
9

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pola Pembinaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh dan

model.1 Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut Arifin pembinaan

yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian

serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.2

Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan anak, khususnya

dalam perkembangan sikap dan perilaku.

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang

berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan

mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang

mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan.3 Menurut para ahli pembinaan

mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk

memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa

yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.4 Pendapat serupa juga

disampaikan oleh A. Mangunhardjana bahwa istilah pembinaan juga dapat diartikan

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), h. 1197

2 M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 30
3 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 152
4 Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 193.
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sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan

mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang

menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan

yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai

tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif.5

Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan sehari-

hari dengan siswa. Pola pembinaan disertai tindakan dari lembaga atau pengasuh

untuk membentuk siswa. Pola pembinaan merupakan cara atau teknik yang dipakai

oleh lembaga atau pengasuh di dalam mendidik dan membimbing siswa agar kelak

menjadi orang yang berguna. Menurut Ibnu Maskawaih di dalam bukunya sudarsono

berpendapat bahwa pembinaan akhlak dititik beratkan kepada pembentukan mental

anak atau remaja agar tidak mengalami penyimpangan.6 Pola pembinaan juga

merupakan suatu peran orang tua, cara orang tua menjalankan peranan yang penting

bagi perkembangan anak selanjutnya, dengan memberi bimbingan dan pengalaman

serta memberikan pengawasan agar anak dapat menghadapi kehidupan yang akan

datang dengan sukses, sebab di dalam keluarga yang merupakan kelompok sosial

dalam kehidupan individu, anak akan belajar dan menyatakan dirinya sebagai

manusia sosial dalam hubungan dan interaksi dengan kelompok.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu

tindakan dan kegiatan yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan

5 A. Mangunhardjana, Pembinaan: Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 12.
6 Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 148
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potensi yang ada pada diri siswa tersebut sehingga mereka bisa berperilaku lebih baik

lagi.

B. Konsep Nilai-nilai Religuisitas

1. Pengertian Religiusitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, religiusitas diartikan sebagai sebuah

pengabdian terhadap agama.7 Religiusitas sering kali diindentikkan dengan

keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai “seberapa jauh pengetahuan, seberapa

kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan atas

agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat diketahui dari

seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama

Islam.8 James Martineau yang dikutip oleh Rakhmat menjelaskan istilah religi berasal

dari kata latin religio, yang dapat berarti obligation/kewajiban. Dalam Encyclopedia

of Philosophy, istilah religi ini dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan kepada

Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam

semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.9

Religiusitas adalah keberagamaan, yaitu suatu keadaan yang ada dalam diri

seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaannya

kepada agama. Agama merupakan sumber nilai kepercayaan dan pola-pola tingkah

7 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008), h. 1159

8 Suroso dan Mucharam, Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam
(Yogyakarta: Menara Kudus, 2005), h. 71-73.

9 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50.
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laku yang memberikan tuntunan bagi arti, tujuan dan kestabilan hidup. Seperti sholat

dan do’a merupakan medium dalam agama untuk menuju kearah kehidupan yang

berarti. Agama dan religiusitas merupakan serangkaian praktik perilaku tertentu yang

dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh institusi tertentu yang dianut

oleh anggotaanggotanya.10 Religi yaitu kepercayaan terhadap kekuasaan suatu dzat

yang mengatur alam semesta ini adalah sebagian dari moral, sebab dalam moral

sebenarnya diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan serta

perbuatan yang dinilai tidak baik sehingga perlu dihindari.11 Selanjutnya Zakiah

Drajat berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu sistem yang kompleks dari

kepercayaan keyakinan dan sikap-sikap dan upacara-upacara yang menghubungkan

individu dari satu keberadaan atau kepada sesuatu yang bersifat keberagamaan.12

Pendapat lain juga mengatakan, dalam hal ini diungkapkan oleh Servius

bahwa religi berasal dari kata lig yang mempunyai makna mengikat. Sedangkan kata

religion mempunyai makna suatu perhubungan, yakni suatu perhubungan antara

manusia dengan zat yang di atas manusia (supra manusia). Sementara dalam

pemikiran yang hampir sama, Rudolf Otto menyebutkan agama sebagai pengalaman

pertemuan dengan “The Wholly Other” yang menimbulkan rasa ngeri dan cinta,

sebuah misteri yang menakutkan dan sekaligus mempesona, atau misterium

tremendum et fascinans. Dengan melanjutkan konsep yang diletakkan Otto tersebut,

10 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya,
2014), h. 267

11 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 109
12 Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: CV. Gunung Agung, 2011), h. 43
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Mircea Eliade mengeluarkan konsep “The Sacred” (yang sakral). Menurut Eliade,

pada setiap kebudayaan selalu dikenal adanya “sense of the sacred” dalam bahasa

ritus dan simbol. Inilah yang dinamakan esensi agama.13 Agama dalam kehidupan

individu berfungsi sebagai suatu nilai yang memuat norma-norma tertentu, dan dalam

membentuk sistem nilai pada diri individu tersebut adalah dengan agama. Ada

beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi, religion (Inggris), religie

(Belanda), religio (Latin), dan dien (Arab).14 Hal yang sakral tidak lagi dicari secara

eksklusif pada jenis pengalaman berupa pertemuan dengan Tuhan. Ia banyak

ditemukan pada simbolisme dan ritual hampir semua budaya, terutama budaya Asia

dan budaya primitif. Ia diwujudkan dalam ruang sakral, misalnya, di tempat suci dan

rumah ibadah, di daerah-daerah tabu, bahkan secara terbatas ada pada pendirian

bangunan sesuai dengan gambaran warisan sejarah masa lalu, orientasi pada pusat

alam yang sejati atau sakral.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan

bahwa religiusitas adalah sikap keberagamaan yang berasal dari bentuk internalisasi

nilai-nilai agama dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an. Kemudian

diterapkan dalam diri individu sendiri. Internalisasi tersebut berkaitan dengan

ideologi terhadap ajaran-ajaran agama baik didalam hati maupun dalam ucapan.

Ajaran agama tersebut mengandung artian bahwa manusia memiliki keterkaitan

dengan tuhannya melalui norma-norma yang mengatur perilaku manusia dengan

13 Ibid., h. 22
14 Rakhmat, op. cit., h. 226.
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manusia lain dan lingkungannya. Kemudian menghasilkan dorongan berupa tindakan

atau sikap dari pelaksanaan atau ritual-ritual ajaran agama itu sendiri dalam segala hal

sesuai kadar intelektual dan ketaatan sseorang.

Religi atau jiwa agama, pertama kali muncul di tengah-tengah kita sebagai

pengalaman personal dan sebagai lembaga sosial. Pada tingkat personal, agama

berkaitan dengan apa yang anda imani secara pribadi, bagaimana agama berfungsi

dalam kehidupan anda, bagaimana pengaruh agama pada apa yang anda pikirkan,

rasakan, atau lakukan. Sedangkan pada tingkat sosial, agama dapat kita lihat pada

kegiatan kelompok-kelompok sosial keagamaan. Peneliti agama di sini melihat

bagaimana agama berinteraksi dengan bagian-bagian masyarakat lainnya atau

bagaimana dinamika kelompok terjadi dalam organisasi keagamaan. Setiap diri kita

adalah bagian dari anggota kelompok keagamaan. Jadi sikap religiusitas ini, dalam

pandangan Jaluluddin Rahmat, tak lain merupakan integrasi secara kompleks antara

pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang.

Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah.

Mengindarkan dari hukuman (siksaan) dan mengharapkan hadiah (pahala). Manusia

hanyalah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukuman dan

hadiah.15 Dari sisnilah kemudian kita dapat melihat bahwa tingkat religiusitas

seseorang tidak hanya terletak pada spriritualitas individu, tetapi lebih menyerupai

aktivitas beragama yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan

secara konsisten

15 Rakhmat, op. cit., h. 133
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2. Dimensi Religiusitas Islam

Dalam bukunya, American Piety: The Nature of Religious Commitment, C.Y.

Glock dan R. Stark menyebut ada lima dimensi keagamaan dalam diri manusia,

yakni, dimensi praktek agama, dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan agama,

dimensi pengalaman keagamaan dan dimensi konsekuensi.16 Menurut Glock dan

Stark dalam Widiyanta, kelima dimensi religiusitas dijelaskan sebagai berikut:

a. Religious practice (the ritualistic dimension).

Tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam

agamanya, seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya.

b. Religious belief (the ideological dimension).

Sejauh mana orang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran

agamanya. Misalnya kepercayaan tentang adanya Tuhan, Malaikat, kitab-kitab, Nabi

dan Rasul, hari kiamat, surga, neraka dan yang lain-lain yang bersifat dogmatik.

c. Religious knowledge (the intellectual dimension)

Seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Hal ini

berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam

agamanya.

d. Religious feeling (the experiental dimension)

Dimensi yang terdiri dari perasaan-perasaan dan pengalamanpengalaman

keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa dekat

16 Dadang Kahmat, Sosiologi Agama (Bandung: Rosda, 2011), h. 53-54
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dengan Tuhan, seseorang merasa takut berbuat dosa, seseorang merasa doanya

dikabulkan Tuhan, dan sebagainya.

e. Religious effect (the consequential dimension)

Dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasikan oleh

ajaran agamanya di dalam kehidupannya. Misalnya ikut dalam kegiatan konversasi

lingkungan, ikut melestarikan lingkungan alam dan lain-lain.17

Dari penelitian Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup

juga menunjukkan persamaan dengan dimensi religiusitas yang diungkapkan oleh

Glock dan Stark, yakni:

a. Dimensi iman

Mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, kitab-kitab, nabi,

mukjizat, hari akhir dan adanya setan serta takdir baik dan buruk.

b. Dimensi islam

Sejauh mana tingkat frekuensi, intensitas dan pelaksanaan ibadah seseorang.

Dimensi ini mencakup pelaksanaan shalat, zakat, puasa dan haji.

c. Dimensi ihsan

Mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam

kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar perintah Tuhan, keyakinan menerima

balasan, perasaan dekat dengan Tuhan dan dorongan untuk melaksanakan perintah

agama.

17 Ari Widiyanta, Sikap Terhadap Lingkungan dan Religiusitas. Jurnal Pemikiran dan
Penelitian Psikologi. Vol. 1 No. 2. 2015, h. 11
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d. Dimensi ilmu

Seberapa jauh pengetahuan seseorang tentang agamanya, misalnya

pengetahuan tentang tauhid, fiqh dan lain-lain.

e. Dimensi amal

Meliputi bagaimana pengamalan keempat dimensi di atas yang ditunjukkan

dalam perilaku seseorang. Dimensi ini menyangkut hubungan manusia dengan

manusia dan dengan lingkungan alamnya.

Kelima dimensi tersebut adalah merupakan aspek-aspek yang tidak bisa

dipisahkan-pisahkan. Berikut ini akan diperlihatkan persamaan antara dimensi

religiusitas yang dikemukan oleh Glock dan Stark dengan dimensi religiusitas yang

dikemukan dalam penelitian Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan

Hidup:

1) Aspek Iman (religious belief)

2) Aspek Islam (religious practice)

3) Aspek Ikhsan (religious feeling)

4) Aspek Amal (religious effect)

5) Aspek Ilmu (religious knowladge)

Aplikasi tindakan religi atau agama, pada kondisi masyarakat tertentu

merupakan sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik dalam

kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Merujuk pendapat Talcott Parsons, agama

menjadi satu-satunya sistem acuan nilai (system referenced values) bagi seluruh

sistem tindakan (system of actions). Karena itulah menurut Zubaedi, agama dalam
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konteks ini, ditempatkan sebagai satu-satunya referensi bagi para pemeluknya dalam

mengarahkan sikap dan menentukan orientasi pilihan tindakan.18 Artinya, secara ideal

agama dijadikan semacam acuan bagi jati diri yang dapat memberi makna bagi corak

interaksi sosial masyarakat.

Pergolakan manusia menjadi pergolakan agama, dan setiap keputusan

penganut suatu agama akan menentukan citra agama dalam wajah sejarah.

Pendeknya, hakikat agama merupakan hakikat historis, yang berjuang antara

kefanaan dan perubahan, dan bukan hakikat metafisik, yang tertutup, selesai, tak

mengandung gerak dalam dirinya, dan tetap bersemayam dalam keabadian. Berangkat

dari paradigma keseimbangan dalam nalar agama dan tindakan sosial religius yang

diarahkan untuk membentuk dimensi kesadaran beragama manusia sebagai bagian

dari produk ciptaan Tuhan yang paling mulia di atas derajat makhluk Tuhan lainnya

berkewajiban memahami tentang dimensi-dimensi religiusitas yang telah melekat di

dalam diri. Dimensi-dimensi tersebut, pada mulanya bersifat abstrak, atau bahkan

hanya menyerupai tanda dan isyarat pada setiap tindakan. Sejalan dengan

berkembangnya pola pikir manusia terhadap kebutuhan untuk meninjau kembali

(introspeksi) setiap tindakannya, dimensi-dimensi religiusitas itupun mulai

terkonstruks tidak hanya dalam bentuk tindakan, tapi juga termanifestasikan lewat

ritual-ritual kebersamaan yang dikerjakan secara berjamaah, khusyuk, kontinu dan

konsisten.

18 Zubaedi, Islam dan Benturan Antarperadaban: Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog
Peradaban, dan Dialog Agama, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 45
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Sesungguhnya religiusitas bisa digambarkan dengan adanya konsistensi antara

kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan agama sebagai unsur

efektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur psikomotorik. Dengan kata lain,

religiusitas yang dimaksud di sini merupakan bagian integrasi yang berlangsung

secara kompleks baik menyangkut pengetahuan agama, perasaan dan segala sesuatu

yang berhubungan langsung dengan tindakan keagamaan dalam diri seseorang.

Sebagaiamana dalam hadis, Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan
kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Ashim yaitu Ibnu
Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dari bapaknya dia berkata; Abdullah
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas
lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadlan."19

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa religiusitas agama Islam

dibagi menjadi lima dimensi, yaitu: (a) dimensi aqidah, menyangkut keyakinan dan

hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi, dan sebagainya; (b) dimensi

ibadah, menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan

misalnya shalat, zakat, haji, dan puasa; (c) dimensi amal menyangkut tingkah laku

19 Abu Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-
Fikr, 2005), h. 16

19
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dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang

lemah, bekerja dan sebagainya; (d) dimensi ihsan menyangkut pengalaman dan

perasaan tentang kehadiran Tuhan, takut melanggar larangan dan lain-lain dan; (e)

dimensi ilmu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama.20

a. Dimensi Aqidah (Ideologi)

Seorang Muslim yang religius akan memiliki ciri utama berupa akidah yang

kuat. Dimensi aqidah ini mengungkap masalah keyakinan manusia terhadap rukun

iman (iman kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab, Nabi, hari pembalasan dan qadha

dan qadhar), kebenaran agama dan masalah-masalah gaib yang diajarkan agama. Inti

dimensi aqidah dalam ajaran Islam adalah Tauhid atau mengesakan dan ketaqwaaan

kepada Allah. Agama Islam menyeru manusia agar beriman dan bertaqwa.21

Dimensi aqidah merupakan unsur utama dalam agama Islam, hal ini sesuai

dengan yang disimpulkan Al-Munawar bahwa agama terdiri atas empat unsur utama,

yaitu:

1) Keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan atau kekuatan gaib

tempat berlindung dan memohon pertolongan;

2) Melakukan hubungan yang sebaik-baiknya dengan Tuhan guna

mencapaikesejahteraan hidup di dunia dan akhirat;

20 Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam, Mengembangkan Kreativitas dalam
Perspektif Psikologi Islam (Jogyakarta: Menara Kudus, 2014), h.77-78

21 Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, Watak Pendidikan Islam, (Jakarta: Friska Agung
Insani, 2008), h. 138
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3) Mencintai dan melaksanakan perintah Tuhan, serta menjauhi larangannya,

dengan jalan beribadah yang setulus-tulusnya dan meninggalkan segala hal

yang tidak diizinkan-Nya;

4) Meyakini adanya hal-hal yang dianggap suci dan sakral, seperti kitab suci,

tempat ibadah dan sebagainya.22

b. Dimensi Ibadah (Ritual)

Ciri yang tampak dari religiusitas seorang Muslim adalah dari perilaku

ibadahnya kepada Allah. Dimensi ibadah ini dapat diketahui dari sejauh mana tingkat

kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadah sebagaimana yang

diperintahkan oleh agamanya. Dimensi ibadah berkaitan dengan frekuensi, intensitas

dan pelaksanaan ibadah seseorang. Seorang Muslim yang beribadah dengan baik

menggunakan jam-jam yang dimilikinya untuk beribadah kepada Allah dengan

shalat, banyak berzikir, berdoa, rajin berpuasa dan zakat serta ibadah-ibadah lainnya.

Konsep ibadah berpusat pada prinsip dasar penting bahwa manusia diciptakan

untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Allah berkehendak menciptakan

manusia untuk menjadi khalifahnya yang memikul amanat risalah dan menjalankan

syariatnya.

Adapun yang dimaksud dengan ibadah adalah secara luas, meliputi kehidupan

dengan segala kepentingannya. Dalam kerangka ini, ibadah-ibadah fardu seperti

shalat, zakat, puasa, dan haji mengandung maksud mendidik ruh dan mengarahkan

22 Said Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-NIlai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan
Islam, (Jakarta: Ciputat Press: 2005), h. 29
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pendidikan kepada orientasi akhlaki. Pada waktu yang sama, ibadah-ibadah tersebut

merupakan daya pendorong bagi individu untuk menghadapi kehidupan nyata dengan

segala problem dan rintangannya, di samping merupakan daya penggerak untuk

merealisasikan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya.23

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus untuk mengajak manusia agar

beribadah hanya kepada Allah SWT dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi Saw

bersabda:

َم َمَكاِرَم األَْخالق َما ُبِعْثُت ألَُتمِّ ◌ِ 24إِنَّ

Artinya: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat

kuat sekali, karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang

buruk sebagai bukti atas lemahnya iman, semakin sempurna akhlak seorang berarti

semakin kuat imannya. Dalam Islam ibadah sendiri dibagi dalam ibadah mahdhah

dan ibadah gairu mahdhah. Ibadah mahdhah dipahami sebagai ibadah yang aturan

dan tata caranya sudah baku. Syarat dan rukunnya sudah diatur secara pasti oleh

ajaran Islam. Yang temasuk ibadah ini adalah shalat, puasa, zakat, haji, I’tikaf di

mesjid, doa, zikir, ibadah qurban dan lain-lain. Sedangkan ibadah gairu mahdhah

merupakan kegiatan ibadah yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya

diberikan contohnya secara langsung oleh Nabi. Sebagai contoh ibadah ini menuntut

ilmu, bekerja dan lain sebagainya.

23 Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, op. cit., h. 159
24 Ahmad Ibn Hanbal Abu Abdillah Al-Syaibani, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Juz 2,

(Kairo : Muassasah Qurtubah, tt), h. 381
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c. Dimensi Amal (Pengamalan)

Wujud religiusitas yang semestinya dapat segera diketahui adalah perilaku

sosial seseorang. Kalau seseorang selalu melakukan perilaku yang positif dan

konstruktif kepada orang lain, dengan dimotivasi agama, maka itu adalah wujud

keagamannya. Dimensi amal ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk

merealisasikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan seharihari yang

berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama. Dimensi ini menyangkut hubungan

manusia satu dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan lingkungan

sekitar. Dalam rumusan Glock dan Stark, dimensi ini menunjuk pada seberapa jauh

seseorang dalam berprilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya. Perilaku yang

dimaksud adalah bagaimana individu berhubungan dengan dunianya, terutama

dengan sesama manusia, karena ajaran Islam memiliki sasaran pembentukan

kesalehan individu dan masyarakat, maka amal Islam memiliki sasaran bagi kebaikan

individu dan sosial. Amal dalam hal ini diartikan bagaimana akhlak atau perilaku

seseorang dengan dilandasi ajaran agama yang dianutnya. Akhlak sebenarnya adalah

buah dari keyakinan dan ibadah seseorang25.

Selanjutnya dikatakan Rahim, akhlak merupakan fungsionalisasi agama.

Artinya, keberagamaan menjadi tidak berarti bila tidak dibuktikan dengan berakhlak.

Orang mungkin banyak shalat, puasa, zakat, membaca Al- Qur’an, berdoa, tetapi bila

perilakunya tidak berakhlak, seperti merugikan orang, tidak jujur, korupsi dan lain-

lain pekerjaan tercela, maka keberagamaannya menjadi tidak benar dan sia-sia.

25 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 2014), h. 39
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Akhlak bisa dilihat dari perilaku sehari-hari baik dari ucapan, sikap dan perbuatan

seseorang.26

Dalam religiusitas Islam, manifestasi dimensi ini meliputi ramah dan baik

terhadap orang lain, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menolong sesama,

disiplin dan menghargai waktu, bersungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja,

bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghindari zina, menjaga dan memelihara

lingkungan, mencari rizki dengan cara halal dan lain sebagainya.

d. Dimensi Ihsan (Penghayatan)

Sesudah memiliki keyakinan yang tinggi dan melaksankan ajaran agama (baik

ibadah maupun amal) dalam tingkat yang optimal, maka dicapailah situasi ihsan.

Dimensi ihsan berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dan di lihat

oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ihsan adalah menyembah kepada Allah

seakan-akan melihat Allah dan kalau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah

Maha Melihat apa yang dikerjakan oleh manusia. Hal ini merupakan wujud

keyakinan seorang hamba terhadap Allah SWT.

Seseorang akan merasa tenang saat bersanding dengan kekasihnya dan

keresahan timbul saat ditinggal olehnya. Hati akan tenang saat merasakan kehadiran

pihak yang disukainya. Sesungguhnya hati orang yang beriman itu mencintai Allah,

maka cobalah kita hadirkan Allah dalam hati kita, niscaya hati kita akan merasa

tenang. Dalam sebuah hadis disebutkan “Iman yang paling utama ialah kamu

26 Ibid.
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meyakini bahwa Allah selalu bersamamu di mana pun kamu berada.” (H.R. Al-

Thabrani).27

Dimensi ini berisikan pengalaman-pengalaman unik dan spektakuler yang

merupakan keajaiban yang datang dari Tuhan. Misalnya, apakah seseorang pernah

merasakan bahwa doanya dikabulkan Tuhan; apakah dia pernah merasakan bahwa

jiwanya selamat dari bahaya karena pertolongan Tuhan, dan lain-lain. Jelasnya,

dimensi ihsan menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam

kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan Tuhan dan dorongan untuk

melaksanakan perintah agama.

e. Dimensi Ilmu (Pengetahuan)

Ilmu pada dasarnya adalah anugerah dari Allah. Bahkan untuk mencapai

kesuksesan di dunia dan di akherat haruslah dengan menggunakan ilmu, baik ilmu

agama maupun ilmu-ilmu umum. Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan

pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Orang-orang yang beragama

paling tidak harus mengetahui hal-hal yang pokok mengenai dasar-dasar keyakinan,

ritusritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dengan mengetahui hal-hal yang berhubungan

dengan agama yang dianut seseorang akan lebih paham tentang ajaran agama yang

dipeluknya. Jadi keagamaan seseorang bukan hanya sekedar atribut atau simbol

semata namun menjadi tampak jelas dalam kehidupan pribadinya. Jelasnya, dimensi

27 Mas Udik Abdullah, Meledakkan IESQ dengan Langkah Takwa dan Tawakal, (Jakarta:
Zikrul Hakim, 2005), h. 152
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ilmu ini mencakup empat bidang, yakni: aqidah, ibadah, akhlak serta pengetahuan Al-

Qur’an dan Hadis.

f. Hubungan antar Dimensi Religiusitas

Aqidah pada dasarnya sudah tertanam sejak manusia ada dalam alam azali,

yaitu sebelum kelahiran manusia. Dalam diri manusia telah terdapat pengetahuan

tentang Allah, rasa cinta kepada Allah, dan komitmen untuk melaksnakan perintah

Allah. Semua itu bersifat alamiah. Potensi-potensi di atas dapat berkembang dengan

baik bila perangkat aturan dan perilaku dari orang-orang yang hidup di sekelilingnya

searahdengan potensi tersebut. Agama yang diciptakan Allah di antaranya berperan

menuntun dan membimbing manusia agar potensi-potensi aqidah di atas dapat

berkembang dengan optimal. Hal yang patut disayangkan adalah potensi-potensi

aqidah itu tidak berkembang dikarenakan agama tidak diperkenalkan dan dihidupkan

oleh lingkungannya. Karena agama tidak mereka kenal dan dihidupkan dalam

aktivitas keseharian, maka kecenderungan alamiah itu mengalamai kemandulan.

Dalam situasi tanpa pengaruh agama ini seseorang akan berkembang dengan

dominasi oleh cara bersikap, berperilaku dan kebiasaan hidup lingkungan sosialnya.

Sebagai misal, semua orang yang intinya ingin terjaga dirinya dalam kesucian, namun

lingkungan yang mendidikkan perilaku suka mencoba apa saja (miraskoba, pergaulan

bebas), menyebabkan menguatnya perilaku negatif dalam diri seseorang.

Dengan demikian, dimensi aqidah ini akan berkembang pesat bila lingkungan

sosial memperaktikkan ibadah, amal, ihsan, serta menstimulasinya untuk menambah

dan menguatkan penguasaan ilmu. Masalah ilmu juga menjadi hal sangat penting.
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Dengan memiliki ilmu tentang aqidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang amal, maka

keyakinan dan pelaksanaan keberagamaan seseorang mencapai tingkatan optimal.

Dengan demikin, bisa dikatakan semua dimensi religiusitas dalam Islam adalah saling

terkait satu dengan lainnya.

Robert H. Thouless mengemukakan empat faktor religiusitas yang yang di

masukkan dalam kelompok utama, yaitu: pengaruh-pengaruh sosial, berbagai

pengalaman, kebutuhan dan proses pemikiran.28 Faktor sosial mencakup semua

pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagamaan, yaitu: pendidikan orang

tua, tradisi-tradisi sosial dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan

diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan. Faktor lain

yaitu pengalaman pribadi atau kelompok pemeluk agama. Pengalaman konflik moral

dan seperangkat pengalaman batin emosional yang terikat secara langsung dengan

Tuhan atau dengan sejumlah wujud lain pada sikap keberagamaan juga dapat

membantu dalam perkembangan sikap keberagamaan. Faktor ketiga adalah

kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga

mengakibatkan terasa adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam empat bagian: kebutuhan akan

keselamatan; kebutuhan akan cinta; kebutuhan untuk memperoleh harga diri;dan

kebutuhan yang timbul karena adanya kematian.29

28 Sururin, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 79
29 Ibid., h. 81
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Zakiah Daradjat dalam Jalaluddin mengetengahkan ada enam kebutuhan yang

menyebabkan orang membutuhkan agama. Melalui agama kebutuhan-kebutuhan

tersebut dapat disalurkan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang,

kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan akan rasa

bebas, kebutuhan rasa sukses dan kebutuhan rasa ingin tahu (mengenal).30 Faktor

terakhir adalah peranan yang dimainkan oleh penalaran verbal dalam perkembangan

sikap keberagamaan. Manusia adalah makhluk berpikir. Salah satu akibat dari

pemikirannya adalah bahwa ia membantu dirinya menentukan keyakinan-keyakinan

iman yang harus diterimanaya dan mana yang ditolak.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religuisitas

a. Pendidikan

Pada dasarnya, seseorang beragama ditentukan oleh pendidikan, pengalaman

dan latihan-latihan yang pernah dilakukannya pada masa kecil.Ketika seseorang tidak

mendapatkan pendidikan agama pada masa kecilnya, maka ketika dewasa pun tidak

akan mengetahui dan merasakan pentingnya agama untuk kehidupan. Lain halnya

dengan anak yang pada masa kecilnya mempunyai pengalaman-pengalaman agama,

maka ketika ia dewasa nanti akan dengan sendirinya mempunyai kecenderungan

kepada hidup dalam aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, takut

melanggar larangan-larangan agama dan dapat merasakan betapa nikmatnya hidup

beragama.31

30 Jalaluddin, op. cit., h. 60-61
31 Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 35.
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b. Lingkungan

1) Keluarga

Menurut Bronfenbrenner yang dikutip Patmonodewo lingkungan anak yang

pertama adalah di rumah. Di sanalah seorang anak pertama kali belajar bagaimana

berinteraksi sosial dengan masyarakat.32 Lingkungan keluarga merupakan lingkungan

yang mempunyai peran terpenting dalam pembentukan karakter dan kepribadian

seorang anak.Dan hal tersebut berarti orangtua menjadi pihak penentu akan dijadikan

seperti apa anak tersebut dari segi kecerdasan, pola berfikir, tingkah laku, interaksi

sosial, dan lain sebagainya.

2) Pergaulan

Pergaulan dapat dikatakan sebagai proses interaksi antara satu dengan lainnya

yang pada biasanya itu terjadi pada anak-anak yang berusia rata-rata sama. Pergaulan

tidak kalah penting pengaruhnya dengan keluarga, karena pergaulan juga dapat

mempengaruhi perilaku, gaya hidup, dan lain sebagainya pada diri seorang anak.

Proses pergaulan tersebut salah satunya dialami seseorang anak ketika dalam bermain

bersama teman-temannya. Bermain mengandung arti bahwa anak semakin

menemukan jati dirinya dalam dunia dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Di

sana segala penuntun dan perangkap yang semuanya akan tumbuh bersamanya.

Dalam bermain, anak akan mencoba ketangkasannya, memperkembangkan tenaganya

32 Soemantri Patmonodewo, Pendidikan Anak Pra Sekolah (Jakarta: Rhieneka Cipta, 2002),
h. 45.
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dan juga menguasai situasi-situasi baru dengan dirinya.33 Oleh karenaitu, seharusnya

yang dilakukan oleh orangtua adalah memberi kelonggaran kepada seorang anak.

Dalam memilih teman tetapi orangtua pun harus bertanggungjawab bahwa

pilihan anaknya tepat sehingga teman-teman dan sahabatnya memberikan pengaruh

yang baik bagi pertumbuhan kearah kedewasaan.34 Lingkungan kelauarga dan

lingkungan pergaulan dianggap sebagai dua hal utama yang berpengaruh penting

terhadap pembinaan religuisistas siswa.

C. Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Shidio, Strategi Pembinaan Aktivitas Keagamaan Siswa di Sekolah Dasar

Negeri Tlogoarum 01 dan Sekolah Dasar Negeri Trangkilan Kecamatan

Wedari Jaksa Kabupaten Pati. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

strategi pembinaan keagamaan Siswa di SDN Tlogohraum 01 dan di SDN

Trangkilan : Mengoptimalkan pembinaan aktifitas Keagamaan siswa di SDN

Tlogohraum 01 dan di SDN Trangkilan. Mengoptimalkan penerapan kontrol

bagi siswa dalam segala aktivitas pengamalan budaya agama di sekolah.

Siswa yang ada harus melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan

sesuai dengan program. Semua guru membantu dan mendukung dalam

mendampingi siswa untuk pembinaan aktifitas keberagamaan di SDN

33 Hasan Basri, Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 25.
34 William J. Goode, Sosiologi Agama (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 35.



31

Tlogoharum 01 dan di SDN Trangkilan. Fasilitas yang terpenuhi secara penuh

dalam aktifitasnya. Semua guru diberi tugas sesuai dengan jabatannya.

Sekolah akan persepsi masyarakat sebagai sekolah yang banyak aturan dan

program yang seolah-olah di luar kegiatan akademik Kesiapan pihak internal

akan konsekwensi logis yang harus dilaksanakan dalam perwujudan suasana

keberagamaan di sekolah. Adapun temuan-temuan strategi pembinaan

keagamaan siswa di SDN Tlogoharum 01 dan di SDN Trangkilan antara lain:

Penambahan jam di luar PBM melalui eskul keagamaan, Memberi tugas untuk

banyak belajar di rumah, misalkan; mengerjakan PR pada LKS, membuat

kaligrafi, Mencari tambahan materi agama di luar sekolah, Setiap

pembelajaran PAI siswa diharuskan membawa buku LKS, Pada waktu jam

istirahat pertama sekitar jam 09.15-09.45 siswa dijadwal untuk melaksanakan

shalat dhuha untuk kelas IV -VI.35

2. Laila Nur Wahyuni, Pola Pembentukan Perilaku Keberagamaan Peserta

Didik Di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini, ialah: 1).

Sistem Di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta ialah dengan sistem boarding (di

asrama) dan full day (pulang kerumah). Jam full day ialah dari jam 7 sampai

dengan jam 3 2). Waktu yang lebih lama diberikan pada peserta didik di SMA

IT Abu Bakar Yogyakarta, digunakan untuk menanamkan nilai-nilai

pembiasaan pada diri peserta didik 3). Pembiasaan-pembiasaan yang

35 Shidio, Strategi Pembinaan Aktivitas Keagamaan Siswa di Sekolah Dasar Negeri
Tlogoarum 01 dan Sekolah Dasar Negeri Trangkilan Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati
(skripsi) Fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2013
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diterapkan di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, dilakukan dengan berbagai

macam kegiatan yang diadakan di sekolah dan asrama, antara lain tahfidz,

sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah, ma’surat setiap hari, muroja’ah,

belajar malam, kultum untuk peserta didik laki-laki, bimbingan belajar, bahasa

arab club, bahasa inggris club, subuh dan senja mubarok, fiqih nisa’ untuk

peserta didik perempuan, dan lain sebagainya 4). Pembiasaan sholat dhuha

sebelum kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PAI dimulai.36

3. Ida Rahmawati, Pola Pembinaan Santri dalam Mengendalikan Perilaku

Menyimpang di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Desa Kalipuro,

Kecamatan Pungging, Mojokerto. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola

pembinaan yang dilakukan Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin lebih kepada

pola pembinaan yang tertutup serta menggunakan peraturan tertulis sebagai

pedoman dan bersifat kekeluargaan. Karena pembinaan seperti ini lebih

efisien dibandingkan dengan pembinaan yang memaksa atau menggunakan

kekerasan terhadap santri. Peraturan yang ada juga di sosialisasikan setiap saat

tanpa ada batasan waktu yang ditentukan dan menggunakan media ceramah

dan kitabkitab klasik.37

Penelitian yang dilakukan di atas identik dengan judul yang diteliti oleh

penulis. Namun demikian tidak berarti penulis melakukan duplikasi terhadap

36 Laila Nur Wahyuni, Pola Pembentukan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik Di SMA IT
Abu Bakar Yogyakarta, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan No 1 Vol 1 Tahun 2013

37 Ida Rahmawati, Pola Pembinaan Santri dalam Mengendalikan Perilaku Menyimpang di
Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Mojokerto (tesis) IAIN
Walisongo, 2012
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penelitian sebelumnya. Penelitian yang disebutkan di atas hanya memiliki

keidentikan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni membahas tentang

pembinaan religuisistas siswa. Adapun aspek lain memiliki perbedaan dengan

penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebab penelitian/ latar belakang, kajian

teori, lokasi dan waktu penelitian berbeda satu sama lain, serta sumber data

penelitian.

D. Kerangka Pikir

Sekolah termasuk lembaga pendidikan formal yang banyak terdapat di

Indonesia. Sekolah memiliki program-program pendidikan yang disusun sendiri yang

pada umumnya mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Kepala sekolah beserta

guru bersama-sama mengawasi secara langsung lingkungan sekolah dalam

melaksanakan program penddikan ini. Dengan demikian, sekolah bukan hanya

tempat belajar mengajar, melainkan proses hidup itu sendiri, dan berinteraksi secara

langsung dan aktif, sehingga guru dan siswa akan saling mempengaruhi satu sama

lain.

Keberadaan manusia sejak lahir memiliki kualitas yang berbeda dari mahluk

Tuhan lainnya baik secara fisik maupun non-fisik. Keadaan manusia sama sekali

kurang matang dan dalam proses pertumbuhannya ia harus bergantung kepada

sesamanya atau orang lain di sekitarnya. Manusia memiliki kecenderungan untuk

meniru dan mengikuti kebiasaan yang terjadi disekitar lingkungannya. Di dalam diri

manusia selalu terdapat perjuangan untuk membentuk dan merubah diri supaya bisa
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menjadi individu yang lebih baik. Karena pada dasarnya manusia itu telah diberi

potensi baik dan buruk dalam dirinya serta kebebasan untuk memilih dan

mengaktulisasikan dua potensi itu. Dalam mengembangkan dua potensi tersebut

manusia lebih berpotensi besar untuk dipengaruhi, diterpa dan dibentuk oleh kondisi

lingkungannya, karena perkembangan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh

pengalaman pribadinya, akan tetapi lebih banyak ditentukan oeh kemammpuanya

belajar dan menerima pembelajaran. Proses ini dilakukan untuk mengembangkan dan

mempersiapkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik kualitasnya.

Agama adalah kebutuhan ruh yang utama pada diri manusia, maka sejak dini

proses mengembangkan dan mempersiapkan diatas dapat ditanamkan pada diri

manusia yang teraktualisasikan dalam bentuk ibadah. Kesadaran beragama ini aharus

menjadi frame bagi kehidupan manusia untuk menjiwai hidup berbudaya,

berekonomi, berpolitik, bersosial, dan beretika.

Seseorang yang yang hidup di lingkungan sekolah dikenalkan nilai-nilai

agama maka diharapkan corak kepribadianya terakualisasikan dalam bentuk tingkah

laku fisik maupun psikis sebagai wujud jiwa yang berkepribadian islami. Sebab,

nilai-nilai agama berperan penting dan merupakan unsur yang terpenting membentuk

sikap mental bagi seseorang. Sekolah mengemban tugas mewujudkan semua itu.

Peran penting sekolah yang patut diperhatikan, yakni sebagai alat tansformasi kultur

yang menyeluruh dalam kehidupan siswa. Kebiasaan dalam kehidupan Islami

memungkinkan terbentuknya pengalaman hidup yang baik bagi siswa. Nilai-nilai

keagamaan yang diterapkan di sekolah dalam mewujudkan kebiasaan hidup yang
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mendasar bagi siswa, sebab mereka hidup dan berinteraksi dengan sekolah yang

memiliki kultur religius. Sikap ini diharapkan juga dilakukan oleh siswa ketika

berada di lingkungan masyarakat. Sehingga harapan dari pembinaan religuisitas

adalah untuk menciptakan siswa yang senantiasa berperilaku religius baik di

lingkungan sekolah maupun masyarakat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan

tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.1

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari

suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek

penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat

menambah khazanah keilmuan.2

Perdasarkan pandangan di atas maka penelitian ini berupa pengumpulan data-

data atau informasi objektif menyangkut pola pembinaan religuisitas siswa di SMA

Negeri 6 kendari untuk kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah secara deskriptif

kualitatif berdasarkan cara pandang dan konsep penelitian. Oleh karena itu, penelitian

ini harus dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta

keadaan yang dapat diamati.3 Jadi, peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan

yang aktif dengan informan untuk dapat memahami lebih jauh dalam

1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, (Bandung, CV Alvabeta,
2006),  h. 4

2 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2010), h. 15
3 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008),

h. 38


