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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang berkaitan dengan pembinaan perilaku keagamaan residen 

sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Diantaranya ditulis oleh Ihtiarti (2014) 

dengan judul Peran Pembina Asrama dalam Pelaksanaan Program 

Pengembangan Kepribadian di Asrama SMP Muhammadiyah Al-Manar Galur 

Kulon Progo Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap program 

pengembangan kepribadian peran pembina asrama dalam pengembangan 

program kepribadian, serta mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan kepribadian di 

asrama SMP Muhammadiyah Al-Manar Galur Kulon Progo Yogyakarta. 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihtiarti adalah (1) Bentuk dan 

macam kepribadian terdiri dari : (a) program khusus (motivasi khusus, tamyis, 

kunjungan, ke tokoh/pemimpin Muhammadiyah), (b) berbentuk pembiasaan 

(mengucapkan salam, sholat dhuha, sholat berjamaah tepat waktu, sholat lail), 

(c) program terintegrasi (ilmu nahwu, tapak suci, hisbul wathan, muhadharah, 

khot, tahfidzul Al-Qur’an, penguasaan bahasa asing, sukses ujian nasional, 

studi ilmu dasar keislaman), (2) Upaya dilakukan pembina dalam 

pengembangan kepribadian yakni dengan keteladanan, pembinaan perorangan 

dan kelompok, penyadaran (muhasabah), dan pembiasaan (mujahadah), 

apresiasi dan tanggung jawab (3) Faktor pendukung : fasilitas yang memadai, 
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peran dari pembin asrama dan pendamping, peran dari orang tua, komitmen 

donatur, masyarakat yang mendukung. Faktor penghambat : kurangnya 

pembiayaan, kurangnya sumber daya manusia, pengawasan intensif, gedung 

asrama masih campur putra putri.1 

Penelitian ini juga dilakukan oleh Noor (2014) dengan judul Strategi 

Musyrif (Pendamping Asrama) dalam Meningkatkan Perilaku Ibadah Siswa di 

Asrama Umar Bin Khattab Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah pendidikan khususnya 

pembelajaran sistem asrama yang pada penelitian ini lebih menitik beratkan 

pada perilaku ibadah siswa. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor 

adalah : (1) Perilaku ibadah siswa di asrama Umar bin Khattab sudah bagus, 

karena berdasar empat indikator ibadah yang dilaksanakan siswa, yaitu shalat 

wajib berjamaah, puasa sunah senin dan kamis, membaca Al-Qur’an dan 

ibadah mu’ammalah, siswa sudah melaksanakan keempat indikator ibadah 

tersebut. Adanya absensi ibadah dan pemberian sanksi merupakan bentuk 

kontrol dan bimbingan yang dilakukan oleh Musyrif  untuk menjaga perilaku 

ibadah siswa di asrama. (2) Strategi yang digunakan Musyrif di asrama Umar 

bin Khattab bermacam-macam, yaitu adanya pemberian motivasi pemberian 

tauladan, absensi ibadah dan pemberian sanksi. Tetapi sebagian besar Musyrif  

menggunakan absen ibadah dan pemberian sanksi sebagai alat untuk 

membimbing kegiatan ibadah siswa di asrama. Musyrif  di asrama Umar bin 

                                                           
     1 Ihtiarti, Peran Pembina Asrama dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kepribadian di 

Asrama SMP Muhammadiyah Al-Manar Galur Kulon Progo Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fsayaltas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014) 
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Khattab juga menggunakan metode bimbingan dalam membimbing kegiatan 

ibadah siswa di asrama, yaitu metode bimbingan langsung secara individual 

maupun secara kelompok dan metode bimbingan tidak langsung secara 

kelompok atau massal.2  

    Penelitian ini juga dilakukan oleh Purwanto (2014) dengan judul Peran 

Pembimbing Agama dalam Membina Akhlak Remaja di Rumah Yatim 

Arrohman Cilandak Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan agar remaja di 

Rumah Yatim Arrohman Cilandak terbiasa untuk berbuat baik di dalam 

kehidupan sehari hari. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto 

adalah peran pembimbing agama dalam membina akhlak remaja di Rumah 

Yatim Arrohman Cilandak adalah berjalan dengan baik dan memuaskan.3 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihtiarti 

(2014) , Noor (2014) dan Purwanto (2014) karena penelitian ini fokus pada 

peran senior residen (SR) dalam membina perilaku keagamaan residen 

(UNIRES Putri UMY). 

 

B. KERANGKA TEORI 

     1. Peran  

a. Pengertian peran 

                                                           
     2 Ahmad Sauqi Noor, Strategi Musyrif (Pendamping Asrama) dalam Meningkatkan Perilaku 

Ibadah Siswa di Asrama Umar Bin Khattab Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, 

(Yogyakarta: Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fsayaltas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga, 2014) 

     3 Muhammad Dhanto Purwanto, Peran Pembimbing Agama dalam Membina Akhlak Remaja di 

Rumah Yatim Arrohman Cilandak Jakarta Selatan, (Jakarta: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam Fsayaltas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2014) 
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     Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan yang 

dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam 

suatu satuan sosial.4 Peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan 

oleh seseorang dari jabatan sebuah posisi.5  

     Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih 

banyak menunjuk pada fungsi, penyesuain diri dan suatu proses. Jadi, 

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan 

suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.6 

 

2. Pembinaan senior residen (SR)  

                                                           
     4 Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Prenhallindo, 1996), hal. 284  

     5 Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 

71 

     6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 

210-211  
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a. Pengertian Pembinaan 

     Secara bahasa pembinaan merupakan terjemahan dari kata training 

dalam bahasa Inggris yang berarti pembinaan, latihan dan pendidikan. 

Secara terminologi pembinaan merupakan proses belajar dengan 

melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru 

yang belum dimiliki guna memperbaiki dan mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta memperoleh 

pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja 

secara lebih efektif.7  

     Pembinaan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya 

sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar 

memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.8 

Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan 

program yang berisi pembinaan yang dilakukan oleh senior residen dan 

asisten senior residen untuk mensukseskan seluruh program yang 

termasuk kedalam perilaku keagamaan dan telah direncanakan.  

 

b. Kedudukan dan Tugas Senior Residen 

1) Kedudukan senior residen (SR) 

Senior Residen adalah seorang mahasiswa UMY semester IV yang 

ditunjuk oleh kepala UNIRES sebagai SR yang bertangggungjawab 

                                                           
     7 Mangun Harjo, Pembinaan Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 11-12  

     8 Djumhur dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung: CV Ilmu, 1975), 

hal. 25  
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memberi pembinaan residen pada satu wing pada asrama UNIRES. 

Senior residen dianggap dan diharapkan memiliki kapasitas dan 

komitmen pembinaan terhadap residen dalam satu wing tersebut. 

Senior residen tinggal di dalam asrama pada satu wing bersama 

residen binaannya. 

2) Tugas Senior Residen (SR) 

Secara umum ada dua tugas pokok senior residen yaitu membina 

residen yang ada dalam satu wingnya dan melaporkan/berkoordinasi 

secara periodik dengan pembina dalam melakukan tugas-tugas 

pembinaan.9 

 

c. Kewajiban Senior Residen 

1) Menjadi tauladan bagi residen. 

2) Membantu dan bekerjasama dengan senior residen (SR)  dalam 

merealisasikan pembiasaan pengalaman ibadah dan berbahasa asing. 

3) Bertanggung jawab pada pembiasaan kedisiplinan, kebersihan dan 

busana syar’i. 

4) Mengikuti program dan kegiatan asisten senior residen (ASR) yang 

diselenggarakan oleh UNIRES, meliputi: microteaching bahasa Arab 

dan Inggris dan pembekalan al Islam dan bahasa asing. 

5) Melaporkan semua tugasnya kepada pembina. 

                                                           
     9 Kumpulan Interuksi Kerja University Residence Universitas Muhammadiyah Yogyakarta   
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6) Ikut membantu dalam berbagai kegiatan atau event yang 

diselenggarakan. 

 

2. Perilaku keagamaan  

a. Pengertian Perilaku dan Keagamaan 

1) Pengertian Perilaku 

Perilaku adalah tindakan yang dilakukan dengan didasari rasa sadar 

yang digerakkan oleh sikap. Perilaku dari segi bahasa adalah reaksi 

tanggapan atau individu terhadap lingkungan atau rangsangan. 

Sedangkan secara istilah, ada beberapa pendapat mengenai perilaku: 

a) Menurut Hasan Langgulung perilaku adalah segala aktivitas 

seseorang yang dapat diamati. 

b) Menurut Wolman Benjamin B mengatakan bahwa behavior is 

the totality of intra and extra organismic actions and 

interactions of an organism with is physical and social 

environment. 

c) Sofyan S.Wills bahawa perilaku adalah kesiapan pada 

seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal 

tertentu. Perilaku ini dapat berpikir positif dan dapat pula 

bersifat negatif. Dalam perilaku positif kecenderungan 

tindakan adalah mendekati, meyenangi, mengharapkan obyek 

tertentu. Sedangkan dalam perilaku negatif adalah terdapat 
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kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci dan 

tidak menyukai obyek tertentu. 

Perilaku adalah keseluruhan perilaku organ dalam organ luar dan 

interaksi dari sebuah organ dengan lingkungan fisik serta 

lingkungan sosialnya. Jadi perilaku merupakan reaksi yang 

ditampakkan seseorang manakala diharapkan kepada situasi 

tertentu.10  

2). Pengertian Keagamaan   

     Keagamaan adalah penghayatan nilai-nilai agama dan kedalaman 

yang diekspresikan dengan melaksanakan ibadah sehari-hari, 

membaca kitab suci dan berdo’a. Keagamaan yang dimaksud dalam 

penelitia ini yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung 

dalam agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

meninggalkan semua hal yang dilarang dalam agama dan 

menjalankan semua hal yang diperintahkan dalam agama. 

      Pengertian agama berasal dari kata yaitu al-Din, religi (relegere, 

religare) dan agama. Al-Din (Semit) berarti hukum atau undang-

undang. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. 

Sedangkan dari kata religi (Latin) atau relegere berarti 

mengumpulkan dan membaca kemudian religare berarti mengikat. 

                                                           
     10 Gerungan, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 149  
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Adapun kata agama terdiri dari a= tidak, gam= pergi mengandung 

arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun temurun. Secara 

definitif agama adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan 

kepada manusia melalui seorang Rasul.11 

Sedangkan secara istilah, agama dapat didefinisikan sebagai berikut:  

a. Menurut James 

Agama adalah tindakan, perasaan, dan pengalaman individu-

individu dalam kesepiannya, sepanjang mereka meihat dirinya 

berhadapan dalam hubungan dengan apa yang dianggapnya 

sebagai Tuhan.12  

b. Menurut Argyle dan Beit-Hallahmi 

Agama  sistem kepercayaan pada kuasa Illahi atau diatas 

manusia, dan praktik pemujaan atau ritual lainnya yang 

diarahkan kepada kekuasaan tersebut.13 

c. Menurut Spiro 

Agama adalah lembaga yang terdiri dari interaksi yang terpola 

secara kultural dengan wujud diatas manusia yang diasumsikan 

secara kultural pula.14 

d. Menurut Mukti Ali 

                                                           
     11 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12-13  

     12 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama Sebuah Pengantar, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 

2003), hal. 27 

      13 Ibid., hal. 27 

     14 Ibid., hal. 27 
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Agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan 

hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-

utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di 

akhirat.15 

Jadi perilaku keagamaan adalah suatu tingkah laku sebagai 

tanggapan atau reaksi yang dilakukan dalam situasi yang 

dihadapinya yang didasarkan atas kesadaran tentang adanya Allah. 

Perilaku keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu yang 

terdapat di dalam program UNIRES diantaranya tahfidz, tahsin, Al-

Islam. Selain itu terdapat juga pembelajaran untuk selalu bersikap 

disiplin, baik dalam hal sholat berjama’ah, membaca Al-Qur’an 

maupun dalam segala hal. Program-program yang dicanangkan oleh 

UNIRES ketika dilakukan oleh residen akan meningkatkan perilaku 

keagamaan residen. 

 

b) Proses Pembentukan Perilaku Keagamaan 

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk hidup beragama, hal 

tersebut merupakan salah satu sifat asli pada manusia. Itu adalah nalirah, 

gazilah, fitrah, kecenderungan yang telah menjadi pembawaan dan 

bukan sesuatu yang dibuat-buat, lantaran pengaruhnya dari luar. Sama 

halnya dengan keinginan minum, makan, mempunyai harta benda, 

                                                           
     15 Ibid., hal. 20  
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mempunyai kekuasaan, dan bergaul dengan sesama manusai. Oleh 

karena itu, maka manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang 

religius yang sangat cenderung terhadap hidup beragama, hal tersebut 

merupakan panggilan yang berasal dari hati nurani manusia. Andai kata 

Tuhan tidak mengutus Nabi-nabi-Nya untuk menyampaikan agama-Nya 

kepada manusia di muka bumi, mereka akan berusaha dengan berikhtiar 

sendiri mencari agama itu. Sebagaimana ia berikhtiar untuk mencari 

makanan ketika ia merasa lapar dan sejarah kehidupan manusia telah 

membuktikan bahwa mereka telah berikhtiar sendiri untuk menciptakan 

agamanya yang disebut dengan agama-agama ardhiyyah.16    

Manusia dalam mencari Tuhan sebelum datangnya utusan-utusan 

Allah menemukan berbagai jalan yang dapat digunakan untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak simbol-simbol yang 

digunakan sebagai sarana untuk berhubungan dengan Tuhan, ada yang 

memakai batu-batu, patung, pohon-pohon besar dll. Manusia 

memikirkan apa yang ada di lingkungan sekitarnya yang seperti Tuhan 

untuk berusaha mencari Tuhan. Manusia berfikir bahwa adanya sesuatu 

pasti ada yang menciptakannya, setelah ditelusuri, mereka kehilangan 

akal untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang telah menciptakan ini 

semua. 

                                                           
     16 S. Prodjaditoro, Pengantar Agama dalam Islam, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1981), hal. 

17  
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Dengan ini sampailah manusia kepada keyakinan tentang adanya 

Tuhan dan penciptaan alam semesta. Mereka telah menemukan Tuhan 

dan keyakinannya hal tersebut akan bertambah kuat lagi setelah mereka 

menyelidiki dirinya sendiri. Sebelum lahir ke dunia ini mereka telah 

tumbuh dan berkembang dalam kandungan ibunya selama beberapa 

bulan, kemudian lahir ke dunia dan tumbuh menjadi besar. Dirinya 

terdiri dari dua unsur yaitu tumbuh besar jasmaninya yang terdiri dari 

tulang-tulang, daging, darah dan lainnya yang sangat menakjubkan. 

Unsur kedua adalah roh atau jiwa yang hakekatnya tidak dapat diketahui 

oleh manusai.17  

Perkembangan perilaku keagamaan pada anak, terjadi melalui 

pengalaman hidupnya sejak kecil dalam keluarga, sekolah maupun 

dalam masyarakat. Semakin banyak pengalamannya tentang agama, 

akan semakin banyak pula unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan 

dan cara mengahadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. 

Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-

unsur pendidikan yang secara tidak langsung dengan sendirinya akan 

masuk ke dalam pribadi anak yang sedang berkambang itu. Sikap orang 

tuanya terhadap agama, akan mempengaruhi sikap anak terhadap teman-

teman dan orang yang ada di sekelilingnya. 

                                                           
     17 Ibid., hal. 19 
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Perlakuan orang tua terhadap anak sangat berpengaruh dalam 

pembentukan pribadi seorang anak. Perlakuan keras akan berakibat 

buruk daripada perlakuan yang lemah lembut. Hubungan yang serasi, 

penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa pada pribadi yang 

tenang, terbuka dan mudah diarahkan atau dididik karena ia 

mendapatkan kesempatan yang cukup dan baik untuk pertumbuhan dan 

perkembangan dalam berfikirnya. Sebaliknya hubungan orang tua yang 

tidak serasi  akan membawa anak pada pertumbuhan pribadi yang sukar 

dan tidak mudah diarahkan atau dididik, karena ia tidak mendapatkan 

suasana yang baik untuk perkembangan berfikirnya. 

Selain itu, banyak sekali faktor-faktor yang secara tidak langsung 

dalam keluarga akan mempengaruhi terbentuknya perilaku keagamaan 

anak. Nilai pendidikan  yang mengarah kepada perilaku keagamaan 

anak yaitu pembinaan-pembinaan tertentu yang dilakukan orang tua 

terhadap anak, baik melalui latihan-latihan, perbuatan misalnya dalam 

makan, mandi, tidur, berpakaian dan lain-lain, semua itu termasuk 

perilaku keagamaan. Semua anak tentu memiliki pengalaman masing-

masing, yang tidak akan sama dengan pengalaman anak lainnya. 

Pengalaman yang dibawa anak dari rumah akan menentukan sikapnya 

terhadap teman-teman dan orang-orang yang berada di sekitarnya, 

terutama terhadap orang tua dan gurunya.18 

                                                           
     18 Zakiyah Darajat, Pendidikan dan Kesehatan Mental, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 57  
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c) Aspek-aspek Perilaku Keagamaan 

Aspek perilaku keagamaan pada dasarnya meliputi keseluruhan 

perilaku yang dituntut dalam agama. Sedangkan bentuk dan macam 

perilaku manusia di dunia ini berbeda-beda, dalam pembahasan, peneliti 

akan mengemukakan aspek akidah dan aspek ibadah.  

1). Aspek akidah 

Dalam Islam, akidah ialah iman atau kepercayaan. Sumbernya 

yang asasi ialah Al-Qur’an. Iman, ialah segi teoritis yang dituntut 

pertama-tama.  Dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai 

dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keragu-

raguan dan dipengaruhi oleh persangkaan. Akidah adalah masalah 

fundamentil dalam Islam, ia menjadi titik tolak permulaan Islam. 

Sebaliknya, tegaknya keislaman dalam hidup dan kehidupan 

seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki 

akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki. Manusia hidup 

atas dasar kepercayaannya. Tinggi rendahnya nilai kepercayaan 

memberikan corak kepada kehidupan. Dengan kata lain, tinggi 

rendahnya nilai kehidupan manusia dilihat dari kepada kepercayaan 

yang dimilikinya. Sebab itulah kehidupan pertama dalam Islam 

dimulai dengan iman. Sendi-sendi akidah dalam Islam menyangkut 

keyakinan tentang Allah, para malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari 
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kiamat, serta qadha dan qadar aqidah Islam tersebut dikenal dengan 

istilah rukun Islam.19  

Hal terpenting yang dibutuhkan dalam menumbuhkan perilaku 

keagamaan anak yaitu:  

a). The fairy tale stage (tingkat dongeng) 

     Tingkatan ini dimulai pada anak yang berusia 3-6 tahun. Pada 

tingkatan ini konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi 

oleh fantasi dan emosi. Pada tingkat perkembangan ini anak 

menghayati konsep ke-Tuhanan sesuai dengan tingkat 

perkembangan intelektualnya. Kehidupan masa ini masih banyak 

dipengaruhi kehidupan fantasi hingga dalam menanggapi agama 

pun anak masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh 

dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. 

b). The realistic stage (tingkat kenyataan)  

     Tingkat ini dimulai sejak anak masuk Sekolah Dasar (SD) 

hingga sampai ke usia (masa usia) adolesense. Pada masa ini ide 

keTuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang 

berdasarkan kepada kenyataan. Konsep ini timbul melalui 

lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang 

dewasa lainnya. Pada masa ini ide keagamaan pada anak 

didasarkan atas dorongan emosional, hingga mereka dapat 

melahirkan konsep Tuhan yang formalis. 

                                                           
     19 Nasruddin Razak, Dienul Islam, (Bandung: Penerbit PT Alma’arif, 1989), hal. 119-120  
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c). The individual stage ( tingkat individu) 

     Pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang 

paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep 

keagamaan yang individualistis ini terbagi menjadi 3 golongan 

yaitu: 

(1) konsep ke-Tuhanan yang konvensional dan konservatif dengan 

dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Hal tersebut disebabkan 

oleh pengaruh luar. 

(2) Konsep ke-Tuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam 

pandangan yang bersifat personal (perorangan). 

(3) Konsep ke-Tuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah 

menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati 

ajaran agama. Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh 

faktor intern yaitu perkembangan usia dan faktor ektern berupa 

pengaruh luar yang dialaminya.20 

2). Aspek Ibadah 

Secara umum ibadah berarti bakti manusia kepada Allah karena 

didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah itulah tujuan 

hidup, seperti yang telah disebutkan di dalam firman Allah Q.S Adz-

Dzariyat ayat 56-58. 

                                                           
     20 Jalaluddin, Psikologi Agama......hal. 66-67  
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Artinya 56 dan saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 57. saya tidak menghendaki 

rezki sedikitpun dari mereka dan saya tidak menghendaki supaya 

mereka memberi-Ku makan. 58. Sesungguhnya Allah Dialah Maha 

pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.21 

     Menyembah Allah berarti memusatkan penyembahan kepada 

Allah semata-mata, tidak ada yang disembah dan mengabdikan diri 

kecuali kepadaNya saja. Pengabdian berarti penyerahan mutlak dan 

kepatuhan sepenuhnya secara lahir dan batin bagi manusia kepada 

kehendak Illahi. Semua itu dilakukan secara sadar, baik manusia 

kepada orang-seorang dalam masyarakat, maupun secara bersama-

sama dalam hubungan garis tegak lurus manusia dengan Khaliknya, 

juga dalam hubungan garis mendatar manusia dengan sesama 

makhluk.22 

                                                           
     21 QS. Adz-Dzariyat/51 : 56-58  

     22 Nasruddin Razak, Dienul Islam......hal.44-45 
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Aspek ibadah tertuju pada tingkat kepatuhan seseorang atau anak 

dalam mengerjakan perintah oleh agama. Ibadah merupakan hal yang 

utama dalam membentuk pribadi seseorang atau anak. Sebab tujuan 

hidup manusia adalah ibadah. Di dalam Al-Qur’an, kata-kata ibadah 

disebutkan secara tegas di dalam Q.S Al-Kahfi ayat 110.   

                       

                    

      

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya saya ini manusia biasa seperti 

kamu, yang diwahyukan kepadsaya: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan 

kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap 

perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal 

yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 

beribadat kepada Tuhannya".23 

d) Faktor yang mempengaruhi 

Pembentukan perilaku manusia tidak akan terjadi begitu saja, akan 

tetapi selalu berlangsung dengan interaksi yang terjadi antar manusia 

                                                           
     23 QS. Al-Kahfi/18 : 110  
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dengan obyek tertentu. Sebagaimana dikatakan Jalaludin, bahwa 

perilaku keagamaan seseorang atau anak terbentuk secara garis besarnya 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

1). Faktor internal, yaitu kondisi atau keadaan rohani dan jasmani 

anak.24 Yang terdapat dalam diri pribadi anak meliputi: 

a). Pengalaman Pribadi  

     Maksudnya pengalaman tersebut adalah semua 

pengalaman yang telah dilalui, baik pengalaman yang 

didapatkan melalui penglihatan, pendengaran maupun 

perlakuan yang diterimanya sejak lahir, dan sebagainya.25 

b). Pengaruh Emosi 

     Pada umumnya, perbuatan kita sehari-hari disertai oleh 

perasaan-perasaan tertentu, yaitu perasaan senang atau 

tidak senang. Perasaan senang atau perasaan tidak senang 

yang selalu menyertai perbuatan kita sehari-hari disebut 

warna efektif. Warna efektif ini kadang-kadang lemah atau 

samar-samar saja. Dalam warna efektif yang kuat, maka 

perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, dan 

lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. 

Beberapa macam emosi antara lain gembira, bahagia, semu, 

terkejut, benci, senang, sedih, was-was dan sebagainya. 

                                                           
     24 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), hal. 132 

     25  Zakiah Drajat, Pendidikan Agama dalam Pebinaan Moral, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 

hal. 120 
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     Perasaan dan emosi biasanya disifatkan sebagai suatu 

keadaan dari diri organisme atau individu pada suatu waktu. 

Misalnya, orang merasa sedih, senang, terharu dan 

sebagainya bila melihat sesuatu, mendengar sesuatu, 

mencium bau, dan sebagainya. Dengan kata lain, perasaan 

disifatkan sebagai suatu keadaan jiwa sebagai akibat 

adanya peristiwa-peristiwa yang pada umumnya 

menimbulkan kegoncangan pada individu.26    

c). Minat 

     Minat adalah kesediaan jiwa yang sifatnya aktif untuk 

menerima sesuatu dari luar.27 Seseorang yang mempunyai 

minat terhadap suatu objek yang dilakukannya, maka ia akan 

berhasil dalam aktifitasnya karena yang dilakuka dengan 

perasaan senang dan tanpa paksaan. Adapun minat pada agama 

antara lain yaitu tampak dalam keaktifan mengikuti berbagai 

kegiatan keagamaan, membahas masalah agama dan 

mengikuti pelajaran agama di sekolah. Misal seseorang yang 

mempunyai minat terhadap pendidikan agama Islam, maka ia 

akan selalu mempelajari semua hal yang berhubungan dengan 

                                                           
     26 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam, (Jakarta: Kencana, 

2009), Cet. 4, hal. 151-152  

     27 Soegarda Poerbakawatja dan Harahap, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 

1982), hal. 214  
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agama Islam. Dengan begitu ia akan berusaha mematuhi 

semua peraturan yang terdapat dalam agama tersebut. 

     Prespektif yang berpusat pada persona (faktor-faktor yang 

timbul dari dalam diri manusia) mempertanyakan faktor-faktor 

internal apakah, baik berupa sikap, instik, motif, kepribadian, 

sistem kognitif yang menjelaskan perilaku manusia. Secara 

garis besar ada dua faktor yaitu faktor biologis dan faktor 

sosiopsikologis. Faktor biologis, terlibat dalam seluruh 

kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor-faktor sosio-

psikologis. Warisan biologis manusia menentukan 

perilakunya, dapat diawali sampai struktur DNA yang 

menyimpan seluruh memori biologis yang diterima dari kedua 

orang tuanya. Faktor sosiopsikologis, manusia adalah makhluk 

sosial, dari proses sosial akan memperoleh beberapa 

karakteristik yang mempengaruhi perilakunya, dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga komponen yaitu: afektif, 

kognitif dan konatif. Komponen yang pertama, yang 

merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis, 

didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan 

sebelumnya. Komponen kognitif adalah aspek intelektual, 

yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. 
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Komponen konatif adalah aspek yang berhubungan dengan 

kebiasaan atau kemauan bertindak.28    

2). Faktor Eksternal meliputi : 

 a). Interaksi 

Interaksi adalah hubungan timbal balik antara orang 

perorang, antara kelompok dengan kelompok maupun antara 

perorang dengan kelompok. Apabila dua orang bertemu, 

interaksi akan dimulai pada saat itu, yang menyebabkan 

perubahan-perubahan dan akan saling mempengaruhi satu sama 

lain baik dari sikap maupun kehidupan sehari-hari.29    

b). Pengalaman 

Setiap manusia pasti mempunyai pengalaman pribadi 

masing-masing. Seseorang mengalami semua pengalaman sejak 

lahir adalah unsur-unsur yang akan membentuk pribadi dirinya. 

Maka dari itu pembentukan perilaku keagamaan harus 

ditanamkan sejak anak masih berada dalam kandungan. 

Semakin banyak unsur-unsur agama yang berada dalam diri 

seseorang maka sikap, tindakan, tingkah laku dan tata cara 

orang menjalani hidup akan sesuai dengan tuntutan ajaran 

                                                           
     28 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 32-

36  

     29 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 

hal. 64 
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agama. Faktor situasional sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan perilaku manusia, seperti faktor ekologis, faktor 

rancangan dan suasana perilaku dan faktor sosial. Perilaku 

manusia merupakan hasil interaksi yang menarik antara 

keunikan yang dimiliki oleh individu dengan keunikan 

situasional.30  

3. Evaluasi  

     Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa inggris). Kata tersebut 

diserap kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan 

mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia 

menjadi “evaluasi”.31 Evaluasi berasal dari kata evaluation artinya nilai atau 

penilaian. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk menentukan nilai atau 

jumlah. Evaluasi adalah sebuah proses dalam menentukan hasil yang telah 

dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 

tercapainya tujuan.32 

     Evaluasi program merupakan sebuah proses penilaian terhadap 

penyusunan program, pelaksanaan program, penilaian dan analisis hasil 

serta tindak lanjut kegiatan yang dilaksanakan. Melalui evaluasi program, 

sejauh mana ketercapaian berjalannya suatu rangkaian program dapat dinilai 

dan tindak lanjut program dapat diputuskan oleh pembuat keputusan.  

                                                           
     30 Zakiah Darajat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 11  

     31 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), hal. 1  

     32 Dwi Sartika dan Bambang Ismanto, Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Insklusif 

di Kota Palangkaraya, dalam jurnal Manajemen Pendidikan, FKIP Universitas Kristen Satya 

Wacana, ISSN 2443-0544, vol. 3, no.1 Januari-Juni 2016, hal. 52  
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     Tindak lanjut yang bisa diambil terhadap suatu keputusan kebijakan 

program terdiri dari empat macam yaitu pertama, program tetap dijalankan, 

dengan alasan bahwa program sangat bermanfaat. Kedua, program tetap 

dilanjutkan namun dengan penyempurnaan, dengan alasan bahwa dalam 

pelaksanaan program kurang baik/lancar. Ketiga, program dimodifikasi 

ulang, dengan alasan bahwa manfaat program kurang tinggi. Dan keempat, 

program dihentikan, dengan alasan bahwa berdasarkan data yang 

dikumpulkan ternyata hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya manfaat 

dari program. 

     Sementara itu, program dapat diartikan sebagai rencana. Program adalah 

suatu unit atau satuan kegiatan. Dengan demikian, program merupakan 

sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu 

kali tetapi berkesinambungan. Dengan demikian, dari beberpa definisi 

evaluasi dan program maka evaluasi program adalah upaya menentukan 

hasil dari pelaksanaan serangkaian kegiatan sehingga pencapaian tujuan dari 

kegiatan tersebut dapat dinilai, hingga pada akhirnya hasil tersebut dapat 

menjadi pertimbangan bagi suatu alternatif keputusan bagi kegiatan 

selanjutnya.33 

 

 

 

                                                           
     33 Ibid., hal. 53  


