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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pemahaman Keagamaan 

2.1.1.1 Pengertian Pemahaman Keagamaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), pemahaman merupakan 

proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. “Pemahaman adalah 

kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan 

bahasa sendiri” (Bloom dalam Djaali, 2011). Menurut Nurdin (2003) pemahaman 

adalah kemampuan untuk menterjemahkan, menginterprestasi, mengekstrapolasi 

(mengungkapkan makna dibalik kalimat) dan menghubungkan di atas fakta atau 

konsep. Sedangkan menurut Sudjiono (2011) pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti, memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu 

apabila ia dapat memberikan uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan 

kata-katanya sendiri. 

Pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikembangkan 

dengan memberi kepercayaan, komunikasi yang bebas dan pengarahan diri (Mulyasa, 

2007). Dalam hal ini, peserta didikakan lebih mudah untuk memahami pelajaran jika:  

1. Dikembangkannya rasa percaya diri dalam diri peserta didik, sehingga 

peserta didik tersebut akan lebih mudah untuk memahami pelajaran 

yang diberikan.  
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2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkomunikasi secara 

bebas dan terarah.  

3. Melibatkan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran secara keseluruhan sehingga pemahaman peserta didik 

terhadap pembelajaran dapat tercapai (dalam Hartono, dkk, 2008). 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman 

disini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat memahami atau 

menguasai suatu bahan materi tentang keagamaan. Pemahaman bukan hanya sekedar 

tahu, tetapi juga menginginkan pribadi yang belajar dapat memanfaatkan atau 

mengaplikasikan apa yang telah dipahaminya. Apabila seseorang tersebut memahami 

apa yang telah dipelajarinya, maka ia akan siap untuk menjawab apabila ada 

pertanyaan yang berhubungan dengan keagamaan, serta mampu beribadah dengan 

baik dan benar. 

Sedangkan “agama” adalah ajaran yang mengatur peribadahan kepada 

Tuhan. Jadi pemahaman keagamaan adalah proses belajar dimana seseorang mampu 

memahami nilai agama yang dianutnya sehingga dapat mempraktikan nilai-nilai 

tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku (Menzies, 2014: 318). Keagamaan 

berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keyakinan (keimanan) dan peribadahan 

kepada Allah Ta’ala serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia 

serta lingkungannya. 

Pemahaman keagamaan merupakan bagian dari aspek rohaniah manusia 

yang mendorongnya senantiasa untuk berprilaku agamis. Dan karena agama 

melibatkan seluruh jiwa-raga manusia, maka pemahaman keagamaan mencakup 
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aspek kognitif, afektif, konatif dan motorik. Fungsi afektif dan konatif tampak pada 

pengalaman ketuhanan, rasa keagamaan dan rindu pada Tuhan. Sedangkan fungsi 

motorik tampak pada perilaku keagamaannya. Dalam kehidupan manusia, fungsi-

fungsi tersebut saling terkait dan membentuk suatu sistem pemahaman keagamaan 

yang utuh dalam kepribadian seseorang. 

Pemahaman keagamaan disini mengandung pengertian bahwa sampai 

dimana kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang 

mengandung nilai-nilai luhurnya serta mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam 

bersikap dan bertingkah laku. Hal ini akan terlihat dari kemampuan seseorang untuk 

memahami, menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya 

dalam kehidupan sehari-hari. Dia menganut agama karena menganut keyakinan 

agama tersebutlah yang terbaik karena itu dia berusaha menjadi penganut yang baik. 

Keyakinan itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang 

mencerminkan ketaatan terhadap agamanya (Syukur & Rafiqoh, 2020). 

Pemahaman keagamaan yang dimaksud disini adalah proses pembelajaran 

yang memungkinkan seseorang mampu memahami nilai agama yang dianutnya 

sehingga dapat mempraktikan nilai-nilai tersebut dalam bersikap dan bertingkah 

laku.. Pada hakikatnya dasar pemahaman keagamaan tidak lepas dari dasar 

pendidikan agama, karena pemahaman keagamaan dapat diperoleh melalui 

pendidikan agama, baik pendidikan formal maupun non formal. Oleh karena itulah 

dasar pemahaman keagamaan tentunya tidak bisa lepas dari dasar pendidikan agama. 
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2.1.1.2 Indikator Pemahaman Keagamaan 

Menurut Glock & Stark yang dikutip Ancok (1966) mengatakan bahwa 

terdapat lima dimensi indikator dalam pemahaman Agama yaitu sebagai berikut: 

1. Dimensi keyakinan 

Dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal 

yang dogmatik dalam agamanya, misalnya kepercayaan kepada Tuhan, 

malaikat, surga dan neraka. Pada dasarnya setiap agama juga menginginkan 

adanya unsur ketaatan bagi setiap pengikutnya. Adapun dalam agama yang 

dianut oleh seseorang, makna yang terpenting adalah kemauan untuk 

mematuhi aturan yang berlaku dalam ajaran agama yang dianutnya. Jadi 

dimensi keyakinan lebih bersifat doktriner yang harus ditaati oleh penganut 

agama. Dengan sendirinya dimensi keyakinan ini menuntut dilakukannya 

praktek-praktek peribadatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

2. Dimensi praktik agama  

Dimensi praktik agama yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan 

kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Unsur yang ada dalam dimensi 

ini mencakup pemujaan, ketaatan, serta hal-hal yang lebih menunjukkan 

komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya. Wujud dari dimensi ini 

adalah perilaku masyarakat pengikut agama tertentu dalam menjalankan 

ritual-ritual yang berkaitan dengan agama. Dimensi praktek dalam agama 

Islam dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji 

ataupun praktek muamalah lainnya. 
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3. Dimensi pengalaman  

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah 

dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut 

berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, dan 

sebagainya. 

4. Dimensi pengetahuan agama  

Dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh 

seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di 

dalam kitab suci manapun yang lainnya. Paling tidak seseorang yang 

beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, 

ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. Dimensi ini dalam Islam meliputi 

pengetahuan tentang isi Al-Qur’an, pokok-pokok ajaran yang harus diimani 

dan dilaksanakan, hukum Islam dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah 

keilmuan ekonomi Islam/perbankan syariah. 

5. Dimensi konsekuensi agama 

Dimensi konsekuensi yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku 

seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial 

misalnya apakah ia mengunjungi tetangganya sakit, menolong orang yang 

kesulitan, mendermakan hartanya, dan sebagainya. 
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Tabel 2.1 Indikator Pemahaman Keagamaan 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator 

Pemahaman 

Keagamaan 

Dimensi 

Keyakinan 

Percaya    pada    kekuasaan 

AllahSwt 

Percaya pada Nabi dan Rasul 

Percaya takdir Allah 

Percaya pada kehidupan akhirat. 

Dimensi Praktik 

Agama 

 

Melaksanakan shalat 
Melaksanakan puasa 

Berdoa 

Berdzikir 

Membaca al-Qur’an 

Dimensi 

Pengalaman 

Bersyukur terhadap nikmat Allah 
Merasa tenang setelah shalat 

Tersentuh  ketika  membaca 

al-Qur’an 

Dimensi 

pengetahuan 

Agama 

Mengikuti kegiatan keagamaan 
Membaca buku-buku Keagamaan 

Mendengarkan ceramah atau 

Tausiyah agama 

Diskusi masalah agama 

Dimensi 

Konsekuensi 

Agama 

Patuh terhadap orang tua 

 Suka menolong antar teman 

Suka memaafkan teman 

Menghormati guru 

Berpakaian sesuai norma 

Mengikuti kegiatan social 

Menjaga kelestarian Lingkungan 

     Sumber: Ancok 1966 

2.1.1.3 Aspek-Aspek Pemahaman Keagamaan 

Menurut Daradjat (2008) pemahaman individu terhadap ajaran agama 

meliputi beberapa aspek yang mencerminkan kemampuan intelektual individu dalam 

menginterpretasikan dan menjelaskan ajaran agama. Pemahaman terhadap materi 

agama mencakup aspek-aspek sebagai berikut:  
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1. Kemampuan untuk menerjemahkan dan memahami ayat-ayat yang berbentuk 

metafora, simbolisme, sindiran dan pernyataan-pernyataan yang dapat 

diilmukan.  

2. Kemampuan untuk menafsirkan yaitu mencakup penyusunan kembali atau 

penataan kembali suatu kesimpulan sehingga merupakan suatu pandangan 

baru, baik dari ayat-ayat maupun hadis-hadis.  

3. Kemampuan untuk menyimpulkan mana yang terkandung dalam ajaran Islam, 

sehingga dapat menentukan dan meramalkan arah-arah penggunaannya, 

akibat-akibatnya dan hasil-hasilnya. 

Pemahaman terhadap ajaran agama juga mencakup kemampuan individu 

dalam memahami masalah yang ditimbulkan dari pengamatan ajaran agama, dan 

dampak buruk bagi yang melanggarnya. Dilihat dari perspektif pendidikan umum, 

kemampuan memahami terdiri atas hal-hal berikut: 

1. Menginterpretasikan yaitu mengubah dari suatu bentuk representasi (misalnya 

numerik ke dalam bentuk lain misal verbal). Termasuk ke dalam kemampuan 

menginterpretasikan adalah menglarifikasi, paraphrase, merepresentasi, 

menerjemahkan.  

2. Memberikan contoh yaitu menemukan contoh atau gambaran khusus dari 

suatu prinsip umum, yang terdiri dari atas menggambarkan (ilustrasi) dan 

instantiating.  

3. Mengklasifikasikan, yatu menentu bahwa sesutu memiliki kategori misalnya 

prinsip atau konsep. Istilah lain dari kemampuan ini adalah 

mengkategorisasikan.  
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4. Merangkum, yaitu membuat abstraksi dari suatu tema umum. Istilah lain 

adalah kemampuan mengabstraksikan dan menggeneralisasikan.  

5. Menyimpulkan (inferring), yaitu menggambarkan suatu kesimpulan logis dari 

informasi yang disajikan, yang termasuk ke dalam kemampuan ini adalah 

menyimpulkan (concluding), membuat ekstrapolasi, interpolasi, dan 

meramalkan memperkirakan (predicting).  

6. Membandingkan yaitu menemukan hubungan antara du aide objek, dan 

sebagainya, yang termasuk ke dalam kemampuan ini adalah membedakan 

(contrasting), memetakan (mapping) dan memasangkan (matching) 

7. Menjelaskan (explaining), yaitu kemampuan untuk menyusun dan 

menggunakan suatu model sebab akibat dari suatu sistem, model tersebut bisa 

suatu teori formal hasil eksperimen maupun pengalaman di lapangan. Istilah 

lain dari kemampuan iniadalah menyusun model (constructing models) 

(Hakim, 2008). 

2.1.1.4 Faktor-Faktor Pemahaman Keagamaan 

Timbulnya pemahaman terhadap ajaran agama tidak terjadi dengan 

sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya baik 

faktor psikologi maupun fisiologis. Pemahaman tidak terbatas pada perasaan-

perasaan yang sedang ada, melainkan juga dibantu oleh pengalaman-pengalaman 

lampau. Dengan kata lain pemahaman tersusun dari perasaan-perasaan sekarang dan 

dari unsur-unsur psikologis lampau. Pemahaman individu terpangaruh oleh 

pertumbuhan organis, fisiologis, emosi, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman 
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remaja berbeda dengan pemahaman anak kecil karena perbedaan pertumbuhan 

mereka. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemahaman individu 

dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti pengalaman individu di masa lampau, dan 

perasaan individu terhadap objek yang sedang dipahami. Pemahaman juga 

dipengaruhi oleh faktor fisiologis, seperti pertumbuhan organis dan fisik individu. 

Hal ini menyebabkan pemahaman remaja dengan anak-anak berbeda walaupun dalam 

objek yang sama. Demikian pula pemahaman remaja berbeda dengan pemahaman 

orang tua, karena ada perbedaan pengalaman emosi, dan perasaan antara keduanya. 

Adapun faktor-faktor yang bisa menghasilkan pemahaman keagamaan, 

antara lain (Sururin, 2004):  

1. Pengaruh-pengaruh sosial 

Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap 

keberagamaan, yaitu: seperti pendidikan orang tua, tradisi-tradisi dan tekanan-

tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat 

dan sikap yang disepakati oleh lingkungan.  

2. Pengalaman 

Pada umumnya anggapan bahwa adanya suatu keindahan, keselarasan, dan 

kebaikan yang dirasakan dalam dunia nyata memainkanperanan dalam 

pembentukan sifat keberagamaan. 

3. Kebutuhan  

Faktor lain yang dianggap sebagai sumber keyakinan agama adalah 

kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga 
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mengakibatkan terasa adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan 

tersebut dikategorikan menjadi empat bagian yaitu kebutuhan 

akankeselamatan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan untuk memperoleh harga 

diri dan kebutuhan akan adanya kehidupan dan kematian. 

4. Proses Pemikiran  

Manusia adalah makhluk berfikir, salah satu akibat dari pemikiran manusia 

bahwa ia membantu dirinya untuk menentukan keyakinan-keyakinan mana 

yang harus diterima dan keyakinan yang harus ditolak. 

2.1.2 Konsep Perilaku Beribadah 

2.1.2.1  Pengertian Perilaku Beribadah 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005) “perilaku adalah tanggapan 

atau reaksi individu terhadap rangsangan dan lingkungan” (h.811). Sedangkan dalam 

kamus psikologi perilaku adalah respon yang dilakukan oleh suatu organisme. 

Perilaku adalah kegiatan individu yang dapat diamati dan yang bersifat umum 

mengenai otot-otot dan kelenjar skresi eksternal sebagaimana terwujud dari gerakan-

gerakan bagian tubuh (Desmita, 2012: h.58, seperti dikutip oleh Alimuddin, 2017). 

Perilaku seseorang adalah hasil interaksi antara dirinya dengan 

lingkungannya, maka perilaku harus dipelajari dalam hubungan dengan lingkungan. 

Artinya bahwa perilaku seseorang bisa di diskripsikan dengan mengamati dan 

menganalisa bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Sisi 

penting dalam kaitan antara perilaku dengan lingkungan. Pertama, lingkungan 

memiliki adil yang besar terhadap pengaruhnya terhadap perilaku individu yang 

berada dalam lingkungan tersebut. Kedua, bahwa perilaku sendiri adalah hasil 
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interaksi individu dengan segala yang ada pada dirinya terhadap lingkungan tempat 

dia bergerak (Burn, 1993). 

Perilaku atau kegiatan individu selalu terjadi dalam interaksi dengan 

lingkungan, lingkungan sekitar atau lingkungan yang jauh, lingkungan kongkrit atau 

abstrak, lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya ataupun lingkungan psikologis. 

Interaksi individu dengan lingkungan dapat terjadi minimal dalam dua pola, yaitu 

penerimaan dan penolakan. Kalau individu menerima lingkungannya maka akan 

terjadi penyesuaian diri atau saling mendekatkan diri. Penyesuaian diri dapat 

berbentuk individu yang mengubah diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

atau alloplasty yaitu lingkungan yang diubah atau berubah sesuai dengan kepentingan 

atau keadaan individu. Dan yang terakhir ini biasanya dilakukan oleh pihak yang 

menginginkan perubahan tatanan sosial, budaya, ekonomi maupun agama. Semisal 

ingin membentuk generasi yang bermental agamis, taat beribadah atau berakhlak 

mulia, maka wujud dari alloplasty ini contohnya adalah pembentukan sub 

kebudayaan religius ditengah masyarakat, menciptakan lapangan pelayanan agama 

seperti mushola, TPQ, pesantren dan lain sebagainya.  

Perilaku atau kegiatan individu selalu terarah terhadap sesuatu dan didorong 

oleh sesuatu kekuatan atau motivasi. Motivasi ini dapat terdiri dari desakan, motif, 

kebutuhan dan keinginan yang mendorong individu melakukan sesuatu kegiatan atau 

perbuatan untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat berfungsi mengarahkan atau 

mengaktifkan sesuatu kegiatan. Berdasarkan sifatnya dibedakan manjadi motivasi 

takut, motivasi insentif dan motivasi sikap. Secara umum dibedakan menjadi motif 

dasar dengan motif sosial. Motif dasar umumnya bersifat instinktif dan berfungsi 
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memenuhi kebutuhan dasar. Karena pergaulan sosial bersama lingkungannya maka 

motif dasar ini berkembang menjadi motif-motif sosial ( Elfianti, 2017 dalam Fitriani, 

2019). 

Sedangkan pengertian ibadah dalam Al-qur‟an telah disebutkan, 

sesungguhnya kata ibadah berasal dari kata: al abdiyah, al ubudiyah, al ibadah 

yang mempunyai arti taat atau tunduk. Di dalam kitab Mukhtasus shihah 

disana juga telah diterangkan, asal mula dari pada kata ibadah adalah: al 

ubudiyah yang mempunyai arti tunduk serta rendah dan al ibadah mempunyai 

arti patuh atau taat, sedangkan at’abbid mempunyai arti attnasuk (mengabdi). 

Jadi, arti dari perubahan itu sesuai dengan perubahan kata-kata bukunya, yang 

lebih dikenal di dalam ilmu bahasa arab dengan istilah isytiqaaq. (Hasanah, 

2002, h.24). 

 

Arti ibadah, yaitu “ketundukan yang tidak terbatas bagi pemilik keagungan 

yang tidak terbatas pula” (Syihab, 2008). Secara garis besar ibadah dibagi dua yaitu 

ibadah pokok yang dalam kajian ushul fiqih dimasukan ke dalam hukum wajib, baik 

wajib, aini atau wajib kifayah. Termasuk kedalam kelompok ibadah pokok itu adalah 

apa yang menjadi rukun Islam. 

Sehingga Perilaku beribadah bisa diartikan sebagai bentuk respon organisme 

ataupun individu dalam lingkungan berkaitan dengan ritual ketundukan kepada sang 

pencipta. Artinya adalah segala bentuk aktifitas yang dimiliki oleh seorang individu 

yang bersinggungan dengan lingkungan dalam aplikasi hubungannya dengan Tuhan. 

Dalam hal ini adalah beribadah dalam Islam. Perilaku beribadah yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah hasil interaksi individu dengan lingkungannya terkait 

dalam praktek ketaatan pada sang pencipta. Ibadah di sini dibatasi pada sholat, puasa 

dan membaca Al-Qur’an. 
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Perilaku ibadah atau sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada 

dalam diri seseorang yang mendorongnya terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut 

terhadap konsisten antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, 

perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif, dan perilaku terhadap agama sebagai 

unsur psikomotorik. Jadi sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks 

antara pengetahuan agama, perasaan, agama serta tidak keagamaan dalam diri 

seseorang. Beranjak dari kenyataan yang ada, maka sikap keagamaan yang ada, maka 

sikap keagamaan terbentuk dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal 

mengenai diri individu ( Jalaludin, 2002). 

2.1.2.2 Faktor-Faktor Mempengaruhi Perilaku Beribadah 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku beribadah individu 

antara lain sebagai berikut Jalaludin (2002): 

1. Faktor Internal  

Faktor internal yang berpengaruh oleh perkembangan jiwa antara lain, faktor 

hereditas, tingkat usia, kepribadian, kondisi kejiwaan.  

1. Faktor Hereditas 

Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor 

bawaan yang diwariskan secara turuntemurun, melainkan terbentuk 

dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencangkup kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Faktor keturunan ini dapat disebut dengan 

watak individu yang telah dibawa sejak lahir. Faktor ini dapat 

mempengaruhi kebiasaan perilaku individu. 
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2. Tingkat Usia  

Perkembangan agama pada anak-anak ditentukan oleh tingkat usia 

mereka. Perkembangan tersebut dipengaruhi pula oleh perkembangan 

berbagain aspek kejiwaan termasuk perkembangan berfikir. 

Selanjutnya pada tingkat remaja saat mereka menginjak usia 

kematangan seksual, pengaruh itupun mempengaruhi kejiwaan 

keagamaan mereka. Tingkat perkembangan usia dan kondisi yang 

dialami oleh remaja menimbulkan konflik kejiwaan yang 

mempengaruhi seseorang dalam hidup beragama dan mempengaruhi 

juga agama. Bahwasannya konversi cenderung dinilai sebagai produk 

sugesti dan bukan akibat perkembangan kehidupan spiritual seseorang 

( Ernest Harms,  dalam Jalaluddin, 2022). 

3. Kepribadian  

Kepribadian ada dua unsur yaitu unsur hereditas dan unsur 

lingkungan. Unsur akan membentuk jati diri seseorang yang sedikit 

banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari luar dirinya, jati diri 

tersebut bersifat permanen dan tidak dapat berubah. Pengaruh 

lingkungan akan membentuk karakter dan sifatnya dapat berubah 

karena adanya pengaruh dari luar.  

4. Kondisi Kejiwaan  

Kondisi kejiwaan manusia akan mempengaruhi jiwa keagamaan. Hal 

ini dapat dicontohkan dari pengidap ganggun dalam diri seseorang, 

gangguan tersebut akan mengisolasi diri dari kehidupan sosial serta 
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presepsinya tentang agama akan mempengaruhi tentang agama oleh 

halusinasi. Seperti perasaan was-was, malas, dan sikap menolak semua 

perintah yang tidak sesuai dengan pribadi individu sendiri.  

2. Faktor Eksternal  

Manusia sering disebut dengan sebagai homo religius (makhluk 

beragama). Pernyataan ini menggambarkan bahwa manusia memiliki potensi 

dasar yang dapat dikembangkan sebagai makhluk beragama. Jadi manusia 

mempunyai potensi berupa kesiapan untuk menerima pengaruh luar sehingga 

dirinya dapat dibentuk menjadi mahkluk yang memiliki rasa dan perilaku 

keagamaan. Pengaruh tersebut dapat berupa bimbingan, pembinaan, pelatihan 

pendidikan dan sebagainya yang umum bersosialisasi. Adapun menurut Yusuf 

(2008) faktor eksternal (lingkungan) terdiri dari:  

1. Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, orang tua 

hendaknya memelihara hunbungan yang harmonis antar anggota 

keluarga yang penuh pengertian dan kasih sayang akan membuahkan 

perilaku yang baik. Oleh karena itu orang tua mempunyai peran 

penting dalam menumbuh kembangkan fitrah beragama anak. 

2. Sekolah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai 

program yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran 

dan latihan kepada anak agar mereka berkembang sesuai dengan 

potensinya. Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan fitrah 



24 

 

beragama siswa, maka sekolah terutama guru mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam mengembangkan wawasan pemahaman, 

pembiasaan mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap 

apresiatif terhadap ajaran agama. 

3. Masyarakat  

Dalam masyarakat, individu akan melakukan interaksi sosial dengan 

teman sebayanya atau anggota masyarakat lainnya. Apabila teman 

sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

agama (berakhlak baik) maka anak remaja pun cenderung akan 

berakhlak baik. Namun apabila temannya menampilkan perilaku yang 

kurang baik, maka anak cenderung akan terpengaruh untuk mengikuti 

atau mencontoh perilaku tersebut. Hal ini akan terjadi apabila anak 

kurang mendapatkan bimbingan agama dalam keluarganya. 

2.1.2.3 Bentuk-Bentuk Perilaku Beribadah  

Adapun bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan sebagai berikut (Jalaludin, 

2002 dalam Sugiyanti, 2015):  

1. Berakhlak mulia  

Bentuk perilaku sosial keagamaan yang lain yaitu berakhlak mulia. 

Seorang yang berakhlak baik, suka member, menolong, mudah memaafkan 

kesalahan orang lain, bisa menghargai sesama, menunjukkan bahwa seorang 

tersebut memiliki rasa sosial keagamaan yang tinggi. 
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2. Menghargai terhadap sesama dan tidak angkuh  

Manusia hidup di muka bumi ini tidaklah hidup sendiri, melainkan 

selalu membutuhkan orang lain, maka dari itu dalam berinteraksi sosial kita 

harus saling menghargai terhadap sesama, tidak mudah menyakiti orang lain. 

Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang bermacam-macam, berbeda 

antara satu dengan yang lain, karena dengan perbedaan itulah manusia bisa 

saling melengkapi, maka dari itu harus bisa saling menghargai terhadap orang 

lain yang mungkin kadang tidak sama dengan kita. 

3. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masyarakat  

Dalam hidup di masyarakat kita dituntut untuk bisa berinteraksi 

dengan sesama, dan ikut serta dalam kegiatan di masyarakat untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan bahwa kita memang 

benar-benar hidup dalam lingkungan masyarakat. Masa remaja adalah masa-

masa yang paling baik untuk mengikuti berbagai kegiatan . seorang remaja 

harus dapat menggunakan masa remajanya dengan baik sebelum datang masa 

tua, yaitu dengan hal yang bermanfaat, diantaranya ikut serta dalam berbagai 

kegiatan, baik kegiatan di sekolah maupun kegiatan di masyarakat, karena 

dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dapat menambah wawasan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. 

 

 

 



26 

 

Bentuk dari perilaku ibadah keagamaan yang sering dilakukan individu seperti 

pelaksanaan shalat, puasa, zakat, membaca al-qur’an, dan menghafal doa (Hasan, 

2000). Adapun bentuk dari perilaku ibadah itu meliputi: 

1. Shalat 

Secara harfiah apabila cermat kata Shalat berasal dari bahasa 

arab, yaitu kata kerja “shalla” yang artinya “berdoa” sembahyang. 

Sedangkan shalat menurut istilah adalah semua ucapan dan perbuatan 

yang bersifat khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan 

salam, serta harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Shalat 

menurut syariat adalah segala ucapan dan gerakan-gerakan yang dimulai 

dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.  

Shalat merupakan ibadah yang dapat membawa manusia dekat 

dengan Allah. Dalam melaksanakan shalat seseorang memuja kemaha 

sucian Allah, menyerahkan diri kepada-Nya, memohon perlindungan dari 

godaan setan, memohon pengampunan dan dibersihkan dari dosa, 

memohon petunjuk kejalan yang benar dan dijauhkan dari segala 

kesesatan dan perbuatan yang tidak baik. Shalat juga dapat menjauhkan 

dari perbuatan keji dan munkar, yang bila dibersihkan dari kedua sifat itu 

sejahtera dan utuhlah umat. 19 Allah berfirman dalam Alqur’an (Q.S Al-

ankabut/029: 45): 
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ََلةَ تَنْ هَٰى َعِه اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ۗ  ََلةَ ۖ إِنَّ الصَّ اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَه اْلِكتَابِ َوأَقِِم الصَّ

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَُعىنَ  ِ أَْكبَُر ۗ َوَّللاَّ  َولَِذْكُر َّللاَّ

Terjemahan: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan 

mungkar.dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang 

lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

2. Puasa  

Puasa adalah ibadah yang dapat menanamkan rasa kebersamaan 

dengan orang-orang fakir dalam menahan lapar dan kebutuhan pada 

makanan. Puasa menyadarkan dorongan menolong orang, rasa simpati dan 

menguatkan keutamaan jiwa seperti taqwa, mencintai Allah, amanah, 

sabar, dan tabah menghadapi kesulitan. 

Puasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan kebutuhan 

biologis lainnya dalam waktu tertentu.tetapi puasa merupakan langkah-

langkah yang ditempuh dalam mengekang diri dari keinginan-keinginan 

yang haram dan perbuatan onar. Buah ibadah puasa baru dapat dicapai 

dengan membiasakan keutamaan dan meninggalkan perbuatan yang hina. 

3. Membaca Al-Qur’an  

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan 

oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan melalui bahasa 

tertulis. Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai 

mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yang dapat disaksikan oleh 

seluruh umat manusia.Mengajarkan membaca Al-Qur’an adalah fardhu 
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kifayah dan merupakan ibadah yang utama. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya setiap pendidik melatih anak didiknya untuk gemar membaca 

Al-Qur’an dan mengenalkan serta mengajarkan huruf-huruf Al-Qur’an 

agar nantinya akan timbul rasa cinta kepada Al-Qur’an. dan masih ada 

bentuk lain sebagai perwujudan perilaku keagamaan yang dilakukan para 

pemeluk agama.  

4. Zakat  

Zakat adalah kewajiban harta yang berfungsi sebagai bantuan 

kemasyarakatan, hasilnya dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin 

yang hasil keringat mereka tidak dapat memberikan kehidupan yang layak 

bagi mereka. Di dalam ibadah terdapat banyak pendidikan budi pekerti 

mulia. Zakat tidak hanya sekedar pengeluaran harta untuk menolong fakir 

miskin, tetapi didalamnya terkandung pendidikan jiwa yang luhur. Zakat 

dapat mensucikan jiwa seseorang dari sifat rakus pada harta, 

mementingkan diri sendiri dari materialis. Zakat juga menumbuhkan rasa 

persaudaraan, rasakasih sayang dan suka menolong anggota masyarakat 

yang berada dalam kekurangan. 

5. Membaca doa 

Maksud doa dalam hadist tersebut adalah beribadah tanpa 

(menyembah) selain Allah. Pemahaman pada anak bahwa orang yang 

selalu membiasakan berdoa akan menjadi mulia, begitu sebaliknya orang 

yang tidak pernah berdoa akan menjadi lemah. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya perbedaan kemampuan, 

kecerdasan, perasaan dan daya nalar seseorang dikarenakan adanya 

perbedaan pendidikan yang dia terima. Semakin sering seseorang 

mendapat pendidikan agama dan praktek keagamaan yang dialami 

seseorang bertambah pengetahuan dan pengalaman agamanya. Rasa 

keagamaannya tambah bersemi. Sebaliknya, jika seseorang tidak pernah 

mendapatkan didikan agama mulai dalam rumah tangga dan dimasyarakat 

maka pengetahuan dan pengalaman terhadap nilai agama itu berkurang 

malah mungkin menentang ajaran agama. 

Tabel 2.2 Indikator Perilaku Beribadah 

     Sumber: Saefur 2019 

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori atau literatur yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengangkat beberapa 

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator 

Perilaku Beribadah Shalat  Ketaatan shalat lima waktu 

  Puasa Ketaatan Berpuasa 

Membaca 

Al-Qur’an 

Ketaatan Membaca  Al-Qur’an 

Zakat Ketaatan Berzakat 

Membaca 

Doa 

Ketaatan Membaca Doa 
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Untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat 

ini, maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa karya tulis ilmiah terkait dengan 

penelitian yang dilakukan penulis: 

1. Mustika (2019) yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Terhadap pembentukan karakter Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 

1 Suppa Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran pendidikan agama islam 

terhadap pembentukan karakter Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 1 

Suppa Kabupaten Pinrang. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan 

dengan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengidentifikasi 

pengaruh tingkat pemahan keagamaan terhadap perilaku beribadah  

sedangkan penelitian sebelumnya mengidentifikasi Pengarush Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Terhadap pembentukan karakter Peserta Didik. 

2. Rahmadani (2021) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pendidikan Agama 

Islam dan Aktivitas Keagamaan Terhadap Perilaku Sosial Siswa di MTs Al-

Falah Dumai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

pemahaman pendidikan agama Islam dan aktivitas keagamaan terhadap 

perilaku sosial siswa MTs Al-Falah Dumai. Berdasarkan penelitian ini, 

terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

mengidentifikasi pengaruh tingkat pemahan keagamaan terhadap perilaku 

beribadah  sedangkan penelitian sebelumnya mengidentifikasi Pengaruh 
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Pemahaman Pendidikan Agama Islam dan Aktivitas Keagamaan Terhadap 

Perilaku Sosial. 

3. Sakdiyah (2020) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Muatan Lokal 

Keagamaan Islam Terhadap Keterampilan Beribadah Siswa di SMP Dwi 

Dharma Kedungpari Kecamatan Mojowarno Jombang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemahaman muatan local 

keagamaan siswa terhadap keterampilan beribadah. Berdasarkan penelitian 

ini, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu mengidentifikasi pengaruh tingkat pemahan keagamaan terhadap 

perilaku beribadah  sedangkan penelitian sebelumnya mengidentifikasi 

Pengaruh Pemahaman Muatan Lokal Keagamaan Islam Terhadap 

Keterampilan Beribadah. 

4. Aini (2021) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Agama terhadap Perilaku 

Keagamaan Remaja di Kendalsari, Petarukan, Pemalang”.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman 

agama terhadap perilaku keagamaan remaja di Kendalsari, Petarukan, 

Pemalang. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan dengan penelitian 

ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengidentifikasi pengaruh tingkat 

pemahan keagamaan terhadap perilaku beribadah sedangkan penelitian 

sebelumnya mengidentifikasi Pengaruh Pemahaman agama terhadap perilaku 

keagamaan remaja . 
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2.3 Kerangka Pikir 

Pendidikan agama Islam merupakan pondasi dasar kehidupann umat Islam, 

oleh karena itu Pendidikan agama di sekolah menjadi prioritas utama. Mendidik 

siswa sangatlah sulit, terutama dalam hal ibadah. Ibadah adalah hasil yang tidak 

terlihat, yaitu tentang hakikat kekhusu’an ibadah itu sendiri. Hanya Allah lah yang 

mengetahui ibadah seorang hamba-Nya. 

Pendidikan agama yang diberikan di sekolah bagi siswa tidak hanya 

menyangkut proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas melalui proses 

kecerdasan akal, tetapi juga menyangkut proses internalisasi nilai agama melalui 

kognisi (pengamatan), keinginan, dan emosi (perasaan) baik didalam maupun di luar 

kelas yang dapat memberikan dorongan positif pada pemahaman ajaran agama. 

Pemahaman berbeda dengan pengetahuan, seorang yang tahu akan suatu hal 

belum tentu paham akan hal tersebut, karena pemahaman merupakan tingkat 

kemampuan yang mengharapkan seseorang untuk mampu memahami konsep atau 

nilai suatu hal. 

Oleh karena itu bagi orang yang memiliki pemahaman agama Islam yang 

baik, ia cenderung akan selalu taat menjalankan perintah agama. Sebaliknya bagi 

orang yang kurang memiliki pemahaman agama Islam yang baik ia akan cenderung 

acuh karena ia tidak mengerti perintah agama yang telah ditetapkan.  

Tinggi rendahnya ketaatan beribadah seseorang dapat ditentukan dari tinggi 

rendahnya pemahaman pendidikan agama yang dimiliki. Namun demikian tidak 

menutup kemungkinan ada yang memilik pemahaman pendidikan agama yang baik 

tetapi ia meninggalkan kewajiban beribadah, bahkan melakukan sesuatu yang haram 
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dalam agama, mengingat ketaatan beribadah seseorang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. 
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Gambar 2.1 

 

Kerangka Pikir 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir maka 

hipotesis penelitian ini adalah: Pemahaman keagamaan memiliki berpengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku beribadah siswa di SMA Negeri 11 Kendari. 

  

Pemahaman Keagamaan (X) 

Indikator pemahaman keagamaan 

menurut Glock & Stark (1966). 

1. Dimensi keyakinan 

2. Dimensi praktik agama 

3. Dimensi pengalaman 

4. Dimensi pengetahuan agama 

5. Dimensi konsekuensi agama 

Perilaku Beribadah (Y) 

Indikator perilaku beribadah menurut 

Hasan (2000). 

1. Shalat 

2. Puasa 

3. Membaca Al- Qur’an 

4. Zakat  

5. Membaca doa 


