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ABSTRAK

PENGARUH PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA TERHADAP 
PERKEMBANGAN MENTAL KEAGAMAAN REMAJA DI 

LINGKUNGAN X (SEPULUH) KELURAHAN YUKUM JAYA 
KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN

LAMPUNG TENGAH

Oleh
ANGGI ASMITA

Pendidikan Islam merupakan wahana yang diharapkan mampu mengatasi 
kemerosotan akhlak generasi muda, sebagai dampak dari lahirnya globalisasi 
kebudayaan, karena kemersotan akhlak manusia hanya dapat diatasi dengan 
adanya penanaman iman dan takwa sebagai landasan akhlak manusia melalui 
proses pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah 
pengaruh antara pendidikan islam dalam keluarga terhadap perkembangan mental 
keagamaan remaja di lingkungan X kelurahan Yukum Jaya kecamatan Terbanggi 
Besar

Keberhasilan pendidikan Islam dalam keluarga ada kaitannya dengan 
perkembangan mental keagamaan remaja, dan dapat terbukti apabila terdapat 
pengaruh yang bernilai positif bagi remaja, yakni remaja telah mampu 
menunjukkan sikap dan tingkah laku beragama dengan baik sesuai dengan ajaran 
Islam. Pendidikan Islam yang diterapkan dengan cara yang baik maka akan 
memberikan pengaruh yang baik pula, sebaliknnya apabila pendidikan Islam 
diterapkan dengan cara yang tidak baik, maka akan berpengaruh yang tidak baik 
pula.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi dan metode 
yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
remaja lingkungan X yang berjumlah 239 remaja, sedangkan sample dalam 
penelitian ini menggunakan random sampling yaitu 30 remaja. Teknik 
pengumpulan data kuesioner uji instrument yang digunakan adalah uji validitas 
dan uji reabilitas. Analisis data yang digunakan adalah korelasi atau hipotesis. 

Berdasarkan analisis data diperoleh pengujian hipotesis pada analisis data 
didapat H0 ditolak dan H1 diterima. Yang diketahui bahwa nilai Sig.(2-tailed) 
adalah 0.001 sedangkan nilai correlation coefficient diperoleh nilai sebesar 0.967 
sehingga menunjukan korelasi pendidikan Islam dalam keluarga terhadap 
perkembangan mental keagamaan remaja adalah korelasi yang cukup kuat. 
Demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga memiliki 
pengaruh terhadap perkembangan mental keagamaan remaja.

Kata kunci: Pendidikan Islam dalam keluarga, Perkembangan Mental 
Keagamaan Remaja
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MOTTO

            

       

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh 
adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta 
lebih baik untuk menjadi harapan”.(Al-Kahfi : 46)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya ( Banndung: Diponegoro, 2011) h

238
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam sebuah karya ilmiah perlu mendapatkan penjelasan secara 

terperinci, agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Adapun judul dalam skripsi ini 

adalah “PENGARUH PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA 

TERHADAP PERKEMBANGAN MENTAL KEAGAMAAN REMAJA DI 

LINGKUNGAN X (SEPULUH) KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN 

TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ” dan penjelasan 

judulnya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.”1

2. Pendidikan Islam adalah “bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada 

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam”.2

3. Keluarga adalah “suatu sistem kehidupan masyarakat terkecil yang dibatasi 

oleh adanya keturunan (nasab) atau disebut juga ummah akibat oleh adanya 

kesamaan agama.”3

                                                          
1 Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h 849
2Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, Cet. 4, 2001), h 32
3Ramayulis, dkk., Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, (Kalam Mulia, Cet. 4, 2001), h 2
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Jadi pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga yang dimaksud dalam 

judul ini ialah pengaruh yang dihasilkan oleh adanya penanaman nilai-nilai 

ajaran Islam oleh orang tua pada remaja dalam rumah tangga (keluarga).

4. Perkembangan adalah “perubahan-perubahan psiko-fisik sebagai hasil dari 

proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh 

faktor lingkungan dan proses belajar dalam rentang waktu tertentu, menuju 

kedewasaan.”

5. Mental keagamaan adalah “menyinggung masalah pikiran, akal, ingatan atau 

proses berasosiasi dengan pikiran, akal, ingatan yang berhubungan dengan 

agama.”4

6. Remaja adalah “umur yang menjembatani antara umur anak-anak dan umur 

dewasa.”

Jadi perkembangan mental keagamaan remaja yang dimaksud dalam 

judul skripsi ini ialah perubahan sebagai hasil dari proses pematangan 

kebulatan unsur-unsur jiwa yang akan menentukan tingkah laku beragama 

seseorang.

7. Lingkungan adalah “Bagian wilayah di kelurahan yang merupakan lingkungan 

kerja pelaksanaan pemerintahan desa.”5Sedangkan sepuluh adalah nama 

lingkungan yang terletak di kelurahan yukum jaya.

                                                          
4J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, Cet. 6, 2000), h 296
5Depdikbud R.I., Op. Cit h 675
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Berdasarkan penjelasan diatas secara keseluruhan, maka dapat diketahui 

bahwa fokus dari judul skripsi ini yaitu adakah pengaruh yang dihasilkan oleh adanya 

penerapan pendidikan Islam oleh orang tua dalam keluarga pada remaja di 

Lingkungan Sepuluh melalui penanaman nilai-nilai islam, terhadap perkembangan 

mental keagamaan remaja yang akan menentukan tingkah laku beragama remaja 

tersebut, serta mencari alternatif pemecahannya sehingga dengan demikian akan 

didapatkan teori-teori yang bersifat inovatif dan aplikatif yang dapat direalisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih judul penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga terhadap perkembangan mental 

keagamaan remaja, merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk 

generasi muda yang mampu membangun bangsa ke arah yang lebih baik. 

Akan tetapi hal ini kurang mendapat perhatian dikalangan orang tua. Oleh 

karena itu, masalah ini perlu dikaji lebih mendalam agar masyarakat 

khususnya para orang tua, dapat memahami dan lebih menyadari akan 

pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga terhadap perkembangan mental 

keagamaan remaja.

2. Adanya para remaja di Lingkungan Sepuluh Kelurahan Yukum Jaya Lampung 

Tengah yang memiliki kecenderungan kesadaran beragama yang kurang. Hal 

ini dapat dilihat dari sikap acuh dalam pelaksanaan ibadah contohnya shalat, 

puasa, serta akhlak remaja tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran islam.



4

3. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan dalam lingkungan 

keluarga. Artinya, orang tua mempunyai amanah untuk memberikan 

pendidikan yang terbaik kepada anaknya agar anak tersebut mampu menjalani 

kehidupannya dengan sempurna.

C. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam merupakan upaya yang diharapkan mampu mengatasi 

kemerosotan akhlak generasi muda diantaranya para remaja, sebagai dampak dari 

lahirnya globalisasi kebudayaan, karena kemerosotan akhlak manusia hanya dapat 

diatasi dengan adanya penanaman iman dan taqwa sebagai landasan akhlak manusia 

melalui proses Pendidikan Islam.

Remaja dikatakan sebagai umur yang menjembatani antara umur anak-anak 

(juvenile) dan umur dewasa (young adult) dimana dalam perkembangannya terdapat 

masa transisi yang kritis. “masa remaja itu lebih kurang antara 13-21 tahun.”6

Mustafa fahmi mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Kesehatan Jiwa 

Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, bahwa : “Remaja dalam pandangan ahli 

jiwa modern adalah satu masa pertumbuhan yang wajar. Remaja tidak akan 

mengalami kegoncangan pertumbuhan, selama pertumbuhan tersebut berjalan dalam 

aliran yang wajar sesuai dengan sikap emosi dan sosial remaja.”7

                                                          
6Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta:CV. Haji Masagung, Cet.8, 1994), h 101
7Zakiah Daradjat, Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat, (Jakarta : 

Bulan Bintang, Cet.1, 1997), h 104
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“Masa remaja merupakan suatu masa dimana seorang anak muda dapat 

mempersiapkan diri untuk mencukupi diri dan mandiri sambil masih memperoleh 

dukungan penjagaan dan petunjuk dari keluarga.”8 Anak remaja pada dasarnya sudah 

dapat membawa dirinya untuk berpikir mengenai masa depan yang dia konsepkan 

dan membawa dirinya menuju kearah konsep yang ada dalam pemikiran tersebut. 

Sehingga timbul beragam ketertarikan mengenai banyak hal dalam diri remaja, yang 

akan berpengaruh oleh keadaan hidupnya yang dibawa oleh lingkungan dimana 

remaja tersebut menjalani hidup dan mengadakan aktifitasnya.

Banyaknya perubahan yang dialami oleh manusia ketika mereka menginjak 

usia remaja ikut berperan pada perkembangan mental keagamaan remaja, yakni 

pemikiran, sikap dan perasaan remaja dalam menentukan tingkah laku beragama-nya. 

Untuk itu, kontribusi pendidikan islam dalam keluarga sebagai pemberi nilai spiritual 

terhadap upaya pembentukan mental keagamaan remaja sehingga memiliki pola pikir 

dan sikap yang baik eksistensinya. Selama ini banyak orang tua yang mempercayakan 

100%  pendidkan islam bagi anaknya ke sekolah, hal ini terjadi karena mereka 

beranggapan bahwa disekolah terdapat pendidikan agama Islam terdapat pula guru 

agama Islam yang mampu menerapkan ajaran-ajaran islam pada diri anak mereka 

secara benar dan maksimal. “Inti agama ialah iman. Inti keberagamaan adalah 

keberimanan.”9 Keberimanan itu tidak dapat diajarkan hanya disekolah saja. 

Pengetahuan mengenai iman, keimanan, dan keberimanan pada dasarnya telah 

                                                          
8Ahmad Qodri A. Azizy, Islam Dan Permasalahan Sosial : Mencari jalan keluar,

(Yogyakarta : LKIS, Cet. 1, 2000) , h 68
9Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Dalam Keluarga, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

Cet. 4, 2002), h 4
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diterapkan disekolah, namun pengajaran tersebut sebagian besar hanya bersifat 

kognitif saja atau sebatas penyampaian pengetahuan semata. Sedangkan 

“keberimanan ialah sesuatu yang berada didalam hati (al-qalb).”10

Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa:

Pendidikan agama bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan 
melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah. Akan tetapi pendidikan 
agama jauh lebih luas daripada itu, ia pertama-tama bertujuan untuk membentuk 
kepribadian anak, sesuai dengan ajaran agama. Pembinaan sikap, mental dan akhlak, 
jauh lebih penting daripada menghafal dhalil-dhalil dan hukum-hukum agama, yang 
tidak diterapkan dan dihayati dalam hidup.11

Keluarga sebagai unit sosial terkecil merupakan kesatuan hidup bersama yang 

pertama dikenal oleh seorang anak. Keluarga disebut sebagai “primary community”, 

yaitu sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama.12

Keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan pertama karena dalam 

keluraga seorang anak untuk pertama kalinya menerima bimbingan, arahan dan 

pendidikan dari kedua orang tuanya serta orang dewasa lainnya yang berada didalam 

lingkungan keluarga itu sendiri yang dijadikan sebagai pondasi primer bagi 

perkembangan seluruh aspek dalam diri remaja sehingga mampu menjadikan remaja 

tersebut lahir sebagai manusia yang memiliki kepribadian muslim dengan mental 

keagamaan yang sehat. Dan keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang 

utama karena setiap manusia pada umumnya menghabiskan perjalanan waktu dalam 

hidupnya dengan beraktifitas dalam keluarga.

                                                          
10Ibid, h 5
11Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 17, 2005), h 124
12Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1999), h 14
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Islam sangat menganjurkan setiap muslim untuk menerapkan pendidikan 

Islam dalam keluarga mereka, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an yang 

berbunyi: 

                   

              

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.”(Qs.At-Tahrim:6)13

Ayat tersebut memberikan petunjuk bagi paraorang tua untuk senantiasa 

membentengi diri dan keluarga dari azab neraka, dengan cara menanamkan ajaran-

ajaran Islam daam keluarga mereka.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk 

menanamkan pendidikan Islam dalam keluarga ialah :

1. Mempelajari ilmu agama, kemudian secara istiqomah melaksanakannya 

dengan teratur di tengah-tengah kehidupan rumah tangga.

2. Menasehati, mendidik dan memberi contoh teladan untuk tidak melakukan 

kemaksiatan.

3. Bertingkah laku sesuai ajaran Islam baik mengenai perintah maupun larangan-

Nya.

                                                          
13Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan , h.560
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Sejak dilahirkan remaja telah membawa fitrah beragama. Namun, fitrah ini 

baru dapat berfungsi setelah melalui proses bimbingan dan latihan terutama dari 

orang tua. Menurut Jalaluddin, “Potensi bawaan (agama) dalam diri 

remajamemerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang 

mantap lebih-lebih pada usia dini.14

Tanda–tanda keagamaan pada diri remaja tumbuh terjalin secara integral 

dengan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan pada diri remaja. Pengalaman yang 

diterima oleh remaja dari lingkungan akan membentuk rasa keagamaan pada diri 

remaja. Remaja telah sampai pada perkembangan mental untuk mampu menerima 

atau menolak ide-ide tentang kehidupan yang dialaminya. Remaja mulai menerima 

segala sesuatu dengan penganalisaan melalui kecerdasan yang dimilikinya. Namun, 

perkembangan mental seperti ini sangat berpengaruh terhadap sikap 

keberagamaannya. Pemahaman keliru dalam pemikiran remaja dimasa perkembangan 

mentalanya berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam mampu membawa remaja tersebut 

pada sikap mengingkari wujud Tuhan dan bertindak menyimpang dari ajaran Islam. 

Dengan dilaksanakanya pembinaan mental agama dalam kehidupan remaja, orang tua 

diharapkan mampu menumbuh suburkan keyakinan agama yang benar pada diri 

remaja melalui Pendidikan Islam.

Berdasarkan pemaparan teori diatas, maka selanjutnya peneliti akan meninjau 

mengenai pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga di Lingkungan X (Sepuluh) 

Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 

                                                          
14Abdurachman Mas’ud, dkk, Pradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

Cet. 1, 2001), h 220
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terhadap perkembangan mental keagamaan remaja. Penelitian ini dipandang sangat 

penting bagi peneliti, karena dalam kenyataan sehari-hari sering dijumpai keluarga 

muslim yang kurang memperhatikan secara optimal penerapan Pendidikan Islam 

dalam rumah tangga mereka sebagai penunjang perkembangan mental keagamaan 

remaja, sehingga pada akhirnya banyak sekali remaja yang tumbuh dan berkembang 

dalam kerusakan, serta sangat rentan dengan tindakan kriminal yang dilarang oleh 

ajaran Islam dikarenakan kurangnya fondasi keimanan dalam diri mereka sebagai 

penunjang perkembangan mental keagamaan remaja, sehingga pada akhirnya banyak 

sekali remaja yang tumbuh dan berkembang dalam kerusakan, serta sangat rentan 

dengan tindakan kriminal yang dilarang oleh ajaran Islam dikarenakan kurangnya 

fondasi keimanan dalam diri mereka. 

Tabel 1
Jumlah Remaja Muslim

Di Lingkungan X Kelurahan Yukum Jaya Lampung TengahTahun 2017

No RT
Remaja Jumlah 

RemajaLaki-laki Perempuan
1 51 21 17 38
2 52 17 13 30
3 53 11 17 28
4 54 19 15 34
5 55 15 16 31
6 56 14 8 22
7 57 29 27 56

Jumlah 126 113 239
Sumber: Dokumentasi Lingkungan Sepuluh Tahun 2017

Beragamnya kebiasaan-kebiasaan perilaku remaja yang menyimpang dari 

norma-norma agama telah menggambarkan betapa kurangnya perhatian orang 

tuaselaku pendidik dalam membentuk mental keagamaan remaja.
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Dasar dan konsep diatas yang melatar belakangi penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang Pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga terhadap 

perkembangan mental keagamaan remaja di Lingkungan X (sepuluh) Kelurahan 

Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kebupaten Lampung Tengah.

D. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dengan mempertimbangkan efektifitas dan 

efisien maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran orang tua dan remaja terhadap pendidikan Islam

2. Sikap acuh remaja terhadap pelaksanaan Ibadah

3. Kurangnya mental keberagamaan remaja dan orang tua di lingkungan sepuluh 

kelurahan yukum jaya

E. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar permasalahannya yang 

dikaji lebih terarah maka diperlukan pembatasan maslah sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam, yang dibatasi pada kurangnya kesadaran orang tua dan 

remaja terhadap sikap acuh penanaman norma-norma Ibadah.

2. Mental keberagamaan, yang dibatasi pada sikap prilaku, moral dan kesadaran 

akan pelaksanaan ibadah di lingkungan X RT 51-57.

F. Rumusan Masalah
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: “Adakah Pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga terhadap 

perkembangan mental keagamaan remaja?”

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun tujuan 

penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan Islam dalam keluarga terhadap perkembangan mental keagamaan remaja.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi positif bagi orang tua, mengenai bentuk dan 

penerapan serta pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga dalam upaya 

menciptakan generasi muda yang memiliki mental keagamaan Islami.

2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan kerjasama antara 

pemerintah dengan orang tua dalam membina mental keagamaan remaja.

3. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi remaja untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas diri dalam bidang keagamaan.

4. Sebagai media dalam mengembangkan pengetahuan penulis melalui 

pembahasan ilmiah khususnya dalam bidang penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Islam Dalam Keluarga

1. Pengertian Pendidikan Islam

Menurut Ahmad D. Marimba Pendidikan islam ialah Bimbingan jasmani 

dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Selanjutnya menurut Zakiah Dradjat Pendidikan Islam adalah 

pembentukan kepribadian ; Pendidikan Islam ini lebih banyak ditujukan kepada 

perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan sesuai dengan 

petunjuk ajaran Islam ; karena itu pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis 

tetapi juga bersifat praktis atau pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan 

iman dan pendidikan amal.

Sedangakan menurut M. Arifin pendidikan Islam adalah Usaha orang 

dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing 

pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah 

titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan.1

Berdasarkan uraian ketiga pendapat diatas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah usaha secara sadar yang 

dilakukan oleh orang dewasa muslim yang bertaqwa, untuk mengarahkan dan 

memberikan bimbingan pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani 

                                                          
1Arifin, M., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet. 2, 2006), h 32
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anak didik dengan cara mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam baik yang 

bersifat teoritis dan praktis, sehingga terbentuk anak didik yang memiliki mentala 

keagamaan, dan kepribadian muslim, yakni kepribadian yang senantiasa 

menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan 

sehari-hari.

Manusia melakasanakan ibadah atas syariat Allah yang diberikan sebagai 

bekal melalui Islam, yang direalisasikan dengan bantuan pengamalan, 

pengembangan dan pembinaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan 

Islam. Tampaknya tidak ada perealisasian syariat Islam kecuali melalui 

penempatan diri, generasi muda dan masyarakat dengan landasan iman dan 

tunduk kepada Allah. Untuk itu, pendidikan Islam merupakan amanat yang harus 

dikenalkan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya, terutama dari orang tua 

kepada anak-anaknya. Pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku 

dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah. Artinya, manusia 

tidak merasa keberatan atas ketetapan Allah SWT dan rasul-Nya sebagaimana 

yang digambarkan Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

       

          

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka
perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka
sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka
menerima dengan sepenuhnya.”(Q.S. An-Nissa : 65)2

                                                          
2 Departemen Agama, Op. Cit , h. 89
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Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pendidikan Islam sangat penting 

dalam menjadikan manusia dewasa yang mukmin, dengan cara mengembangkan 

potensi yang terutama dari dalam diri manusia itu sendiri, yakni yang terletak 

pada keimanan, akhlak (moralitas), pengalaman hidup dan ilmu pengetahuannya.

2. Landasan Dasar pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus 

memiliki landasan yang akan dijadikan dasar pedoman untuk mengarahkan ke 

mana tujuan dan kegiatan akan dilaksanakan. Landasan dasar pendidikan Islam 

yang dikemukakan oleh Abdur Rahman Abdullah. Dalam bukunya Aktualisasi 

Konsep Dasar Pendidikan Islam ialah :

a. Al-Qur’an
b. As-Sunnah
c. Pemikiran Islam
d. Sejarah Islam
e. Realitas Kehidupan.3

Adapun Ramayulis membedakan dasar pendidikan Islam menjadi dua 

yakni (1) Dasar Ideal, dan (2) Dasar Operasional

(1) Dasar ideal pendidikan Islam

a. Al-Qur’an

b. Sunnah (Hadits)

c. Ijtihad

(2) Dasar operasional pendidikan Islam

Dasar operasional merupakan dasar yang terbentuk sebagai aktualisasi 

dari dasar ideal

                                                          
3Abd. Rahman Abdullah, Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam, (Yogyakarta : UII 

Press, Cet. 1, 2001),  h 68-70
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a. Dasar Historis
Dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik dengan hasil-hasil 
pengalaman masa lalu, berupa undang-undang dan peraturannya 
maupun berupa tradisi dan ketetapannya.

b. Dasar Sosiologis
Dasar berupa kerangka budaya dimana pendidikannya itu bertolak dan 
bergerak, seperti memindahkan budaya, memilih dan 
mengembangkannya.

c. Dasar Ekonomis
Dasar yang memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, 
keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keungan dan 
bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaan.

d. Dasar Politik dan Administrasi
Dasar yang memberikan bingkai ideologi (akidah) dasar yang 
digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-
citakan dan rencana yang telah dibuat.

e. Dasar Psikologis
Dasar yang memberi informasi tentang watak peserta didik, pendidik, 
metode yang terbaik dalam praktek, pengukuran dan penilaian, 
bimbingan dan penyuluhan.

f. Dasar Filosofis
Dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah 
suatu sistem yang mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-
dasar operasional lainnya.4

Dengan demikian dapat disimpulkan landasan dasar pendidikan Islam ialah:

1. Al-Qur’an

Kedudukan Al-Qur’an dalam kerangka pendidikan Islam bukan saja 

sebagai dasar bahkan menjadi sumber yang berharga untuk terus 

diaktualisasikan dalam kehidupan manusia, hal ini dipahami dari ayat Al-

Qur’an itu sendiri. Firman Allah:

                  

    

                                                          
4Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, Cet. 4, 2004), h 54-62
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Artinya: “Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, 
melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang 
mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi
kaum yang beriman.”(Q.S. An-Nahl : 64)5

  
Al-Qur’an telah memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi 

semua persoalan kehidupan umat manusia. Kemampuan memahami dan 

menerapkannya akan sangat menentukan kejayaan umat manusia sekarang 

dan mendatang.

2. As-Sunnah

As-Sunnah bermakna seluruh sikap, perkataan, dan perbuatan 

Rasulullah SAW, dalam menerapkan ajaran Islam serta mengembangkan 

kehidupan umat manusia yang benar-benar membawa kepada rahmat Allah 

SWT, yang kesemuannya itu dapat dijadikan landasan dasar dalam pendidikan 

Islam.

3 Ijtihad

Sistem pendidikan Islam di satu pihak dituntut agar selalu sesuai 

dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, dipihak lain juga dituntut 

agar tetap bertahan dalam hal konsistensinya dalam ajaran Islam. Hal ini 

merupakan masalah yang senantiasa menuntut mujtahid muslim dibidang 

pendidikan, untuk selalu berijtihad sehingga teori dan praktek menjadikan 

Islam senantiasa relevan dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan 

teknologi tersebut.

                                                          
5 Departemen Agama,  Op.Cit, h. 274
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4 Sejarah Islam

Sejarah (kebudayaan) Islam merupakan “segala dinamika kehidupan 

dan hasil karya masa lampau yang pernah dan terus dikembangkan dalam 

kehidupan umat Islam secara terus menerus”.6 Sejarah sesungguhnya 

menyangkut persoalan masa lampau, akan tetapi berbagai pemikiran, 

dinamika dan realitas yang terjadi dapat menjadi cermin dalam melihat 

berbagai korelasi kenyataan dan perkembangan pada masa sekarang.

3. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam berfungsi sebagai dasar dan arah, sebagai titik 

tolak dan sebagai kontrol serta evaluasi. Ahmad D. Marimba mengemukakan dua 

macam tujuan pendidikan Islam yaitu tujuan akhir.

1. Tujuan sementara. Tujuan sementara disini yaitu tercapainya berbagai 
kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, menulis, 
penegtahuan ilmu-ilmu masyarakat, kesusilaan, keagamaan, kedewasaa 
jasmani-rohani dan sebagainya.

2. Tujuan Akhir. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya 
kepribadian muslim. Yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya 
merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.7

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan Islam secara teoritis dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Tujuan Keagamaan (Al-Ghardud Diny)

Tujuan pendidikan Islam difokuskan pada pembentukan kepribadian 

muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan 

spiritual menuju kebahagian yang diridhai Allah SWT.
                                                          

6Abd. Rahman Abdullah, Op.Cit., h 70
7Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 

Cet. 2, 2001), h 68
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Ayat-ayat Al-Qur’an berikut ini dijadikan tumpuan cita-cita hidupnya.

                 

           

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 
(dengan beriman), Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembah
yang. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih
kekal.”(QS.AL-A’LAA: 14-17)8

2. Tujuan Keduniaan (Al-Ghardud Dunyawi)

Tujuan keduniawian lebih mengutamakan pada upaya mewujudkan 

kehidupan sejahtera di dunia dan kemanfaatannya. Sedangkan tujuan 

pendidikan Islam dalam keluarga ialah “Agar anak mampu berkembang 

secara maksimal yang meliputi seluruh aspek perkembangan anak, yaitu 

jasmani, akal dan rohani. Tujuan lain ialah membantu sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal lainnya 

dalam mengembangkan pribadi muslim anak didiknya.”9

4. Konsep Keluarga dalam Islam

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang 

pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tua. Orang tua (bapak dan ibu) 

adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara 

kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan pencipta berupa naluri 

orang tua. Karena naluri ini, timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada 

                                                          
8 Departemen Agama, Op. Cit , h. 592
9Ahmad Tafsir, Op.Cit., h 155
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anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya merasa terbeban tanggung 

jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan 

mereka. 

Pengertian keluarga dalam Islam adalah “Suatu sistem kehidupan 

masyarakat yang terkecil yang dibatasi oleh adanya keturunan (nasab) atau 

disebut juga ummah akibat oleh adanya kesamaan agama.”

Melihat adanya dua posisi dalam struktur keluarga menurut Islam, yaitu 

“posisi utama (primary) dan posisi tambahan (suplementary), yang keduanya 

saling melengkapi bangunan keluarga dalam Islam.”Posisi utama adalah keluarga 

dalam tingkatan pertama yang terdiri atas Ayah, Ibu dan anak. Posisi tambahan

adalah keluarga pada tingkatan kedua, yamh terdiri atas anggota dari keturunan 

ibu baik kesamping maupun ke atas dan keluarga karena persamaan agama.

Pembinaan keluarga akan mampu berjalan dengan baik ketika unsur 

utama dalam pembinaannya, yakni tauhid difungsikan secara tepat sebagai 

padangan hidup manusia. Tauhid dapat mewujudkan tata dunia yang harmonis, 

karena tauhid merupak prinsip utama dalam seluruh dimensi kJehidupan 

manusia, baik dalam aspek hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, 

maupun aspek hubungan horizontal antara manusia dan sesamanya serta 

lingkungannya.

5. Peranan  dan Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orangtua yang penuh kasih sayang dan 
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pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang 

diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak 

menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.

Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) yang dapat 

memenuhi kebutuhan insani (manusiawi), terutama kebutuhan bagi 

pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. 

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagian ini diperoleh 

apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga 

adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan 

hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam 

keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa 

tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk 

menumbuhkembangkan anak yang dicintainya.

Mengkaji lebih jauh tentang fungsi keluarga ini dapat dikemukakan 

bahwa secara psikososiologis keluarga berfungsi sebagai (1) pemberi rasa aman 

bagi anak dan anggota keluarga lainnya, (2) sumber pemenuhan kebutuhan, baik 

fisik maupun psikis, (3) sumber kasih sayang dan penerimaan, (4) model pola 

perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang 

baik, (5) pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial 

dianggap tepat, (6) pembentuk anak dalam memcahkan masalah yang 

dihadapinya dalam rangka menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan, (7) 
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pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal dan sosial yang 

dibutuhkan untuk penyesuaian diri, (8) stimulator bagi pengembangan 

kemampuan anak untuk mencapai prestasi, baik disekolah maupun di 

masyarakat, (9) pembimbing dalam mengembangkan aspirasi, dan (10) sumber 

persahabatan/teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan 

teman di luar rumah, atau apabila persahabatan di luar rumah tidak 

memungkinkan. 

Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga ini dapat 

diklasifikasikan kedalam fungsi-fungsi berikut :

1. Fungsi biologis, yaitu Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang 

memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya 

untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. Kebutuhan itu meliputi (a) 

pangan, sandang, dan papan, (b) hubungan seksual suami-istri, dan (c) 

reproduksi atau pengembangan keturunan (keluarga yang dibangun 

melalui pernikahan merupakan tempat “penyemaian” bibit-bibit insani 

yang fitrah.

2. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga (dalam hal ini Ayah) mempunyai 

kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya (istri dan anak).

3. Fungsi pendidikan (edukatif), yaitu keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan pertama dan utama bagi anak. Fungsi keluarga dalam 

pendidikan adalah menyangkut penanaman, pembimbinganatau 

pembiasaan nilai-nilai agam, budaya, dan keterampilan-keterampilan 

tertentu yang bermanfaat bagi anak.
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4. Fungsi sosialisasi, yaitu keluarga merupakan buaian atau penyemaian 

bagi masyarakat masa depan, dan lingkungan keluarga merupak faktor 

penentu (determinant factor) yang sangat mempengaruhi kualitas generasi 

yang akan datang. Keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang 

mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam masyarakat 

yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya .

5. Fungsi perlindungan (protektif), yaitu keluarga berfungsi sebagai 

pelindung bagi para anggota keluarganya dari gangguan, ancaman atau 

kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan (fisik-psikologis) para 

anggotanya.

6. Fungsi rekreatif, untuk melaksanakan fungsi ini, keluarga harus 

diciptakan sebagai lingkungan yang memberikan kenyamanan, keceriaan, 

kehangatan dan penuh semangat bagia anggotanya.

7. Fungsi Agama (Religius), yaitu keluarga berfungsi sebagai penanam 

niali-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang 

benar.10

6. Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga

Pendidikan islam dalam keluarga harus diaplikasikan sesuai dengan 

perkembangan fisik dan psikis seorang anak.

Metode-metode pendidikan Islam dalam keluarga adalah sebagai berikut:

a. Pembiasaan
b. Latihan (dramatisasi)

                                                          
10 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 2011), h 222-

224
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c. Praktek lapangan
d. Kompetisi
e. Pengembangan bakat
f. Teladan
g. Perintah dan larangan
h. Menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga
i. Menciptakan tata ruang yang agamis.11

Syaikh Hasan Hasan Manshur menyebutkan dalam bukunya yang 

berjudul Metode Islam dalam Mendidik Remaja bahwa : “Kekuatan remaja 

membutuhkan hikmah orang tua. Maksudnya yaitu, seorang remaja yang sedang 

tumbuh dengan kesempurnaan tubuh dan kecerdasan daya berpikir membutuhkan 

bantuan orang tua dalam menjalani kehidupannya dengan nasihat yang baik serta 

tingkah laku yang terpuji.”12

Pada dasarnya Islam kaya dengan metode pendidikan bagi remaja, 

diantaranya yaitu metode luqman Al-Hakim. Metode tersebut berbentu nasihat 

yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, diantaranya :

1. Nasihat yang berorientasi Akidah, yakni setiap remaja harus tertanam 
dalam jiwanya mengenai keesaan Tuhan.

2. Nasihat yang berorientasi ibadah, yakni orang tua diwajibkan mendidik 
remaja untuk selalu menjalankan ibadah yang disyariatkan Islam terutama 
ibadah shalat, karena  shalat adalah tiang agama yang mampu menjadi 
pondasi keimanan remaja tersebut.

3. Nasihat yang berorientasi kekeluargaan, yakni pengenalan tentang cara 
interaksi keluarga yang berpengaruh dalam perkembangan mereka.

4. Nasihat yang berorientasi kemasyarakatan, metode ini mengarah kepada 
bentuk sosialisasi remaja dengan masyarakat, yang nantinya akan 
membentuk mereka pada rasa tanggung jawab terhadap peran yang 
diperoleh di masyarakat.

                                                          
11Ramayulis, dkk., 2001, Op. Cit., h 135-138
12 Syaikh Hasan Hasan Manshur, Metode Islam dalam Mendidik Remaja, (Jakarta : 

Mustaqim, Cet. 1, 2002), h 154
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5. Nasihat yang berorientasi kepribadian, yakni untuk dapat menjalani 
kehidupan yang penuh dengan tantangan, dalam diri remaja harus terbentuk 
kepribadian dan tingkah laku yang baik yaitu : sabar, bersifat tawadhu’ 
(rendah hati), sederhana dalam berjalan melunakkan suara.13

Jika remaja sebagai generasi muda berada pada ajaran-ajaran-Nya dan 

menjalankan kehidupannya seperti jalan-Nya, maka hal tersebut dapat membawa 

umat Islam kepada dan tempat yang tinggi di mata Allah SWT.

7. Peranan Pendidikan Islam dalam Keluarga

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi 

seseorang, dan orang tua sebagai kuncinya. “Keluarga merupakan tempat 

diletakkan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh 

kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan.”14 Dengan 

adanya proses sosialisasi yang berlangsung dalam hubungan yang bersifat pribadi 

dan wajar di lingkungan keluarga, maka penghayatan terhadap pengalaman-

pengalaman yang dialami mempunyai arti yang sangat penting dalam proses 

perkembangan anak.

Menurut Jalaluddin, “Pendidikan keluarga berperan dalam menanamkan 

jiwa keagamaan pada anak.”15

Pendidikan Islam dalam keluarga terutama berperan dalam 

pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan 

moral, serta keterampilan sederhana.16

                                                          
13Ibid, h 159-188
14 Zakiah daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,  Cet. 3, 1996), h 66
15Jalaluddin, Op.Cit., h  204
16Muhammmad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, (Jakarta : 

Lantabora Press, Cet. 4,  2005), h  48
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Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti pembudayaan, yaitu proses 

sosialisasi dan inkulturasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantar 

anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak luhur, tangguh 

mandiri, kreatif, inovatif, beretos kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan dan 

sebagainya.

Keluarga dihidupkan kembali perannya dalam pendidikan dan pembinaan 

kualitas manusia. Dengan demikian, kembali kepada keluarga merupakan solusi 

yang praktis namun strategis terhadap berbagai persoalan yang tidak mudah 

diatasi jika diserahkan sepenuhnya kepada institusi di luar keluarga.

B. Remaja

1. Pengertian Remaja

Hurlock membagi rentangan usia remaja menjadi dua masa, yaitu “masa 

remaja awal, antara usia 13/14 tahun sampai 17 tahun, dan masa remaja akhir 17 

tahun, dan masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun.”17 Dalam Islam, secara 

etimologi kalimat remaja bersal dari murahaqoh, kata kerjanya adalah raahaqo 

yang berarti al-iqtirab (dekat). Secara terminologi, berarti mendekati kematangan 

secara fisik, akal dan jiwa serta sosial.18Anna Freud menggambarkan “Masa 

adolecentia sebagai suatu proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan 

berhubungan dengan perkembangan psiko-seksual, perubahan dalam hubungan 

dengan orang tua dan cita-cita mereka.”19

                                                          
17Muhammad Al-Mighwar, Psikologi Remaja, (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 1, 2006), h 61
18Ibid, h 55
19Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja, (PT. BPK Gunung Mulia, Cet. 11, 2004), h 202
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Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa peralihan yang penuh 

dengan kegoncengan jiwa yang menghubungkan masa anak-anak kepada masa 

dewasa, dimana dalam perkembangannya telah mendekati kematangan secara 

fisik, akal, dan jiwa serta sosial.

2. Ciri-ciri Remaja

Ciri-ciri remaja yang diungkap oleh DR. Akram Ridha adalah:

1. Pertumbuhan fisik.20

Terjadinya proses perkembangan anggota tubuh yakni perubahan-

perubahan-perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kepribadian, tingkah 

laku dan emosional remaja.

2. Pertumbuhan Seksual

Perkembangan jasmani yang cepat pada remaja diiringi dengan 

pertumbuhan organ kelenjar seks (hormon), sehingga mereka merasakan 

dorongan terhadap aktivitas seksual. Dengan keadaaan ini sangat penting 

adanya pembinaan remaja dari orang tua maupun masyarakat secara benar, 

tentang sebab akibat dari perilaku seks ditinjau dari berbagai aspek, agar 

mereka tidak terjerumus pada pergaulan bebas.

3. Pertumbuhan Emosi

Salah satu ciri yang sering terlihat dalam diri remaja adalah keadaan 

emosinya yang belum stabil. Adapun emosi remaja yang sering dijumpai ialah 

“Marah, sedih, gembira, kasih sayang dan ingin tahu.” Sikap emosional pada 

                                                          
20 Akram Ridha, Remaja Tanpa Masalah, Terjemahan Iman Firdaus, ( Jakarta : Qisthi Press, 

Cet. 1, 2005), h 46
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remaja lebih cenderung diekspresikan dengan kekerasan, agresif, bahkan tidak 

sesuai dengan stimulasi, dikarenakan emosi remaja lebih kuat dan lebih 

menguasai diri mereka dari pada pikiran yang realistis.

4. Pertumbuhan akal dan ilmu pengetahuan

Perkembangan berpikir, yaitu “perkembangan fungsi daya pikir seperti 

kecerdasan, ingatan, perhatian, khayalan, berpikir dan pencapaian prestasi.”

Pada tahap pertumbuhan akal, remaja senantiasa berpikir kausalitas, 

yaitu “menyangkut hubungan sebab akibat.” Reamaja tidak mau menerima 

begitu saja apa yang diperintahkan atau dilarang kepadanya tanpa mengetahui 

alasan dan akibatnya sehingga terkadang cara berpikir seperti ini 

diekspresikan melalui tindakan menentang.

5. Pertumbuhan sosial

Fenomena pertumbuhan sosial remaja tampak dalam dua bentuk :

a) Mencari jati diri

b) Beradaptasi dengan jamaah (kelompok)

Pada tahap ini teman-teman dan persahabatan mempunyai peranan 

yang lebih penting, karena mereka berusaha untuk mengukuhkan jati diri 

mereka baik gaya hidup, penampilan, bertutur kata dan lain-lain dengan cara 

meniru idola yang mereka kagumi. Sebagai contoh, apabila dia mengagumi 

artis Agnes monica maka biasanya dia akan cenderung meniru gaya hidup yag 

dijalani oleh Agnes, dan sebagainya.
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6. Pertumbuhan agama (spiritual) dan moral

Dengan adanya pertumbuhan moral pada anak-anak muda pada masa 

ini akan memudahkan dorongan dan kecenderungannya untuk beragama dan 

konsisten dalam melaksanakannya. Disamping itu bahwa pengaruh kejiwaan 

dari dorongan seksual selalu membuatnya ingin berlindung kepada Allah, 

takut terjerumus ke dalam dosa.

7. Pertumbuhan psikologis

Pertumbuhan psikologis pada remaja ditandai dengan kesanggupan 

mereka untuk mengambil suatu kesimpulan dan memahami hal-hal yang 

abstrak sehingga mereka seringkali menolak hal-hal yang tidak masuk akal.

Ciri-ciri Remaja Awal
Masa remaja awal dimulai ketika usia seorang anak telah genap 13 

tahun, dan berakhir pada usia 17 tahun. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai 
berikut :

a. Tidak stabilnya emosi, yaitu perasaan dan emosinya laksana hembusan 
angin dan  topan dalam kehidupan. Sikap dan sifat remaja yang sangat 
antusias bekerja tiba-tiba menjadi lesu, dari sangat percaya diri 
menjadi sangat ragu.

b. Lebih menonjolnya sikap dan moral. Matangnya organ-organ seks 
mendorong remaja untuk mendekati lawan seksnya, sehingga 
terkadang berperilaku berlebihan yang dinilai tidak sopan oleh 
sebagian masyarakat.

c. Mulai sempurnanya kemampuan mental dan kecerdasan. Remaja pada 
masa ini, bila dipaksa untuk menerima pendapat tanpa alasan rasional, 
mereka sering menentangnya.

d. Membingungkan status. Hal ini yang tidak hanya sulit ditentukan dan 
membingungkan, adalah status remaja awal, sehingga orang dewasa 
sering memperlakukannya secara berganti-ganti.

e. Banyaknya masalah yang dihadapi. Ketidak mampuan remaja dalam 
menyepakati pendapat orang lain yang kotradiktif dengan 
pendapatnya, menimbulkan berbagai macam konflik sosial dalam 
hidupnya.
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f. Masa yang kritis. Kebimbingan remaja dalam menghadapi dan 
memecahkan atau menghindari suatu masalah menjadi indikasi 
kritisnya masa ini.21

Ciri-ciri Khas Remaja Akhir
Masa remaja akhir dimulai berusia 18-21 tahun dengan ciri-ciri yaitu:

a. Mulai stabil. Pada masa ini terjadi keseimbangan tubuh dan 
anggotanya yang menunjukkan adanya peningkatan kestabilan emosi.

b. Lebih realitas. Remaja mulai menilai dirinya apa adanya, menghargai 
apa yang dimilikinya.

c. Lebih matang menghadapi masalah. Kemampuan berpikir dan 
pandangan remaja akhir yang lebih realistis, mampu menjadikan 
remaja akhir mampu memecahkan masalah secara lebih matang dan 
realistis.

d. Lebih terang perasaannya. Kemampuan berpikir dan menguasai segala 
perasaannya, remaja akhir dalam menghadapi berbagai kekecewaan 
dan kemarahan mampu membuatnya menjadi merasa lebih tenang.22

3. Masalah Remaja

Di antara berbagai problem yang dihadapi remaja seiring dengan 

perkembangannya antara lain, yaitu : “1) masalah hari depan, 2) masalah 

hubungan dengan orang tua, 3) masalah moral dan agama.”23

1) Masalah hari depan. Setiap remaja memikirkan hari depannya, ia ingin 

mendapat kepastian, akan jadi apa ia nanti setelah tamat. Salah satu 

masalah yang dihadapi remaja ialah masalah hari depannya, terutama 

mengenai pekerjaan yang terkadang menimbulkan kecemasan dalam diri 

mereka.

2) Maslah hubungan dengan orang tua. Adanya pertentangan dan perbedaan 

pendapat, dan terjadi karena kadang-kadang remaja mengikuti gaya hidup 

dan pergaulan yang kurang baik, tidak patuhnya anak pada nasihat orang 

                                                          
21 Muhammad Al-Mighwar, Op.Cit., h 69-70
22Ibid., h 71-74
23 Zakiah Daradjat, Op.Cit., h 146-147
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tua, atau juga karena orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya, 

yang pada akhirnya dapat menimbulkan hubungan yang kurang serasi 

antara remaja dan orang tua.

3) Masalah moral dan agama. “Berbagai  norma dan nilai yang berlaku di 

dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja ; 

sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya 

yang dirasa lebih sesuai .”

Masalah moral dan agama ini terjadi antara lain karena adanya pengaruh 

kebudayaan asing yang kurang baik, yang justru banyak diikuti oleh para 

remaja tanpa mempertimbangkan baik  buruknya sehingga dapat 

membawa pada kemerosotan moral. Biasanya kemerosotan moral ini 

disertai oleh sikap menjauh dari agama.

C. Mental Keagamaan

1. Pengertian Mental Keagamaan

Kartini kartono dalam bukunya yang berjudul Hygiene Mental dan 

Kesehatan Mental dalam Islam mendefinisikan mental sebagai berikut : “Mental 

(dari kata latin mens, mentis) artinya : Jiwa, nyawa, sukma, roh dan semangat.”

Menurut zakiah Daradjat, mental adalah “Semua unsur-unsur jiwa 

termasuk pikiran, emosi, sikap (attitude) dan perasaan yang dalam keseluruhan 

dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang 

menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan 

sebagainya.”
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Jadi jelasnya mental adalah suatu yang ada dalam diri manusia bukan 

tubuh ataupun tenaga, tidak terbentuk, akan tetapi hasil dari mental bisa 

dirasakan, dihayati dan dilihat, karena mental menunjuk pada pikiran atau akal, 

sikap, watak, emosi dan perasaaan yang dalam keseluruhannya dan kebulatannya 

akan menentukan corak laku cara menghadapi suatu hal yang merekam perasaan.

Agama adalah “Sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.”24 Keagamaan 

adalah yang berhubungan dengan agama. Jadi mental keagamaan adalah 

kebulatan unsur-unsur jiwa yang akan menentukan tingkah laku beragama 

seseorang.

Semua unsur-unsur jiwa dengan fungsi-fungsinya yang terdapat dalam 

diri manusia seperti pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan 

hidup, harus dapat saling bekerjasama satu sama lain, sehingga dapat dikatakan 

adanya kerharmonisan, yang menjauhkan manusia dari perasaan ragu dan 

bimbang, serta terhindar dari kegelisahan, pertentangan batin, dan kegoncangan

jiwa. Juga lahirnya keseimbangan dan terciptanya penyesuaian diri antara 

manusia dengan lingkungan, manusia dengan segala potensinya, kehormatan 

yang diraih, sifat-sifat yang dihasilkan, kemampuan yang dimiliki, persepsi yang 

dibina dan lingkungan tempat dia hidup, berlandaskan keimanan dan ketakwaan.

                                                          
24 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003, h 12
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Mental Keagamaan Remaja

Dalam pembagian tahap perkembangan manusia, maka masa remaja 

menduduki tahap progresif. Karena pada masa ini seorang anak mengalami 

kemajuan perkembangan baik fisik maupun psikologis yang di dalamnya 

termasuk perkembangan mental keagamaan.

Faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap perkembangan anak 

remaja dalam segala aspek, yaitu : “1) keluarga, 2) sekolah, 3) teman-teman.”

1) Keluarga

Keluarga merupakan contoh utama suatu budaya dan merupakan 

komunitas yang paling kuat memberikan pengaruh terhadap kepribadian dan 

tingkah laku masa depan seorang anak. Seorang anak berinteraksi dengan 

anggota keluarga secara langsung dan dia akan menganggap tingkah laku 

mereka sebagai contoh.

Kondisi keluarga turut mempengaruhi pembinaan mental keagamaan 

remaja, diantaranya yaitu:

a. Keluarga yang otoriter
Bouldwin berpendapat bahwa rumah tangga yang diktator (otoriter) 

merupakan rumah tangga yang di dalamnya tidak ada adaptasi ; artinya 
penuh dengan konflik dan perselisihan antara orang tua dan anaknya. Hal 
ini berakibat anak cenderung bersikap radikal dan memberontak serta 
berkeinginan keras untuk bebas dan merdeka.
b. Keluarga yang terlalu toleran

Hart Hawk berpendapat bahwa remaja yang mendapat perhatian 
berlebihan di rumah, perilakunya cenderung menyerupai perilaku ank-
anak, sehingga akan mengakibatkan dirinya mengalami banyak kesulitan 
dalam beradaptasi dengan dunia luar dan sangat tergantung dengan orang 
tua.



33

c. Keluarga yang demokratis
Prinsip kebebasan dan demokrasi yang dijalankan dalam segala 

aspek kegiatan rumah tangga jenis ini, mampu mengarahkan remaja pada 
kedewasaan yang mandiri.25

2) Sekolah

Lingkungan sosial akan meluas di sekolah karena remaja akan bertemu 

dengan komunitas baru, dan di sini mereka akan mulai belajar tentang hak dan 

kewajiban, mengendalikan tekanan emosinal, dan mereka akan belajar untuk 

menyesuaikan kepentingan mereka dengan kepentingan orang lain.

3) Teman-teman

Teman-teman berperan sebagi lingkungan sosial penting dalam proses 

pembentukan, karena mereka berinteraksi pada satu tahap usia perkembangan 

dengan berbagai tuntutan dan fenomena. Teman-teman cenderung 

memberikan kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru yang tidak 

dibenarkan dalam keluarga.

Perkembangan mental keagamaan remaja ditandai oleh beberapa 

faktor perkembangan rohani dan jasmaninya. Perkembangan itu antara lain 

menurut W. Starbuck adalah :

a. Pertumbuhan pikiran dan mental
b. Perkembangan perasaan
c. Pertimbangan sosial
d. Perkembangan moral
e. Sikap dan minat
f. Ibadah.26

                                                          
25Muhammad Al-Mighwar, Op.Cit., h 198
26Jalaluddin, Op.Cit., h 72-74
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a. Pertumbuhan pikiran dan mental

Pada tahap ini perkembangan mental remaja telah sampai kepada 

mampu menerima atau menolak pengertian yang abstrak, maka 

pandangannya terhadap alam dengan segala isi dan peristiwanya berubah, 

yakni menerima dengan penganalisaan.

Perkembangan mental  ke arah berpikir logis (falsafi), juga 

mempengaruhi pandangan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Ide dan 

dasar keyakinan beragama yang diterima dari masa kanak-kanaknya sudah 

tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai 

timbul. Dengan demikian perkembangan pikiran dan mental remaja 

mempengaruhi sikap keagamaan remaja.

b. Perkembangan perasaan

Berbagai perasaan telah berkembang pada masa remaja. Perasaan 

soial, etis dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan 

dalam lingkungannya. Kehidupan religius akan cenderung mendorong 

dirinya untuk lebih dekat ke arah religius pula.

c. Pertimbangan sosial

Corak keagamaan para remaja juga ditandai oleh adanya 

pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan mereka timbul konflik 

antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung 

menentukan pilihan itu, karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi 

kepentingan akan materi, maka remaja lebih cenderung jiwanya untuk 

bersikap materialistis dan mementingkan gaya hidup ke arah hedonis dari 

pada masalah keagamaan dan akhirat.
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d. Perkembangan moral

Perkembangan moral para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa 

dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang terlihat pada remaja 

mencakup:

1. Self-directive, taat terhadap 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 akan kebenaran agama dan moral.
5. Deviant, menolak dasar dan hukum keagamaan serta tatanan moral 

masyarakat.27

e. Sikap dan minat

Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan dapat 

dikatakan sangat kecil dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil 

serta lingkungan agama yang mempengaruhi besarnya minat. Periode 

remaja tersebut sebagai periode keraguan religius. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Wagner yang mengatakan bahwa :

“Banyak remaja menyelidiki agama sebagai suatu sumber dari 
rangsangan emosional dan intelektual. Para pemuda ingin mempelajari 
agama berdasarkan pengertian intelektual. Para pemuda ingin mempelajari 
agama berdasarkan pengertian intelektual dan tidak ingin menerimanya 
secara begitu saja. Mereka meragukan agama bukan karena ingin menjadi 
agnostik atau atheis, melainkan karena mereka ingin menerima agama 
sebagai sesuatu yang bermakna berdasarkan keyakinan mereka untuk 
mandiri dan bebas menentukan keputusan-keputusan mereka sendiri.”28

                                                          
27Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta : Kalam Mulia, Cet. 4, 2004), h 59
28Elisabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, (Jakarta : Erlangga, Cet. 5, 2002),  h 222
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f. Ibadah

Pandangan para remaja terhadap ajaran agama akan tertanam 

dengan baik dalam jiwa mereka apabila terjadi pengalaman keagamaan 

yang diwujudkan dalam bentuk ibadah. Karena dari pelaksanaan ibadah 

remaja merasa membutuhkan agama sebagai pedoman dalam hidup mereka 

yang mampu menjawab tuntutan dunia dan akhirat, serta dapat memberikan 

solusi mengenai permasalahanyang mereka hadapi.

3. Peran Orang tua dalam Membina Mental Keagamaan Remaja

Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh mengatakan bahwa, “Orang tua 

merupakan tanah tempat tumbuh, berkembang dan berubah pohon keluarga. 

Kalau tanahnya bagus, tentu pohon yang tumbuh di situ akan tumbuh, 

berkembang, dan berubah bagus pula.”29 Orang tua sebagai bagian dari keluarga 

pada dasarnya memilki peran sentral dalam memberi dasar mental keagamaan. 

Pengenalan ajaran agama yang diterapkan oleh orang tua kepada remaja sejak 

usia dini akan berpengaruh dalam membentuk kesadaran dan pengalaman agama 

pada diri remaja. Karenanya, Rasul menempatkan peran orang tua pada posisi 

sebagai penentu bagi pembentukan sikap dan pola tingkah laku keagamaan 

remaja.

“Setiap anak dilahirkan atas fitrah dan tanggung jawab kedua orang 

tuanyalah untuk menjadikan anak itu Nasrani, Yahudi atau Majusi.”30 Pernyataan 

tersebut melukiskan bagaimana fungsi dan peran ibu-bapak terhadap 

                                                          
29Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta : Pustaka Al-

Kautsar, Cet. 4,2005), h 95
30Jalaluddin, Op. Cit., h 190
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pembentukan mental keagamaan pada diri remaja. Pandangan ini merujuk 

kepada adanya potensi bawaan manusia yaitu fitrah, yang diartikan sebagai 

potensi untuk bertauhid.

Dalam membina pertahanan mental bagi remaja untuk menghadapi sikap 

emosional mereka serta pengaruh-pengaruh luar, ialah membentengi setiap 

individu dengan nilai-nilai positif yaitu melalui qudwah yang baik. Juga melatih 

mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut serta menyalurkan perasaan aman 

dan kasih sayang dengan meyakinkan mereka, bahwa setiap orang mencintai 

mereka dan menerima segala kelebihan serta kekurangan mereka, menanamkan 

sikap percaya diri dengan memberikan sedikit kebebasan, kemudian orang tua 

harus menghindari sikap membandingkan dalam segala bentuk.

D. Pengaruh Pendidikan Islam dalam Keluarga terhadap Perkembangan 

Mental Keagamaan Remaja

Bagi seorang anak keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang 

dikenalnya. Dengan demikian kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi 

pembentukan mental keagamaan remaja. Sigmund Freud dengan konsep Father 

Image (citra kebapakan) menyatakan :

Perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap 
bapaknnya. Jika seorang bapak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, maka 
anak akan cenderung mengidentifikasi sikap dan tingkah laku sang bapak pada 
dirinya. Demikian pula sebaliknya, jika bapak menampilkan sikap buruk juga akan 
ikut berpengaruh terhadap pemebntukan kepribadian anak.31

                                                          
31Jalaluddin, Op. Cit., h 220
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Pemaparan di atas menggambarkan bahwa sikap dan tingkah laku yang 

dilakukan oleh orang tua dalam keluarga cenderung akan mempengaruhi mental 

keagamaan seorang anak. Apabila orang tua menampilkan sikap dan tingkah laku 

yang baik maka anak dalam rumah tersebut akan berkembang dalam kebaikan pula, 

sebaliknya apabila orang tua hidup dengan akhlak yang buruk maka dapat dipastikan 

anak mereka akan berkembang dengan kepribadian yang buruk pula.

Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak 
dalam Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu sebagai intervensi terhadap 
perkembangan jiwa keagamaan tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung 
jawab. Ada semacam rangkaian ketentuan yang dianjurkan kepada orang tua, yaitu 
mengazankan ke telinga bayi yang baru lahir, mengaqikah, memberi nama yang baik, 
memngajarkan membaca Al-Qur’an, membiasakan shalat serta bimbingan lainnya 
yang sejalan dengan perintah agama. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling 
dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan.”32

Mulai dari ucapan, sikap, tingkah laku, pelaksanaan ibadah lainnya serta 

kebiasaan-kebiasaan islami yang senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

mampu menjadikan remaja tersebut mampu menyerap pengalaman yang diperolah 

menjadi bagian dari pribadinya yang sedang berkembang. Akan tetapi apabila dalam 

sebuah keluarga, orang tua selaku pendidik tidak pernah membiasakan diri untuk 

melaksanakan shalat, puasa dan ibadah lainnya dalam kehidupan sehari-hari, maka 

perilaku yang tidak diwarnai oleh pengalaman keagamaan tersebut akan ditiru oleh 

remaja sehingga dia berkembang sebagai remaja yang tidak memahami makna serta 

tata cara beribadah pada umumnya secara benar seperti cara shalat, dan hal tersebut 

juga dapat membentuknya menjadi remaja yang jauh dari nilai-nilai Islam, bahkan 

                                                          
32Ibid, h 225
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lebih buruknya lagi dapat membawa remaja pada kerusakan karena dia tidak memiliki 

fondasi keimanan yang kokoh untuk menyaring pengaruh-pengaruh negatif yang 

datang pada dirinya.

Contoh kongkrit di atas menunjukkan bagaimana implikasi pendidikan Islam 

dalam keluarga baik dalam bentuk bimbingan ataupun kebiasaan terhadap masa 

depan perkembangan seorang remaja, bahwasannya penerapan pendidikan Islam 

dalam keluarga dengan cara yang baik maka akan memberikan implikasi positif bagi 

perkembangan mental keagamaan remaja akan tetapi sebaliknya penerapan 

pendidikan yang tidak baik akan berimplikasi negatif pula bagi mental remaja.

Orang tua sebagai pendidik kodrati mampu membentuk arah keyakinan 

remaja, karena pada dasarnya setiap individu diahirkan sebagai homo religius dengan 

membawa potensi untuk beragama, akan tetapi bentuk keyakinan agama yang dianut 

individu tersebut sepenuhnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan dan pengaruh 

kedua orang tua mereka melalui proses pendidikan Islam yang diterapkan dalam 

keluarga.

Pendidikan Islam dalam keluarga sebagai upaya membentuk mental 

keagamaan pada diri remaja akan berhasil guna apabila dalam penerapannya fungsi 

pendidikan Islam dijalankan secara optimal. Adapun fungsi pendidikan Islam dalam 

keluarga adalah sebagai berikut : 1. Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak, 2. 

Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam, 3. Mendidik anak agar menjalankan 

ibadah, 4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
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1. Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak

“Iman menurut syariat Islam adalah I’tikad dalam kalbu dan iqrar dengan 

lisan yang diwujudkan dalam berbagai amalan segala rukunnya.”33 Ini berarti 

bahwa apabila qalbu seseorang telah diisi oleh cahaya iman, segala perbuatan dan 

perilakunya akan dibimbing dan diarahkan oleh cahaya iman tersebut. Mengingat

iman itu dapat berkurang dan meningkat, maka pendidikan seyogyanya dilakukan 

secara terus menerus agar keimanan remaja tidak mudah goyah.

Agar hal tersebut di atas dapat terlaksana, maka orang tua harus berusaha:

a. Menjelaskan tentang keesaan Tuhan dan sifat-sifat lainnya dengan bahasa 
dan logika yang mudah dipahami.

b. Amal keagamaan merupakan salah satu aspek dari tauhid yang sempurna, 
oleh karena itu orang tua harus menyuruh anaknya beribadah sedini 
mungkin, dan mengikuti dengan teladan dan pengawasan dari orang tua.

c. Menjauhkan anak dari segala sesuatu yang dapat merusak keimanan 
mereka, seperti perbuatan syirik, ataupun hal-hal lain yang dapat merusak 
mental keagamaan mereka.

d. Khusus bagi remaja, kita harus juga dapat memecahkan problema yang 
dihadapinya dengan pendekatan ketuhanan.34

2. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam

Untuk menjalankan fungsi pedidikan Islam dalam keluarga di atas, orang 

tua harus mampu memberikan pengetahuan sistematis mengenai ajaran Islam, 

sehingga dapat memupuk perasaan pada remaja agar mereka berharap kepada 

Allah untuk memperoleh rahmat-Nya dan merasa takut akan segala dosa.

3. Mendidik anak agar menjalankan ibadah

Ibadah merupakan bentuk pengabdian seorang muslim kepada Allah SWT. 

Yang diaplikasikan dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Seorang remaja tidak 

                                                          
33Ramayulis, dkk., Op. Cit., h 96
34Ibid., h 98
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akan mampu menjalankan ibadah yang sempurna sesuai dengan syariat Islam 

tanpa bimbingan dan pembiasaan dari orang tuanya, untuk itu setiap orang tua 

diwajibkan untuk menanamkan pemahaman dan pembiasaan bentuk aplikasi 

ibadah (shalat, puasa, dan lain sebagainya) pada diri remaja dalam kehidupan 

sehari-hari.

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia

Kepribadian utama dalam ajaran Islam dilambangkan dengan akhlak yang 

mulia dan pembinaan kepribadian itu merupakan tanggung jawab utama orang tua. 

Dari beberapa uraian diatas, maka jelaslah bahwa pendidikan Islam dalam 

keluarga sangat berimplikasi terhadap perkembangan mental keagamaan remaja, 

mengingat masa remaja adalah masa yang penuh dengan kegoncangan sehingga 

apabila pendidikan Islam dalam keluarga tidak diterapkan dengan baik, niscaya 

remaja akan kehilangan kontrol diri dan hidupnya tidak akan terarah, sebagaimana 

yang selalu diharapkan oleh para orang tua. Dan tidak dapat dipungkiri lagi akan 

lahir penyimpangan-penyimpangan moral di kalangan remaja.

E. Penelitian yang  Relevan

Berdasarkan telaah pustaka dan kajian penulis, ditemukan penelitian yang 

relevan yaitu: Susi Apriyni, dengan judul “Pengaruh pendidikan islam dalam 

keluarga terhadap perkembangan mental keagamaan remaja di lingkungan sidorahayu 

bandar lampung”  yang menegaskan bahwa dari penelitian ini dapat disimpulkaan 

bahwa, berdasarkan penerapannya pendidikan islam yang di lakukan oleh orang tu 

dalam keluarga di lingkungan sidorahayu berimplikasi negaatif terhadap 
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perkembangan mental keagamaan remaja, dengn demikian hipotesis yang penulis 

ajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

Ditambahkan dengan penelitian selanjutnya oleh Mahmudah dengan judul skripsi 

“peraan pendidikan islam di dalam keluarga daalam membentuk kepribadian remaja” yang 

menyatakan bahwa pendidikan islam berperan penting dalam menanmkn nilai nilai agama 

islam pada remaja”

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya di analisis secara 

kritis dan sistematis, sehingg menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel 

yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan 

untuk merumuskan hipotesis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan mental merupakan suatu yang ada dalam 

diri manusia bukan tubuh ataupun tenaga, tidak terbentuk, akan tetapi hasil dari 

mental bisa dirasakan, dihayati dan dilihat, karena mental menunjuk pada pikiran atau 

akal, sikap, watak, emosi dan perasaaan yang dalam keseluruhannya dan 

kebulatannya akan menentukan corak laku cara menghadapi suatu hal yang merekam 

perasaan. pendidikan Islam adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh orang 

dewasa muslim yang bertaqwa, untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan 

pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani anak didik dengan cara 

mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam baik yang bersifat teoritis dan praktis, 



43

sehingga terbentuk anak didik yang memiliki mentala keagamaan, dan kepribadian 

muslim, yakni kepribadian yang senantiasa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Untuk lebih jelasnya peneliti membuat skema variabel yang berisikan 

hubungan kusal dalam penelitian adalah

X Y

Secara singkat penelitian ini akan dibuktikan ada tidaknya hubungan signifikan 

antara variabel bebas yakni Pendidikan Islam dalam keluarga dengan variabel terikat 

yakni Perkembangan mental keagamaan remaja.

G. Hipotesis Penelitian

Husein Umar berpendapat bahwa “Hipotesis merupakan anggapan sementara  

tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki.”35 Adapun menurut 

Koentjaraningrat “Hipotesis adalah rumusan yang menyatakan harapan adanya 

hubungan tertentu antara dua fakta atau lebih.”

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan variabel X dengan variabel Y, maka 

peneliti mengajukan sebagai berikut :

                                                          
35 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT. RajaGrafindo 

Persada, Jakarta,  2000, hlm.10

Pendidikan Islam 
dalam keluarga

Perkembangan Mental 
Keagamaan Remaja
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Ha : Pendidikan Islam dalam keluarga memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

mental keagamaan remaja di Lingkungan X Kelurahan Yukum Jaya.

Ho : Pendidikan Islam dalam keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan mental keagamaan remaja di Lingkungan X Kelurahan Yukum 

Jaya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis 

kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, 

serta penampilan hasilnya.1 Sedangkan menurut Sugiyono berpendapat bahwa 

penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga 

lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara menggambarkan 

variabel bebas beserta variabel terikat dan membuktikan pengaruh dari variabel bebas 

ke dalam variabel terikat melalui pengujian hipotesis.

Berdasarkan pendapat teoritis di atas maka tipe penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan analisis deskriptif, yang berarti berupaya menggambarkan secara 

umum tentang masalah-masalah yang di teliti. Sehingga dengan tujuan untuk 

mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka 

mengetahui dan memahami pengaruh Pendidikan Islam di dalam keluarga terhadap 

perkembangan mental keagamaan remaja di Lingkungan X Kelurahan Yukum Jaya.

                                                          
1 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktik, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo, 2013), h. 12
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B. Variabel Penelitan

Adapun variabel adalah obyek yang menjadi titik perhatian saat penelitian. 

Penelitian ada dua variabel pertama adalah anak yang ikut dalam sebuah penelitian 

ilmiah sangat penting untuk menentukan obyek penelitian, yang selanjutnya dapat 

diperoleh data yang benar dan akurat. Berdasarkan masalah diatas “implikasi 

pendidikan Islam dalam keluarga terhadap perkembangan mental keagamaan remaja 

di lingkungan X kelurahan yukum jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten 

lampung tengah”. Ditemukan dua variabel yaitu:

1. Variabel bebas (independen variabel) yaitu merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen terikat.2 Dalam penulisan ini, penelitian menjadikan 

pendidikan islam dalam keluargasebagai variabel bebas yang diberi notasi 

(simbol) X.

2. Variabel terikat (dependen variabel) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini 

adalah perkembangan mental keagamaan remaja berfungsi sebagai variabel 

terikat yang diberi simbol Y.

Adapun indikator variabel yang menjadi indikasi pengaruh pendidikan Islam 

dalam keluarga terhadap perkembangan mental keagamaan remaja di lingkungan X 

kelurahan yukum jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah adalah

                                                          
2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfa 

Beta, 2012), h. 39
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a) Variabel Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dengan Indikator (X)
1) Pembiasaan
2) Latihan (dramatisasi)
3) Praktek lapangan
4) Kompetisi
5) Pengembangan bakat
6) Teladan
7) Perintah dan larangan
8) Menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga
9) Menciptakan tata ruang yang agamis

b) Variabel Perkembangan Mental Keagamaan Remaja Dengan Indikator 
(Y)
1) Pertumbuhan pikiran dan mental
2) Perkembangan perasaan
3) Pertimbangan sosial
4) Perkembangan moral
5) Sikap dan minat
6) Ibadah

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi menurut sugiyono adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian.3 Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

dapat dipahami bahwa yang dimaksud populasi adalah jumlah individu yang 

keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadi subjek dari suatu 

penelitian baik manusia, nilai tes, gejala atau sesuatu yang ada hubungannya 

dengan susunan penelitian. Pada penelitian ini adalah seluruh jumlah orang tua 

muslim yang mempunyai anak remaja di lingkungan X sesuai dengan tabel 

berikut:

                                                          
3Sugiyono Opcit , h.80
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Tabel 2
Jumlah Remaja (Umur 13-21 Th.)

Di Lingkungan X Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah Tahun 2017

NO RT
Jumlah Orang 

Tua
Jumlah 
Remaja

Populasi

1 RT 51 22 38 60
2 RT 52 22 30 52
3 RT 53 24 28 52
4 RT 54 26 34 60
5 RT 55 18 31 49
6 RT 56 16 22 38
7 RT 57 40 56 96

Jumlah 168 283 407
Sumber: Dokumentasi Lingkungan X Tahun 2017

2. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil populasi. “populasi diartikan sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampel.”4

Adapun untuk menentukan perkiraan besarnya sampel, penulis 

berpedoman pada pendapat Suharisma Arikunto yaitu : “Untuk sekedar ancer-

ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100,  lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah 

subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.”5

Adapun banyaknya remaja yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

                                                          
4Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2000), h 77
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 12, 2002), h 112
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Tabel 3
Sampel Remaja (13-21 tahun)

No RT Jumlah Remaja Sampel 10 % Jumlah Dibulatkan
1 RT 51 38 38 x 10 % 3,8 4
2 RT 52 30 30 x 10 % 3,0 3
3 RT 53 28 28 x 10 % 2,8 3
4 RT 54 34 34 x 10 % 3,4 3
5 RT 55 31 31 x 10 % 3,1 3
6 RT 56 22 22 x 10 % 2,2 2
7 RT 57 56 56 x 10 % 5,6 6

Jumlah 239 23,9 17

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik random 

sampling yakni pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu. 

“Dalam random sampling semua individu dalam populasi baik secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel.”6 Adapun cara (prosedur) yang digunakan untuk random 

sampling adalah cara undian.

Untuk mengetahui keterangan lebih jelas mengenai pembagian sampel 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Sampel penelitian remaja RT 51-57 di Lingkungan X di kelurahan Yukum Jaya

No RT Jumlah Remaja
1 51 3
2 52 6
3 53 5
4 54 4
5 55 3
6 56 5
7 57 4

Jumlah 30

                                                          
6Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Cet. 32, 2001), h 75
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Berdasarkan tabel tersebut peneliti mengambil sampel penelitian 7% dari 

jumlah populasi 239 orang yaitu pada seluruh remaja yang berjumlah 30 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti menggunakan 

metode pengumpul data sebagai berikut :

1. Metode Kuesioner (Angket)

“Metode kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.”7

Di pandang dari bentuk jawaban yang diberikan kuesioner dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a) Kuesioner langsung, yaitu kuesioner dimana respondennya menjawab atau 

memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai dirinya.

b) Kuesioner tidak langsung, yaitu kuesioner dimana respondennya menjawab 

atau memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan kuesioner langsung 

berupa  angket dengan menggunkan skala likert kepada remaja.

Metode ini merupakan metode primer (pokok) yang peneliti gunakan 

untuk memperoleh informasi dan data tentang responden seperti penyediaan 

fasilitas, bimbingan serta pengarahan sebagai upaya orang tua dalam menerapkan 

                                                          
7Suharsimi Arikunto, Op.Cit.,h 128
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pendidikan Islam dalam keluarga pada remaja di Lingkungan X dan juga 

pengaruh terhadap perkembangan mental keagamaan remaja.

E. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data guna diolah dan dianalisis serta diteliti peneliti 

menggunakan metode pengumpul data yang terdiri dari :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat peernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk jawab. Pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk anagket dengan 

menggunakan Skala ordinal 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat 

subtansial. Skala ordinal adalah untuk mengurutkan seseorang atau objek sesuai 

dengan banyak atau kuantitas dari karakteristik yang dimiliklinya pada skala 

ordinal, dimungkinkan untuk melakukan perhitungan (kuantifikasi) variabel-

variabel yang diuji sehingga dapat memberikan informasi yang lebih substansial.

F. Instrument Penelitian

1. Uji Validitas Angket

Dalam hal ini penulis menggunakan validitas eksternal instrumen yaitu 

instrumen yang dikatakan valid apabila data yang dihasilkan dari instrumen 

tersebut sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang 

dimaksud. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari indeks korelasi yaitu 

rumus korelasi product moment sebagai berikut :
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Keterangan :
n : banyak siswa yang diteliti

 iX : Jumlah skor butir soal

 iY : Jumlah skor total butir soal

 ii YX : Jumlah perkalian skor butir soal dan skor total

 2
iX : Kuadrat dari jumlah skor butir soal

 2 iX : Jumlah skor butir soal yang dikuadratkan

 2
iY : Kuadrat dari skor butir soal

 2 iY : Jumlah skor total butir soal yang dikuadratkan.

Dalam melakukan uji validitas angket ini penulis menggunakan skala 

Likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena 

tertentu.Skala Likert memiliki 2 bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan 

pernyataan negatif. Pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan 

bentuk pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban skala 

Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju.

Tabel 5
Skala Likert

Pernyataan positif  Pernyataan negatif Kode
Sangat sesuai 5 Sangat sesuai 1 SS

Sesuai 4 Sesuai 2 S
Netral 3 Netral 3 N

Tidak sesuai 2 Tidak sesuai 4 TS
Sangat tidak sesuai 1 Sangat tidak sesuai 5 STS



53

Alternatif jawaban pada skala Likert tidak hanya tergantung pada 

jawaban setuju atau penting. Alternatif jawaban dapat berupa apapun sepanjang 

mengukur sikap,pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek jawaban,

misalnya baik, senang, tinggi, puas, dan lain-lain.8

Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.9Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan skala likert yang berupa pernyataan dan dibuat dalam 

bentuk checklist (√).

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.10

a. Uji Reliabilitas Angket

Setelah melakukan uji validitas, item-item soal angket kemudian 

diuji reliabilitasnya. Pengujian yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

dengan teknik Cronbach’s Alpha. Rumus yang dipakai untuk mengetahui 

koefisien Cronbach’s Alpha, yaitu:

                                                          
8Syofyan Siregar, Op. Cit, h. 50-51.
9Sugiyono, Op.,Cit,  h. 135.
10 Syofyan Siregar, Op. Cit, h. 87.
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= − 1 1 − ∑
Dimana :

= reliabilitas instrumen.
k = banyaknya butir pertanyaan.
1 = bilangan konstan.

         = jumlah varians butir

    = varians total

Adapun kriteria klasifikasi interpretasi reliabilitas adalah sebagai berikut: 11

Tabel 7  
Kriteria Reliabilitas Angket

Nilai Interpretasi
0,00  11r 0,20 Reliabilitas Sangat Rendah
0,20 < 11r 0,40 Reliabilitas Rendah
0,40 < 11r 0,60 Reliabilitas Sedang
0,60 < 11r 0,80 Reliabilitas Tinggi
0,80 < 11r 1,00 Reliabilitas Sangat Tinggi

Dalam penelitian ini instrumen dikatakan reliabel jika 70,011 r Maka :r 	 	 		 ∑ 	
r 	 	 		 ,
r 	 	 	 ,
r 	( , )	( . )=0.773 atau dibulatkan 0, 80

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh = 0,80 berdasarkan kriteria 

instrumen dikatakan baik bila nilai reliabilitas instrumen sama dengan atau lebih 

besar dari 0,70 ( ≥ 0,70), hasil perhitungan menunjukan bahwa ≥ 0,70
sehingga butir soal instrumen dinyatakan reliabel.

                                                          
11 Husaini Usman dan Purnomo setiadi,  Pengantar Statistik,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h

301.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Yukum Jaya

Berdasarkan keterangan beberapa penduduk Yukum Jaya nama kelurahan 

Yukum Jaya digunakan karena dahulu banyak pohon yang bernama pohon 

Yukum di daerah sekitar, kemudian karena pohon Yukum yang ada di daerah 

sekitar ini memiiki jumlah yang cukup banyak maka digunakanlah filosofi Jaya 

yang melambangkan keadaan berlimpah, maka salah satu wilayah yang ada di 

Kecamatan Terbanggi Besar tersebut diberi nama Yukum Jaya.

Kelurahan Yukum Jaya adalah peningkatan status dari kampung Yukum 

Jaya menjadi Kelurahan Yukum Jaya yang diresmikan oleh Bupati Lampung 

Tengah pada tanggal 29 Agustus 2003 berdasarkan surat keputusan Bupati 

Lampung Tengah nomor 11 Tahun 2003 tentang Peresmian Perubahan Kampung 

menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan.

Perubahan Kampung Yukum Jaya menjadi Kelurahan Yukum Jaya 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 5 tahun 2002 

tentang Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan.

Kelurahan Yukum Jaya memiliki beberapa Lingkungan, dari beberapa 

Lingkungan itu masih terbagi lagi ada beberapa RT/RW. Adapun Lingkungan 

yang ada di Kelurahan Yukum Jaya yaitu Lingkungan I - Lingkungan X.
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Adapun dalam hal kepemimpinan riwayatnya bisa dilihat dalam tabel berikut :

No Nama Tahun Jabatan
1 Syafarudin 1950 s/d 1970 Kepala Desa
2 M. Satir 1970 s/d 1974 Kepala Desa
3 H.S Arifin 1974 s/d 1979 Kepala Desa
4 Sihino 1979 s/d 1989 Kepala Desa
5 Medi Warsito 1989 s/d 1995 Kepala Desa
6 Bambang Jusioanto 1995 s/d 2003 Kepala Desa
7 Tusin Efendi 2003 s/d 2008 Lurah
8 Wasyadi 2008 s/d 2009 Lurah
9 Zulfikar Irawan, S.Sos 2009 s/d 2010 Lurah
10 Azhari Sentral 2010 s/d 2011 Lurah
11 Supandi 2011 s/d 2012 PLT Lurah
12 Joni Darwin, S.Ip 2012 s/d 2013 PLT Lurah
13 Joni Darwin, S.Ip 2013 s/d Sekarang Lurah

2. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kelurahan Yukum Jaya terletak pada dataran ± 65 meter diatas 

permukaan laut, yang dikelilingi oleh irigasi teknis sebagai perbatasan dengan 

kampung dan kelurahan tetangga. Luas Kelurahan Yukum Jaya ± 782 Ha. 

Dengan luas sedemikian kelurahan Yukum Jaya menghimpun beberapa kawasan 

diantaranya :

No Nama Kawasan Luas
1 Sawah 90,82 Ha
2 Peladang 18 Ha
3 Pemukiman, Ruko serta Pekarangan 672,96 Ha
4 Perkebunan 6,75 Ha
5 Kolam 1,67 Ha
6 Rawa 0,5 Ha
7 Tempat Umum dll 9,3 Ha



57

Adapun batas-batas Kelurahan Yukum Jaya

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Terbanggi Besar dan Kampung 

Poncowati.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Karang Endah.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Adi Jaya.

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bandar Jaya Barat dan 

Kelurahan Bandar Jaya Timur.

Jenis tanah Kelurahan Yukum Jaya sebagian besar padsolik merah kuning 

dengan drainase sedang cukup baik. Kedalaman berkisar 15-20 cm, adapun 

tingkat PH berkisar 4-7 berdasarkan catatan curah hujan selama 5 tahun terakhir. 

Riwayat hujan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan rata-rata 799 mm 

kemudian riwayat curah hujan terendah terjadi pada tahun 2011 dengan curah 

rata-rata 52,25 mm per bulan.

3. Sumber Daya Manusia 

a. Jumlah Penduduk Total Kelurahan Yukum Jaya 24.269 jiwa terdiri dari:
 Laki-laki 11.654 Jiwa
 Perempuan 12.615 Jiwa
b. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan :
 SD 7.861 Orang
 SLTP/SMP 7.705 Orang
 SLTA/SMA 6.450 Orang
 Akademi/Diploma 1.015 Orang
 Sarjana S1 738 Orang
c. Penduduk Kelurahan Yukum Jaya menurut mata pencaharian berjumlah :
 PNS 341 Orang
 ABRI/POLRI 97 Orang
 Pedagang/wirausaha 18.308 Orang
 Tukang/jasa 648 Orang
 Petani/buruh tani 4.875ang
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B. Deskripsi Hasil Jawaban Responden

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan jawab responden variabel 

pendidikan Islam dalam keluarga (X) dan variabel perkembangan mental keagamaan 

remaja (Y). Untuk mengetahui kriteria jawaban responden dalam memberikan 

pernyataan tentang pendidikan Islam dalam keluarga terhadap perkembangan mental 

keagamaan remaja maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Mengenai Pendidikan Islam Dalam Keluarga

No 
Item

Jumlah 
Sampel

Jawaban
Total

SS % S % N % TS % STS %
1 30 13 43.33 7 23.33 5 16.66 3 10 2 6.66 100%
2 30 10 33.33 8 26.66 6 20 4 13.33 2 6.66 100%
3 30 12 40 6 20 5 16.66 4 13.33 3 10 100%
4 30 8 26.66 10 33.33 7 23.33 3 10 2 6.66 100%
5 30 8 26.66 4 13.33 5 16.66 3 10 10 33.33 100%
6 30 11 36.66 4 13.33 7 23.33 3 10 10 33.33 100%
7 30 15 50 3 10 5 16.66 5 16.66 2 6.66 100%
8 30 10 33.33 8 26.66 6 20 4 13.33 2 6.66 100%
9 30 8 26.66 10 33.33 7 23.33 3 10 2 6.66 100%
10 30 11 36.66 4 13.33 7 23.33 3 10 5 16.66 100%
11 30 7 23.33 10 33.33 5 16.66 3 10 5 16.66 100%
12 30 15 50 3 10 5 16.66 5 16.66 2 6.66 100%
13 30 8 26.66 4 13.33 5 16.66 3 10 10 33.33 100%
14 30 10 33.33 8 26.66 6 20 4 13.33 2 6.66 100%
15 30 8 26.66 10 33.33 7 23.33 3 10 2 6.66 100%
16 30 11 36.66 4 13.33 7 23.33 3 10 5 16.66 100%
17 30 10 33.33 8 26.66 6 20 4 13.33 2 6.66 100%
18 30 15 50 3 10 5 16.66 5 16.66 2 6.66 100%
19 30 12 40 6 20 5 16.66 4 13.33 3 10 100%
20 30 8 26.66 10 33.33 7 23.33 3 10 2 6.66 100%
21 30 11 36.66 4 13.33 7 23.33 3 10 5 16.66 100%
22 30 10 33.33 8 26.66 6 20 4 13.33 2 6.66 100%
23 30 15 50 3 10 5 16.66 5 16.66 2 6.66 100%
24 30 11 36.66 4 13.33 7 23.33 3 10 5 16.66 100%
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No 
Item

Jumlah 
Sampel

Jawaban
Total

SS % S % N % TS % STS %
25 30 12 40 6 20 5 16.66 4 13.33 3 10 100%
26 30 8 26.66 10 33.33 7 23.33 3 10 2 6.66 100%
27 30 10 33.33 8 26.66 6 20 4 13.33 2 6.66 100%
28 30 12 40 6 20 5 16.66 4 13.33 3 10 100%
29 30 13 43.33 7 23.33 5 16.66 3 10 2 6.66 100%
30 30 15 50 3 10 5 16.66 5 16.66 2 6.66 100%

Berdasarkan analisa terhadap deskripsi hasil jawaban dari responden maka 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga terhadap perkembangan 

mental keagamaan remaja di lingkungan X kelurahan Yukum Jaya, telah diterapkan 

oleh para orang tua. Akan tetapi tidak secara optimal, karena di lingungan X 

mayoritas orang tua berprofesi sebagai petani, wiraswasta, PNS, pedagang sehingga 

kurang adanya penerapan kebiasaan Ibadah dan akhlak yang baik. Remaja hanya 

mendapatkan Pendidikan Islam melalui guru ngaji yang ada di TPA, dan para guru 

disekolah, karena orang tua lebih mempercayakan pendidikan keimanan kepada pihak 

sekolah dan TPA. Mental keagamaan remaja di lingkungan X Yukum Jaya masih 

bersifat pemahaman saja sedangkan aplikasinya masih sangat jauh dari 

kesempurnaan. 

Hal ini terlihat dari pelaksanaan ibadah yang jarang sekali dilaksanakan, dan 

hanya mampu menjalankan beberapa tata cara beribadah secara benar. Dan dari hasil 

observasi terhadap para orang tua mengenai penerapan pendidikan Islam dalam 

keluarga pada remaja, terlihat bahwa masih ada orang tua yang melalaikan 

kewajibannya untuk shalat jum’at, tidak menerapkan praktek atau latihan beribadah, 

kurangnya pemberian teladan yang dapat ditiru bagi remaja.
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C. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat, suatu 

pengukuran dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang 

seharusnya di ukur dengan kata lain instrument tersebut dapat mengukur 

construct sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti.1 Uji validitas 

instrument dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

correlated item- total correlation pada setiap butir pertanyaan dengan nilai r 

tabel, jika nilai corrected item-total correlation lebih besar dari r tabel maka 

pernyataan tersebut dinyatakan valid begitu juga sebaliknya apabila nilai 

corrected item-total correlation lebih kecil dari r tabel maka pernyataan tersebut 

tidak valid. 

Untuk menetapkan r tabel maka digunakan rumus sebagai berikut 

N/df=n-2 yaitu 30-2=28 sehingga nilai r tabel pada taraf sigenifikan 0.05 atau 5% 

adalah 163 apabila nilai correlated item-total correlation > 0.163 maka item 

tersebut dinyatakan valid dalam mengajukan uji validitas peneliti menggunakan 

validitas kriterium, validitas kriterium yaitu validitas yang ditinjau berdasarkan 

hubungannya dengan kategori tertentu. Tinggi rendahnya koefisien validitas tes 

atau angket ditenttukan berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi.

Uji validitas hanya dilakukan untuk variabel Pendidikan Islam dalam 

keluarga (X) hal itu dikarenakan variabel Pendidikan Islam dalam keluarga (X) 

menggunakan koesioner yang belum di uji atau di olah sehingga diperlukan 

                                                          
1 Imam Ghozali, Op.Cit, h 126



61

validitas untuk melihat apakah jawaban responden bisa digunakan untuk 

perhitungan selanjutnya atau tidak. Sedangkan untuk variabel perkembangan 

mental keagamaan remaja (Y) tidak dilakukan validitas hal itu dikarena data 

variabel perkembangan mental keagamaan remaja (Y) berupa dokumentasi 

sehingga tidak perlu dilakukan uji atau pengolahan kembali. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang menggunakan (SPSS) versi 24 diperleh data sebagai 

berikut:2

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan Islam dalam keluarga

Pernyataan keterangan
Item 1 0,444 0.48 Valid
Item 2 0,444 0.55 Valid
Item 3 0,444 0.45 Valid
Item 4 0,444 0.08 Tidak Valid
Item 5 0,444 -0.06 Tidak Valid
Item 6 0,444 0.16 Tidak Valid
Item 7 0,444 0.70 Valid
Item 8 0,444 0.79 Valid
Item 9 0,444 0.44 Valid
Item 10 0,444 0.73 Valid
Item 11 0,444 0.25 Tidak Valid
Item 12 0,444 -0.02 Tidak Valid
Item 13 0,444 0.26 Tidak Valid
Item 14 0,444 0.49 Valid
Item 15 0,444 0.21 Tidak Valid
Item 16 0,444 0.38 Tidak Valid
Item 17 0,444 0.64 Valid
Item 18 0,444 0.34 Tidak Valid
Item 19 0,444 0.23 Tidak Valid
Item 20 0,444 0.64 Valid
Item 21 0,444 0.75 Valid
Item 22 0,444 0.77 Valid

                                                          
2  Data Primer Tahun 2017 (diolah SPSS Versi 24.0)
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Pernyataan keterangan
Item 23 0,444 0.64 Valid
Item 24 0,444 0.81 Valid
Item 25 0,444 0.48 Valid
Item 26 0,444 0.55 Valid
Item 27 0,444 0.45 Valid
Item 28 0,444 0.68 Valid
Item 29 0,444 0.49 Valid
Item 30 0,444 0.83 Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa didapat 20 item yang masuk 

dalam kategori valid, yang diambil untuk diujikan ke sampel asli.3 Sedangkan 10 item 

dalam kategori tidak valid tidak diujikan ke sampel asli.

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenernya adalah alat untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah 

konsisten stabil dari waktu ke waktu, jawaban responden terhadap pertanyaan 

dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten.4

Pengujian reabilitas kuesioner dalam penelitian ini digunakan one shot atau 

pengukuran sekali saja dan pengujian reabilitasnya digunakan uji statistik 

cronbach alpha (a).

Untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap pernyataan yang sama 

menggunakan alat ukur yang sama pula. Uji reabilitas dalam penelitian ini

                                                          
3Tabel dan perhitungan ada pada lampiran 5 dan 6.

4 Ibid, h 47
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menggunakan teknik cronbach alpha (a), dimana suatu instrument dapat 

dikatakan handal (reliabel) bila memiliki cronbach alpha (a) > 0.60 berdasarkan 

hasil pengolahan data menggunakan tes statitical product and service solution

(SPSS) versi 24 diperoleh nilai koefisien r11 seperti terlihat pada tabel dibawah 

ini:

Tabel 9
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Items
0.800 30

Berdasarkan reliabilitas kuesioner seperti tabel diatas menunjukan bahwa 

cronbach alpha (a) untuk variabel Pendidikan Islam dalam keluarga (X) 

memiliki nilai 0.800 > 0.60, berdasarkan hasil tersebut maka semua instrument 

variabel dalam penelitian ini adalah variabel (konsisten) ini dikarenakan nilai 

Cronbach Alpha > 0.60.

D. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah pernyataan itu dapat diterima atau tidak dalam 

penelitian ini yang akan diuji setiap hipotesis yang telah diajukan pada bab 

sebelumnya, secara deskriptif dan verfikatif. Dalam penelitian ini hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut:

Ha : Pendidikan Islam dalam keluarga memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

mental keagamaan remaja di Lingkungan X Kelurahan Yukum Jaya.

Ho : Pendidikan Islam dalam keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan mental keagamaan remaja di Lingkungan X Kelurahan Yukum 

Jaya.
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Sedangkan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel maka peneliti 

mengadopsi pendapat dari Jonathan Sarwono, bahwa tafsiran koefisien korelasi 

variabel dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut:5

Tabel 10
Kategori Korelasi

Besarnya Pengaruh Bentuk Hubungan
0.00 Tidak ada korelasi

0.00 – 0.25 Korelasi sangat lemah
0.25 – 0.50 Korelasi cukup
0.50 – 0.75 Korelasi kuat
0.75 – 0.99 Korelasi sangat kuat

1 Korelasi sempurna

Berdasarkan tabel berikut hasil dari uji koefisien korelasi menggunakan 

bantuan Statitical Product and Service Solution (SPSS) versi 24.0:

Tabel 11
Hasil Uji Korelasi

Pendidikan Islam Dalam 
Keluarga

Perkembangan 
mental keagamaan 
remaja

Pendidikan 
Islam 
Dalam 
Keluarga

Pearson Correlation 1 ,30**
Sig. (2-tailed) ,001
N 30 30

Perkembang
an mental 
keagamaan 
remaja 

Pearson Correlation ,967** 1
Sig. (2-tailed) ,001
N 30 30

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

                                                          
5 Sarwono Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006)
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Hasil uji korelasi di atas maka dapat diketahui bahwa N atau jumlah data 

penelitian ini adalah 30 kemudian nilai sig. (2-tailed) adalah 0.001 dengan demikian 

keptusannya adalah ada hubungan yang signifikan antara Pendidikan Islam dalam 

keluarga terhadap perkembangan mental keagamaan remaja di lingkungan X 

kelurahan Yukum Jaya. Sedangkan dari correlation coefficient diperoleh nilai sebesar 

0.967 yang menandakan hubungan yang cukup antara Pendidikan Islam dalam 

keluarga terhadap perkembangan mental keagamaan remaja di lingkungan X 

kelurahan Yukum Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan 

Ho di tolak atau Pendidikan Islam dalam keluarga memiliki hubungan yang cukup 

signifikan dengan perkembangan mental keagamaan remaja di lingkungan X 

kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa pendidikan Islam dalam 

keluarga dengan perkembangan mental keagamaan remaja hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil uji korelasi diketahui bahwa Sig.(2-tailed) adalah 0.001 dengan demikian 

kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara Pendidikan Islam dalam 

keluarga terhadap Perkembangan mental keagamaan remaja.

Sedangkan dari nilai correlation coefficient diperoleh nilai sebesar 0.967 yang 

menandakan hubungan yang cukup antara pendidikan Islam dalam keluarga terhadap 

perkembangan mental keagamaan remaja, dengan demikian disimpulkan bahwa 

pedidikan Islam dalam keluarga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dengan 
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perkembangan mental keagamaan remaja. Sedangkan dilihat dari jumlah remaja di 

lingkungan X yang berjumlah 239 dengan sample 30 remaja yang aktif dalam 

mengikuti kegiatan keagamaan yang sering dilakukan dimasjid, mushola, TPA hal itu 

membuktikan bahwa Pendidikan Islam memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

mental remaja hal itu dikarenakan adanya usaha yang dilakukan oleh guru ngaji dan 

orang tua dalam memberikan pengajaran tentang pendidikan Islam sesuai yang 

diharapkan. Diamana guru ngaji dan orang tua menciptakan suasana dalam 

memberikan pengajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami dan diterima oleh 

semua remaja. 

Hal itu yang membuat para remaja tidak kesulitan dalam memahami 

pengajaran tentang keagamaan yang disampaikan oleh guru ngaji dan orang tua. 

Untuk itu pendidikan Islam dalam keluarga dapat diusahakan dan dipahami sehingga 

tertanam sikap keagamaan dan dapat melaksanakan serta mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang pengaruh Pendidikan Islam dalam 

keluarga terhadap perkembangan mental keagamaan remaja di lingkungan X  RT 51-

57 kelurahan Yukum Jaya. Menunjukan bahwa penerapan pendidikan Islam dalam 

keluarga yang telah dilakukan memiliki keeratan hubungan yang cukup kuat dalam 

upaya menciptakan generasi muda yang memiliki mental keagamaan Islami. Dilihat 

dari dinilai Sig.(2-tailed) 0.001 dan nilai korelation coefficient dengan nilai 0.967. 

dengan demikian dapat disimpulakan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan mental keagamaan remaja di lingkungan 

X RT 51-57 kelurahan Yukum Jaya.

B. Saran 

Untuk lebih meningkatkan pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga di 

Lingkungan X agar bernilai positif terhadap perkembangan mental keagamaan 

remaja, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar dapat meningkatkan pembentukan mental keagamaan remaja yang 

tangguh, orang tua harus secara optimal menerapkan pendidikan Islam dalam 

keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas 
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pelaksanaan yang baik, dengan cara tidak hanya sekedar menanamkan nilai-

nilai Islam akan tetapi lebih mengembangkan potensi beragama dalam jiwa 

remaja berupa pengalaman yang bersifat praktis melalui latihan, pembiasaan 

Islami dan keteladan dari orang tua secara langsung dan kompleks.

2. Orang tua perlu menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama dan

harmonis, melalui pelaksanaan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga remaja merasa menyatu dengan orang tua dalam kedekatan batin 

disertakan keimanan dan ketakwaan yang baik terhadap Allah SWT.

3. Orang tua perlu memberikan kasih sayang secara wajar, perlindungan, 

perhatian yang menandai terhadap kebutuhan penunjang aplikasi pendidikan 

Islam dalam keluarga dan bimbingan hidup bermasyarakat.

4. Remaja perlu lebih terbuka dalam menyalurkan perasaan dan pengalaman 

yang dialaminya pada orang tua, dan perlu meningkatkan minat serta motivasi 

dalam mempelajari nilai serta ajaran Islam baik secara teoritis maupun praktis 

agar tercipta kesadaran beragama yang tinggi terhadap Allah SWT.
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ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 

A. Identitas Responden
Nama     :
Usia : :
Jenis Kelamin :

B. Petunjuk Pengisian
a. Pilihlan salah satu jawaban yang paling tepat menurut Anda
b. Berilah tanda Ceklis (√) pada jawaban yang dianggap paling benar

Nomor 
Butir Butir Pernyataan Kuesioner

Skala Likert
SS S N TS STS

1
Saya selalu mendapatkan pengajaran dari 
orang tua saya mengenai cara beriman kepada 
Allah SWT

2
Saya tidak mendapatkan pengajaran dari orang 
tua saya mengenai cara beriman kepada Allah 
SWT.

3
Dalam kehidupan sehari-hari saya senantiasa 
diajarkan ilmu pengetahuan agama Islam oleh 
orang tua saya

4
Dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah 
diajarkan ilmu pengetahuan agama Islam oleh 
orang tua saya

5
Saya selalu menjalankan ibadah shalat lima 
waktu secara rutin tepat pada waktunya

6
Saya tidak menjalankan ibadah shalat lima 
waktu secara rutin tepat pada waktunya

7
Saya selalu terbiasa membaca Al-Qur’an setiap 
selesai melaksanakan shalat

8
Saya tidak terbiasa membaca Al-Qur’an setiap 
selesai melaksanakan shalat

9

Saya tidak memahami secara benar dan 
mendalam makna dan hikmah dari berbudi 
pekerti yang mulia, serta mampu menjauhkan 
diri dari perbuatan tercela

10

Saya memahami secara benar dan mendalam
makna dan hikmah dari berbudi pekerti yang 
mulia, serta mampu menjauhkan diri dari 
perbuatan tercela

11
Orang tua saya selalu memberikan 
kebersamaan contohya seperti (makan 
bersama, berdiskusi didalam keluarga)

12
Orang tua saya tidak memberikan kebersamaan 
contohya seperti (makan bersama, berdiskusi 
didalam keluarga)

13
Orang tua saya selalu mengajak keluarganya 
sholat berjamaah di dalam rumah

14
Orang tua saya tidak mengajak keluarganya 
sholat berjamaah di dalam rumah

15 Dirumah saya memiliki sarana kebutuhan 



pendidikan Islam remaja dalam keluarga 
(seperti : ruang shalat, Al-Qur’an, buku-buku 
Islami dan lain sebagainya)

16

Dirumah tidak memiliki sarana kebutuhan 
pendidikan Islam remaja dalam keluarga 
(seperti : ruang shalat, Al-Qur’an, buku-buku 
Islami dan lain sebagainya)

17
Saya selalu manaruh Al-Qur’an didekat tempat 
sholat saya

18
Saya tidak pernah manaruh Al-Qur’an didekat 
tempat sholat saya

19
Saya selalu percaya apa yang diajarkan oleh 
agama (Islam) saya

20
Saya tidak pernah percaya apa yang diajarkan 
oleh agama (Islam) saya

21
Saya selalu membantu tetangga jika sedang 
ada kesusahan

22
Saya tidak pernah membantu tetangga jika 
sedang ada kesusahan

23
Saya selalu mengikuti kumpulan dan 
mengerjakan apa yag dilakukan oleh anak-
anak RISMA dilingkungan saya

24
Saya tidak pernah mengikuti kumpulan dan 
mengerjakan apa yag dilakukan oleh anak-
anak RISMA dilingkungan saya

25
Saya tidak mengikuti perbuatan-perbuatan 
yang tidak baik yang dilakukan oleh teman-
teman saya

26
Saya selalu mengikuti perbuatan-perbuatan 
yang tidak baik yang dilakukan oleh teman-
teman saya

27
Saya menegur teman-teman saya yang 
sikapnya menyimpang dari ajaran agama Islam

28
Saya tidak pernah menegur teman-teman saya 
yang sikapnya menyimpang dari ajaran agama 
Islam

29 Saya melakukan ibadah berjamaah dimasjid

30
Saya tidak pernah melakukan ibadah 
berjamaah dimasjid

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju



Lampiran 

DATA SAMPEL

NO NAMA PENDIDIKAN USIA
1 Cahyo Listianto SMP 14 Th
2 Desi Fitriani SMA 17 Th
3 Asep Ramadhan SMP 12 Th
4 Shella Wati SMA 17 Th
5 Putri Sara SMA 16 Th
6 Adelya Devita SMP 12 Th
7 Evi Riani SMA 17 Th
8 Selviana SMA 16 Th
9 Deni Pranata SMA 17 Th

10 Ayu Lestari SMA 15 Th
11 Dicki Mandala SMP 13 Th
12 Anggun Malena SMA 17 Th
13 Tri Danur Kolis SMA 17 Th
14 David Alzha SMP 13 Th
15 Febi Aria SMA 17 Th
16 Rafi Setiawan SMA 16 Th
17 Imam Sobari SMP 14 Th
18 Dias Maharani SMA 17 Th
19 Uun Asih SMA 17 Th
20 M.Andre Saputra SMA 17 Th
21 Pandu Rizky SMA 16 Th
22 Dwi Septiani SMA 17 Th
23 Linda lestari SMA 15 Th
24 Risqi Anggraini SMA 17 Th
25 Paraswati Laila SMP 14 Th
26 Icha Arnedy SMA 17 Th
27 Soni Setiawan SMA 17 Th
28 Willy Ardiansyah SMP 12 Th
29 Evi Triani SMA 16 Th
30 Siti Endang SMA 17 Th



KERANGKA WAWANCARA

A. KERANGKA INTERVIEW KEPADA ORANG TUA

Bagaimana proses pembinaan mental keagamaan remaja?

B. KERANGKA INTERVIEW KEPADA TOKOH ORGANISASI 

REMAJA MUSLIM

Bagaimana perkembangan mental keagamaan remaja di Lingkungan Sepuluh?

C. KERANGKA INTERVIEW KEPADA TOKOH AGAMA DAN TOKOH 

MASYARAKAT

1. Bagaimana tingkat kehidupan beragama masyarakat muslim di Lingkungan 

Sepuluh baik orang tua maupun remaja?

2. Bagaimana bimbingan yang biasa diterapkan orang tua di Lingkungan 

Sepuluh dalam usaha membina mental keagaaman remaja?

3. Bagaimana keadaan sarana pribadatan muslim dan fungsinya?

4. Bagaimana bentuk akhlak remaja di Lingkungan Sepuluh?

5. Bagaimana pengaruh pendidikan Islam yang diterapkan orang tua pada 

remaja?

D. KERANGKA INTERVIEW KEPADA KEPALA LINGKUNGAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lingkungan Sepuluh?

2. Bagaimana luas wilayah dan letak geografis?

3. Bagaimana perkembangan jumlah penduduk?

4. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat dan mata pencaharian penduduk?

5. Bagaimana kondisi akhlak remaja dan orang tua?



KERANGKA OBSERVASI

Variabel Indikator Sub Indikator

Pendidikan Islam dalam 

keluarga

Metode Pendidikan Islam 

dalam keluarga

1. Pembiasaan 

ibadah

2. Latihan ibadah

3. Praktek lapangan

4. Teladan

5. Perintah dan 

larangan

6. Menciptakan tata 

ruang yang 

agamis

7. Nasihat 



KERANGKA DOKUMENTASI

A. Berkaitan dengan Lingkungan:

1. Sejarah berdirinya Lingkungan Sepuluh

2. Jumlah keluarga yang  memiliki anak remaja di lingkungan sepuluh

3. Sarana dan prasarana di Lingkungan Sepuluh

B. Berkaitan dengan keterlibatan keluarga dalam mengajari keagamaan 

remaja

1. Situasi orang tua didalam menerapkan pendidikan Islam kepada anak 

remajanya

2. Kondisi akhlak remaja dan orang tua



KISI-KISI ANGKET

NO Variabel Indikator Sub Indikator No. Item
Jumlah 

Item

1 Pendidikan 

Islam dalam 

Keluarga

A. Fungsi 

pendidikan 

Islam 

dalam 

keluarga

1. Menanamkan 

keimanan ke 

dalam jiwa 

anak.

2. Mengajarkan 

ilmu 

pengetahuan 

agama Islam.

3. Mendidik 

anak agar 

menjalankan 

ibadah.

4. Mendidik 

anak agar 

berbudi 

pekerti yang 

mulia.

B. Metode 

Pendidika

n Islam 

dalam

Keluarga

1. Pembiasaan 

ibadah

2. Latihan  

ibadah

3. Praktek 

lapangan

4. Teladan 

5. Perintah dan 

lapangan

6. Menciptakan 



tata ruang 

yang agamis

7. Nasihat 

2. Mental 

Keagamaan 

Remaja

Unsur-unsur 

jiwa

1. Perasaan 

keagamaan 

remaja.

2. Pikiran 

remaja 

mengenai 

agama.

3. Emosi remaja 

terhadap 

ajaran agama.

4. Sikap 

beragama 

remaja.



 

Lampiran : Hasil Jawaban Responden 

No 

Responden 

Pernyataan Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

1 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 1 2 1 1 2 2 81 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 2 2 2 2 101 

3 3 3 2 3 5 2 1 4 5 2 3 4 1 5 5 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 95 

4 2 3 4 5 4 2 3 5 4 1 2 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 3 2 2 2 2 102 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 123 

6 5 1 1 2 3 4 5 3 5 2 4 3 5 4 3 2 4 5 3 2 3 4 5 2 1 2 3 4 4 3 97 

7 1 2 2 4 5 4 3 3 3 2 3 5 4 3 2 5 3 4 5 4 4 3 1 2 3 4 3 2 4 5 98 

8 2 3 4 5 1 2 4 5 3 4 5 1 2 3 5 4 1 2 3 4 3 3 4 5 4 3 4 5 5 5 104 

9 4 4 2 3 4 4 5 5 4 5 3 3 4 3 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 5 3 4 3 5 112 

10 5 4 3 5 4 2 3 4 5 3 2 1 2 5 2 3 5 3 2 4 5 2 3 3 4 3 3 4 5 4 103 

11 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 1 1 2 2 81 

12 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 117 

13 3 3 2 3 5 2 4 4 5 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 113 

14 2 3 4 5 4 2 3 5 4 1 2 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 2 2 102 

15 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 123 

16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 5 3 4 4 5 111 

17 5 4 3 5 4 2 3 4 5 3 2 1 2 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 3 4 3 3 4 5 4 103 

18 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 1 2 1 1 2 2 81 

19 5 1 1 2 3 4 5 3 5 2 4 3 5 4 3 2 4 5 3 2 3 4 5 2 1 2 3 4 4 3 97 

20 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 1 1 2 2 81 

21 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 117 

22 3 3 2 3 5 2 4 4 5 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 113 

23 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 1 1 2 2 81 

24 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 117 

25 3 3 2 3 5 2 4 4 5 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 113 

26 2 3 4 5 4 2 3 5 4 1 2 3 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 2 2 102 

27 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 123 

28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 5 3 4 4 5 111 

29 5 4 3 5 4 2 3 4 5 3 2 1 2 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 3 4 3 3 4 5 4 103 

30 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 1 2 1 1 2 2 81 



Uji Hipotesis

CORRELATIONS
  /VARIABLES=x y
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations

x y

x Pearson Correlation 1 .967**

Sig. (2-tailed) .000

N 30 30

y Pearson Correlation .967** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Uji Validitas dan Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.800 30

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

N_1 3.5000 1.16708 30

N_2 3.3000 .98786 30

N_3 3.3333 1.15470 30

N_4 4.1000 1.09387 30

N_5 3.8333 .98553 30

N_6 3.0333 .99943 30

N_7 3.4333 .81720 30

N_8 3.7333 .73968 30

N_9 3.9000 .84486 30

N_10 3.0333 1.15917 30

N_11 3.0667 .73968 30

N_12 3.0667 1.08066 30

N_13 3.2667 1.01483 30

N_14 3.4667 1.19578 30

N_15 3.5000 1.19626 30

N_16 3.5333 1.07425 30

N_17 3.8000 1.12648 30



N_18 3.7667 .97143 30

N_19 3.6000 1.13259 30

N_20 3.4333 1.25075 30

N_21 3.7333 .98027 30

N_22 3.8000 .88668 30

N_23 3.8000 .96132 30

N_24 3.4667 .86037 30

N_25 2.7667 1.25075 30

N_26 3.3333 .99424 30

N_27 3.0667 1.28475 30

N_28 3.4667 1.50249 30

N_29 3.5667 1.22287 30

N_30 3.3667 1.32570 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted

N_1 100.5667 148.254 .188 .800

N_2 100.7667 142.530 .486 .788

N_3 100.7333 149.995 .128 .803

N_4 99.9667 161.413 -.275 .818

N_5 100.2333 143.151 .460 .789

N_6 101.0333 147.068 .284 .796

N_7 100.6333 147.964 .318 .795

N_8 100.3333 149.264 .285 .796

N_9 100.1667 152.557 .081 .803

N_10 101.0333 145.895 .276 .796

N_11 101.0000 152.414 .110 .801

N_12 101.0000 146.897 .263 .797

N_13 100.8000 148.441 .222 .798

N_14 100.6000 148.593 .169 .801

N_15 100.5667 143.013 .368 .792

N_16 100.5333 141.016 .501 .787

N_17 100.2667 142.754 .406 .791



N_18 100.3000 146.631 .314 .795

N_19 100.4667 142.740 .404 .791

N_20 100.6333 142.171 .376 .792

N_21 100.3333 148.782 .218 .798

N_22 100.2667 147.099 .329 .794

N_23 100.2667 153.513 .022 .805

N_24 100.6000 153.007 .057 .803

N_25 101.3000 141.390 .404 .790

N_26 100.7333 137.030 .728 .778

N_27 101.0000 130.966 .760 .772

N_28 100.6000 130.593 .644 .776

N_29 100.5000 144.052 .321 .794

N_30 100.7000 144.769 .264 .797
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