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ABSTRAK 

Wabah pandemi Covid-19 sangat melumpuhkan aktivitas 

masyarakat, termasuk dalam hal keagamaan. Banyak aktivitas yang 

kemudian dihentikan dan masyarakat dihimbau agar melaksanakannya 

dirumah masing-masing. Dalam hal ibadah, aparatur Tiyuh Daya Asri 

lebih menganjurkan masyarakat untuk beribadah dari rumah. Padahal 

kebijakan tersebut berlawanan dengan tradisi masyarakat yang lebih 

senang melaksanakan ibadah dengan berkumpul disuatu majelis agar 

lebih khidmah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

Aktivitas Keagamaan Remaja pada masa Pandemi Covid-19 Di Tiyuh 

Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data 

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam 

penelitian ini meliputi reduksi data, tahap penyajian data, tahap 

penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber dan teknik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Aktivitas Keagamaan 

yang dilakukan Remaja pada masa Pandemi Covid-19 yaitu membuat 

remaja lebih menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan 

sekitar dengan rajin mencuci tangan serta mengkonsumsi vitamin dan 

makanan sehat. Selain itu dalam melaksanakan ibadah sholat, remaja 

putri cenderung beribadah tepat waktu dari rumah dan tidak banyak 

pula putra remaja putra melaksakan sholat magrib dan isya dimasjid 

secara berjamaah namun harus mematuhi protokol kesehatan seperti 

menjaga jarak dan memakai masker. (2) Perbedaan aktivitas 

Perbedaan aktivitas keagamaan remaja sebelum dan selama pandemi 

Covid-19 terjadi pada aktivitas keagamaan (a) Sholat lima waktu 

mandiri dan berjama’ah (b) Aktivitas keagamaan remaja 

melaksanakan puasa sunah dan wajib (c) Aktivitas keagamaan remaja 

melaksanakan tadarus Al-Quran  dan mengaji (d) Aktivitas 

keagamaan remaja dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. (3) 

Upaya yang dilakukan remaja tiyuh dalam melaksanakan aktivitas 

keagamaan pada masa pandemi Covid-19 yaitu pemanfaatan waktu 

aktivitas keagamaan di rumah, pembatasan jumlah peserta aktivitas 
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keagamaan, kemudian durasi waktu aktivitas keagamaan dipersingkat 

dan menerapkan physical distancing, penggunaan hand sanitizer, serta 

memakai alat pelindung diri  merupakan alat kesehatan yang dapat 

melindungi diri seperti masker. 

Kata kunci : Aktivitas Keagamaan, Remaja, Pandemi Covid-19 
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MOTTO 

 

 َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِْنَس ِاْلَّ لَِيْعُبُدْونِ 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku” 

 (QS. Az-Zariyat ayat 56)
 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 

(CV. Toha Putra, Semarang), 380.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Agar mempermudah pemahaman makna dalam judul proposal 

penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah dari judul 

proposal yakni “Aktivitas Keagamaan Remaja pada masa 

Pandemi Covid-19 di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari beberapa istilah tersebut 

maka penulis perlu memberikan memberikan penegasan sebagai 

berikut : 

1. Akivitas Keagamaan 

Didalam akrivitas keagamaan  terdapat dua kata yang harus 

dipahami, yaitu aktivitas dan keagamaan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, aktivitas dapat diartikan : keaktifan; 

kegiatan; kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan 

dalam tiap bagian
1
. Aktivitas merujuk pada perbuatan yang 

lakukan oleh manusia dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

Sedangkan keagamaan berasal dari kata agama yang berarti 

suatu ajaran yang mengatur pola hidup manusia berdasar nilai-

nilai agama yang dianut yang bertujuan untuk menjadikan 

manusia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Endang 

Saefudin Anshary mendefinisikan agama sebagai hubungan 

manusia dengan suatu kekuatan suci yang dianggapnya lebih 

tinggi untuk dipuja, dimohon pertolongan dalam mengatasi 

kesulitan hidupnya. Harun Nasution mendefinisikan agama 

sebagai ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepada manusia 

melalui para Rosul-Nya. Sedangkan menurut Tahir Abdul 

Mu’in mendefinisikan agama sebagai suatu peraturan Tuhan 

yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal 

                                                             
1 Hartono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 

77. 
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memegang peraturan dengan handaknya sendiri, untuk 

mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat kelak. 
2
 

2. Remaja  

Remaja merupakan fase peralihan dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa. Oleh karena itu sulit untuk menetukan 

batasan usia pada masa remaja. Namun pada umumnya para 

ahli mengambil patokan bahwa usi remaja antara 13-21 tahun. 

Sedangkan Sarlito Wirawan Sarwono masa remaja adalah dari 

usia 11-24 tahun dan belum menikah.
3
 

3. Pandemi Covid-19 

 Pandemi menurut Departemen Pendidikan Nasional, 

(2001:821) yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-

mana, meliputi daerah geografi yang luas. Hampir semua 

Negara yang ada didunia ini mengalami Pandemi Covid-19 ini, 

tidak terkecuali Indonesia. Covid-19 adalah virus baru yang 

ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi 

menyerang manusia sebelumnya. Covid-19 merupakan penyakit 

menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut 

coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

atau SARS-CoV-2).
4
 

4. Tiyuh Daya Asri  

Tiyuh Daya Asri merupakan salah satu tiyuh yang berada di 

kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat yang 

terbentuk dari pemekaran kelurahan Dayamurni pada tahun 

1999.  

B. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan periode dalam rentang kehidupan 

menuju kedewasaan. Remaja diharapkan mampu meneruskan jejak 

perjuangan pahlawan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa 

Indonesia yakni sejahtera, adil dan makmur melalui nilai-nilai 

                                                             
2 Tim Dosen PAI UNY, Din Al-Islam, (Yogyakarta: Unit pelaksanaan Mata 

Kuliah Umum UNY, 2002), 12-13. 

3 Sarlito Wirawan Sarwono, psikologi remaja, (Jakarta: raja grafindo perada, 

2008), 9. 

4 Fitria, L & Ifdil, I. (2020). Kecemasan Remaja Pada masa Pandemi Covid 

-19. Jurnal Education (Jurnal Pendidikan Indonesia 6, no. 1 (2020) : 1-4. 
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keagamaan yang di ridhoi Allah SWT. swt. Oleh karena itu 

diperlukan arahan serta bimbingan sedini mungkin bagi para 

remaja agar menjadi harapan bagi generasi sebelumnya. 

Sebagai generasi milenial yang akan menjadi tombak besar 

peradaban. Remaja juga berperan sebagai bagian dari masyarakat 

sudah seharusnya ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 

didalamnya, termasuk aktivitas sosial maupun aktivitas 

keagamaan. Aktivitas tersebutlah yang akan mengantarkan remaja 

ke gerbang peradaban modern, yang tentunya sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Rasa ingin tahu remaja masa modern berbeda dengan remaja 

zaman dahulu. Perbedaan itu dapat ditandai dengan berbagai 

macam aktivitas remaja pada saat ini yang didukung oleh teknologi 

informasi. Namun tidak jarang terdapat berbagai penyalahgunaan 

teknologi informasi ke hal-hal yang berbau negative yang dilarang 

oleh agama akan berdampak pada kehidupan mereka. Perlu adanya 

kontrol dari berbagai pihak agar hal tersebut dapat dicegah sedini 

mungkin. 

Masa remaja menurut Zakiah Drajat adalah masa seseorang 

menghadapi goncangan besar atau kecil, agama memiliki peranan 

penting dalam kehidupan remaja maka para remaja perlu mengisi 

jiwa moralitas sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal negative 

dan merugikan diri mereka sendiri.
5
 Yang dijelaskan pada firman 

Allah SWT. swt dalam Q.S Al-Kahfi ayat 10 : 

 

ةً َوهَيِّْئ نََُا  ًَ ََْك َزْح ٍْ نَُد َا آتَُِا ِي إِْذ أََوي اْنفِْتيَةُ ِإنًَ اْنَكْهِف فَقَانُىا َزبَُّ

ٍْ أَْيِسََا َزَشًدا  ِي

Artinya : (Ingatah) tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung 

ke dalam gua, lalu mereka berdoa : “Wahai Tuhan kami, 

berikanlah rahmat pada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah 

bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).”6
 

                                                             
5 Zakiah Drajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), 85. 

6Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, 294. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemuda yang menjadikan 

nilai-nilai agama dan taat beribadah kepada Allah SWT. senantiasa 

memohon pertolongan kepada-Nya dalam mengahapi masalah 

kehidupan. Problematika kehidupan dapat dilalui atas petunjuk dari 

Allah SWT. sehingga akan selalu berada dijalan-Nya. Dalam 

mencapai hal tersebut diperlukan usaha pendidikan keagamaan di 

lembaga pendidikan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. 

Tujuan dari pendidikan islam adalah membina seluruh manusia 

(jasmani, inderawi, rohani dan akal pikiran) agar menjadi khakifah 

dibumi. Para ahli pendidikan islam telah sepakat bahwa, dari 

pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik 

dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi 

maksudnya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan 

rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang 

tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci 

seluruhnya, ikhlas dan jujur.
7
 Dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 4 mengenai Tujuan Pendidikan 

Nasional disebutkan: 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengemangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha 

Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab, kemasyarakatan 

dan kebangsaan”.8 

Dalam konteks remaja, titik perhatian tidak hanya pada 

aktivitas intelektual saja melainkan pada aktivitas spiritual 

keagamaannya. Untuk menanamkan ajaran agama umat islam 

dituntut mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah 

mahdah dan ghairu mahdah.  Dengan demikian diperlukan 

langkah awal bagi orang beriman termasuk bagi remaja agar 

                                                             
7 Ervan Nurtawab, Wawasan Al-Quran Tentang Pendidikan Islam, (Bandar 

Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2013), 89. 

8 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI. No.2 tahun 1989, 
dan Peraturan Pelaksanaannya di lengkapi dengan Peraturan Perundangan yang 

dikeluarkan sampai dengan 1994, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995, 4. 
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memahami dan melaksanakan ajaran agama. Hal tersebut sejalan 

dengan tugas pokok manusia dalam kehidupannya di dunia, yakni 

sebagai makhluk yang harus beribadah kepada Allah SWT. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Q.S Az-Zariyat ayat 59: 

 ٌِ ىا َذَُىبًا ِيْثَم َذَُىِب أَْصَحابِِهْى فَََل يَْستَْعِجهُى ًُ ٍَ ظَهَ ٌَّ نِهَِّري ِ  فَئ
Artinya : “Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim ada 

bagian (azab) sepeti bagian dari teman-teman mereka 

(dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk 

menyegerakannya”.9 

Ayat diatas menjelaskan ibadah dalam arti seluas-luasnya, tidak 

hanya melaksanakan yang bersifat ritualistik tapi juga segala yang 

diperintahkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya dalam segala aspek 

kehidupan antara lain ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, 

pengembagan teknologi dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan 

prinsip Islam yang tidak memisahkan antara urusan dunia dan 

akhirat.
10

 

Ibadah mahdah memiliki arti ibadah murni yang dilaksanakan 

sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT. Sedangkan 

ibadah ghairu mahdah (ibadah tidak murni dilaksanakan hubungan 

dengan Allah SWT) merupakan ibadah disamping sebagai 

penghambaan dengan Allah SWT. juga merupakan suatu hubungan 

atau interaksi antar hamba sesama makhluk ciptaan-Nya. 

Aktivitas keagamaan merupakan tindakan atau perbuatan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ibadah yang diaplikasikan dalam 

bentuk aktivitas atau kegiatan, baik berupa ibadah mahdah maupun 

ibadah ghairu mahdah. Aktivitas keagamaan tidak jauh dari masjid, 

dapat diartikan segala keaktifan dan kegiatan yang bernuansa 

agama. Dalam rangka memakmurkan masjid, aktivitas kegiatan di 

masjid perlu diperbanyak dan ditingkatkan. Baik menyangkut 

kegiatan ibadah ritual, ibadah sosial, maupun kegiatan kultural. 

Masjid juga aktif membentuk remaja dan generasi muda yang 

saleh, beriman, dan bertakwa.
11

 

                                                             
9Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, 523. 
10 Op. Cit, 88. 

11 Mohammad E. Ayub, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 

75.   
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Kebijakan social distancing atau pembatasan sosial dalam 

pelaksanaan ibadah akibat wabah Covid-19 berpengaruh terhadap 

berbagai aspek. Tidak terkecuali pada aktivitas keagamaan remaja 

desa/tiyuh yang dinilai cukup berdampak pada proses 

pelaksanaannya. Yang sebelumnya dilaksanakan secara intens, 

tetapi sekarang di masa pandemi saat ini sukar untuk dilaksanakan. 

Perbedaan aktivitas keagamaan remaja pada masa pandemi Covid-

19 sangat dirasakan khususnya santri di lingkungan pondok 

pesantren. Bahkan sejak awal pandemi Covid-19 aktivitas 

keagamaan diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan dan 

seluruh santri dipulangkan kerumah masing-masing. Namun 

setelah diberlakukannya new normal para santri diperbolehkan 

kembali ke pondok pesantren yang tentunya wajib menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat dalam mencegah penyebaran virus 

corona. 

Selain itu kegiatan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan 

Remaja Islam Masjid (Risma) tiyuh Daya Asri pada masa pandemi 

Covid-19 telah berupaya menggerakkan aktivitas keagamaan yang 

sempat terhenti selama pandemi. Upaya tersebut dilakukan agar 

remaja dan jamaah tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah 

dimasjid dan aktivitas keagamaan lainnya walaupun dalam masa 

pandemi, diantaranya dengan cara memberi batasan pada shaf antar 

jamaah dan wajib mengenakan masker. Upaya lainnya agar sholat 

berjamaah dapat dilaksanakan yakni dengan menerapkan kebijakan 

bahwa yang diperbolehkan melaksanakan sholat berjamaah hanya 

warga sekitar masjid saja. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Aktivitas Keagamaan 

Remaja pada masa Pandemi Covid-19 di Tiyuh Daya Asri 

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian merupakan pembatasan masalah dalam sebuah 

penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang 

batasan-batasan mana saja untuk mengetahui ruang lingkup yang 

akan diteliti agar sasaran penelitian tidak terlalu luas. Penetapan 
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fokus penelitian dapat membantu dalam membatasi penyelidikan 

atau penelitian.
12

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Agar 

penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dan pelebaran 

masalah, maka perlu membuat pembatasan. Berdasarkan latar 

belakang diatas penelitian  ini difokuskan pada aktivitas 

keagamaan remaja diantaranya sholat lima waktu, puasa, mengaji, 

dan menjaga kebersihan di Daya Asri Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat pada masa pandemi Covid-19.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub-fokus penelitian diatas, maka 

masalah yang tetapkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut 

: Bagaimana aktivitas keagamaan remaja pada masa pandemi 

Covid-19 di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Tulang 

Bawang Barat? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui : Aktivitas keagamaan remaja pada 

masa pandemi Covid di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar 

Tulang Bawang Barat -19. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian diharapkan memberikan 

manfaat tertentu sesuai dengan judul yang dibahas. Manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

informasi positif dan sumbangasih pemikiran bagi masyarakat 

khususnya remaja pada masa pandemi Covid-19 di Tiyuh Daya 

Asri guna mewujudkan tiyuh yang agamis ditengah pandemi 

yang melanda. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan penulis mengenai aktivitas keagamaan remaja pada 

masa pandemi Covid-19 di Tiyuh Daya Asri. 

  

                                                             
12 Erwin Widiaasworo, “Mahir Penelitian Pendidikan Modern”, 

(Yogyakarta : Araska, 2018), 132.   
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G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berkaitan penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa 

skripsi terdahulu yang relevan dari berbagai perguruan tinggi yang 

dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini. Adapun skripsi 

yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Penelitian Isnaeni Nur Khasanah yang berjudul Perilaku 

Keagamaan Remaja Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di 

Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Dalam memperoleh data dan hasil penelitian menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa Perilaku Keagamaan 

Remaja sebelum pandemi Covid-19 di Desa Candirejo banyak 

dilakukan seperti biasanya. Perilaku Keagamaan Remaja pada 

saat pandemi Covid-19 di Desa Candirejo diantaranya sholat 

lima waktu berjama’ah harus menerapkan protokol kesehatan, 

puasa wajib dan puasa sunah, dijalankan namun untuk salat 

tarawihnya dilaksanakan di rumah, apabila dilaksanakan di 

masjid menerapkan protokol kesehatan. Serta hambatan yang 

dialami dan yang mempengaruhi remaja dalam melaksanakan 

kegiatan keagamaan di desa Candirejo.
13

 Yang membedakan 

dengan penelitian penulis yaitu subjek yang akan diteliti, 

penelitian Isnaeni Nur Khasanah meneliti perilaku keagamaan 

remaja di masa pandemi Covid-19 serta hambatan yang dialami 

remaja dalam berperilaku keagamaan saat pandemi Covid-19 

sedangkan penelitian penulis membahas aktivitas keagamaan 

remaja pada masa pandemi Covid-19  dan upaya yang 

dilakukan remaja dalam melaksanakan aktivias keagamaan di 

masa pandemi Covid-19, lokasi penelitian Isnaeni Nur 

Khasanah berada di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang. Sedangkan lokasi penelitian penulis 

berlokasikan di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Tulang 

Bawang Barat. 

                                                             
13 Isnaeni Nur Khasanah, “Perilaku Keagamaan Remaja Sebelum dan Saat 

Pandemi Covid-19 di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

Tahun 2021”, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2021), 16. 
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2. Penelitian Linda Fitria dan Ifdil Ifdil yang berjudul kecemasan 

remaja pada masa pandemi Covid-19. Metode yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan teknik Purposive Random Sampling. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa tingkat anxiety remaja pada 

masa pandemic Covid-19 berada pada kategori tinggi. Keadaan 

ini harus direduksi dengan memberikan berbagai pelayanan 

konseling agar tingkat anxiety remaja tersebut dapat diperkecil. 

Layanan yang dapat diberikan kepada remaja untuk 

menurunkan tingkat anxiety dalam masa pandemi Covid-19 

adalah layanan konseling individual, bimbingan dan konseling 

kelompok
14

. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan oleh penulis adalah bagaimana upaya remaja 

tiyuh dan hal apa saja yang harus dilakukan agar bisa 

melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan pada masa 

pandemi Covid-19 di Tiyuh Daya Asri. 

3. Penelitian Ratna Sari, M. Nurul Ikhsan Saleh, Diana Nur 

Rahman, Anita Aisah yang berjudul Pemberdayaan Remaja 

Masjid di masa Pandemi Covid-19 melalui Workshop dan 

Simulasi Konseling Sebaya. Dengan pendekatan penelitian 

mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif atau mixed 

method. Metode pengumpulan data berupa observasi serta 

wawancara terstruktur, pretest dan posttest. Responden dalam 

penelitian ini adalah remaja masjid yang berjumlah 22 orang. 

Hasil dari penelitian ini adalah berupa peningkatan pengetahuan 

dari kompetensi yang ditunjukkan remaja masjid seteah 

mengikuti rangkaian workshop konselor sebaya. Yang 

membedakan dengan penelitian penulis terletak pada responden 

yang tidak hanya remaja masjid tetapi remaja tiyuh secara 

umum.
15

 

4. Penelitian Syarifusin Amsa, Hamin Farhan, berjudul Peranan 

Aktivitas Keagamaan Dalam Membina Moralitas Remaja 

                                                             
14 Linda Fitria, Ifdil Ifdil., “Kecemasan Remaja Pada Masa Pandemi Covid-

19”, Jurnal Education ( Jurnal Pendidikan Indonesia) 6 , no. 1 (2020). 
15 Ratna Sari, M. Nurul Ikhsan, Diana Nur Rahman, Anita Aisah, 

“Pemberdayaan Remaja Masjid di masa Pandemi Covid-19 Melalui Workshop dan 

Simulasi Konseling Sebaya”, Counsellia 10, No.2 (2020). 
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Masjid At-Taqwa Di Dusun Ngering Sukoanyar Crème Gresik. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research) yang berlokasi di Masjid At-Taqwa di Dusun 

Ngering, Sukoanyar, Cerme, Gresik. Dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa peran akhlak pada anak usia remaja adalah suatu hal 

yang penting. Pembinaan moralitas remaja masjid diantaranya 

memberikan pembinaan mental dan moral, mengadakan kajian 

agama, memberi motivasi kepada remaja agar dapat ikut serta 

dalam mengikuti kegiatan yang di adakan oleh remaja masjid 

dan memberi keterampilan kepada anggota remaja masjid. 

Tidak semua remaja di dusun Ngering tergabung dalam 

kepengurusan, tapi semua remaja terlibat dan sangat 

mendukung kegiatan positif yang diadakan oleh remaja masjid 

At-Taqwa.
16

 Yang membedakan dengan penelitian penulis 

terletak pada kondisi pandemi Covid-19 yang melanda pada saat 

ini, yang tentunya dapat mengahambat pelaksanaan aktivitas 

keagamaan pada remaja. 

5. Penelitian Yusril Marom, Agus Machfud Fauzi, berjudul 

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Tengah Pandemi 

Covid-19 Pada Masyarakat Kelurahan Wonokarto Kabupaten 

Wonogiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

upaya maupun stretegi yang dilakukan masyarakat dalam 

menemukan solusi aman penyelenggaraan kegiatan keagamaan 

di masa pandemi. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa di 

tengah masa pandemi masih banyak kegiatan keagamaan yang 

dilakukan masyarakat Kelurahan Wonokarto, diantaranya 

seperti tadarus, tahlilan, pengajian, dan kegiatan lainnya.
17

 Yang 

membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis 

                                                             
16 Syarifusin Amsa, Hamin Farhan, “Peranan Aktivitas Keagamaan Dalam 

Membina Moralitas Remaja Masjid At-Taqwa Di Dusun Ngering Sukoanyar  Crème 

Gresik”,  Tamaddun FAI-UMG XX, no. 2 (2019). 
17 Penelitian Yusril Marom, Agus Machfud Fauzi, “Pelaksanaan Kegiatan 

Keagamaan di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kelurahan Wonokarto 

Kabupaten Wonogiri”, Al-Qalam 15, no. 2 (2021). 
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menambahkan aktivitas keagamaan apa saja yang dilakukan 

remaja sebelum dan  masa pandemi Covid-19. 

 

H. Metode Penelitian 

Menurut Winarno Surachmad, metodologi adalah cara utama 

yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk mengkaji 

serangkaian hipotesis dalam  menggunakan teknik dan alat-alat 

tertentu. Kemudian, yang dimaksud dengan metode penelitian cara 

ilmiah untuk mendapatkan data relevan. 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif adalah 

penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain dari 

pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat 

memberikan gambaran secara khusus dan mendalam terhadap 

suatu kasus yang akan diteliti. 

Menurut Denzin dan Lincoln dalam buku Nusa Putra dan 

Ninin Dwi Lestari penelitian kualitatif merupakan fokus 

penelitian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan 

interpretative dan naturalistic terhadap subjek penelitiannya. 

Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-

benda di dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk 

memahami, atau menafsirkan fenomena yang dilihat dari sisi 

makna yang dilekatkan manusia (peneliti).
18

 Jadi penelitian 

kualitatif dapat dimaknai sebagai suatu penelitian yang  

mempelajari benda atau fenomena dalam konteks alaminya dan 

mencoba memahami dan mengartikan dari sudut pandang 

peneliti.  

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Istilah populasi tidak digunakan dalam penelitian 

kualitatif, namun oleh Spradley dinamakan “social situation” 

atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yakni : tempat, 

pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi 

sosial tersebut dapat terjadi dirumah berikut keluarga dan 

                                                             
18Nusa Putra dan Ninin Dwi Lestari, Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak 

Usia Dini, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),  66-67.   
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aktivitas didalamnya, atau orang-orang disudut jalan yang 

sedang mengobrol, atau ditempat kerja, dikota, di desa, di 

sekolah atau di wilayah suatu Negara. Situasi tersebut dapat 

dinamakan objek penelitian
19

. 

     Dalam penelitian ini menggunakan kata dan rangkaian kalimat, 

bukan berupa angka maupun statistik. Dengan demikian 

penelitian tentang “Aktivitas Keagamaan Remaja pada masa 

pandemi Covid-19 di Tiyuh Daya Asri Tulang Bawang Barat”, 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Tiyuh Daya Asri Kecamatan 

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam penelitian 

ini menempatkan remaja Tiyuh Daya Asri sebagai objek 

penelitian. Peneliti akan memperoleh sumber data dengan 

interview (wawancara) dari tokoh agama, tokoh mayarakat/ 

Kepala Desa dan beberapa 10 remaja berkisaran usia 11-24 

tahun sebagaimana menurut Sarlito Wirawan Sarwono masa 

remaja adalah dari usia 11-24 tahun dan belum menikah.  

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah vital dalam 

mendapatkan data dalam penelitian. Dilihat dari datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang 

diberikan langsung kepada pengumpul data melalui observasi 

dan wawancara. Sedangkan data sekunder tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen.
20

  

a. Observasi (Pengamatan) 

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan 

Safinah Faisal (1990) mengklarifikasi observasi menjadi : 

                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-27, 2018), 297. 

20Ibid, 308. 
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1) Observasi Partisipatif (Participan Observation) 

2) Observasi Terus Terang dan Tersamar (Overt 

Observation And Covert Observation) 

3) Obserbasi Tak Berstruktur (Unstructured Observation)
21

       

Jadi dapat dipahami bahwa observasi adalah metode 

pengumpulan data dengan mengamati secara langsung 

terhadap fenomena objek yang akan diteliti dan hasilnya 

akan dicatat secara sistematis agar mendapatkan hasil 

penelitian yang kongkrit. Dalam hal ini peneliti menggunkan 

observasi tersamar (covert observation) yaitu mengamati 

kejadian atau peristiwa terutama yang berhubungan dengan 

aktivitas keagamaan remaja di Tiyuh Daya Asri Kecamatan 

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tetapi tidak terus 

terang atau tersamar agar menghindari suatu data yang dicari 

yang masih dirahasiakan.  

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan dalam 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia 

dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu 

merupakan suatu pembantu utama dalam observasi 

(pengamatan).
22

  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa wawancara 

merupakan komunikasi dua arah atau melakukan percakapan 

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung maupun 

tidak langsung dalam mendapatkan informasi  atau data 

yang dicatat atau direkam. Wawancara ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui pendapat, sikap, perasaan dari pada 

subyek penelitian mengenai masalah yang diteliti. Sebelum 

mengumpulkan data dilapangan dengan metode wawancara, 

peneliti sebaiknya menyusun daftar pertanyaan sebagai 

pedoman di lapangan. Namun, daftar pertanyaan bukanlah 

                                                             
21Ibid, 309. 

22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rajagrafindo 

Persada, 2015), 100. 
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sesuatu yang bersifat ketat, tatapi dapat mengalami 

perubahan sesuai situasi dan kondisi dilapangan.
23

 

     Disini penulis mewawancarai remaja,  tokoh 

agama/perangkat desa sebagai pihak yang terlibat langsung 

dalam proses menggali informasi tentang aktivitas 

keagamaan remaja di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar 

Kebupaten Tulang Bawang Barat. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu cara untuk 

menghimpun data mengenai hal-hal variabel berupa catatan-

catatan, dokumen yang disusun oleh satu instansi atau 

organisasi-organisasi tertentu.
24

 Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dokumentasi merupakan proses pencarian data-data 

verbal berupa tulisan maupun gambar. Metode ini digunakan 

dalam menghimpun data dari kepada desa mengenai hal-hal 

yang berisikan kondisi obyektif di Tiyuh Daya Asri 

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

meliputi sejarah berdirinya Tiyuh, susunan kepemimpinan, 

kondisi sosial keagamaan masyarakat, dan tingkat 

pendidikan.   

4. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif alat atau instrumen utama 

pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti itu sendiri atau 

orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, 

meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta 

bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut sebagai 

pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara sendiri 

langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, 

mendengar dan mengambil.
25

 Dimana peneliti berkedudukan 

sebagai pengumpul data, penganalisis, menafsirkan data dan 

                                                             
23 Ibid, 101. 

24Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 
(Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-15, 2014), 201. 

25Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 134. 
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menjadi pelopor hasil penelitian. Instrumen pendukung lainnya 

antara lain alat tulis, kamera (handphone) untuk mengambil 

bukti dokumentasi, data wawancara dan observasi. 

Tabel 1.1 

Kisi-kisi instrumen perkembangan pemahaman agama 

anak-anak dan remaja 

Aspek Indikator 
Sub 

indikator 
Item Jumlah 

Nilai 

Agama 

dan 

Moral 

Jasmani 

dan 

rohani 

Penghayatan 

keyakinan 

agama 

Remaja 

menerapkan 

aktivitas 

pembinaan 

akhlak  
2 Remaja mampu 

membangun diri 

dalam nilai-nilai 

positif dari 

segala aspek 

kehidupan 

Pemahaman 

ajaran 

agama 

Remaja mampu 

menerapkan 

etika yang baik 

berdasarkan 

norma-norma 

keagamaan 2 

Remaja mampu 

membiasakan 

sifat terpuji dan 

menjauhi sifat 

tercela 

Teori Goldman (1962) tentang perkembangan pemahaman 

agama anak-anak dan remaja 

Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan 

agama ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aspek 

psikologisnya, yaitu kognitif, emosi, ego, sosial, dan moral 

mereka. Dalam suatu studi yang dilakukan Goldman (1962) 

tentang perkembangan pemahaman agama anak-anak dan 

remaja dengan latar belakang teori perkembangan kognitif 
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Piaget, ditemukan bahwa perkembangan pemahaman remaja 

berada pada tahap 3, yaitu formal operational religious thought, 

dimana remaja memperlihatkan pemahaman agama yang lebih 

abstrak dan hipotesis. Ocer dan Gmunder, 1991 (dalam 

Santrock, 1998) misalnya menemukan bahwa remaja usia sekitar 

17 atau 18 makin meningkat ulasannya tentang kebebasan, 

pemahaman, dan pengharapan konsep-konsep abstrak ketika 

membuat pertimbangan tentang agama.
26

  

5. Analisis Data  

Analisis data merupakan kompnen wajib dalam sebuah 

penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang yang relevan. 

Menurut Sugiyono,analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, data dokumentasi dengan cara 

menorganisasikan data jedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.
27

 

Terdapat langkah-langkah dalam menganalisis data yang 

diperoleh dalam penelitian sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data memiliki arti menerangkan, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema 

dan membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
28

  

      Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti 

dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan segera analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hak pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

                                                             
26Ratnawati, “Memahami Perkembangan Jiwa Keagamaan Pada Anak Dan 

Remaja”, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 1, no. 1 (2016) : 4. 
27 Sugiyono, Op.Cit., 334. 

28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2014), 335. 



17 
 

 

penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak 

perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

mencarinya bila diperlukan. Data yang dianggap relevan dan 

penting yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan remaja 

Tiyuh Daya Asri. Data yang tidak terkait dengan 

permasalahan tidak disajikan.  

b. Display Data 

 Agar data yang telah direduksi dapat dipahami oleh 

peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu 

disajikan. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian 

data antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan 

dan bagan. Yang bertujuan untuk memudahkan membaca 

dan menarik kesimpulan.
29

  

     Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 

dalam uraian singkat, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Berdasarkan data observasi lapangan dan 

pandangan secara teoritis untuk mendeskripsikan secara 

jelas aktivitas keagamaan remaja Tiyuh Daya Asri. Analisis 

data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. 

c. Menarik Kesimpulan 

 Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif yakni 

menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah upaya 

menafsirkan data untuk menggambarkan secata mendalam 

mengenai masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan 

hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna yang muncul dari data harus 

selalu di uji kebenarannya sehingga validitasnya terjamin. 
30

 

                                                             
29C holid Narkubo, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), 209. 

30 Ibid, 210. 
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Komponen-komponen analisis data diatas  mencakup 

reduksi data, display data, dan menarikan kesimpulan secara 

interaktif yang saling berhubungan selama dan sesudah 

pengumpulan data.  

I. Uji Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dilakukan bertujuan untuk membuktikan 

bahwa penelitian yang dilakukan apakah benar-benar penelitian 

yang bersifat ilmiah sekaligus menguji data yang yang diperoleh. 

Uji keabsahan data penelitian kualitatif antara lain credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).
31

  

Data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan 

apabila penelitian ilmiah telah dilakukan uji keabsahan data. 

Dalam penelitian kualitatif  ini menggunakan 3 uji keabsahan data, 

sebagai berikut : 

1. Credibility (Validitas Internal) 

Credibility atau kredibilitas data bertujuan untuk 

membuktikan data yang berhasil dihimpun sesuai dengan 

sebenarnya. Adapun teknik untuk mencapai kreadibilitas antara 

lain : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan 

membercheck.
32

 

a. Triangulasi  

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai 

bahan perbandingan. Wiliam Wiersma (1986) mengatakan 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
33

 Dalam 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung 

: Alfabeta, 2011), 178.   
32 Ibid, 270. 
33 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2007), 273. 
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penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu 

triangulasi sumber data dan trianggulasi teknik. 

1) Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan tiga sumber data.
34

 

2) Triangulasi Teknik  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa 

melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan 

teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan 

data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar.
35

 

b. Memperpanjang Waktu Pengamatan  

Memperpanjang waktu pengamatan dapat meningkatkan 

krediblitas suatu data. Denga memperpanjang waktu 

penelitian berarti bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian 

untuk melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi 

terhadap narasumber yang ditemui maupun sumber data 

yang terbaru. Memperpajang waktu pengamatan memilik 

arti hubungan antara peneliti dengan sumber data semakin 

terjalin akrab sehingga timbul keterbukaan dan sikap saling 

percaya agar informasi yang diperoleh semakin jelas dan 

rinci. 

Dalam memperpanjang waktu pengamatan ini, peneliti 

melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya 

data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti 

datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah 

memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika 

                                                             
34 Ibid, 274. 
35 Ibid, 274. 
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analisis data, peneliti melakukan crosscheck di lokasi 

penelitian.
36

   

c. Pemeriksaan Teman Sejawat  

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil 

digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang 

akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.
37

 

2. Dependability (Reliabilitas) 

Penelitian dapat dikatakan dependability atau reliabilitas 

adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang 

lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil 

yang sama pula. Kriteria ini digunakan dalam menjaga kehati – 

hatian akan kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dalam 

menghimpun dan menginterprestasikan data sehingga data 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara untuk 

menetapkan bahwa proses penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh ouditor 

independent oleh dosen pembimbing.   

3. Confirmability (Obyektivitas) 

Objektivitas pengujian kualitatif dapat disebut dengan uji 

confirmability penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif 

apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak 

orang. Penelitian kualitatif uji confirmability merupakan 

pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang 

telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari 

proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability. 

Validitas atau keabsahan data merupakan persamaan data 

antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang 

terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan 

data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

                                                             
36 Ibid, 270. 
37 Ibid, 276. 
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J. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap penelitian yaitu : tahap 

pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap analisis data 

penelitian.  

1. Tahap Pra Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap persiapan yang terdiri dari 

pemilihan tempat penelitian, mengurus surat ijin penelitian, 

penyusunan proposal penelitian dan analisis data sementara. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Pada tahap ini peneliti mulai memahami fenomena yang 

terjadi dilapangan dan dicatat sebagai data penelitian, peneliti 

terlibat dalam penelitian karena penelitian ini merukapan 

penelitian kualitaif sehingga peneliti berperan sebagai 

pengumpul data langsung.  

3. Tahap Analisis dan Penyajian Data 

Pada tahap ini mulai menganalisis data yang diperoleh dari 

tahap pelaksanaan penelitian dilapangan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Aktivitas Keagamaan 

Didalam kehidupan ini bahwa bahwa manusia sebagai ciptaan 

Tuhan selalu membutuhkan peraturan (undang-undang) yang dapat 

mengatur dirinya untuk hidup lebih baik, yang salah satunya aturan 

itu adalah agama, sebab agama merupakan aturan yang harus 

dipatuhi setiap pemeluknya. Agama selanjutnya memang 

menguasai diri seseorang dan membuat dia tunduk dan patuh 

kepada Tuhan serta menjalankan ajaran agama yang 

dititahkanNya.
38

 

Oleh karena itu setiap manusia menghendaki kehidupan yang 

teratur dan terarah sehingga ajaran yang mengandung nilai-nilai 

agama seharusnya menjadi dasar dalam melakukan setiap aktivitas, 

yang diharapkan mampu membimbing manusia agar senantiasa 

membiasakan diri melakukan hal-hal yang diperintahkan dan 

menjahui laranganNya.   

1. Pengertian Aktivitas Keagamaan 

Secara garis besar aktivitas keagamaan terdiri dari dua kata 

yakni aktivitas dan keagamaan. Secara lebih luas aktivitas dapat 

diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang berupa ucapan, 

perbutan ataupun kreativitas ditengah lingkungannya. 

Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” 

yang mendapa awalan “ke-” dan akhiran “-an”. Agama itu 

sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran 

kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.
39

 

Secara terminologi agama dapat didefinisikan oleh para ahli 

dan bervariasi bergantung dari latar belakang mereka masing-

masing. Endang Saefudin Anshary mendefinisikan agama 

sebagai hubungan manusia dengan suatu kekuatan suci yang 

                                                             
38 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek, (Jakarta: UI Press 

1984), 9.  

39Dewi S. Baharta, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Bintang Terang, 

1995), 4.   
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dianggapnya lebih tinggi untuk dipuja, dimohon pertolongan 

dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Harun Nasution 

mendefinisikan agama sebagai ajaran-ajaran yang diujudkan 

Tuhan kepada manusia melalui para Rosulnya. Sedangkan 

menurut Tahir Abdul Mu’in mendefinisikan agama sebagai 

suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang 

mempunyai akal memegang peraturan dengan kehendaknya 

sendiri, untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat 

kelak.
40

 

Pengertian agama bila ditinjau secara deskriptif sebagaimana 

yang telah diungkapkan oleh George Galloway adalah sebagai 

keyakinan manusia terhadap kekuatan yang melampaui dirinya, 

dimana ia mencari pemuas kebutuhan emosional dan mendapat 

ketergantungan hidup yang diekspresikan dalam bentuk 

penyembhan dan pengabdian.
41

 Secara umum dari pengertian 

tersebut dapat diungkapkan bahwa agama merupakan keyakinan 

yang diakui oleh seluruh manusia dengan mempercayai kan 

adanya suatu dzat yang melebihi kekuatan manusia. 

Dengan demikian aktivitas atau kegiatan keagamaan dapat 

dikatakan sebagai upaya manusia yang harus diikuti agar setiap 

orang mempunyai pemahaman dan cara pengamalan yang 

seharusnya diamalkan, sebab dengan mengamalkan ajaran 

agama masing-masing, seluruh kebutuhan hidup manusia akan 

terarah dan terhindar dari hal-hal yang menyesatkan. Kegiatan 

keagamaan pada dasarnya merupakan pedoman, petunjuk, 

panduan, dan aturan yang baku bagi hidup manusia yang tidak 

bisa diabaikan baik kehidupan dunia maupun akhirat.  

Dari pengertian para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa aktivitas keagamaan merupakan suatu amal kegiatan 

yang dikerjakan atau dilakukan oleh manusia sebagai makhluk 

Tuhan yang didasarkan pada ajaran agama dalam mencapai 

kebahagiaan didunia maupun diakhirat. Sebab dengan 

                                                             
40 TIM Doesen PAI UNY, Din Al-Islam, (Yogyakarta: Uit Pelaksanaan Mata 

Kuliah Umum UNY, 2020), 12-13. 

41 Ahmad norman, Metodologi Studi Islam, (Yogyakarta: Pstaka Pelajar, 

2000), 9. 
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mengerjakan amalan agama, maka semua kebutuhan hidup 

manusia akan lebih terarah dan terhindar dari hal-hal yang 

menyesatkan. 

2. Dasar Dan Tujuan Aktivitas Keagamaan 

a. Dasar Aktivitas Keagamaan 

Sebagaimana diutarakan diatas aktivitas keagammaan 

merupakan kegiatan yang selalu dilandaskan pada ajaran 

agama, yang mana ajaran tersebut dapat dipahami dari 

sumber agama yakni Al-Quran dan As-Sunah. Sebagaimana 

dijelaskan firman Allah SWT. SWT. dalam Q.S An-Nisa’ 

ayat 59 berikut : 

ُُْكْى ۖ  ُسىَل َوأُوِني اْْلَْيِس ِي َ َوأَِطيُعىا انسَّ ٍَ آَيُُىا أَِطيُعىا َّللاَّ يَا أَيُّهَا انَِّري

 ِ ٌَ بِاَّللَّ ُْتُْى تُْؤِيُُى ٌْ ُك ُسىِل ِإ ِ َوانسَّ وُِ إِنًَ َّللاَّ ٌْ تََُاَشْعتُْى فِي َشْيٍء فَُسدُّ ِ فَئ

 ٍُ نَِك َخْيٌس َوأَْحَس تَأِْويًَل  َواْنيَْىِو اْْلِخِس ۚ َذَٰ  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah 

SWT. dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri 

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

kepada Allah SWT. (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah SWT. dan hari kemudian. Yang 

demikian itu, lebih utama (bagimu), dan lebih baik 

akibatnya.” (Q.S An-Nisa’ ayat 59).
42

 

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT. dan 

Rasulnya adalah dasar petunjuk dari agama Islam yang 

berarti semua sisi kehidupan tidak dapat dipisahkan dari Al-

Quran dan Al-Hadits, titak terkecuali aktivitas keagamaan 

baik itu ranah ibadah maupun ranah sosial. Dan juga dalam 

Al-Hadits Rasulullah yang artinya “Setiap anak dilahirkan 

atas kesucian (fitrah/Islam) kedua orang tuanya lah yang 

menjadikannya yahudi, nasrani dan majusi. (H.R Bukhori 

dan Muslim). 

Ayat dan hadits diatas memberi tanda bahwa setiap anak 

manusia yang lahir ke dunia pada dasarnya adalah islam, 

artinya dari segi bawaan manusia dapat dikatakan sebagai 

                                                             
42 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, 2007. 
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makhluk yang tidak bisa dipsahkan dari agama bawaanya 

yakni islam.
43

 Dengan begitu dapat dikatakan bahwa seluruh 

perkataan dan perbuatan/tindakan yang termasuk 

didalamnya aktivitas ataupun kegiatan dalam kehidupan 

manusia hendaknya berdasarkan pokok ajaran agama islam. 

b. Tujuan Aktivitas Keagaman 

Tujuan diadakannya aktivitas keagamaan satu individu 

maupun suatu golongan atau kelompok  merupakan cara 

manusia meyakini akan akan perintah Allah SWT. swt. 

sebagai hamba yang taat akan perintahnya, hal tersebut 

tertuang dalam Q.S Az- Zariyaat  ayat 56 sebagai berikut : 

 ٌِ ََْس إَِّلَّ نِيَْعبُُدو ٍَّ َواْْلِ  َوَيا َخهَْقُت اْنِج

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

agar mereka beribadah kepada-Ku”44
 

Ayat diatas Allah SWT. memerintahkan manusia agar 

beribadah kepada Allah SWT. swt. melainkan juga kepada 

jin bahwa tujuan ibadah yang meliputi aktivitas keagamaan 

erat kaitannya dengan kehidupan setelah didunia yakni surga 

dan neraka. Dapat dikatakan bahwa aktivitas keagamaan 

merupakan implementasi dari ajaran agama yang besumber 

dari Al-Quran maupun As-Sunah yang tentunya memberikan 

manfaat bagi seluruh lapisan hidup masyarakat. 

3. Bentuk Dan Jenis Aktivitas Keagamaan 

a. Bentuk Aktivitas Keagaman 

Bentuk aktivitas keagamaan disini mencakup 

implementasi atau praktek yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan nilai-nilai bentuk aktivitas 

keagamaan. Secara etimologi, praktek keagamaan terdiri 

dari dua kata yakni praktek dan keagamaan. Praktek dapat 

diartikan pelaksanaan nyata apa yang disebut dengan teori.
45

 

Sedangkan agama dapat diartikan suatu aturan yang 
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menyangkut cara-cara bertingkah laku, berperasaan dan 

berkeyakinan secara khusus yang menyangkut ke-ilahi-an.
46

 

Secara terminologi praktek keagamaan dapat diartikan 

pelaksanaan ibadah secara nyata yang bersumber pada 

kepercayaan kepada Tuhan dengan segala ajaranNya. 

Pada hakikatnya bentuk aktivitas keagamaan terdiri dari 

aktivitas fisik dan non fisik. Aktivitas keagamaan fisik yakni 

berkaitan dengan pembangunan lembaga keagamaan 

maupun bukan keagamaan misalnya tempat ibadah, sekolah 

berbasis agama, sekolah umum dan lain-lain. Sedangkan 

aktivitas non fisik berkaitan dengan pelaksanaan ibadah 

individu yang berpartisipasi aktif pada aktivitas keagamaan 

yang dilaksanakan sebagai pusat dari ibadah, misalnya 

sholat berjamaah, penggajian, ceramah-ceramah, zakat dan 

lain-lain.  

Sehingga dapat dipahami bahwa bentuk aktivitas 

keagamaan merupakan aktivitas yang menitik beratkan 

antara aktivitas ukhrawi dan duniawi yang mana masjid 

sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan umat berperan 

aktif dalam kedua hal tersebut.
47

 

b. Macam-macam Aktivitas Keagaman 

Dapat digambarkan bahwa ada beberapa jenis aktivitas 

keagamaan yang biasa dilaksanakan ditempat ibadah 

maupun lembaga keagamaan yang biasa dilaksanakan 

remaja maupun masyarakat sebagai berkut : 

1) Sholat Berjamaah di Masjid 

Masjid disamping tempat untuk melaksanakan ibadah 

juga dapat dijadikan sebagai sarana syiar islam. Ikhwan 

harus rajin sholat berjamaah dimasjid, karena fadhilahnya 

sangat besar. Jangan mau sholat sendirian. Rugi sekali, 

karena pahala mendirikan sholat berjamaah sangat tinggi 
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nilainya di sisi Allah SWT. swt. Sholat berjamaah adalah 

kebiasaan orang-orang sholeh.
48

 

Selanjutnya hendaklah remaja berinisiatif untuk 

menambah aktivitas keagamaaan tambahan dimasjid. 

Seperti kajian sehingga dapat memperoleh tambahan 

ilmu. Aktivitas keagamaan tersebut dapat berupa : 

a. Kultum atau kuliah tuju menit setelah sholat. 

b. Kajian Shubuh, setelah sholat Shubuh. 

c. Tadarus Al-Quran setelah Magrib hingga datangnya 

Isya. 

2) Yasinan  

Semua lapisan masyarakat mempunyai peran yang 

penting adalam kehidupannya. Sebagai masyarakat 

sosial, sebuah interaksi sosial wajib dilakukan dalam 

kehidupan. Interaksi soaial berperan penting sebagai 

media untuk masyarakat agar saling mengenal, 

mengetahui dan memahami masyarakat lainnya. Yang 

mempunyai tujuan untuk mengimplementasikan interksi 

sosial dan saling memberi kemanfaatan.
49

 

Yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan merupakan 

rangkaian kegiatan takziyah yang didalamnya terkandung 

nilai-nilai luhur dalam rangka mengembangkan ajaran 

Islam. Serangkaian bacaan dalam Yasinan dan tahlilan 

adalah bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadist, 

terlebih lagi bagi masyarakat yang sedang tertimpa 

musibah kematian, tentunya membawa manfaat positif 

bagi keluarga yang tertimpa musibah dan bagi masyaraka 

sekitar akan bernilai ibadah. 

3) Majelis ta’lim atau halaqah 

Dalam majelis ta’lim atau pengajian keislaman kita 

belajar menjadi orang yang berusaha mendengarkan. 
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Tidak untuk selalu didengarkan oleh orang lain, juga 

dalam halaqah kita raih ilmu, didoakan para 

malaikat,sebagai tempat mengemangkan kepribadian 

islami, melaksanakan perintah Allah SWT. dan 

menjalakan sunah-sunah Rasulullah. Sasaran utama dari 

halaqah adalah lurusnya akidah, benarnya ibadahnya, 

terpuji akhlaknya, berwawasan luas dan kuat fisiknya.
50

 

Majelis ta’lim atau halaqah tersusun dari dua kata, 

yakni majelis yang berarti tempat dan ta’lim berarti 

pengajaran. Maka secara keseluruhan majelis ta’lim dapat 

diartikan tempat pengajaran atau pengajian bagi orang-

orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran islam.
51

  

Halaqoh adalah bentuk pendidikan yang tidak hanya 

menyentuh perkembangan dimensi intelektual akan tetapi 

menyentuh dimensi emosional dan spiritual peserta didik. 

Merupakan kebiasaan dalam halaqah bahwa siswa yang 

lebih tinngi pengetahuannya yang duduk didekat syekh. 

Siswa yang level pengetahuannya lebih rendah dengan 

sendirinya akan duduk lebih jauh, sementara berjuang 

belajar lebih keras agar dapat mengubah posisinya dalam 

konfigurasi halaqohnya.
52

 

Bentuk dari majelis ta’lim pun bermacam-macam 

antara lain kelompok yasinan, pesantren kilat, mejelis 

kultum, pengajian rutin bulanan, kulsub, khataman dan 

juga tahlil.  

4) Peringatan Hari Besar Islam 

Memperingati hari besar islam dilaksanakan selaras 

dengan datangnya hari besar islam. Dalam pelaksanaanya 

dibentuk kepanitiaan agar masyarakat maupun jamaah 

dapat mengikuti hari besar tersebut. Diatara peringatan 

hari besar islam sebagai berikut: 
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a) Peringatan tahun baru hijriyah 

b) Maulid Nabi Muhammad SAW 

c) Peringatan Isra Mi’raj 

d) Peringatan Nuzulul Qur’an.
53

 

5) Aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan pemantapan 

ajaran agama meliputi syari’at, aqidah dan akhlak. 

Aktivitas tersebut dapat di realisasikan dengan bentuk 

bimbingan pengalaman syari’at dan wawasan aqidah 

serta akhlak meliputi masalah ibadah sholat, zakat, puasa, 

shodaqoh dan infaq dan adap kelayakan berbusana 

muslim muslimat dalam islam. 

6) Aktivitas pembinaan umat yang diarahkan pada 

kemantapan pembinaan kepada umat dan jama’ah agar 

terwujud kebersamaan, kerukunan serta saling gotong 

royong antara satu dengan yang lainnya. Wujud dari 

aktivitas tersebut antara lain silaturahmi, tolong 

menolong dan aktivitas keagamaan yang lainnya.
54

 

B. Remaja  

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait (seperti 

biologi dan ilmu faal) remaja dikenal sebagai suatu tahap 

perkembangan fisik ketika alat-alat kelamin manusia mencapai 

kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin 

khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuk 

yang sempurna. Secara faali, alat-alat kelamin tersebut sudah 

berfungsi secara sempurna pula.
55

 

Lazimnya masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara 

seksual menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang 

secara hukum. Namun, penelitian tentang perubahan perilaku, 

sikap, dan nilai-nilai sepanjang masa remaja tidak hanya 

menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih cepat pada awal 
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masa remaja dari pada tahap akhir masa remaja, tetapi juga 

menunjukkan bahwa perilaku, sikap dan nilai-nilai  pada awal 

masa remaja berbeda dengan pada masa akhir remaja.
56

 

1. Pengertian Remaja  

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja 

yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut 

dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis dan sisoal 

ekonomi. Maka secara lengkap definisi tersebut berbunyi 

sebagai berikut. 

Remaja adalah suatu masa ketika : 

a. Individu berkembang dari ssat pertama kali ia 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai 

saat ia mencapao kematangan seksual; 

b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola 

identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa; 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi 

yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.
57

 

Menurut Zulkifli orang barat menyebut remaja dengan 

istilah “puber”, sedangkan orang Amerika menyebutnya 

“Adolesensi”, keduanya merupakan transisi dari masa anak-

anak menjadi dewasa. Sedangkan di Negara kita ada yang 

menggunakan istilah “akil balig”, “Pubertas” dan yang paling 

banyak menyebutnya “remaja”. Panggilan Adolensi dapat 

diartikan sebagai pemuda yang keadaannya sudah mengalami 

ketenangan. Bila ditinjau dari segi perkembangan biologis, yang 

dimaksud remaja adalah mereka yang berusia 12 sampai 21 

tahun, usia 12 tahun merupakan awal pubertas bagi seorang 

gadis, yang disebut remaja kalau sudah mngalami Menstruasi 

(datang bulan) yang pertama. Sedangkan usia 13 merupakan 

awal pubertas bagi seorang pemuda ketika ia mengalami mimpi, 

yang tanpa disadarinya mengeluarkan sperma, biasanya pada 

gadis perkembangannya lebih menjadi cepat satu tahun 

dibanding dengan seorang pemuda karena gadis lebih dahulu 
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mengalami remaja yang akan berakhir pada sekitar 19 tahun, 

sedangkan pemuda baru mengakhiri masa remajanya pada 

sekitar usia 21 tahun.
58

 

2. Ciri-Ciri Remaja 

Seperti halnya dengan semua periode dalam rentang 

kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang 

membedakannya dengan pariode sebelum dan sesudahnya. 

Masa remaja terbagi dalam dua tingkatan yaitu : pertama masa 

remaja pertama, kira-kira dari umur 13 tahun sampai dengan 

umur 16 tahun dimana pertumbuhan jasmani dan kecerdasan 

berjalan sangat cepat. Dan kedua masa remaja terakhir, kira-kira 

umur 17 tahun sampai dengan 21 tahun, yang merupakan 

pertumbuhan dan pembinaan pribadi dan sosial. Sedangkan 

pemantapan beragama biasanya dicapai pada umur 24 tahun.
59

 

Zakiah Drajat juga berpendapat bahwa masa terakhir 

memiliki cirri-ciri tersendiri yaitu : 

a. Pertumbuhan jasmani cepat selesai 

Ini berarti bahwa mereka telah matang, apabila 

dipandang dari segi jasmani. Artinya segala fungsi 

jasmaniah akan mulai dan telah dapat bekerja. Kekuatan atau 

tenaga jasmani sudah dapat dikatakan sama dengan orang 

dewasa. Dari segi mereka telah mampu berketurunan. 

b. Pertumbuhan kecerdasan hampir selesai 

Mereka telah mampu memahami hal-hal abstrak dari 

pernyataan yang dilihatnya. Sebagai akibat dari kematangan 

dari kecerdasan itu, mereka akan selalu menuntut penjelasan 

yang masuk akal terhadap setiap ketentuan hukum agama 

agar dapat mereka pahami. 

c. Pertumbuhan belum selesai  

Pada umur ini, perhatian dan jenis lain sangat diharapkan. 

Apabila teman-temannya dari jenis lain kurang menaruh 

perhatian, akan merasa sedih, mungkin akan cenderung 
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menyendiri, atau mencoba melakukan hal-hal yang menarik 

perhatian. 

d. Pertumbuhan jiwa sosial masih berjalan 

Pada umur ini masih, sangat terasa betapa pentingnya 

pengakuan sosial bagi remaja, perhatian dan minatnya 

terhadap kepentingan masyarakat sangat besar. Kesusahan 

dan perhatian orang lain dalam masyarakat kita akan 

menyebabkan merasa terpanggil untuk membantu atau 

memikirkannya. 

e. Kejiwaan agama tidak stabil 

Tidak jarang kita melihat remaja pada umur-umur ini 

mengalami goncangan atau ketidak stabilan dalam 

beragama, misalnya mereka kadang-kadang sangat tekun 

menjalankan ibadah, tetapi pada waktu lain mereka enggan 

melaksanakannya, bahkan mungkin menunjukkan sikap 

seolah-olah anti agama.
60

 Elizabeth B. Hurlock selanjutnya 

juga menjelaskan ciri-ciri masa remaja sebagai berikut : 

1) Masa Remaja sebagai Periode yang Penting  

Kendatipun semua periode dalam rentang kehidupan 

adalah penting, namun kadar kepeningannya berneda-

beda. Ada beberapa periode yang lebih penting dari 

beberapa periode lainnya., karena akibatnya yang 

langsung terhadap sikap dan perilaku.  

2) Masa Remaja sebagai Periode Peralihan 

Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah 

dari apa yang telah terjadi sebelumnya, melainkan lebih-

lebih sebuah peralihan dari satu tahap perkembangan 

ketahap berikutnya. 

3) Masa Remaja sebagai Ambang Masa Dewasa 

Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang 

sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan 

stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan 

bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan 

bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. 
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Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada 

perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu 

merokok, minum- minuman keras, menggunkan obat-

obatan terlarang dan terlibat dalam perbuatan seks. 

Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan 

memberikan citra yang mereka inginkan.
61

 

3. Problematika Remaja 

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak 

menjelang dewasa, yang merupakan masa perkembangan 

terakhir bagi pembinaan kepribadian atau masa persiapan untuk 

memasuki umur dewasa, probelamnnya tidak sedikit. Adapun 

problema yang dihadapi oleh remaja di negara yang telah maju 

maupun yang masih berkembang adalah : 

a. Masalah Hari Depan 

Setiap remaja memikirkan hari depannya, ia igin 

mendapat  kepastian, akan jadi apakah ia nanti setelah tamat. 

Pemikiran akan hari depan itu semakin memuncak dirasakan 

oleh mereka yang duduk di bangku universitas atau mereka 

yang berada didalam kampus. Kecemasan akan hari depan 

yang kurang pasti, itu telah menimbulkan berbagai problema 

lain, yang mungkin menambah suramnya masa depan remaja 

itu, misalnya semangat belajar menurun, kemampuan 

berpikir berkurang, rasa tertekan timbul, bahkan mudahnya 

terpengaruh pada hal-hal tidak baik dan tak jarang terjadi 

kegoncangan hebat dalam kepercayaan kepada Tuhan. 

b. Masalah Hubungan dengan Orang Tua 

Sering terjadinya konflik pendapat antara orang tua dan 

anak-anaknya yang telah remaja atau remaja. Kadang-

kadang hubungan yang kurang baik itu timbul, karena 

remaja mengikuti arus dan mode sepeti rambut gondrong, 

pakaian kurang sopan, dan sikap yang kurang sopan 

terhadap orang tua. 

c. Masalah Moral dan Agama 
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Biasanya kemerosotan moral disertai oleh sikap menjauh 

dari agama. Nilai-nilai moral yang tidak didasarkan kepada 

agama akan terus berubah sesuai dengan keadaan, waktu dan 

tempat. Keadaan nilai-nilai yang berubah-ubah itu 

menimbulkan kegoncangan pula, karena menyebaabkan 

orang hidup tanpa pegangan yang pasti. Nilai yang tetap dan 

tidak berubah adalah nilai-nili agama, karena nilai agama itu 

absolut dan berlaku sepanjang zaman. Oleh karena itu orang 

yang kuat akan keyakinan beragamalah yang mampu 

mempertahankan nilai agama yang absolut itu dalam 

kehidupan sehari-hari.
62

   

Zakiah Drajat dalam bukunya menyatakan beberapa masalah 

yang dihadapi remaja sebagai berikut : 

1) Pertumbuhan Jasmani yang Cepat 

Dalam usia remaja ini remaja mengalami kesukaran, 

karena perubahan jasmani yang sangat mencolok dan tidak 

berjalan seimbang sehingga menimbulkan masalah yang bisa 

berdampak positif maupun negatif. 

2) Pertumbuhan Emosi 

Pada masa remaja pertama kegoncangan emosi ini 

disebabkan oleh tidak mampu dan mengertinya akan 

perubahan cepat yang sedang di laluinya, disamping itu 

adanya kurang pengertian dari orang tua dan masyarakat 

sekitar.  

3) Pertumbuhan Mental 

Pada masa ini remaja mulai mengerti hal-hal yang bersifat 

abstrak, sehingga remaja tersebut akan mengolah hal-hal 

yang kurang masuk diakalnya dan kadang kala 

menyebabkan mereka menolak apa yang dulu diterimanya.
63

 

4. Perkembangan Agama pada Remaja 

Masa remaja adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa, 

masa berada dalam peralihan atau diatas jembata goyang, yang 

menghubungkan masa kanak-anak yang penuh kebergantungan, 
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dengan masa dewasamyang matang dan berdiri sendiri. Apabila 

seorang remaja telah merasa dapat bertaanggung jawab untuk 

dirinya sendiri, mampu mempertanggung jawabkan setiap 

tindakannya dan dapat menerima filsafah hidup yang terdapat 

dalam masyarakat dimana ia hidup, maka waktu itu telah dapat 

dikatakan dewasa. 

a. Pertumbuhan Mental Remaja 

Pertumbuhan pengertian tentang ide-ide agama sejalan 

dengan pertumbuhan kecerdasan. Pengertian tetang hal-hal 

yang abstrak seperti pengertian tentang akhirat, surga, 

neraka dan lain-lain. Baru dapat diterima oleh anak-anak 

apabila pertumbuhan kecerdasannya telah 

memungkinkannya untuk itu. 

Alfred Binet yang terkenal dengan “Tes Binet/Simon” 

yang pertama kali memperkenalkan Intelligence Quotient 

(IQ) berpendapat bahwa kemampuan untuk mengerti 

masalah-masalah yang abstrak, tidak sempurna 

perkembangannya sebelum mencapai usia 12 tahun. Dan 

kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari 

fakta-fakta yang ada, baru tampak pada umur 14 tahun. 

Sebab itulah maka umur 14 tahun anak telah dapat menolak 

saran-saran yang tidak dapat dimengertinya dan mereka 

sudah dapat mengkritik pendapat-pendapat tertentu yang 

berlawanan dengan kesimpulan yang telah diambilnya.
64

 

Setelah perkembangan mental remaja telah sampai 

kepada mampu menerima atau menolak ide-ide atau 

pengertian-pengertian abstrak, maka pandangannya terhadap 

alam dengan segala isi dan peristiwanya berubah, dari yang 

mau menerima tanpa pengertian menjadi menerima dengan 

penganalisaan.  

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian remaja akan 

pokok-pokok keyakinan dalam agama dapat dipengaruhi 

oleh perkembangan pikirannya pada umur remaja. Dan 

gambaran remaja tentang Tuhan merupakan bagian dari 
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gambarannya terhadap ala mini. Atau dengan kata lain, 

bahwa agama remaja adalah hasil interaksi antara ia dengan 

lingkungannya.  

b. Kedudukan Remaja dalam Masyarakat 

Dalam menjalankan aktivitas-aktivitas agama, beribadan 

dan sebagainya biasanya remaja sangat dipengaruhi oleh 

teman-temannya. Misalnya remaja yang ikut dalam 

kelompok yang tidak sembahyang, atau tidak peduli ajaran 

agama, akan mau mengorbankan sebagian dari 

keyakinannya, demi untuk mengikuti kebiasaan teman 

sebayanya.  

Disamping pandangan dari teman sebayanya, remaja juga 

sangat memperhatikan statusnya dalam masyarakat. 

Konsepsi dan pandangan orang dewasa juga ikut menjadi 

unsur dalam perasaan, apakah ia merasa aman atau tidak 

dalam masyarakat itu. Hal tersebut secara tidak langsung 

akan mempengaruhi aktivitasnya dalam agama. Remaja 

seringkali  menarik diri dari masyarakat, acuh tak acuh 

terhadap aktivitas agama, bahkan terkadang terdapat 

tindakan atau mereka menentang adat kebiasaan dan nilai-

nilai yang dianut oleh orang-orang dewasa. Hal itu biasa 

disebabkan oleh mereka yang tidak mempunyai kedudukan 

yang jelas dalam masyarakat. Kadang mereka dipsndang 

seperti anak-anak, pendapat dan keinginan mereka kurang 

didengar terutama dalam aktivitas keagamaan, seringkali 

mereka dipandang masih belum matang saja. Dilain pihak 

masyarakat memandang mereka telah dewasa, mereka 

diharapkan tindakan dan kelakuan dan karena tubuhnya yang 

telah cukup matang, seperti orang dewasa.
65

 

Maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan remaja 

untuk ikut aktif dalam aktivitas-aktivitas keagamaan 

sebenarnya ada dan dapat dipupuk, asalkan lembaga 

keagamaan itu dapat mengikutsertakan remaja-remaja dan 

memberi kedudukan yang pasti kepada mereka dan 
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memberikan dorongan dan kebutuhan sosial agar dapat aktif 

dalam dalam aktivitas keagamaan dalam masyarakat.  

c. Perkembangan Perasaan 

Pada masa remaja berbagai perasaan berkembang. Pada 

masa ini perasaan sosial, etis, estetis, mendorong remaja 

untuk menghayati peri-hidupan yang terbiasa dalam 

lingkungan kehidupan agamis, dan cenderung mendorong 

dirinya untuk hidup lebih dekat kearah hidup agamis. 

Namun sebaliknya, bagi remaja yang kurang mendapat 

pendidikan dan siraman ajaran agama akn lebih mudah 

didominasi dorongan seksual. Pada saat itu remaja banyak 

didorong oleh perasaan ingin tahu dan perasaan super, 

mereka lebih mudah terperosok kearah tindakan seksual 

yang negatif. 

d. Perkembangan Moral 

Pada masa remaja aspek moral mengalami 

perkembangan. Perkembangan itu bertitik tolak dari rasa 

berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Moral pada 

remaja memiliki beberapa tipe, antara lain : 

1) Self directive, taat akan agama atau moral berdasarkan 

pertimbangan pribadi. 

2) Adaptive, mengikuti situasi lingkungan tanpa 

mengadakan kritik. 

3) Submissive, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran 

moral dan agama. 

4) Unadjusted, belum meyakini kebenaran agama dan 

moral. 

5) Deviant, menolak dasar dan hukum dan hukum 

keagamaan dan moral masyarakat.
66

 

5.  Perilaku Menyimpang Remaja   

a. Pengertian Perilaku Menyimpang Remaja 

Pada umumnya orang tua mengharapkan anak-anaknya 

untuk tumbuh menjadi seseorang yang memiliki moralitas 

yang kuat dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam hal 
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ini hadis menyatakan pentingnya bantuan orang tua dalam 

penanaman moral. 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Rasululloh Saw. 

bersabda: “Bantulah anak-anakmu untuk bisa berbuat 

kebaikan, tidak menyusahkan, dan berlaku adillah dalam 

memberikan sesuatu kepada mereka. Kalau mau, orang 

dapat membuat anaknya selalu berbakti kepadanya.” (HR. 

Ath-Thabarani dalam Al-Ausath). 

Setiap perilaku sosial pasti akan selalu ada dampak baik 

itu dampak positif dan dampak negatif. Sudah dijelaskan 

bahwa remaja merupakan fase penuh dengan perubahan 

dalam sikap maupun tindakan. Dimana tindakan tersebut 

mencakup tindakan yang diinginkan masyarakat dan 

tindakan yang tidak diinginkan masyarakat. Tindakan yang 

tidak diinginkan masyarakat dapat katakana perilaku 

menyimpang remaja. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan perilaku penyimpangan remaja seperti yang 

dikemukakan para ahli. 

Menurut Kartini Kartoto kejahatan yang dilakukan oleh 

anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari 

kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang 

terjadi didalamnya, kejahatan anak remaja ini disebut 

sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. 

Penyakit masyarakat atau penyakit sosial adalah segala 

tingakah laku yang tidak sesuai, melanggar norma-norma 

umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa di 

integrasikan dalam norma tingkah laku umum.
67

 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku 

menyimpang pada remaja merupakan tindakan yang 

disebabkan kondisi masyarakat yang kurang baik bahkan 

bisa diakatakan buruk dan tanpa adanya kepedulian 

masyarakat atas tindakan remaja tersebut yang telah 

melanggar nilai agama, moralitas, norma serta aturan yang 

berlaku di masyarakat. 
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Sedangkan menurut Zakiah Drajat berpendapat bahwa 

kenakalan remaja itu bila ditijau dari segi ilmu jiwa (dalam 

hal ini kesehatan mental), maka kelakuan-kelakuan atau 

tindakan-tindakan yang mengganggu ketenangan dan 

kepentingan rang lain yang dianggap sebagai kenakalan atau 

perbuatan dosa oleh ajaran agama, dipandang oleh ahli jiwa 

sebagai menifestasi dari gangguan jiwa atau akibat tekanan-

tekanan batin yang tidak dapat diungkapkan dengan wajar.
68 

b. Kenakalan Remaja 

Seperti sudah diuraikan diatas, kenakalan remaja yang 

dimaksud disini adalah perilaku yang menyimpang dari 

kebiasaan atau melanggar hukum. Jensen (1985) membagi 

kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu : 

1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang 

lain: perkelahian, pemerkosaan, pencopetan, 

perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 

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, penyalahgunaan obat. Di 

Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan 

seks sebelum menikah. 

4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari 

status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, 

mengingkari 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 arti yang 

sesungguhnyakarena yang dilanggar adalah status-status 

dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder 

(sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara 

terinci. Akan tetapi, kalau kelak remaja ini dewasa, 

pelanggaran status ini dapat dilakukan terhadap 

atasannya dikantor atau petugas hukum di dalam 
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masyarakat. Karena itulah pelanggaran status ini oleh 

Jensen digolongkan juga sebagai kenakalan dan bukan 

sekadar perilaku menyimpang.
69

 

Untuk Indonesia, khususnya dalam masyarakat yang jauh 

dari jangkauan lembaga-lembaga hukum atau di mana 

hukum formal negara kurang kuat pengaruhnya ketimbang 

norma-norma masyarakat yang lain, definisi kenakalan 

menurut asas pelanggaran hukum ini memang bisa 

menimbulkan kesulitan.  

Dengan adanya undang-undang wajib belajar untuk anak-

anak di atas usia 7 tahun dan tidak bersekolah dapat 

dinyatakan nakal karena melanggar undang-undang. Namun, 

dibanyak bagian dari negara ini banyak sekali anak yang 

tidak sekolah karena kondisinya memang tidak 

memungkinkan atau masyarakatnya memang tidak 

mementingkan sekolah untuk anak-anaknya. Atau dalam hal 

lain mungkin seorang anak dapat diangap nakal karena 

melanggar undang-undang tentang lingkungan hidup karena 

mereka membantu orang tua mereka menggali pasir sungai 

yang menyebabkan erosi. Dalam hal-hal seperti ini, untuk 

menilai atau mendiagnosa kenakalan anak atau remaja 

hendaknya diperhatikan faktor kesengajaan dan kesadaran 

anak itu. Selama anak atau remaja itu tidak tahu, tidak sadar 

dan tidak sengaja melanggar hukum dan tidak tahu pula akan 

konsekuensinya, maka ia tidak dapat digolongkan sebagai 

nakal.
70

 

C. Aktivitas Keagamaan Remaja  

Aktivitas keagamaan remaja dapat diartikan sebagai kegiatan  

yang difokuskan terhadap pembangunan pribadi-pribadi remaja 

yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dengan menjadikan Al-

Qur’an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup yang akan 

diekspresikan melalui bentuk usaha sadar dalam mewujudkan atau 

mengaplikasikan iman kedalam suatu bentuk perilaku keagamaan 
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dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya aktivitas keagamaan 

remaja erat kaitannya dengan dengan kesejahteraan masjid (tempat 

ibadah). Oleh sebab itu fungsi masjid pada dasarnya realisasinya 

terletak pada berjalannya aktivitas keagamaan masjid. Karena 

aktivitas keagamaan dimasjid merupakan perwujudan dari fungsi 

masjid. Dengan kata lain fungsi masjid diaktualisasikan dengan 

aktivitas operasional yang sejalan dengan program 

pengebangunan.
71

 

Remaja Masjid adalah organisasi yang menghimpun remaja 

muslim yang aktif dan beribadah shalat berjamaah di masjid. 

Karena keterikatannya dengan masjid, maka peran utamanya tidak 

lain adalah memakmurkan masjid. Ini berarti, kegiatan yang 

berorientasi pada Masjid selalu menjadi program utama. Sejalan 

dengan hal tersebut fungsi aktivitas keagamaan remaja dimasjid 

dalam memperkokoh ekonomi umat, meningkatkan semangat 

ibadah dan semarak kehidupan beragama yang mengarah pada 

meningkatnya kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani maupun 

rohani sebagai sarana meningkatakan taraf hidup umat islam. 

Remaja masjid merumuskan program jangka pendek serta 

menengah untuk diterjemahkan dari strategi induk yang berjangka 

panjang. Berbagai aktivitas keagamaan remaja rutin masjid secara 

umum, yaitu : shalat wajib berjamaah lima waktu, puasa sunah, 

shalat jumat setiap hari jumat, kultum atau ceramah singkat, 

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), marhabanan, bersih-bersih 

masjid atau gotong royong. Berbagai kegiatan tahunan masjid 

secara umum antara lain : shalat tarawih berjamaah, buka puasa 

bersama, menerima dan menyalurkan zakat, shalat idul fitri, 

menerima dan menyalurkan hewan kurban, shalat idul adha, 

peringatan nuzulul Qur’an.
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D. Pandemi Covid-19 

1. Pengertian Pandemi 

Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merupakan wabah yang menjangkit secara serempak dan di 

mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Dari 

pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pandemi 

merupakan suatu wabah penyakit yang penyebarannya meliputi 

wilayah yang luas di permukaan bumi secara global. 

2. Covid-19 

Corona virus desease 19 yang disingkat dengan Covid-19 

adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada 

manusia dan hewan. Virus ini ditemukan pada 31 Desember 

2019 di Wuhan, China. WHO (World Health Organization) 

member nama Covid-19 dengan nama Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus -2 (SARS-CoV-2). Selanjutnya, WHO 

menyebut penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini dengan 

nama Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
73

 Covid-19 

merupakan penyakit yang tergolong baru dan telah menjadi 

pandemi. Penyakit ini perlu diwaspadai karena penyebarannya 

relatif cepat karena menyerang sistem pernapasan manusia.  

Adapun gejala awal dari penyakit yang disebabkan  Corona 

Virus adalah demam (suhu tubuh di atas 38 derajat celcius, 

batuk kering, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, 

letih, dan lesu). Ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi 

pada virus ini, yaitu: diare, sakit kepala, konjungtivitis, 

hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam 

di kulit. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) 6% 

penderita menglami gejala kritis seperti gangguan pada paru-

paru, septic shock hingga beresiko kematian. 

3. Pencegahan Covid-19 

Wabah yang terjadi saat ini jika kita merujuk pada sejarah 

Rasululloh merupakan wabah yang sudah terjadi dengan 

kondisi yang hampir sama, sehingga penangannya pun tidak 

jauh berbeda. Sehingga untuk menangani wabah tersebut yakni 
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dengan menerapkan karantina yang dapat dilakukan secara 

mandiri oleh penderita. Pada saat itu Rasul memerintahkan 

untuk tidak mendekati para penderita kusta. Sehingga dengan 

metode tersebut dapat mencegah wabah penyakit menjalar ke 

wilayah lain. Langkah selanjutnya Rasulullah memperingatkan 

umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang terkena wabah. 

Sebaliknya, jika sedang berada diwilayah yang sedang 

terdampak wabah maka mereka dilarang untuk keluar. Selama 

karantina berlangsung penderita diperiksa secara ketat lalu 

dilakukan langkah pengobatan.  

Pada masa pandemi saat ini pemerintah sebagai pemegang 

kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk kemaslahatan 

rakyat dan Negara. Dintara jalan yang ditempuh dalam upaya 

pencegahan penyebaran wabah diantaranya: Pertama, 

pemberlakuan aturan yang ketat dengan tujuan terlindunginya 

rakyat dari penyebaran wabah yang berdampak kematian. Hal 

tersebut dianjurkan Rasulullah SAW. agar tidak kontak 

langsung dengan penderita penyakit sebagaimana diriwayatkan 

dalam hadist yang artinya: “Diberitahukan oleh Abdurrahman 

ibn Auf bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Apabila kalian 

mendengar di suatu tempat (ada wabah) maka janganlah kalian 

masuk, dan apabila kalian berada di tempat (wabah) tersebut 

janganlah kalian keluar.” (H.R Muslim) 

Kedua: pembatasan dalam melaksnakan aktivitas 

keagamaan, kegiatan sosial masyrakat, kegiatan ekonomi 

maupun pendidikan. Hal tersebut selaras dengan sabda 

Rasulullah SAW. yang artinya “Dari Aisyah r.a, dari Rasulullah 

SAW. bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh 

membayakan orang lain.”
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