
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Pengertian perilaku keagamaan dapat dijabarkan dengan cara 

mengartikan perkata. Kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan kata keagamaan berasal dari 

kata dasar agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan 

dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. 

Kata keagamaan itu sudah mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang 

mempunyai arti sesuatu (segala tindakan) yang berhubungan dengan agama.
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Menurut Rachmad Djatnika, dalam bukunya “Sistem Etika Islam” 

(Akhlak Mulia) menyebutkan perilaku manusia terbagi tiga: 

1. Perbuatan yang dikehendaki atau disadari. 

2. Perbuatan yang dilakukan atau dikehendaki akan tetapi perbuatan itu di luar 

kemampuan sadar atau tidak sadar, dia tidak bisa mencegah dan ini bukan 

perbuatan akhlak. 

3. Perbuatan yang samar, tengah-tengah. Yang dimaksud dengan perbuatan itu 

mungkin pada perbuatan akhlak atau tidak pada hakikatnya perbuatan itu 

bukan perbuatan akhlak, akan tetapi perbuatan tersebut juga merupakan 

perbuatan akhlak, sehingga berlaku juga hukum akhlak baginya yaitu baik 

atau buruk. 
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Sedangkan Moh. Arifin berpendapat perilaku keagamaan berasal dari dua 

kata, perilaku dan keagamaan. Perilaku adalah gejala (fenomena) dari 

keadaan psikologis yang terlahirkan dalam rangka usaha memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan. Keagamaan (agama) adalah segala yang 

disyariatkan oleh Allah dengan perantaraan Rasul-Nya berupa perintah 

dan larangan serta petunjuk kesejahteraan dalam hidup. Secara defenisi 

dapat diartikan bahwa perilaku beragama adalah “bentuk atau ekspresi 

jiwa  dalam berbuat, berbicara sesuai dengan ajaran agama”.Defenisi 

tersebut menunjukkan bahwa perilaku beragama pada dasarnya adalah 

suatu perbuatan seseorang baik dalam tingkah laku maupun dalam 

berbicara yang didasarkan dalam petunjuk ajaran agama Islam.
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Sedangkan perilaku keagamaan Mursal dan H.M.Taher, adalah tingkah 

laku yang didasarkan atas kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha 

Esa. semisal aktifitas keagamaan seperti shalat, zakat, puasa dan 

sebagainya. Perilaku keagamaan bukan hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual saja, tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain 

yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya yang berkaitan 

dengan aktifitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktifitas 

yang tidak tampak yang terjadi dalam seseorang.
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Terbentuknya perilaku keagamaan anak/siswa ditentukan oleh keseluruhan 

pengalaman yang disadari oleh pribadi anak. Keasadaran merupakan sebab 

dari tingkah laku, artinya bahwa apa yang difikirkan dan dirasakan oleh 

individu itu menentukan apa yang akan diajarkan, adanya nilai-nilai 

keagamaan yang dominan mewarnai seluruh kepribadian anak yang ikut 

serta menentukan pembentukan perilakunya.
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B. Macam-macam Perilaku Keagamaan 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa melakukan aktifitas-

aktifitas kehidupannya atau dalam arti melakukan tindakan baik itu erat 

hubungannya dengan dirinya sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain yang 

biasa dikenal dengan proses komunikasi baik itu berupa komunikasi verbal 
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atau perilaku nyata., akan tetapi di dalam melkukan perilakunya mereka 

senantiasa berbeda-beda antara satu dengan lainnya, hal ini disebabkan karena 

motivasi yang melatarbelakangi berbeda-beda. 

Menurut Hendro Puspito, dalam bukunya “Sosiologi Agama” beliau 

menjelaskan tentang perilaku atau pola kelakuan yang dibagi dalam 2 macam 

yakni: 

1. Pola kelakuan lahir adalah cara bertindak yang ditiru oleh orang banyak 

secara berulang-ulang. 

2. Pola kelakuan batin yaitu cara berfikir, berkemauan dan merasa yang 

diikuti oleh banyak orang berulang kali.
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Pendapat ini senada dengan pendapat Jamaluddin Kafi, yang mana 

beliau juga mengelompokkan perilaku menjadi dua macam yaitu perilaku 

jasmaniah dan perilaku rohaniah, perilaku jasmaniah yaitu perilaku terbuka 

(obyektif) kemudian perilaku rohaniah yaitu perilaku tertutup (subyektif).
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Sedangkan Abdul Aziz Ahyadi, mengelompokkan perilaku menjadi 

dua macam yaitu: 

a. Perilaku oreal (perilaku yang diamati langsung). 

b. perilaku covert (perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung).
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulakan bahwasanya 

perilaku seseorang itu muncul dari dalam diri seorang itu (rohaniahnya), 

kem udian akan direalisasikan dalam bentuk tindakan (jasmaniahnya). 
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Secara garis besar perilaku atau akhlak dibagi menjadi dua yaitu 

akhlak terhadap khalik (pencipta) dan akhlak terhadap makhluk sekitar 

(ciptaan Allah). Akhlak terhadap sesama makhluk dapat dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Akhlak terhadap manusia (keluarga, diri sendiri, dan masyarakat) 

2. Akhlak terhadap lingkungan. 

Berdasarkan keterangan di atas maka macam-macam perilaku 

keagamaan dapat dikategorikan menjadi:  

1. Perilaku Terhadap Allah dan Rasul-Nya, 

2. Perilaku Terhadap Diri Sendiri, 

3. Perilaku Terhadap Keluarga, 

4. Perilaku terhadap tetangga, 

5. Perilaku Terhadap Masyarakat.
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1. Perilaku Terhadap Allah dan Rasul-Nya. 

a) Mengesakan-Nya atau tidak menyekutukan-Nya. Hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah Q.S. Al-ikhlas/112: 1-4 yang berbunyi: 

                                   

Terjemahnya: Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah 

Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia 

tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia." 

b) Taqwa 

Taqwa adalah memelihara diri dari siksa Allah dengan mengikuti 

segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Bila ajaran 
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Islam dibagi menjadi iman, Islam dan ihsan, maka taqwa adalah 

integralisasi ketiganya.  

 

c) Tawakkal 

Tawakkal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan 

kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya 

kepada Allah. Hal tersebut sesuai firman Allah Q.S Ali Imran/03: 

159 yang berbunyi: 

                              

                                   

             

Terjemahan: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
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d) Syukur 

Syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah 

dilakukannya. syukur  memiliki tiga dimensi yaitu hati, lisan, dan 

anggota badan. 

e) Taubat 
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Taubat berarti kembali pada kesucian. sedangkan bertaubat berarti 

menyadari kesalahan, memohon ampun kepada Allah, menyesali 

perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukan 

serta mengganti dengan perbuatan yang baik. 

2. Perilaku Terhadap Diri Sendiri 

Perilaku terhadap diri sendiri maksudnya berbuat baik terhadap 

dirinya, sehingga tidak mencelakakan dirinya ke dalam keburukan, 

lebih-lebih berpengaruh kepada orang lain. Akhlak ini meliputi jujur, 

disiplin, pemaaf, hidup sederhana.  

3. Perilaku Terhadap Keluarga 

Wajib hukumnya bagi umat islam untuk ,menghormati kedua 

orang tuanya yaitu berbakti, mentaati perintahnya dan berbuat baik 

kepada ayah dan ibu mereka itu. selain itu kita harus berbuat baik 

kepada saudara kita. 

4. Perilaku terhadap tetangga 

Setiap umat harus mengetahui bahwa tetangganya mempunyai 

hak. oleh karena itu perlu berakhlak yang baik terhadap tetangga dan 

menghormati haknya. hak terhadap tetangga meliputi tudak boleh 

menyebarkan rahasia tetangga, tidak boleh membuat gaduh, saling 

menolong bila ada yang kesusahan. 

5. Perilaku Terhadap Masyarakat 

Akhlak atau sikap seseorang terhadap masyarakat atau orang 

lain diantaranya adalah menghormati perasaan orang lain, memberi 



salam dan menjawab salam, pandai berterima kasih, memenuhi janji, 

tidak bioleh mengejek. 

C. Aspek-aspek Perilaku Keagamaan Anak 

Aspek perilaku keagamaan anak pada dasarnya meliputi keseluruhan 

perilaku yang dituntut (dalam konteks agama). Adapun aspek-aspek perilaku 

keagamaan anak adalah sebagai berikut: 

a. Aspek akidah/iman 

Menurut syara, aqidah adalah iman yang kokoh terhadap segala 

sesuatu yang disebut secara tegas dalam Al-qur’an dan hadist. Menurut M 

Shodiq, aqidah adalah keyakinan atau kepercayaan tentang adanya wujud 

Allah YME, dengan mempercayai segala sifat-sifat-Nya yang maha 

sempurna dan maha besar dari yang lainnya.
12

aspek aqidah atau keyakinan 

menunjuk pada seberapa tingkatan keyakinan anak terhadap ajaran-ajaran 

yang bersifat fundamental dan dogmatik. Hal terpenting yang dibutuhkan 

dalam menumbuhkan perilaku keagamaan anak yaitu; (1) dengan 

pembentukan akidah, yang dilakukan dengan cara mengikrarkan kalimat 

tauhid, (2) menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, (3) 

mengajarkan anak pada Al-qur’an dan sunnah, as-suyuthi mengungkapkan 

bahwa mengajarkan anak dengan Al-qur’an adalah pokok dari semua 

landasan dasar islam, (4) mendidik anak untuk yakin dengan akidahnya dan 

rela berkorban untuknya, semakin besar pengorbanan seseorang maka 
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senakin kuatlah akidahnya dan semakin menunjukkan bahwa ia memang 

jujur dan konsisten akan akidahnya.
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b. Aspek Ibadah/Islam 

Kata ibadah menurut bahasa, dipakai dalam beberapa arti antara lain, 

tunduk hanya kepada Allah, taat, meyerahkan diri dan mengikuti segala 

perintah Allah, bertuhan kepada-Nya dalam arti mengagungkan, 

memuliakan, baik dengan perkataan maupun perbuatan karena keagungan, 

kebesaran nikmat dan kekuasaan-Nya. Ibadah dalam arti luas adalah 

bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan mentaati segala 

perintahnya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta mengamalkan segala 

yang diizinkan-Nya. 

Aspek ibadah menunjuk kepada tingkat kepatuhan anak atau 

seseorang dalam mengerjakan perintah oleh agama.
14

 Di dalam Al-qur’an, 

kata-kata Ibadah disebutkan secara tegas antara lain di dalam Q. S. Al-

kahfi/018: 110), 

                                              

               

   

Terjemahnya: Katakanlah (Muhammad): Sesungguhnya aku ini manusia 

biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa 

Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". 

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 

Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 
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janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat 

kepada Tuhannya".
15

 

 

Ibadah merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan oleh setiap 

manusia. Pokok-pokok ibadah yang diwajibkan mengandung nilai-nilai yang 

agung dan member pengaruh positif bagi pelakunya maupun untuk orang 

lain. 

c. Aspek akhlak/Ihsan 

Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan penuh antusias dan 

bermunajat kepada-Nya. Jika hal itu sulit diraih, tingkatan di bawahnya 

ialah beribadah kepada Allahdengan rasa takut dan lari dari azab-Nya. 

Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketikja 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika 

melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan 

hanya yang berkaitan dengan aktifitas yang tampak dan terjadi dalam hati 

seseorang. Karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai 

dimensi. 

Adapun dimensi keberagamaan menurut Glock & Stark (Robertson, 

1998), yang dikutip oleh Djamaludin Ancok ada lima macam diantaranya: 

a. Dimensi Keyakinan 

b. Dimensi Praktik Agama 

c. Dimensi Pengalaman 

d. Dimensi Pengetahuan Agama 

e. Dimensi Pengalaman atau Konsekuensi.
16
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1. Dimensi Keyakinan 

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang 

religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui 

kebenaran doktrin-doktrin tersebut. setiap agama mempertahankan 

seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. 

2. Dimensi Praktik Agama 

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal 

yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama 

yang dianutnya. 

Dalam islam perintah-perintah yang harus dijalankan diantaranya 

adalah shalat, puasa, dan zakat. 

3. Dimensi Pengalaman 

Dimensi ini berisikan dan dsan memperhatikan fakta bahwa 

semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski 

tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik 

pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung 

mengenai kenyataan akhir. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman 

keagamaan, perasaan-perasaan dan persepsi-persepsi.  

 

4. Dimensi Pengetahuan Agama 

Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang 

beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai 

dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi-tradisi. 



Dimensi pengetahuan agama meliputi pengetahuan siswa tentang 

materi pendidikan islam sebagai bekal kehidupan beragama dalam 

melaksanakannya pada kehidupan sehari-hari. 

5. Dimensi Pengalaman atau Konsekuensi 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan seseorang. 

Dimensi konsekuensi mencakup perbuatan. orang yang 

mempunyai konsekuensi beragama mempunyai pegangan agama yang 

teguh dan tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak 

hanya dilihat dari perbuatan seseorang dalam bentuk kelompok seperti 

berdioa bersama, shalat berjamaah dan sebagainya. Sedangkan dari 

individu ia akan menjauhkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, kapan 

saja dan dimana saja. Jadi, ia hanya takut kepada Allah. Dengan demikian 

maka akan tercermin kepribadian yang luhur. 

D. Bentuk-bentuk perilaku keagamaan 

Menurut Jalaluddin  dan walgito adapun bentuk-bentuk perilaku sosial 

keagamaan sebagai berikut: 

1. Aktif dalam organisasi keagamaan; 

2. Berakhlak mulia;  

3. Menghargai terhadap sesama dan tidak angkuh; 

4. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masyarakat.
17

 

 

a. Aktif dalam organisasi keagamaan 
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Bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan diantaranya yaitu aktif 

dalam organisasi keagamaan, dimana pada pembahasan dalam penelitian ini 

mengenai tentang remaja. Remaja yang memiliki perilaku sosial yang baik 

diantaranya ditandai dengan seorang tersebut aktif dalam organisasi 

keagamaan dimana ia tinggal, karena suatu organisasi itu sangat penting 

bagi pembentukan sosial seseorang, dengan berorganisasi seseorang dapat 

berlatih bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang 

baik, bersosial, dan berlatih untuk dapat menghargai sesama.  

b. Berakhlak mulia 

Bentuk perilaku sosial keagamaan yang lain yaitu berakhlak mulia. 

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

kesalahan orang lain, bisa menghargai sesama, menunjukkan bahwa seorang 

tersebut memiliki rasa sosial keagamaan yang tinggi.  

c. Menghargai terhadap sesama dan tidak angkuh 

Manusia hidup di muka bumi ini tidaklah hidup sendiri, melainkan 

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

harus saling menghargai terhadap sesama, tidak mudah menyakiti orang 

lain. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang bermacam-macam, 

berbeda antara satu dengan yang lain, karena dengan perbedaan itulah 

manusia bisa saling melengkapi, maka dari itu harus bisa saling menghargai 

terhadap orang lain yang mungkin kadang tidak sama dengan kita.\ 

d. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masyarakat 



Dalam hidup di masyarakat kita dituntut untuk bisa berinteraksi 

dengan sesama, dan ikut serta dalam kegiatan di masyarakat untuk 

memajukan kesejahteraan  masyarakat dan menunjukkan bahwa kita 

memang benar-benar hidup dalam lingkungan masyarakat. Masa remaja 

adalah masa-masa yang paling baik untuk mengikuti berbagai kegiatan . 

seorang remaja harus dapat menggunakan masa remajanya dengan baik 

sebelum datang masa tua, yaitu dengan hal yang bermanfaat, diantaranya 

ikut serta dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan di sekolah maupun 

kegiatan di masyarakat, karena dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut 

dapat menambah wawasan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan.  

Fitrah keagamaan atau kecenderungan hidup beragama sebenarnya 

sudah ada sejak lahir, potensi beragama setiap individu harus dikembangkan 

oleh orang bersangkutan masing-masing, Dengan melalui pendidikan dan 

latihan. Perubahan perilaku individu terjadi seiring dengan bertambahnya usia, 

latihan pembiasaan, pengalaman yang diperolehnya baik dari diri individu 

maupun lingkungan, sehingga individu akan terbentuk satu sikap kuat untuk 

mendalami ajaran agama dalam dirinya.  

Bentuk dari perilaku ibadah keagamaan yang sering dilakukan individu 

seperti: pelaksanaan shalat, puasa, zakat, membaca Al-qur’an, dan 

menghafal doa. 
18

 

Adapun bentuk dari perilaku ibadah keagamaan itu meliputi; 

a. shalat  
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Secara harfiah apabila cermat kata Shalat berasal dari bahasa arab, 

yaitu kata kerja “shalla” yang artinya “berdoa” sembahyang. sedangkan 

shalat menurut istilah adalah semua ucapan dan perbuatan yang bersifat 

khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, serta harus 

memnuhi beberapa syarat yang ditentukan. shalat menurut syariat adalah 

segala ucapan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ikhram 

dan diakhiri dengan salam.  

Shalat merupakan ibadah yang dapat membawa manusia dekat 

dengan Allah.dalam melaksanakan shalatseseorang memuja kemahasucian 

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

setan, memohon pengampunan dan dibersihkan dari dosa, memohon 

petunjuk kejalan yang benar dan dijauhkan dari segala kesesatan dan 

perbuatan yang tidak baik. shalat juga dapat menjauhkan dari perbuatan 

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

utuhlah umat.
19

 Allah berfirman dalam Alqur’an (Q.S Al-ankabut/029: 45) 

                                  

                           

Terjemahan: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat 

itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. 

dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih 

besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
20
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b. Puasa  

Puasa adalah ibadah yang dapat menanamkan rasa kebersamaan 

dengan orang-orang fakir dalam menahan lapar dan kebutuhan pada 

makanan. puasa menyadarkan dorongan menolong orang, rasa simpati dan 

menguatkan keutamaan jiwa seperti  taqwa, mencintai Allah, amanah, 

sabar, dan tabah menghadapi kesulitan. puasa bukan hanya menahan diri 

dari makan, minum, dan kebutuhan biologis lainnya dalam waktu 

tertentu.tetapi puasa merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam 

mengekang diri dari keinginan-keinginan yang haram dan perbuatan onar. 

Buah ibadah puasa baru dapat dicapai dengan membiasakan keutamaan dan 

meninggalkan perbuatan yang hina. 

c. Membaca Al-qur’an 

Menurut Henry Guntur Tarigan membaca adalah “suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

disampaikan melalui bahasa tertulis”
21

. Al-qur’an merupakan wahyu Allah 

yang berfungsi sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yang 

dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia. mengajarkan membaca Al-

qur’an adalah fardhu kifayah dan merupakan ibadah yang utama. 

Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap pendidik melatih anak 

didiknya untuk gemar membaca Al-qur’an dan mengenalkan serta 

mengajarkan huruf-huruf Al-qur’an agar nantinya akan timbul rasa cinta 
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kepada Al-qur’an. dan masih ada bentuk lain sebagai perwujudan perilaku 

keagamaan yang dilakukan para pemeluk agama. 

Tak dapat dipungkiri bahwa adanya perbedaan kemampuan, 

kecerdasan, perasaan dan daya nalar seseorang dikarenakan adanya 

perbedaan pendidikan yang dia terima. Tambah sering seseorang mendapat 

pendidikan agama dan praktek keagamaan yang dialami seseorang 

bertambah pengetahuan dan pengalaman agamanya. Rasa keagamaannya 

tambah bersemi. 

Sebaliknya, jika seseorang tidak pernah mendapatkan didikan agama 

mulai dalam rumah tangga dan dimasyarakat maka pengetahuan dan 

pengalaman terhadap nilai agama itu berkurang malah mungkin menentang 

ajaran agama. 

d. Zakat 

Zakat adalah kewajiban harta yang berfungsi sebagai bantuan 

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

yang hasil keringat mereka tidak dapat memberikan kehidupan yang layak 

bagi mereka.  

Di dalam ibadah terdapat banyak pendidikan budi pekerti mulia. 

Zakat tidak hanya sekedar pengeluaran harta untuk menolong fakir miskin, 

tetapi didalamnya terkandung pendidikan jiwa yang luhur. Zakat dapat 

mensucikan jiwa seseorang dari sifat rakus pada harta, mementingkan diri 

sendiri dari materialis. Zakat juga menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa 



kasih sayang dan suka menolong anggota masyarakat yang berada dalam 

kekurangan. 

e. Menghafal Doa-doa 

Maksud doa dalam hadist tersebut adalah beribadah tanpa 

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

membiasakan berdoa akan menjadi mulia, begitu sebaliknya orang yang 

tidak pernah berdoa akan menjadi lemah. 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa bentuk perilaku 

keagamaan dan pelaksanaan ibadah semacam itu merupakan kebutuhan 

manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT yang sudah 

menjadi kewajibannya sebagai manusia yang lemah.pelaksanaan ibadah 

semacam itu diharapkan bertambah, karena dengan semangatnya kita 

beribadah kepada Allah SWT maka semakin banyak pula kegiatan yang 

dikerjakan.
22

 

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Keagamaan 

Pembentukan perilaku manusia tidak akan terjadi dengan sendirinya 

akan tetapi selalu berlangsung dengan interaksi manusia berkenaan dengan 

obyek tertentu. Sebagaimana yang dikatakan jalaludin, bahwa perilaku 

keagamaan anak atau seseorang terbentuk secara garis besarnya dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu: 
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a. Faktor Internal, yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa 

(anak). 
23

Yang terdapat dalam diri pribadi anak meliputi: 

1. Pengalaman Pribadi, maksudnya pengalaman tersebut adalah semua 

pengalaman yang dilalui, baik pengalaman yang didapat melaui 

pendengaran, penglihatan, maupun perlakuan yang diterima sejak lahir, 

dan sebagainya. 

2. Pengaruh emosi, emosi adalah suatru keadaan yang mempengaruhi dan 

menyertai penyesuaian di dalam diri secara umum, keadaan yang 

merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu dan dari tingkah 

laku luar. Emosi merupakan warna afektif yang menyertai sikap keadaan 

atau perilaku individu. 

3. Minat. Minat adalah kesediaan jiwa yang sifatnya aktif untuk menerima 

sesuatu dari luar. Seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu 

obyek yang dilakukannya, maka ia akan berhasil dalam aktifitasnya 

karena yang dilakukan dengan perasaan senang dan tanpa paksaan. 

Adapun minat pada agama antara lain tampak dalam keaktifan mengikuti 

berbagai kegiatan keagamaan, membahas masalah agama dan mengikuti 

pelajaran agama di sekolah.
24

 

Menurut Jalaludin Rahmat, faktor internal ini digaris besarkan menjadi 

dua, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis terlihat 

dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor-faktor sosio-
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psikologis. Faktor sosio psikologis manusia sebagai makhluk sosial 

memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya, dan 

dapat di klasifikasikan tiga komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan 

konatif.
25

 

b. Faktor Eksternal meliputi: 

1. Interaksi. 

Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara orang perorangan, 

antara kelompok dengan kelompok, atau antar orang perorang dengan 

kelompok. Apabila dua orang bertemu, berinteraksi, maka akan terjadi 

saling pengaruh mempengaruhi baik dalam sikap maupun dalam 

kehidupan sehari-hari.
26

 

2. Pengalaman 

Sikap manusia pasti mempunyai pengalaman pribadi masing-masing 

tentang pengalaman. Zakiah darajat mengatakan bahwa semua 

pengalaman yang dilalui orang sejak lahir merupakan unsur-unsur 

pembentukan pribadinya, termasuk di dalamnya adalah pengalaman 

beragama. 
27

 oleh karena itu pembentukan perilaku keagamaan 

hendaknya ditanamkan sejak dalam kandungan. Hal ini karena semakin 

banyak unsur-unsur agama dalam diri seseorang maka sikap, tindakan, 

tingkah laku dan tata cara orang dalam menghadapi hidup akan sesuai 

dengan ajaran agama. 
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Jalaudin Rahmat menyatakan bahwa faktor situasional sangat 

berpengaruh pada pembentukan perilaku manusia, seperti faktor ekologis, 

faktor rancangan, dan suasana perilaku dan faktor sosial. Perilaku manusia 

memang merupakan hasil interaksi yang menarik antara keunikan individu 

dengan keunikan situasional.  

Adapun menurut Syamsu Yusuf faktor eksternal (lingkungan) terdiri 

dari: 

a. Keluarga 

keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh 

karena itu orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menumbuh kembangkan fitrah beragama anak. Orang tua hendaknya 

memelihara hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. hubungan 

yang harmonis, penuh pengertian dan kasih sayang akan membuahkan 

perilaku yang baik. 

b. Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai 

program yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran dan 

latihan kepada anak agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. 

Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan fitrah beragama 

siswa, maka sekolah terutama guru mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mengembangkan wawasanb pemahaman, pembiasaan 

mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap apresiatif terhadap 

ajaran agama. 



c. Masyarakat 

Dalam masyarakat, individu akan melakukan interaksi sosial 

dengan teman sebayanya atau anggota masyarakat lainnya. Apabila teman 

sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

agama (berakhlak baik) maka anak remaja pun cenderung akan berakhlak 

baik. Namun apabila temannya menampilkan perilaku yang kurang baik, 

maka anak cebderung akan terpengaruh  untuk mengikuti atau mencontoh 

perilaku tersebut. Hal ini akan terjadi apabila anak kurang mendapatkan 

bimbingan agama dalam keluarganya.
28

 

F. Upaya Pembinaan Perilaku Keagamaan Siswa 

a. Kerjasama Guru dengan Orang Tua 

Jika sekolah menghendaki hasil yang baik dari pendidikan anak 

didiknya, perlu adanya kerjasama atau hubungan yang erat antara sekolah 

(guru) dan keluarga (orang tua). Dengan adanya kerjasama itu, orang tua 

akan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal 

mendidik anak-anaknya, sebaliknya para guru dapat pula memperoleh 

keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan sifat anak-anaknya. 

Keterangan-keterangan orang tua sangat besar gunanya bagi guru dalam 

memberi pelajaran pada anak didiknya dan guru dapat mengerti lingkungan 

anak didiknya. Demikian pula orang tua dapat mengetahui kesulitan yang 

dihadapi anak-anaknya di sekolah. 
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Adapun cara mempererat hubungan dan kerjasama antara sekolah 

(guru) dengan keluarga (orang tua) antara lain: 

1. Mengadakan pertemuan dengan orang tua pada hari penerimaan murid 

baru. 

2. Mengadakan surat-menyurat antara sekolah (guru) dengan keluarga 

(orang tua). 

3. Adanya daftar nilai (raport). 

4. Mengadakan perayaan, pesta sekolah atau pertemuan hasil karya anak-

anak. 

5. Mendirikan perkumpulan orang tua murid dan guru. 

Kita tidak bisa mengabaikan peran keluarga dalam pendidikan. 

Anak-anak sejak masih bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan 

tunggal, yaitu keluarga. Makanya tidak mengherankan jika Gilbert 

menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar 

terbentuk oleh pendidikan keluarga, sejak bangun tidur hingga akan tidur 

lagi, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan 

keluarga. 

a. Peranan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak 

Pada kebanyakan keluarga, ayah dan ibu (orang tua) memegang 

peranan penting terhadap anak-anaknya. Ayah dan ibu masing-masing 

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengasuh dan membimbing 

anak serta memberikan pendidikan kepada mereka. 



Ibu merupakan orang yang penting dalam pendidikan anak-

anaknya karena sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu 

disampingnya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan 

pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu 

seorang ibu hendaknya bijaksana dan pandai mendidik anaknya. 

Sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, peranan ibu dalam 

pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut: 

1) Sumber dan pemberi rasa kasih sayang 

2) Pengasuh dan pemelihara 

3) Tempat mencurahkan isi hati 

4) Pengatur kehidupan dalam rumah tangga 

5) Pembimbing hubungan pribadi 

6) Pendidik dalam segi-segi emosional. 

Adapun tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga, ayah 

mempunyai peranan dalam pendidikan anak-anaknya yang lebih dominan 

adalah: 

1) Sumber kekuasaan dalam keluarga. 

2) Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar. 

3) Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga. 

4) Pelindung terhadap ancaman dari luar. 

5) Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan. 

6) Pendidik dalam segi-segi rasional. 

b. Peranan Guru Terhadap Pendidikan Anak 



Pendidikan agama di suatu lembaga pendidikan, bagaimanapun 

akan memberi pengaruh bagi jiwa keagamaan pada anak. Pendidikan 

agama lebih menitikberatkan pada bagaimana mengembangkan kebiasaan 

yang selaras dengan tuntutan agama. Dalam hal ini secara umum guru 

mempunyai tanggung jawab untuk mengubah sikap dan perilaku anak 

didiknya agar kelak menjadi anak yang berpribadi luhur. 

Menurut MC. Guire, proses perubahan sikap dari tidak menerima 

ke sikap menerima berlangsung melalui 3 tahapan yaitu: proses pertama, 

adalah adanya perhatian; kedua, adanya pemahaman; dan ketiga, adanya 

penerimaan.
29

 

G. Kajian  Relevan 

Dalam upaya melengkapi beberapa rujukan yang penulis pakai, maka 

pada bagian ini penulis sekaligus melibatkan beberapa penelitian yang 

dianggap ada relevansinya dengan penelitian penulis. Penelitian tentang 

perilaku keagamaan siswa pada sebuah lembaga pendidikan, sebenarnya telah 

ada, seperti penelitian yang dilakukan oleh saudara kita pada objek kajian 

tertentu yang sama ataupun yang sedikit berbeda orientasinya pada aspek 

tertentu yang hendak dilihat oleh seorang peneliti, yang tentunya penelitian 

mereka menjadi sebuah masukan berharga bagi penulis dalam menunjang 

khasanah penulis pada khususnya. 

Disini tidak memungkinkan bagi penulis untuk menampilkan dan 

menyebutkan hasil-hasil penelitian saudara kita sebelumnya satu-persatu. 
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Namun ada beberapa hasil penelitian yang akan dikemukakan disini yang 

berkaitan dengan penelitian penulis. “Nurhana. S dengan judul Skripsi 

Hubungan Disiplin Melaksanakan Shalat 5 Waktu dengan Perilaku Keagamaan 

Siswa SMA Negeri 1 Rumbia Kabupaten Bombana.  

Penelitian ini menemukan bahwa dalam hubungan melaksanakan shalat 

5 waktu dengan perilaku keagamaan siswa SMA Negeri 1 Rumbia telah 

menjadi persoalan yang cukup mendasar, yakni pada kenyataannya, masih 

banyak umat islam umumnya dan para pelajar khususnya yang tidak disiplin 

atau sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya itu di dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Misalnya ketika panggilan adzan terdengar dari masjid, 

ketika itu pula sebagian besar muslimin dan muslimat tetap mengerjakan 

aktivitasnya masing-masing  tanpa memperdulikan waktu shalat telah tiba 

untuk dilaksanakan sebagai ibadah wajib. Dalam penelitiannya penulis 

menggunakan teori M. Shodiq (1982).
30

 

Kemudian, penelitian Asri Yakub dengan judul Skripsi Pengaruh 

Kinerja Guru Bimbingan Konseling terhadap Sikap Keagamaan Siswa pada 

SMA N. 1 Soropia Kab. Konawe. 

Permasalahan pokok dalam  penelitian ini adalah terdapat hambatan 

dalam menangani sikap siswa terhadap kinerja guru bimbingan konseling pada 

SMA. N 1Soropia dan terdapat pula dalam kalangan siswa mempunyai 

keraguan terhadap kinerja guru dalam menangani sikap siswa dalam proses 

bimbingan konseling dan guru tidak dapat bekerja secara maksimal akibat 
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kurangnya tenaga guru di sekolah tersebut. Dalam penelitiannya, penulis 

menggunakan teori Mc. Dougal (2003) oleh Bomo Walgito.
31

 

Penelitian yang dilakukan oleh sodari Nurhana. S dan Asri Yakub, 

penulis jadikan sebagai salah satu rujukan yang diperoleh melalui referensi 

Skripsi di perpustakaan IAIN Kendari yang pada intinya kesemuanya itu 

memberikan sumbangan yang begitu tinggi artinya untuk melengkapi 

pemahaman dan wawasan penulis. 
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