 

mengembangkan fitrah beragama dengan sebaik- 

baiknya. Faktor ekstemal itu berupa pendidikan 

yang diterima baik di lingkungan keluarga, sekolah 

dan masyarakat. Lingkungan yang mempengaruhi 

perkembangan keberagaman manusia ada tiga, 

lingkungan keluarga, sekolah clan masyarakat. 
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Lingkungan pertama  yang sangat 

mempengaruhi perkembangan keberagaman  

manusia  adalah  keluarga. Keluarga  merupakan  

suatu  unit sosial  terkecil  yang terdiri  dari  orang  

yang  berada  dalam  suatu  ikatan pemikahan yang 

sekurang-kurangnya terdiri dari ayah dan ibu. 

Zuhdiyah mengutip Abudin Nata (1999), 

dijelaskan bahwa kata keluarga dalam Al Quran 

disebut dengan ahl. Kata tersebut duilang sebanyak 

128 kali. Namun kata ah! tidak semuanya merujuk 

pada arti keluarga, misalnya Al- Baqarah. 

ayat 126, kata ah! diartikan dengan penduduk 

suatu negeri. Al-Baqarah ayat 109 kata ah! 

diartikan penganut suatu ajaran dan pada surat an-

Nisa ayat 58 kata ah/ diartikan orang yang berhak 

menerima sesuatu. Dalam surat Al-Furqon ayat 74 

dijelaskan: 

                 

              

Artinya; Dan  orang orang yang  berkata:  

"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami 

isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 

penyenang hati (kami), danjadikanlah kami imam 

bagi orang-orang yang bertakwa. 

Karena itu, pembentukan keluarga bagi Islam 

amatlah penting, karena itu Islam pun 

membimbing dan memberikan petunjuk bagi 

manusia dalam memasuki jenjang kelaurga. Mulai 

dari pemilihan calon suami/istri yang harus sholeh 

dan solehah agar kelak dapat dijadikan pijakan 
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bagi rumah tangga  ideal  yang sakinah  mawaddah  

warohmah,  kelarga  yang  baiti jannati  

sebagaimana keluarga Rasululloh SAW. 

Islam juga memberikan bimbingan tentang 

fungsi dan peranan suatu keluarga dalam menjaga 

eksistensi kehidupan. Untuk itu kedua orang tua 

hendaknya mengetahui kaidah-kaidah pendidikan 

sehingga kelak akan melahirkan anak-anak yang 

sholeh dan sholehah dan berguna bagi agama, nusa 

dan bangsa. 

Pendidikan  dalam keluarga merupakan  suatu  

keniscayaan karena keluarga terlebih lagi ibu 

merupakan lingkungan sosial pertama kali yang 

dikenal  anak.  Sigmund Freud  pun  dengan  

konsep father   image  (citra kebapaan) 

menyatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan 

anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap 

bapaknya. Jika bapak berperilaku baik maka anak 

pun akan cenderung mengidentifikasikan sikap dan 

perilaku dari bapak  pada  dirinya. Sebaliknya jika  

bapak berprilaku buruk maka  akan berpengaruh 

pada kepribadian anak. 

Lingkungan kedua yang juga  mempengaruhi 

perkembangan keberagaman manusia adalah 

sekolah. Ketika seorang anak telah memasuki usia 

sekolah, saat itu ia menghadapi masyarakat baru 

yang berbeda dengan keluarganya. Di sinilah letak 

peran serta pendidik dalam membantu anak untuk 

beradaptasi dengan iklim sekolah dan peraturan-

peraturan yang berlaku. Dengan demikian sekolah 

baginya merupakan sebuah masyarakat yangjuga 
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memberikan banyak perhatian seperti halnya 

keluarga. 

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu 

pengetahuan, tetapi sekolah juga harus dapat 

mendidik, membina dan mengembangkan 

kepribadian anak. Pendidikan dan pembinaan 

kepribadian anak yang sudah dimulai sejak dalam 

keluarga harus dapat dikembangkan lebih lanjut di 

sekolah di bawah asuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan lainnya. 

Jika pendidikan yang didapat anak di dalam 

rumah tangga disertai dengan nilai-nilai  Islami,  

begitupun hendaknya pendidikan yang didapat 

anak  disekolah.  Karena  itu,  Sanusi Uwes  

melihat  pendidikan  Islam  di sekolah adalah 

upaya pelayanan bagi pengembangan optimalisasi 

potensi dasar manusia yakni potensi berketuhanan, 

berbuat baik, menyalurkan hasrat kekhalifahan, 

berilmu pengetahuuan dan berfikir serta bertindak 

bebas. 

Lingkungan  ketiga  yang tidak  kalah  besar  

pengaruhnya terhadap perkembangan   

keberagamaan  rnanusia  adalah   lingkungan  

rnasyarakat. Ketika   anak   memasuki   usia   

sekolah,   sebagian   besar  waktuya   akan 

dihabiskan di sekolah clan di tengah masyarakat. 

Bahkan terkadang masyarakat  lebih  besar  

pengaruhnya  dalam  perkembangan jiwa 

keberagaman anak baik dalam bentuk positif 

maupun negatif. Lingkungan masyarakat  santri 

akan  lebih memberi pengaruh bagi  pembentukan 

jiwa keberagamaan dibandingkan dengan 
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masyarakat lain yang memiliki ikatan yang longgar 

terhadap norma-norma keagamaan. 
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