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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fitrah beragama dalam diri manusia merupakan naluri yang

menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan “suci” yang diilhami oleh

Tuhan Yang Maha Esa.

Fitrah manusia mempunyai sifat suci, yang dengan nalurinya tersebut

ia secara terbuka menerima kehadiran Tuhan Yang Maha Suci. Berdasarkan

Al Qur’an Surat Ar Rum ayat 30:









Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut

fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus;

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.1

Jelaslah secara naluri manusia memiliki kesiapan untuk mengenal dan

menyakini adanya Tuhan. Dengan kata lain, pengetahuan dan pengakuan

terhadap tuhan sebenarnya telah tertanam secara kokoh dalam fitrah manusia.

1Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahannya(Semarang: PT. Karya TOha Putra,
1998), hal. 399.
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Namun, perpaduan dengan jasad telah membuat berbagai kesibukan manusia

untuk memenuhi berbagai tuntutan dan berbagai godaan serta tipu daya

duniawi yang lain telah membuat pengetahuan dan pengakuan tersebut

kadang-kadang terlengahkan, bahkan ada yang berbalik mengabaikan.

Sejalan dengan perkembangan era dan perubahan waktu, aktifitas

pengajian merupakan alternatif tersendiri dalam menyikapi masalah remaja seperti

halnya yang digambarkan dalam UU No. 25 Tahun 2000 dinyatakan bahwa :

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan
strategi utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam
pembangunan nasional.Agama sebagai system nilai, seharusnya dipahami
dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai
kehidupan berbangsa dan bernegara2.

Agama berpengaruh besar dalam menyikapi problem setiap individu

termasuk remaja, remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju

kedewasaan sehingga remaja dalam kehidupan terkadang mendapat banyak

tonjakkan, boleh jadi karena kematangan beragama belum melekat sehingga

adanya prilaku yang tidak parmanet dalam keseharian, oleh karena itu,seluruh

komponen termasuk remaja itu sendiri perlu menaruh perhatian yang besar

terhadap aktifitas remaja.

Prof. Dr. BJ. Habibie mengatakan dalam Tata Sukayat:

Setidaknya ada lima kelemahan yang harus kita hindari yakni lemah harta,
lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup dan lemah akhlak. jika

2 Undang-Undang No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Jakarta :
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depertemen Agama,  2004,  hal. 255
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kelima kelemahan ini melekat pada para remaja, maka mereka bukan
sebagai pelopor pembangunan tetapi penghambat pembangunan.3

Ungkapan ini menjadi titik pangkal kelangsungan aktifitas pengajian

dalam memberikan stmulasi religious terhadap remaja dalam menjalankan

perannya ditengah-tengah kehidupan yang marak dengan problematika dan corak

kehidupan.

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kesamaan kesempatan bagi

setiap orang membuat seseorang memiliki masalah yang kompleks.Secara umum,

demikian halnya remaja yang membutuhkan wadah untuk mengembangkan

potensi yang ada pada dirinya.

Dalam pembagian tahap perkembangan manusia, maka masa remaja

menduduki tahap progresif. Dalam pembagian yang agak terurai masa remaja

mencakup masa juvenitias, puberitas dan nubilitas Sejalan dengan perkembangan

jasmani dan rohaninya, maka agama pada para remaja turut dipengaruhi

perkembangan itu, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama

dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan

faktor perkembangan tersebut.

Perkembangan agama pada para remaja ditandai oleh beberapa faktor

perkembangan rohani dan jasmaninya. Perkembangan itu antara lain menurut W.

Starbuckadalah :

1. Pertumbuhan pikiran dan mental
2. Perkembangan perasaan
3. Pertimbangan sosial
4. Perkembangan moral
5. Sikap dan minat

3Tata Sukayat, Kapita Selekta Syarhi Qur’an (Bandung : LPTQ Depertemen Agama, 2001),
hal. 175
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6. Ibadah4

Tingkatan keyakinan dan ketaatan beragama para remaja, sebenarnya

banyak tergantung dari kemampuan mereka menyelesaikan keraguan dan konflik

batin yang terjadi pada usia remaja, usia remaja memang dikenal sebagai usia

rawan. Remaja memiliki karakteristik khusus dalam pertumbuhan dan

perkembangan yang secara fisik remaja mengalami pertumbuhan pesat dan sudah

menyamai fisik orang dewasa.Namun, pesatnya pertumbuhan fisik itu belum

diimbangi secara setara oleh perkembangan psikologisnya, kondisi seperti itu

menyebabkan remaja mengalami kelabilan.

Secara fisik remaja sudah berpenampilan dewasa tetapi secara

psikologisnya belum, ketidak seimbangannya ini menjadikan remaja

menempatkan remaja dalam suasana kehidupan batin terombang-ambing (strum

und drang) untuk mengatasi kemelut batin itu, maka seyogianya mereka

memerlukan kegiatan keagamaan sebagai sarana dalam pengarahan.

Nilai-nilai edukatif dalam aktifitas pengajian remaja perlu dirumuskan

dengan berorientasi pada pendekatan spriritual, perkembangan yang serasi dengan

karakteristik yang dimiliki oleh remaja dan lingkungan yang diinginkan .Dengan

demikian, nilai-nilai ajaran agama yang dilaksanakan dalam aktifitas pengajian

tidak hanya sebatas pada informasi ajaran yang bersifat normatif, yang tidak

hanya mendeskripsikan ajaran agama dalam menampilkan dosa dan pahala, surga

dan neraka, maupun siksa dan ganjaran.

Lebih dari itu, nilai-nilai edukatif yang dimaksud mampu melahirkan

remaja yang memiliki kepribdian sesuai dengan peradaban manusia secara

4H. Jalaludin. Psikologi Agama( Jakarta: PT Raja Gragindo Persada , 2007), hal. 74
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utuh.Didalamnya terkemas aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara

seimbangan. Melalui metode, pendekatan dan pemetaan nilai-nilai edukatif dalam

pengajian yang lengkap dan utuh seperti itu, setidaknya akan memberi kesadaran

baru bagi remaja, bahwa agama bukan sebagai alat pemasung kreativitas manusia,

melainkan sebagi pendorong utama. Agama yang mengandung nilai-nilai ajaran

yang sejalan dengan fitrah manusia, universal, dan bertumpuh pada pembentukan

sikap manusia.

Dari uraian tersebut maka penting adanya aktifiatas pengajian dalam

menginterpretasikan aspek religious remaja sebagai perkenalan awal bagi

remaja.Oleh karena itu, timbullah keinginan penulis untuk mengangkat

permasalahan ini dalam sebuah karangan ilmiah (skripsi) dengan menetapkan

sebagai judul adalah:“Nilai-nilai Edukatif Dalam Aktifitas Pengajian Remaja Di

Kelurahan Kambu Kota Kendari ”

B. Fokus dan Rumusan Masalah

1. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan

penelitian ini pada lingkup kajian yang diselenggrakan di Kelurahan

Kambu Kota Kendari, yaitu materi pembelajaran, metode pembelajaran,

nilai-nilai edukatif yang ditanamkan, hasil yang diharapkan, kompetensi

yang dihasilkan (setelah mengikuti pengajian).

2. Rumusan Masalah
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Berdasarkan focus masalah dalam penelitian ini, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan dalam beberapa poin

berikut:

1. Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan pengajian remaja?

2. Bagaimana metode yang dipakai dalam kajian remaja?

3. Nilai-nilai edukatif apa saja yang terdapat dalam pengajian remaja?

4. Bagaimana kompetensi remaja yang diharapkan seteleh mengikuti

kegiatan pengajian remaja?

C.   Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap komponen variabel

penelitian ini, penulis perlu mengajukan defenisi operasional, sebagai berikut :

1. Nilai-nilai edukatif dalam penelitian ini adalah materi-materi yang dapat

membangun mental dan kepribadian remajayang bersifat keagamaan yang

bersangkut paut dengan kehidupan saat ini.

2. Remaja yang dimaksud penulis ialah jenjang usia manusia dimana antara

masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada

usia 11 tahun dan berakhir pada usia akhir pada awal dua puluhan tahun.

3. Aktifitas Pengajian yang dimaksud penulisialahsekumpulan remaja dimana

ada satu orang atau mentoring yang memberikan bimbingan keagamaan kepada

mereka secara rutin dan bertahap.

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Untuk mengetahui Sejauh mana Aktifitas pengajian bagi

remaja di Kelurahan Kambu Kota Kendari dapat memberikan

nilai-nilai positif dalam perkembangan kepribadian remaja ?

b. Untuk mengetahui nilai-nilai edukatif apa saja yang

ditanamkan pada Remaja Dalam Aktifitas Pengajian di

Kelurahan Kambu Kota Kendari?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Sebagai informasi atau masukan kepada pendidik, pembina, pengasuh

serta remaja Di Kelurahan Kambu Kota Kendariselaku penyelenggara

aktifitas pengajian

b. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti lain yang tertarik untuk

mengadakan riset secara lebih mendalam tentang masalah serupa di

masa yang akan datang sebagai penelitian lanjutan.

c. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan

tentang nilai-nilai edukatif yang ditanamkan pada Remaja Dalam

Aktifitas Pengajian Di Kelurahan Kambu Kota Kendari
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Nilai-Nilai Edukatif PadaRemaja

1.  Pengertian Nilai Edukatif

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial serta merupakan kegiaatan

yang universal dalam kehidupan manusia. Dimanapun didunia ini terdapat

masyarakat disana terdapat pula pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan yang

diberikan kepada seseorang agar dapat berkembang secara maksimal5. Hal ini

mencakup seluruh aspek kepribadian manusia baik pengetahuan nilai maupun

sikap serta keterampilannya. Pendidikan juga dinilai sebagai suatu kekuatan yang

dapat menentukan prestasi dan produktivitas seseorang sehingga melalui

pendidikan manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang ada demi

mempertahankan kehidupannya.

Pendidikan hakuikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan

melatih. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha untuk

mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksanaanya. Ketiga kegiatan

tersebut harus berjalan secara terpadu dan berkelanjutan serta serasi dengan

perkembangan peserta didik dan lingkungan hidupnya6.

Pendidikan dalam proses dan pelaksanaanya tidak mungkin berjalan tanpa

adanua arah yang hedak dicapai sebgai garis kebijaksanaan sebagai program dan

sebagai tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan merupakan gambaran

5Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam(Bandung; Rosdakarya,1994).
hal.27.

6.Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung alfabeta: 2003).hal. 57.


