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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.
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dari falsafah atau pandangan hidup manusia baik secara perorangan maupun

kelompok7.

Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut sistem nilai dan

norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan baik dalam mitos, kepercayaan

dan religi, filsafat, ideologi dan sebgainya. Dalam menentukan tujuan pendidikan

ada beberapa nilai yang harus diperhatikan yaitu:

a. Autonomi yaitu memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan

secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat

hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik.

b. Equity (Keadilan) yaitu bahwa dalam tujua pendidikan tersebut harus

memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat

berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi

edengan memberinya pendidikan dasar yang sama.

c. Survival yaitu bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan

kebudayaan dari satu generasi kepda generasi berikutnya.

Berdasarkan ketiga nilai tersebut, pendidikan mengemban tugas untuk

mengghasilkan generasi yang lebih baik, manusia-manusia yang berbudaya serta

yang memiliki kepribadian yang baik8. Nilai-nilai diatas dapat menggambarkan

pendidikan dalam suatu konteks yang sangat luas, karena menyangkut kehidupan

seluruh umat, dimana digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah “ tercapainya

7 Mohammad Noor Syam, Filasafat Pendidikan Dan Dasar Filsafat Pendidikan
Pancasila(Surabaya; Usaha Nasional, 1998). hal.140.

8. Uyoh Sadulloh, Op.Cit , hal. 59.
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kedewasaan” yaitu tercapainya titik potimal dari perkembagan semua potensi

manusia, baik fisikal maupun spiritual9.

Adapn tujuan pendidikan Nasional, sebgaimana yang terdapat dalam

undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 adalah

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepda Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang baik yang demolratis dan b-ertanggung jawab10.

Tujuan pendidikan, baik isi maupun rumusnua tidak mungkin ditetapkan

tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat tentang nilai-nilai. Bahkan

seharusnya kita telah memegang satu keyakinan tentang nilai-nilai yang kita

anggap sebagai kebenaran. 11 Termasuk didalamnya adalah nilai-nilai edukatif.

Nilai edukatif sanagat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan karena didalam

tujuan pendidikan tersimpul semua nilai pendidikan yang hendak diwujudkan

didalam pribadi peserta didik.

Nilai edukatif merupakan nilai-nilai pendidikan yang didalamnya

mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.

Yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan pribadi, mempertahankan

sesuatu yang benar dabn berinteraksi serta menuntun tiap individu ketika

9Noor Syam, Op.Cit, hal. 22.
10Kasnun, dkk. Modul-1 Materi Pembekalan Bagi Mahasiswa Peserta  Pplk 2 (STAIN

Ponorogo: Program PAI dan Bahasa Arab, 2008). hal.3
11Ibid. hal. 140
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berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat12 . Nilai adalah konsep, sikap dan

keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang berharga olehnya13. Dalam

kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nilai adalah sifat- sifat yang

penting dan berguna bagi manusia sedangkan edukatif berarti bersifat mendidik

dan berkenaan dengan pendidikan14. Dan dalam dunia pendidikan nilai edukatif

harus diberikan melalui praktek-praktek dari peserta didik, tidak hanya sebatas

pemberian informasi mengani nilai-nilai tersebut sebab, nilai-nilai akan dapat

mereka pahami secara mendalam dengan cara perwujudan.

Dari uraian diatas jelaslah, bahwa inti tujuan pendidikan adalah

tercapainya kedewasaan yang mencakup fungsi-fungsi individualistis, sosialitas,

dan moralitas, sehingga tercapai kebulatan pribadi sebagai individu dan anggota

masyarakat yang memerlukan moralitas. Untuk dapat menjabarkan potensi

moralitas dalam kehiduopan sehari-hari diperlukan nilai sebagai acuan tolak ukur

bagi sikap seseorang. Sistem nilai merupakan unsur dinamis dari proses terjadinya

integritas pribadi. Dan nilai biasanya dipahami dalam dua arti, pertama ekonomis.

Dan kedual nilai merujuk pada suatu kriteria atau standar untuk menilai sesuatu,

seperti dalam hal pendidikan yang disebut dengan nilai edukatif.

Perkembangan nilai pada diri anak bermula dari peneriamaan tanpa

pertimbangan oleh pribadinya dan akhirnya nilai akan menjadi bagian dari

12Lindri Setyomini, “ Nilai Edukatif Dalam Cerita Bergambar Keluarga Bobo”. SKRIPSI
Jurusan Sastra Indonesia –Fakultas Sastra UM. 2006, http//karya Ilmiah .um.ac.od/indeks.php/
sastra Indonesia/article/view/21. Diakses Jum’at 25 April 2014, 08.00 WITA.

13Kamrani Buseri, Nilai-nilai Ilahiah Remaja Pelajar (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,
2004) hal.15
14Depdiknas, Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka. 2005) hal. 284-783
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dirinya 15 .Dan nilai akan menjadi tindakan atasu pengalaman kalau seseorag

mengetahui nilai itu lalu memahaminya kemudian menerima nilai tadi dan

selanjutnya membulatkan tekad untuk mengamlakan nilai tadi16.

2.  Jenis-Jenis Nilai Edukatif

Tujuan pendidikan sebagai cita-cita pedagogis dirumuskan secara

singkat, padat, dan sarat dengan nilai-nilai edukatif yang bersifat

fundamental. Adapun macam-macam edukatif tersebut diantaranya17:

a. Nilai Agama

Dalam kamus besar bahasa indonesia, nilai agama diartikan sebagai

suatu konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga

masyarakat kepada beberapa masalah pokok dalam kehidupan

keagamaan warga masyarakat yang berasangkutan.18

Dalam agama Islam masalah pokok dalam kehidupan keagamaan

tesebut meliputi tiga hal yaitu aqidah (keimanan), syar’iyah (idadah)

dan akhlak. Jadi ketiga hla tersebut harus dapat dijadikan pedoman bagi

terwujudnya tujuan pendidikan.

b. Nilai Kebenaran

Dalam Islam terdapat dua sumber ilmu yaitu:

1. Wahyu Allah, sebagai petunjuk ke arah jalan kebenaran yang tidak

dapat diperoleh dengan upaya manusia sendiri (yaitu Al-Qur’an)

15Noor Syam, Op.Cit, hal. 22
16Kamrani, Nilai-Nilai Ilmiah, hal. 11
17Op.Cit, hal.140
18Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:

Balai Pustaka)hal. 165
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2. Intelektualitas manusia yang selalu kontak dangan alam semesta

dengan observasi, renungan, eksperimen, dan aplikasinya. Dalam

hal ini manusia bebas, asalkan tetap dalam kontks Al-Qur’an dan

Al-hadits.

Secara hukum, jenis ilmu yang pertama merupakan fardlu ‘ain dan

yang kedua merupakan fardlu kifayah. Namun, manusia dapat

dikatakan ideal adalah apabila mampu menguasai kedua jenis

ilmu/kebenaran tersebut. Meskipun derajat kemampuannya sangat

tergantung dari potensi yang dimilikinya, lingkungan dan kematangan

diri dan masyarakatnya.

c. Nilai Estetika

Bahasa menunjukkan cerminan pribadi bagi seseorang. Karakter,

watak, atau pribadi seseorang dapat diidentifikasi dari perkataan yang ia

ucapkan, karena penggunaan bahasa mencerminkan pribadi penuturnya.

Bahasa memang memiliki peran sentral dalam perkembagan intelektual,

Sosial, dan emosional.19

Keindahan atau estetika merupakan nilai yang merujuk kepada

manusia untuk mencapai akhlak yang baik (keindahan Internal), juga

lingkungan yang bersih dan nyaman. Hidup dalam suasana yang saling

menghargai dan bersama-sama mengupayakan terwujudnya keindahan

lingkugan hendaklah ditanamkan sedini mungkin pada diri peserta

didik.

19 Vennita Anggriani, “ Nilai-Nilai Pendidikan”, Artikel Pendidikan(Online)
http://232artikel .blogspot.com/ jum’at 04 2014/07/html. Diakses Jum’at 25 April 2014. 08.30
WITA.
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Keindahan juga akan mendorong timbulnya emosi yang lembut dan

mulia. Akan memacu lingkungan hiduyp yang serasi dan terintegrasi

yang memberikan kesejukan dan ketentraman hidup. Karena keindahan

adalah salah satu artibut (Asma)Allah, maka menciptakan citra ideal

yang dapat kita raih dari pengalaman agama.20

d. Nilai Moral

Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara

perbuatan yang benar dan salah. Dengan demikian, moral merupakan

kendali dalam bertingkah laku.21

Dalam pendidikan pembinaan moral harus dilakukan sejak dini.

Karena setiap anak yang dilahirkan belum dapat membedakan antara

yang benar dan yang salah, dan belum tau mengenai batas-batas serta

ketentuan-ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya.

Pendidikan moral harus dilaksanakan pada permulaan yaitu di rumah

dengan latihan terhadap tindakan-tindakan yang dipandang baik

menurut ukuran-ukuran dimana dia hidup. Setelah anak terbiasa

bertindak sesuai yang dikehendaki oleh aturan-aturan moral dan

kecerdasan serta kematangan berfikir yang telah terjadi, barulah

pegertian-pengertian yang abstrak diajarkan.

Pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama, maka

pedididikan agama yang mengandung nilai-nlai moral perlu

20Ludjito, dkk. Reformulasi Filsafat, hal. 31
21Sunarto dan Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Asdi Mahasatya,

2002), hal. 168
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dilaksanakan sejak anak lahir dan sampai duduk di bangku sekolah dan

dalam lingkungan masyarakat dia hidup.22

e. Nilai Etika Sosial

Etika pada dasarnya identik dengan philosofi of moral atau

pemikiran sistematis tentang moralitas dimana yang dihasilkan secara

langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih

mendasar dan kritis. Etika sebagaimana dikemukakan William K.

Frankena adalah pemikiran filosofi tentang moralitas, problem-probkem

moral dan putusan serta pilihannya. Tetapi harus dicatat bahwa etika

tidak selalu dipakai untuk cabang filsafat, kadang-kadang kata etika

dipakai sebagai kata lain dari moralitas dan kadang-kadang kata etika

juga menunjuk pada pada arti ketentuan moral atau teori normatif

tentang perorangan atau kelompok. Dengan kata lain, kata etika tidak

identik dengan moral atau moralitas bnamundalam banyak hal tidak

jarang dimaksudkan sebagai hal yang identik antara etika dan moral,

karena keduanya mempunyai sasaran bahkan maksud yang sama.

Dengan penjelasan diatas pada dasarnya etika sosial diartikan

dengan filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan

tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial

membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat

manusia yang berarti bahwa secara sadar yang berpangkal dari hati

nuraninya, seseorang harus merasa berkewajiban untuk berbuat baik

22Zakiah drajat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental(Jakarta: Bulan Bintang,
1975), hal. 39-40)
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demi kepentingan masyarakat, di samping kepetingan dirinya sebagai

sesama manusia, bukan kepentingan pribadi dalam pengertian egois dan

merugikan orang lain. Hal ini berarti penekanan pada hubungan sesama

manusia, ketika seseorang merasa berkewajiban itu berarti bahwa ia

telah dan sedang memberi hak kepada orang lain, dan disini harus ada

keseimbagan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh

seseorang sebagai anggota masyarakat, yang akan menghasilkan

keteraturan sosial.

Dalam dunia pendidikan Islam, nilai-nilai yang mengandung

keteraturan hubungan antar sesama manusia mendapatkan perhatian

yang sangat besar. Termasuk diantaranya nilai moralitas atau etika yang

pada dasarnya harus tertanam pada hati nurani seseorang yang

kemudian ketika diimplementasikan menjadi kebaikan atau kesalehan

sosial.

B. Metode-Metode Pendidikan Yang Dapat Diterapkan Dalam Usaha

Pengaktualisasian Nilai Edukatif

Pemahaman dan dasar-dasar pendidikan harus ditanamkan sejak masa

pertumbuhan dan harus dilakukan secara terus menerus. Dalam kaitanya

dengan hal tersebut, terdapat beberapa metode pendidikan yang dapat

diterapkan dalam usaha pengaktualisasian nilai edukatif, diantaranya :

a. Mau’idzah ( nasihat )

Al-nahlawi dalam bukunya ahmad tasir, menjelaskan bahwa

mau’idzah adalah nasehat dengan cara menyentuh kalbu. Mau’idzah ini
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dimaksudkan untuk menajak orang yang dinasehati untuk menamalkan

kebenaran yang diterimanya. Dan pelaksanaannya adalah dengan cara

berulang-ulang agar nasehat tersebut meninggalkan kesan sehingga

orang yang dinasehati akan tergerak untuk mengikutinya.

b. Keteladanan

Ketaladanan adalah sebuah metode pendididkan dengan cara

memberikan contoh nyuata kepada peserta didik tentang penerapan atas

suatu teori dan konsep. Keteladanan sangat penting bagi

berlangsungnya kehidupan dan dalam proses kependidikan. Sebab

untuk merealisasikan segala yang diinginkan oleh pendidikan yang

tertuang dalam konsep dan teori harus diterjemahkan dalam kawasan

yang salah satunya adalah keteladanan, sehingga pola pendidikan

tersebut akan tercermin dari kehidupan para pendidiknya. Dalam hal

ini, Allah Subhanahu wata’ala juga menutus seluruh nabi termasuk

Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam agar menjadi teladan bagi

seluruh umat manusia dalam merealisasikan sistem pendidikan tersebut.

Hal ini juga dikarenakan secara fitrah manusiawi, keteladanan

merupakan kebutuhan yang mendasar, yakni untuk dijadikan sebagai

suri tauladan, penerang jalan kebenaran dan menjadi contoh hidup yang

menjelaskan tentang bagaimana yang seharusnya melaksanakan syariat

Allah.23

23M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Praktis (Bandung: Remaja Rokasyanda,
1997), hal. 177-178.
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c. Pembiasaan

Pada dasarnya pembiasaan berintikan pada pengalaman. Dalam

pelasaannya hendaklah dilakukan sebelum terlambat, secara terus

menerusdan teratur. Selain itu hendaklah pendidikan tersebut

konsekuen, bersikap dan tetap teguh terhadap pendirian yang telah

diambil sehingga pemiasaaan yang pada awalnya bersifat mekanis dapat

menjadi pembiasaan yang disetai dengan kata hati dan keadaan.

d. Metode Tanya jawab

Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan jalan

Ustadz/pendidik mengajukan pertanyaan dan anak didik/remaja

menjawab. Metode ini dimaksudkan untuk mengenalkan pengetahuan,

fakta-fakta tertentu yang sudah diajarkan dan untuk merangsang

perhatian remaja dengan berbagai cara (sebagai appersepsi, selingan

dan evaluasi).

Adapun metode ini selain digunakan sebagai appersepsi selingan dan

evaluasi, juga digunakan sebagai penghubung pelajaran lama dengan

yang baru, mendorong remaja supaya mepergunakan pengetahuan

untuk memecahkan suatu masalah dan juga dimaksudkan guna untuk

menuntun pemikiran remaja. Dalam penggunaan metode ini ustadz

mempertimbangkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1) Tujuan pembelajaran harus dirumuskan terlebih dahulu dengan

sejelas-jelasnya.

2) Untuk apa metode ini dipakai.



32

3) Bahwa corak pertanyaan itu banyak mengandung permasalahan

atau tidak.

4) Mengemukakan jawaban sesuai dengan fakta yang dikutip dari

buku, majalah harian ataupun dari media info lainnya.

Melihat hal tersebut, menurut analisis penulis dalam penerapan

metode tanya jawab ini sudah cukup baik; yang dimana

diharapkan mampu menjadi kontrol terhadap kondisi remaja

sehingga bahan materi yang disampaikan dapat diterima dan tidak

keluar dari tujuan pembelajaran.

e. Hukuman

Hukuman adalah penderitaan yag diberikan atau ditimbulkan dengan

sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran kejahatan dan

kesalahan.

Dalam pendidikan hukuman dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Hukuman preventif yaitu hukuman yang dilakukan dengan

maksud agar tidak terjadi pelanggaran. Hukuman ini dilakukan

sebelum pelanggaran itu dilakukan dengan maksud untuk

mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

2. Hukuman represifyaitu hukuman yang dilakukan katena adanya

suatu pelanggaran yang terjadi. Hukuman dilaksanakan setelah

terjadi suatu pelanggaran, sehingga akan menimbulkan pengertian

dalam diri peserta didik bahwa hukuman yang diterima adalah
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sebagai sebagai akibat dari suatu kesalahan yang telah dia

lakukan, dengan sendirinya perbuatan tersebut akan ditinggalkan.

C. Konsep Remaja

1. Pengertian Remaja

Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu adolescere yang berarti to

grow atau to grow maturity atau masa perkembangan transisi dari masa masa

anak-anak ke masa dewasa24.

Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja sebagai periode

pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasaataupun masa transisi

perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya

dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun

atau awal dua puluhan tahun.

Menurut Adams dan Gullota dalam Aaro bahwa masa remaja meliputi usia

antara 11 hingga 20 tahun. Sedangkan Hurlock membagi masa remaja menjadi

masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17

tahun hingga 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock

karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan

yang lebih mendekati masa dewasa.

Sedangkan Anna Freud dalam Hurlockberpendapat bahwa :

Pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-
perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan
juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita
mereka, dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan
orientasi masa depan25.

24W. Santruck, Adolescense Perkembangan Remaja (Jakarta : Erlangga, 2003), hal.10
25 W. Santruck, Ibid, hal. 17
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2. Ciri-Ciri Masa Remaja

Masa remaja adalah suatu masa perubahan.Pada masa remaja terjadi

perubahan yang cepat baik secara fisik, maupun psikologis. Ada beberapa

perubahan yang terjadi selama masa remaja, yakni :

1. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal

yang dikenal dengan sebagai masa storm & stress.

Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik

terutama hormon yang terjadi pada masa remaja.Pada masa ini banyak

tuntutan dan tekanan yang ditujukan pada remaja, mereka harus lebih

mandiri dan bertanggung jawab.

2. Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual.

Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan

diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara

cepat, baik perubahan internal maupun perubahan eksternal.

3. Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan

orang lain.

Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya

dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru

dan lebih matang.Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang

lebih besar pada masa remaja. Perubahan juga terjadi dalam hubungan

dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu

dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis, dan dengan

orang dewasa.
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4. Perubahan nilai, dimana apa yang mereka anggap penting pada masa

kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa.

5. Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan

yang terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi

lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan

tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul

tanggung jawab tersebut.

3. Aspek Perkembangan Remaja

Yang dimaksud dengan perkembangan adalah Perubahan yang terjadi pada

rentang kehidupan. Perubahan itu dapat terjadi secara kuantitatif, misalnya

pertambahan tinggi atau berat tubuh; dan kualitatif, misalnya perubahan cara

berpikir secara konkret menjadi abstrak.

Perkembangan dalam kehidupan manusia terjadi pada aspek-aspek yang

berbeda. Ada tiga aspek perkembangan, yaitu26:

1. Perkembangan Fisik.
Perkembangan fisik Yang dimaksud adalah perubahan-perubahan pada
tubuh, otak, kapasitas sensoris dan ketrampilan motorik.

2. Perkembangan Kognitif
Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku
adaptasi secara biologis mereka.remaja secara aktif membangun dunia
kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung
diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka.

3. Tahap formal operations adalah suatu tahap dimana seseorang sudah
mampu berpikir secara abstrak. Seorang remaja tidak lagi terbatas pada
hal-hal yang aktual, serta pengalaman yang benar-benar terjadi.
Dengan mencapai tahap operasi formal remaja dapat berpikir dengan
fleksibel dan kompleks.

26Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan (Surabaya :Rineka Cipta, 1988), hal. 56
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Pada tahap ini, remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi tentang

sesuatu, dimana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di

masa depan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat

dari kemampuan seorang remaja untuk berpikir lebih logis. “Remaja sudah mulai

mempunyai pola berpikir sebagai peneliti, dimana mereka mampu membuat suatu

perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan”27.

Salah satu bagian perkembangan kognitif masa kanak-kanak yang belum

sepenuhnya ditinggalkan oleh remaja adalah kecenderungan cara berpikir

egosentrisme. Yang dimaksud dengan egosentrisme di sini adalah

“ketidakmampuan melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain”. salah satu

bentuk cara berpikir egosentrisme yang dikenal dengan istilah personal

fabel.Personal fabel adalah :

Suatu cerita yang kita katakan pada diri kita sendiri mengenai diri kita
sendiri, tetapi [cerita] itu tidaklah benar”. Personal fabel biasanya berisi
keyakinan bahwa diri seseorang adalah unik dan memiliki karakteristik
khusus yang hebat, yang diyakini benar adanya tanpa menyadari sudut
pandang orang lain dan fakta sebenarnya28.

Remaja memiliki semacam perasaaninvulnerability(keyakinan) bahwa diri

mereka tidak mungkin mengalami kejadian yang membahayakan diri. Umumnya

dikemukakan bahwa remaja biasanya dipandang memiliki keyakinan yang tidak

realistis yaitu bahwa mereka dapat melakukan perilaku yang dipandang berbahaya

tanpa kemungkinan mengalami bahaya itu.

Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman

sebaya dibanding orang tua.Dibanding pada masa kanak-kanak, remaja lebih

27Gunarsa, S.D, Psikologi Remaja (Jakarta :BPK Gunung Mulia), 1998, hal. 26

28 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja (Surakarya : Ziyad),  2008, hal.60
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banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti kegiatan sekolah, ekstra

kurikuler dan bermain dengan teman.Dengan demikian, pada masa remaja peran

kelompok teman sebaya adalah besar.Pada diri remaja, pengaruh lingkungan

dalam menentukan perilaku diakui cukup kuat.

Kelompok teman sebaya diakui dapat mempengaruhi pertimbangan dan

keputusan seorang remaja tentang perilakunya sebab menjadi sumber referensi

utama bagi remaja dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya

hidup. Bagi remaja, teman-teman menjadi sumber informasi.

Adapun tugas perkembangan remaja adalah sebagai berikut29:

1) Menerima kondisi fisik dan menggunakan tubuh secara efektif.
2) Dapat menjalin hubungan yang baru dan lebih matang baik dengan teman

sejenis atau lawan jenis.
3) Dapat menerima peran jenis kelamin.
4) Mencapai kemandirian secara emosional.
5) Mempersiapkan karir dan kemandirian ekonomi.
6) Mengembangkan keahlian intelektual dalam hidup bermasyarakat.
7) Mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab.
8) Memiliki nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman hidup.

4. Karakteristik Masa Remaja

Sebagai periode yang paling penting, masa remaja ini memiliki

karakterisitik yang unik, dengan keunikan tersebut membuatnya menjadi berbeda,

biladibandingkan dengan periode-periode perkembangan lainnya. Gambaran

tentang perkembangan, adalah sebagai berikut :

a. Masa remaja adalah periode yang penting, karena memiliki dampak

langsung dan dampak jangka panjang dari apa yang terjadi pada masa ini.

29Zulkifli. L, Psikologi Perkembangan Bagi Remaja (Bandung :PT Remaja Persada),
1992, hal. 66
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Kondisi inilah yang menuntut individu untuk bisa menyesuaikan diri

secara mental dan melihat pentingnya menetapkan suatu sikap, dengan

proses mencari nilai-nilai yang dianggap menurutnya baik.

b. Masa remaja adalah masa peralihan.Mempelajari pola-pola perilaku dan

sikap-sikap baru untuk menggantikan dan meninggalkan pola-pola

perilaku sebelumnya.

c. Masa remaja adalah periode perubahan. Perubahan yang terjadi pada

periode ini berlangsung secara cepat, peubahan fisik yang cepat membawa

konsekuensi terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang juga cepat.

Terdapat lima karakteristik perubahan yang khas dalam periode ini

yaitu:

1. Peningkatan emosionalitas
2. Perubahan cepat yang menyertai kematangan seksual
3. Perubahan tubuh, minat dan peran yang dituntut oleh lingkungan yang

menimbulkan masalah baru
4. Karena perubahan minat dan pola perilaku maka terjadi pula

perubahan nilai
5. kebanyakan remaja merasa ambivalen terhadap perubahan yang

terjadi.30

d. Masa remaja adalah usia bermasalah,Pada periode ini membawa masalah

yang sulit untuk ditangani baik bagi anak laki-laki maupun perempuan.

Hal ini disebabkan oleh dua alasan yaitu :

1. Sekarang individu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya

sendiri.

30 Abu Zaid, Citra Diri Remaja Muslim( Jakarta,KGraphics, 2003), hal. 27
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2. Mereka dituntut untuk mandiri maka seringkali menolak untuk dibantu

oleh orang tua atau guru, sehingga menimbulkan kegagalan-kegagalan

dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

f. Masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Pada periode ini,

konformitas terhadap kelompok sebaya memiliki peran penting bagi

remaja. Salah satu cara remaja untuk meyakinkan dirinya, yaitu dengan

menggunakan simbol status yang dapat dilihat oleh orang lain.

g. Masa remaja adalah usia yang seringkali ditakuti oleh individu itu sendiri

dan lingkungan. Sebab, gambaran negatif yang ada dibenak masyarakat

mengenai perilaku remaja. Membuat para remaja itu sendiri merasa takut

untuk menjalankan perannya dan enggan meminta bantuan orang tua atau

pun guru untuk memecahkan masalahnya.

h. Masa remaja adalah masa yang tidak realistis, mereka memandang dirinya

dan orang lain sebagaimana mereka inginkan dan bukannya sebagai dia

sendiri, terjadi disasosiasi kognisi sosial.

Remaja berusaha melepaskan diri dari ketergantungan orang tua atau

masyarakat dengan maksud untuk menemukan dirinya, proses tersebut sebagai

proses mencari identitas ego. Marcia dalam C. Suhartin mengatakan bahwa

“perkembangan identitas itu terjadi selain dari mencari aktif (eksplorasi) juga

tergantung adanya commitments”31.

Kejadian itu membuat adanya perbedaan status, perbedaan tersebut

dibedakan menjadi;

31C. Suhartin, Cara Mendidik Anak Dalam Keluarga Masa Kini ( Jakarta : Friska Agung
Insani), 1980, hal.15
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Menemukan identitas sesudah mengadakan eksplorasi yang disebut
dengan achievement, kemudian status moratorium, yang menggambarkan
remaja masih sedang menyibukan diri mencari identitas, status foreclosure
yaitu menemukan identitas tanpa mengalami krisis atau ekplorasi lebih
dulu, dan keadaan tanpa menemukan identitas sesungguhnya32.

Berusaha untuk mencari identitas merupakan suatu fenomena transformasi

perkembangan social remaja. Focus perkembangan remaja untuk mempersiapkan

menjadi orang dewasa memerlukan tugas-tugas yang harus dilakukan. Tugas yang

dimaksud seperti;

1. Mencapai relasi yang lebih matang dengan teman seusia dari kedua jenis
kelamin

2. Mencapai peran sosial feminin atau maskulin
3. Menerima fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif
4. Meminta, menerima dan mencapai perilaku bertanggung jawab secara sosial
5. Mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa

lainnya
6. Mempersiapkan untuk karir ekonomi
7. Memperiapkan untuk menikah dan berkeluarga
8. Memperoleh suatu pranata sosial nilai dan sistem etis untuk mengarahkan

perilaku33.

Selain terjadi perubahan fisik yang sangat mencolok, juga terjadi

perubahan dalam emosionalitas remaja yang relatif sering direfleksikan, sehingga

ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari perubahan pada aspek

emosionalitas ini.

Masa ini disebut sebagai masa “storm and stress,” dimana terjadi
peningkatan ketegangan emosional yang dihasilkan dari perubahan fisik
dan hormonal. Intensitas emosi pada masa ini seringkali tidak terkontrol
dan nampaknya irasional, secara umum terdapat peningkatan perilaku
emosional pada setiap usia yang dilalui.34

32 W. Santruck, Op. Cit, hal. 26
33Hary cahyono Cheppy, Psikologi Kepemimpinan (Surabaya; Usaha Nasional, 1984).hal.

57
34Abdullah Ahmad Al-Allaf, Dakwah Dikalang Pemuda ( Surakarya : Ziyad, 2008),

hal.146
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Misalnya, pada usia 14 tahun, remaja menjadi mudah marah, mudah

gembira, dan meledak secara emosional, sedangkan pada usia 16 tahun terjadi

kebalikannya mereka mengatakan tidak terlalu merasa khawatir. Hal yang paling

membuat remaja marah adalah apabila mereka diperlakukan seperti anak-anak

atau pada saat merasa diperlakukan tidak adil.

Ekspresi kemarahannya mungkin berupa mendongkol, menolak untuk

bicara, atau mengkritik secara keras. Tidak terimanya kondisi sosial adalah

merupakan ekspresi ketidakpuasan yang serius, seperti iri hati, terhadap kelompok

remaja lain yang secara materi terpenuhi.

Pada masa remaja terdapat minat pada bidang kegiatan tertentu yang

sangat beragam. Hal ini tergantung pada jenis kelamin, kecerdasan, lingkungan

tempat tinggal mereka, kesempatan yang dimiliki untuk mengembangkan minat,

apa yang diminati teman sebayanya, status dalam kelompok sosial, kemampuan

bawaan, minat keluarganya dan beberapa faktor lainnya. Minat Religius menjadi

salah satu pilihan bagi kaum remaja, ini cukup interest dan remaja pun berusaha

untuk memahami agama karena yakin bahwa hal tersebut memiliki peran yang

penting dalam kehidupan mereka.

Pada kenyataan tidak semua remaja dapat menyesuaikan dengan

perubahan atau pun pilihan tersebut, berikut adalah beberapa tanda-tanda

penyesuaian diri yang salah pada remaja :

a. Tidak bertanggung jawab
b. Agresif secara berlebihan dan sikap yang tertalu yakin atas dirinya
c. Perasaan tidak aman.
d. Menghayal secara berlebihan, sebagai ekspresi untuk mengkompensir

ketidakpuasan dari kehidupan sehari-hari.
e. Regresi perilaku ke tingkat perkembangan yang lebih awal.
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f. Menggunakan defense mechanism secara berlebihan, seperti rasionalisasi,
proyeksi, fantasi, dan displacement35

Transformasi masa remaja berimplikasi pada adaptasi dan tindakan yang

kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Sebagai orang tua, masyarakat, dan peserta didik yang menjadi elemen

keberhasilan sosiopsikologi remaja, wajib bertanggungjawab untuk peduli dan

mengarahkan remaja dalam menentukan pilihan kelompok sehingga

penyimpangan tersebut dapat ditangani secara proaktif dan komprehensif. Maka

elemen tersebut harus memahami gejala-gejala yang diindikasikan oleh perilaku

dan tindakan oleh remaja.Penanganan atas permasalahan remaja sangat bervariasi

dan tergantung dari konteks dan latar belakang permasalahannya, sehingga

kerjasama antara elemen tersebut sangat dibutuhkan.

Secara umum ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua dan

masyarakat untuk mencegah dan menangani munculnya permasalahan ini, antara

lain :

a. Memahami dan mendengarkan keluhan remaja dengan penuh
perhatian, pengertian dan kasih sayang.

b. Memberikan penghargaan terhadap prestasi studi atau prestasi social.
c. Banyak berdiskusi tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan

sosial serta orientasi masa depan yang akan direncanakan remaja.
d. Realistis dan bersikap objektif terhadap anak, sehingga mengetahui

kapasitas anak dan mendiskusikan target apa yang ingin dicapai.
e. Mulai menyertakan remaja dalam pengambilan keputusan keluarga.
f. Mendukung ide-ide remaja yang positif.
g. Mengawasi kegiatan dan lingkungan sosial remaja secara proporsional,

tidak terlalu ketat atapun terlalu longgar.36

35 B. Simanjuntak, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda (Bandung:Tarsito,
1980),  hal. 74

36 Mahjuddin, Membina Anak-Anak (Surabaya :Al-Ikhlas, 1995), hal. 75
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Penanganan gejala penyimpangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh

remaja memerlukan pendekatan-pendekatan yang tepat dan cepat, sehingga tidak

berimplikasi pada perkembangan menjadi orang dewasa yang menagalami

kesulita-kesulitan secara sosiopsikologi. Terdapat beberapa treatment, sehingga

mengarahkan mereka bisa mencapai kesuksesan, yaitu:

a. Tentukan tujuan dan target yang akan dicapai, sehingga pengerahan
sumber daya yang dimiliki akan lebih tepat.

b. Kenali diri, baik berupa kelebihan dan kekurangan karena semakin
remaja mengenai dirinya akan semakin terarah tindakannya (asosiasi
social).

c. Tekun dan jangan cepat menyerah.
d. Berpikir sebelum mengambil suatu keputusan.
e. Bersikap empati dalam bergaul.
f. Terbuka jika ada permasalahan yang sulit, karena tidak semua masalah

bisa ditangani sendiri.37

D. Nilai-nilai Edukatif Dalam Aktifitas Pengajian Pada Remaja

Fitrah beragama dalam diri manusia apalagi remaja merupakan naluri

yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan “suci” yang diilhami

oleh Tuhan Yang Maha Esa 38. Fitrah manusia mempunyai sifat suci, yang

dengan nalurinya tersebut ia secara terbukamenerima kehadiran Tuhan Yang

Maha Suci. Berdasarkan Al Qur’an Surat Ar Rum ayat 30:








37Abdullah Ahmad Al-Allaf, Op. Cit, hal. 28
38 Sumadi Uryabrata, Psikologi Kepribadian(Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada,

2007),hal. 28
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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 mengetahui39

Kebutuhan untuk dapat diterima oleh lingkungan bagi setiap remaja

merupakan suatu hal yang sangat mutlak sebagai makhluk sosial. Setiap anak

yang memasuki usia remaja akan dihadapkan pada permasalahan penyesuaian

sosial, yang diantaranya adalah problematika penerimaan teman sebaya.

“Pembentukan sikap, tingkah laku, dan prilaku sosial remaja banyak ditentukan

oleh pengaruh lingkunganataupun teman-teman sebaya”40.

Dalam perkembangan kepribadian, remaja mempunyai artiyang khusus,

Secara jelas, remaja sebetulnya ia tidak memiliki tempatyang jelas, ia tidak

termasuk golongan anak, tetapi ia juga tidak termasuk golonganorang dewasa.

Perkembangan religi pada remaja dibagi dalam beberapa tahap, yakni :

1. Tahap intuitive-projeetive faith terjadi pada awal masa anak-anak.
a. Gambaran intivitif dari kebaikkan dan kejahatan
b. Fantasi dan kenyatan adalah sama

2. Tahap mythical-literal faith terjadi pada akhir masa anak-anak.
a. Pemikiran lebih logis dan kongkrit
b. Kisah-kisah agama diinterpretasikan secara harfiah, tuhan

digambarkan seperti figur orang tua.
3. Tahap synthetic-contentional faith terjadi pada awal masa remaja

a. Pemilihan lebih abstrak
b. Mentyesuaikan diri dengan keyakinan agama orang lain

4. Tahap individuative-fefleetive faith terjadi pada akhir masa remaja dan
awal masa dewasa
a. Untuk pertama kalinya individu mampu memikul tanggung jawab

penuh terhadap keyakinan agama mereka
b. Menjelajahi kedalaman pengalaman nilai-nilai dan keyakinan agama

seseorang
5. Tahap conjunctive faith terjadi pada pertengahan masa dewasa.

39 Departemen Agama RI, Al-Qur’an  danTerjemahnya (Bandung : CV Jumanatul Ali-
Art, 2005), hal. 327

40 Atkinson & Atkinson..Pengantar Psikologi (Jakarta :Interaksara,1998), hal. 112
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a. Lebih terbuka pada pandangan-pandangan yang paradox dan
bertentangan

b. Berasal dari kesadaran dan keterbatasan seseorang
6. Tahap universalizing terjadi pada akhir masa.41

Remaja masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik maupun

psikisnya, status orang dewasa sebagai status primer, artinya status berdasar

kemampuan dan usaha sendiri.

Istilah moral berasal dari kata latin mores yangartinya tata cara dalam
kehidupan, adat istiadat,atau kebiasaan. Moral merupakan standar baik-
buruk yangditentukan bagi individu oleh nilai-nilai socialbudaya dimana
individu sebagai anggota sosial.42

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral para

remaja, yaitu :lingkungan dan pola asuh orangtua dan Keluarga. Sedangkan dalam

proses perkembangan moral pada remaja yakni dengan tahappendidikan langsung,

identifikasi dan proses coba- coba.

Seperti halnya moral, agama jugamerupakan fenomena kognitif. Agama

memberikan sebuah kerangka moral,sehingga membuat seseorang

mampumembandingkan tingkah lakunya. Adapun Faktor-Faktor yang

MempengaruhiPerkembangan Religi Remaja, yaitu :

1. Faktor Bawaan (Internal)
2. Faktor Lingkungan ( Eksternal ), meliputi :

a. Lingkungan keluarga
b. Lingkungan sekolah
c. Lingkungan masyarakat43

Dalam perkembangan sosial remaja,dapat dilihat adanya dua macam

gerak, yaitu gerak memisahkan diri dari orang tuadan yang lain adalah menuju ke

arah teman-teman sebaya. Dua macam gerak inimerupakan suatu reaksi atas status

41Jalaluddin Psikologi Agama (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 22
42Ibid, hal. 25
43Gunarsa, Ibid, hal. 38
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interim yang disandang anak muda.Sesudahmelalui pubertas, timbul suatu

diskrepansi yang besar antara kedewasan jasmaniahdan ikatan sosial pada orang

tua.

Pada situasi interim yang sama, merekaberusaha untuk mencapai

kebebasan, dan menghayati kebebasan tadi. Mereka merasasatu dan yang lain

saling mengisi. Hal ini memberikan kepada mereka penghayatanyang belum

pernah dikenal sebelumnya dan yang mereka alami sekarang sebagaitanda-tanda

status dewasa yang diinginkan.Untuk itu mereka korbankan sebagianrasa atau

emosi kepada orang tua untuk menjadi wakil kelompok teman sebaya (peergroup)

mereka.Dalam kelompok dengan kohesi yang kuat berkembanglah suatu

iklimkelompok dan norma-norma kelompok tertentu.pemberian norma tingkah

laku ini dilakukan oleh teman sebaya(peers). Kemudian mereka akan lebih

mementingkan perannya sebagai anggotakelompok dari pada mengembangkan

pola norma diri sendiri yang kemudian akanberpengaruh terhadap tingkah laku

kehidupan.

Keadaan ini merupakan salah satuusaha mereka untuk menjawab

kebingungan mereka, baik tentang sikap keagamaanyang harus dipilih juga

kebingungan tentang jati diri.Selaras dengan kondisi jiwa remaja yang mengalami

kebingungan karenaberada dalam masa transisi dari masa anak menuju masa

dewasa,

Maka kesadaranberagama pada masa remaja berada pada keadaan

peralihan dari kehidupan beragamaanak-anak menuju kemantapan beragama

orang dewasa. Di samping keadaan jiwanyayang labil dan mengalami
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kegoncangan, daya fikir yang abstrak, logik, dan kritikmulai berkembang,

keadaan jiwa remaja yang demikian itu nampak pula dalamkehidupan agama yang

mudah goyah, timbul kebimbangan dan konflik batin.Keadaan ini menyebabkan si

remaja mencari ketrentraman dan pegangan hidup,remaja memerlukan kawan

setia atau pribadi yang mampu menampung keluhan-keluhannya,mendorong, dan

memberi petunjuk kepada jalan yang dapatmengembangkan

kepribadiannya.Keadaan inilah yang kemudian mendorong remaja untuk lebih

cenderungberkumpul dengan teman sebayanya (peer).

Setelah peneliti melakukan observasi awal padaremaja dalam aktifitas

pengajian di kelurahan kambu kota kendari, ternyata ada kecenderungan para

anggota pengajianuntuk secara rutin aktif dalam pengajian ini. Peneliti menduga

kecenderungan inimuncul karena remaja merasa nyaman berkumpul dengan

teman-teman sebayanyadan membahas permasalahan bersama.Berdasarkan uraian

yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untukmelakukan penelitian

sehubungan dengan peer group dan kesadaran beragama.

E. Deskripsi Aktifitas Pengajian

1. Hakekat pengajian

Pengajian remaja merupakan bagian aktivitas keislaman di Di Kelurahan

Kambu Kota Kendari. Aktivitas keislaman adalah aktivitas yang dilakukanoleh

kelompok social muslim dalam usaha untuk meningkatkan keimanan,keilmuan,

dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’andan al-
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Hadits. Serta hasil ijtihad para ulama dalam menjawab segala masalah yangtimbul

di tengah masyarakat.

Aktivitas keislaman tersebut terbagi dua macam, yaitu aktivitas

rutinitasdan aktivitas temporer.Yang dimaksud dengan aktivitas rutin adalah acara

yangtelah diprogram oleh lembaga yang disepakati jamaah tentang waktu, materi

dantempat. Pengajian ini adalah suatu perkumpulan pengajian keagamaan

yangdiikuti para remaja di kelurahan kambu kota kendari. Pengajian

remajadidirikan pada tahun 2002, pendirinya adalah tokoh agama, masyarakat

danremaja, karena sebelum dibentuknya kegiatan ini masyarakat dikelurahan

kambu kota kendari merasa perilaku remaja akhir-akhir ini jauh dari

yangdiharapkan, dan atas keputusan bersama dibentuklah pengajian agar

remajamempunyai suatu wadah organisasi yang bersifat keagamaan.

2. Bentuk-Bentuk Aktifitas Pengajian Remaja

Pengajian remaja adalah sebuah komunitas pengajian yang baranggotakan

para remaja.Pengajian ini membahas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan

kita karena diharapkan dari pengajian ini dapat dijadikan modal bagi para remaja

dalam menjalani kehidupan. Pengajian ini diharapkan dapat melatih para remaja

untuk berbicara di depan umum karena sumber atau pembicara dalam pengajian

ini adalah para anggota pengajian sacara bergiliran sesuai dengan jadwal yang

telah disepakati sebelumnya.

Salah satu bentuk pembinaan anggota Remaja adalah pengajian atau ta’lim

untuk remaja.Waktu pembinaan maupun materi pengajian bisa beraneka macam,
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tergantung dari Pengurus Bidang Pembinaan Anggota dalam mengaturnya.

Pengajian Remaja merupakan alternatif yang penting dalam kegiatan Remaja

Masjid, selain kegiatan pembinaan mentoring. Biasanya diselenggarakan sebulan

sekali, atau untuk kajian yang lebih intensif dapat dilakukan seminggu sekali.

Materi-materi yang disampaikan dalam pengajian remaja bisa bervariasi,

di antaranya mengenai aqidah, ibadah, akhlaq, terjemah dan tafsir Al Quraan serta

masalah-masalah aktual yang sedang berkembang di masyarakat.Pengurus dapat

memilih salah satu dari materi tersebut atau menyusun secara bergantian

(simultan).Hal ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dengan

mempertimbangkan kebutuhan anggota maupun sumber daya pengajar (Ustadz /

Pembicara) yang tersedia.Dalam penyelenggaraannya, Pengurus dapat

bekerjasama dengan Lembaga Da’wah atau Ormas Islam yang ada di sekitarnya.

3. Langkah-Langkah Aktifitas Pengajian Remaja

Berikut ini gambaran masing-masing materi yang perlu dikembangkan

oleh Pengurus dalam menyelenggarakan Pengajian Remaja:

a.Materi Aqidah.

Sebagaimana diketahui, penyebaran agama Islam di Indonesia dalam

perjalanannya ada yang mengalami akulturasi dengan kebudayaan atau keyakinan

lain. Akulturasi dalam keyakinan menyebabkan pencampuradukan antara aqidah

Islam dengan aqidah-aqidah yang menyimpang. Sehingga, kita saksikan dalam

masyarakat, ada seorang yang mengaku beragama Islam tetapi masih melakukan

perilaku paganisme, seperti: memberi sesaji, bertapa, percaya pada jimat atau
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benda-benda keramat, meyakini ramalan bintang (horoscopes), mengamalkan

weton atau fengsi dan lain sebagainya.

Apalagi bila penyimpangan tersebut dikemas secara ilmiah dan ekonomis

dengan embel-embel “pelestarian budaya”, maka semakin kuatlah alasan

pencampuradukan keyakinan tersebut. Sedikit polesan tahlilan serta do’a Kyai

atau tokoh masyarakat yang kurang paham agama, seakan memberi legalitas label

Islam. Hal ini bisa dijumpai pada acara nyadran, sekatenan, pesta laut, syukuran

panen dan lain sebagainya.

Selain penyimpangan yang berbau takhayul, hal yang perlu diluruskan

adalah mengenai pemahaman umat tentang syahadah.Syahadah adalah persaksian,

dalam hal ini persaksian yang dideklarasikan oleh seseorang untuk mengakui

bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa

sallam adalah utusan-Nya. Dengan persaksian itu pula dia telah menjadi muslim,

yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan umat Islam yang lain.

Dalam syahadah tersirat kemauan untuk selalu mengesakan Allah dan

beribadat kepada-Nya.Selain itu, juga pengakuan menjadi pengikut Nabi

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berusaha untuk mengikuti

tuntunannya.

Permasalahannya adalah banyak di antara kaum muslimin, orang-orang

yang mengaku beragama Islam, kurang mengetahui makna syahadah akibat

pendidikan dan pembinaan Islam yang kurang memadai dan pengaruh lingkungan

yang mencemari.Keadaan ini menjadikan pernyataan syahadah, walaupun sering

diucapkan di dalam shalat, menjadi kurang bermakna dalam kehidupan.
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Kita bisa menyaksikan perilaku-perilaku menyimpang dari orang-orang

yang bersyahadah. Setiap muslim, termasuk kita, bisa saja menyimpang dari

syahadah yang diucapkan. Karena itu, upaya-upaya penyegaran dan pemahaman

kembali kalimat syahadatain dan implementasinya dalam kehidupan menjadi

sangat relevan.

Bagi anggota Remaja Masjid, pemahaman syahadah menjadi bagian yang

perlu dikedepankan agar mereka dapat ber-islam secara benar.

Berkaitan dengan materi aqidah dalam Pengajian Remaja, kiranya ada

beberapa pokok bahasan, yang bisa diperinci dalam sub-sub bahasan, yang dapat

disampaikan kepada anggota Remaja Masjid, antara lain:

a. Makna Asy-Syahadatain.

b. Ma’rifatullah.

c. Ma’rifaturrasul.

d. Pengertian tauhid dan pembagiannya.

e. Dan lain sebagainya.

b.Materi Ibadah.

Pengajian Remaja dalam bentuk aktivitas kajian fiqih Islam yang

mengupas masalah ibadah adalah sangat penting. Karena sekarang ini, banyak

remaja muslim yang tidak tahu atau kurang mengenal dengan mendalam hukum-

hukum syari’at Islam, khususnya yang berkaitan dengan ibadah mahdlah.

Kebanyakan mereka mengetahui ajaran ibadah Islam tanpa mengenal landasan

(dalil) Al Quraan dan Al Hadits yang mendasarinya.Mereka melaksanakan ibadah,

misalnya shalat, tanpa mengetahui dasarnya dengan jelas.
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Banyak orang yang menyangka ini bagian ajaran Islam yang harus

dilakukan umat Islam apabila keluarganya meninggal, tanpa melihat

dalilnya.Mereka beranggapan demikian, karena para Kyai yang menjadi

panutannya di kampung juga melakukannya.Apalagi, dalam tahlilan tersebut juga

dibacakan ayat-ayat suci Al Quraan (Yasin-an) maupun bacaan takbir, tahlil dan

tahmid.

Perilaku yang salah dalam beribadah ini sudah saatnya untuk diluruskan,

sehingga umat Islam beribadah dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya

dan terjauh dari bid’ah.

Diperlukan Ustadz yang memahami fiqih Islam yang bersumber dari Al

Quraan dan As Sunnah, yang mampu menerangkan mana yang mengikuti sunnah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mana yang bid’ah. Selain itu, dia juga

bisa bersikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan pendapat (khilafiyyah) di

kalangan umat Islam, serta mampu bersikap toleran (tasamuh) dan menahan diri

dari terjebak untuk saling menaci-maki sesama muslim akibat memiliki

pandangan yang berbeda.

Untuk meluruskan ibadah umat Islam perlu dilakukan secara bertahap,

sistematis dan berkesinambungan, khususnya melalui pembinaan Remaja Masjid.

Para ulama yang faqih telah banyak menulis buku-buku kumpulan hadits maupun

yang berkaitan dengan tata cara ibadah dan sudah diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia, ada juga hasil karya ulama-ulama Indonesia sendiri, yang dapat

digunakan sebagai buku (kitab) standard dalam kajian fiqih, di antaranya:

1. Bulughul Maram.
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2. Muhtashar Nailul Authar.

3. Fiqih Sunnah, karya Sayyid Sabiq.

4. Koleksi Hadits-hadits Hukum, karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

5. Dan lain sebagainya.

c.Materi Akhlaq

Dr. Irwan Prayitno ("Kepribadian Muslim", Pustaka Tarbiatuna, 2003),
menyatakan:

“Islam mempunyai sistem akhlaq yang membedakannya dengan sistem
moral atau tingkah laku buatan manusia.Akhlaq Islam adalah akhlaq yang
berpandukan kepada Al Quraan.Islam mengajarkan hubungan Allah
sebagai Khaliq dengan manusia sebagai makhluq.Maknanya, akhlaq
adalah tingkah laku makhluq yang diridlai Khaliq.Hubungan manusia
kepada Allah adalah akhlaq.Bentuk-bentuk hubungan akhlaq adalah
akhlaq kepada Allah (Q. 2:186), kepada diri sendiri (Hadits, Q. 2:44),
kepada sesama manusia (Q. 2:83, Q. 31:17-19), kepada alam (Q. 11:61, Q.
7:56).Inti ajaran akhlaq adalah melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan
yang rendah dan menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan yang
utama.”44

Mengingat Remaja Masjid beranggotakan remaja-remaja muslim, maka

pembinaan akhlaq bagi mereka sangat penting sekali. Pembinaan aqidah dan

ibadah tanpa dibarengi dengan pembinaan akhlaq dapat menjadikan mereka

“kaku” dalam cara berfikir dan bertindak.

Aqidah yang selamat dan ibadah yang benar perlu diikuti dengan akhlaq

yang mulia (akhlaqul karimah).Bahkan sekarang ini, pembinaan akhlaq semakin

nampak urgensinya guna menangkal pengaruh buruk dari lingkungan yang tidak

islami, baik akibat dampak negatif yang berasal dari teman sepergaulan, sekolah,

internet, tontonan video, televisi maupun yang lainnya.

44Dr. Irwan Prayitno, Kepribadian Muslim (Jakarta :Pustaka Tarbiatuna, 2003), hal. 74
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Akhlaq yang mulia dari seorang remaja muslim tidak bisa begitu saja

muncul dari dirinya. Diperlukan pembinaan dalam bentuk kajian, tauladan dan

praktek atas nilai-nilai Islam yang terintegrasi antara pemahaman aqidah, ibadah

dan akhlaq itu sendiri.

Beberapa pokok materi yang kiranya dapat digunakan sebagai bahan-

bahan pembinaan akhlaq adalah:

1. Shirah Nabawiyyah.

2. Kisah-kisah shahabat.

3. Ayat-ayat Al Quraan dan Hadits-hadits yang berkaitan dengan akhlaq.

4. Pengembangan kepribadian yang islami.

5. Management Qalbu (MQ).

6. Intellegence, Emosional and Spiritual Quotient (IESQ).

7. Dan lain sebagainya.

d.Materi Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an.

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa Al Quraan diturunkan dalam bahasa

Arab, yang tentunya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia.Walaupun beberapa

kosa kata bahasa Arab telah diserap oleh bahasa Indonesia, namun terasa masih

banyak yang belum dimengerti.

Sebagaimana bahasa asing lainnya, bahasa Arab perlu dipelajari oleh

seorang muslim yang ingin memahami Islam lebih dalam. Setidak-tidaknya, apa

yang diucapkan ketika melaksanakan shalat dapat dipahami.

Sayangnya, saat ini kursus bahasa Arab belum dapat berkembang

sebagaimana kursus-kursus bahasa Inggris. Mungkin perlu dicari metode yang
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cepat, tepat, mudah dan menyenangkan (enjoy and fun) dalam belajar bahasa Arab

bagi orang non Arab, sehingga para remaja muslim menyenanginya. Ini tugas para

pakar bahasa Arab untuk menghadirkannya.

Al Quraan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk dalam

bahasa Indonesia.Sehingga pesan-pesan yang dikandungnya bisa dimengerti dan

mudah dipahami.Meskipun demikian, masih terasa berbeda antara memahami Al

Quraan melalui terjemahan dengan mampu menterjemahkan Al Quraan.

Alhamdulillah, dengan ditemukan cara atau teknik menterjemahkan Al

Quraan, di antaranya “Terjemah Kalimat Al Quraan Sistim 40 Jam” oleh Ustadz

Abdul Muhaimin As’ad, dkk., Surabaya, sungguh sangat membantu.

Bagi anggota Remaja Masjid, pembinaan dengan menggunakan metode

terjemah tersebut sangat bermanfaat dalam memahami Al Quraan dan berinteraksi

dengannya.Mereka bisa mempelajari kosa kata dalam Al Quraan dan

menterjemahkannya kata demi kata, kemudian merangkaikan maksudnya dalam

satu ayat.

Terlebih lagi, bila dalam kajian tersebut juga dilengkapi dengan

pembahasan mengenai tafsir Al Quraan, maka pemahaman mereka akan semakin

lebih mendalam.

e.Masalah-Masalah Aktual.

Untuk memperluas wawasan keislaman, keilmuan dan perkembangan

dunia kontemporer, Pengajian Remaja yang mengkaji masalah-masalah aktual

sangat tepat sekali. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten atau

pakar di bidangnya, kajian yang dilakukan akan memiliki nilai lebih.
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Pengurus Remaja Masjid dapat memilih tema-tema yang tepat atau sedang

nge-trend di lingkungan remaja, agar kajian yang dilakukan berlangsung menarik.

Tema-tema tersebut di antaranya adalah mengenai:

a. Pergaulan remaja.

b. Narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba).

c. Kajian pra-nikah.

d. Isu-isu seputar dunia Islam.

e. Keluarga Sakinah.

f. Pergerakan Islam (harakah islamiyyah).

g. Dan lain sebagainya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah

diketahui 45 .Aktifitas yang penulis maksudkan disini ialah pengajian yang

diadakan di Kelurahan Kambu Kota Kendari.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara

sistematik dari suatu aktifitas, kemudian dideskipsikan secara kualitatif, yaitu

mengambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil

pengamatan dan pengkajian dilapangan, dimana hasil yang akan dimunculkan

bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan. Oleh

karena itu, penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskiptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan prilaku serta keadan yang dapat diamati46.

Jadi peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif dengan

responden untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterpretasikan suatu

makna peristiwa interaksi47.

45 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D(Bandung :
Alvabeta,2006), hal. 4

46 Lexi J. Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosda Karya,
2000), hal. 38

47 Husain Usmani, Metodologi Penelitian Social (Jakarta : Bumi Aksara, 1995),
hal. 18


