
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang 

peneliti lakukan berkaitan dengan permasalahan perceraian, maka 

ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang perceraian, 

namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang peneliti 

angkat dalam penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang dimaksud 

yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifatisnini, pada tahun 2014, dengan 

judul “Efikasi Diri Pada Remaja Korban Perceraian Orang Tua”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efikasi diri pada remaja 

korban perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian 

orang tua berdampak positif dan negatif. Dampak negatif dari 

perceraian orang tua  salah satunya adalah percobaan bunuh diri dan 

dampak positif perceraian orang tua adalah anak selalu berfikir positif 

terhadap perceraian .
1
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Baskoro K pada tahun 2008 yang 

berjudul “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang Tua 

Dengan Optimisme Masa Depan Pada Remaja Korban Perceraian”. 
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Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat presepsi remaja 

terhadap perceraian orang tua. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif, kemudian hasil dari penelitian ini adalah tingkat 

presepsi terhadap perceraian orang tua yang cukup kuat dan 

berdampak positif dan negatif, hal tersebut kembali kepada karakter 

anak dan lingkungan anak.
2
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah, pada tahun 2009 yang 

bejudul “Perilaku Anak Akibat Perceraian (Studi Analisis Psikologis di 

Desa Nalumsari Jepara)”. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Azizah 

ini lebih fokus kepada faktor penyebab perceraian suami isteri dan 

perilaku anak akibat perceraian di desa Nalumsari. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif analisis. Hasil dari 

penelitian ini yakni, suami dan istri tidak menjalankan peran dan 

kewajiban sebagaimana mestinya. Perilaku anak paska orang tua 

bercerai dapat disimpulkan bahwasannya anak tersebut mengalami 

penyimpangan perilaku seperti melakukan kejahatan kriminal, mudah 

tersinggung, berbohong, dan lain-lain.
3
 

Berdasarkan penelitian di atas adanya persamaan dengan penelitian 

ini, yaitu masing masing memiliki fokus penelitian yang terdapat dalam 

penelitian peneliti (perceraian, faktor penyebab, dan perilaku anak). 
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Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak terdapat 

penelitian mengenai perilaku keberagamaan anak remaja. 

 

B. KERANGKA TEORI 

1. Perceraian 

a. Pengertian Perceraian 

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau fuqarah. 

Adapun arti talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. 

Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu 

istilah yang berarti: perceraian antara suami dan isteri. 

Pengertian talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, 

yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti 

yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang di 

jatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun 

perceraiain yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena 

meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam arti 

kata khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. 

Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami dan isteri itu 

ada yang di sebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya istilah 

talak disini dimaksudkan sebagai talak dalam arti kata yang 

khusus.
4
 Rasulullah SAW bersabda yang artinya ; 

                                                             
4
 Wismanto, dalam skripsi yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Pembinaan 

Keislaman Anak di Dusun Regedeg Giripanggung Tepus Gunungkidul” (Yogyakarta: UMY 

Yogyakarta, 2013) hal 9. 



”Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan 

hukum Allah, ia mengatakan; aku sesungguhnya telah mentalak 

(isteriku) dan sesungguhnya aku telah merujuknya. (HR. An Nasaai 

dan Ibn Hibban). 

 

Dari hasil kesimpulan Hadist Nabi diatas, bahwa talak itu 

walaupun di perbolehkan oleh agama, tapi pelaksanaanya harus 

berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir 

yang ditempuh oleh suami-isteri, apabila cara-cara lain yang telah 

diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan 

rumah tangga suami-isteri tersebut. 
5
 

b. Dampak Negatif Perceraian Bagi Anak 

Perkawinan dan perceraian merupakan hal yang biasa dan 

sudah dianggap tidak tabu lagi. Itu sudah menjadi masalah tiap 

komunitas keluarga. Keluarga yang mengalami perpecahan akibat 

perceraian suami-isteri, praktis berdampak pada krisis kepribadian 

anak-anaknya, sehingga perilaku sering tidak sesuai, seperti; anak 

menjadi malas belajar, menyendiri, agresif, dan suka menentang 

guru, bahkan kedua orang tuanya. Selain itu anak juga berusaha 

mendapatkan perhatian dari orang lain. Tapi sayang, hal tersebut 

dilakukan dengan cara-cara yang salah, seperti; mencari perhatian 

guru dengan bertindak nakal dan menjurus brutal dikelas, bertindak 
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aneh untuk mendapatkan perhatian orang lain dan bentuk-bentuk 

perilaku menyimpang lainnya.
6
 

Orang tua kerap kali terlalu tenggelam dalam persoalan 

sendiri, hingga mereka lupa dengan penderitaan anak-anak yang 

menjadi korban. Sewaktu bercerai, seharusnya jangan langsung 

mencerai beraikan anak-anak mereka. Keduanya harus menjaga 

anak-anak yang tidak bersalah itu.
7
 

Proses perceraian bagi anak merupakan masa dimana dia 

mengalami pengalaman transgresi (pengalaman disakiti atau 

mendapat perlakuan tidak adil dari diri sendiri ataupun orang lain). 

Stres yang dialami oleh anak korban perceraian karena munculnya 

konflik interparental yang tinngi, terputusnya hubungan dengan  

salah satu orang tua, permasalahan kesehatan mental orang tua dan 

hilangnya wibawa orang tua.
8
 Kesehatan mental disini meliputi 

perasaan, yaitu adanya rasa cemas (gelisah), iri hati, sedih, merasa 

rendah diri, pemarah, ragu (bimbang) dan sebagainya. Perasaan 

tersebut mungkin saja muncul secara bersamaan atau hanya 

beberapa gejala saja.
9
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Paling tidak ada 4 faktor yang mempengaruhi resiko yang 

akan dipikul anak akibat korban perceraian yaitu bakat kepekaan 

anak terhadap pecahnya hubungan orang tua, latar belakang 

kehidupan keluarga sebelum perceraian, kondisi keluarga setelah 

perceraian serta kestabilan sebelah orang tua yang masih berada di 

rumah. Anak yang berbakat dan datang dari keluarga depresif, 

lebih mudah menjadi “terganggu” akibat perceraian orang tuanya, 

dibandingkan dengan anak yang tidak sepeka itu. Latar belakang 

keluarga yang intim dan hangat, akan dirasakan anak sebgaai 

kehilangan yang sangat berarti dibandingkan latar belakang 

keluarga yang kurang akrab. Begitu juga sifat tabiat orang tua yang 

teguh dan tabah lebih kurang membuat anak menderita dibanding 

orang tua yang agak perasa.
10

 

Menurut Hurlock, dampak remaja korban perceraian orang tua, 

antara lain:
11

 

a. Mudah emosi (sensitive) 

b. Kurang konsentrasi belajar 

c. Tidak peduli terhadap lingkungan dan sesamanya 

d. Tidak tahu sopan santun 

e. Tidak tahu etka bermasyarakat 
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f. Senang mencari perhatian orang 

g. Ingin menang sendiri 

h. Susah diatur 

i. Suka melawan orang tua 

j. Tidak memiliki tujuan hidup 

k. Kurang memiliki daya juang 

l. Berperilaku nakal 

m. Mengalami depresi 

n. Melakukan hubungan seksusal secara aktif, dan 

o. Kecenderungan terhadap obat-obatan terlarang. 

 

c. Dampak Positif Perceraian 

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari 

oleh mawaadah, rahmah dan cinta kasih. Yaitu bahwa suami isteri 

harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang 

lainnya saling melengkapi. Jika kedua-duanya sudah tidak lagi 

saling mempedulikan satu dengan yang lainnya serta sudah tidak 

menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, kemudian 

keduanya berusaha memperbaiki namun tidak kunjung berhasil 

pula, maka pada saat itu talak adalah kata yang paling tepat. Dari 

mereka itu akan lahir masyarakat yang dipenuhi dengan 

kedengkian, iri hati, kedzaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat 



hal-hal negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari 

kenyataan hidup yang mereka alami. 

Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. 

Talak merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap 

orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami isteri malu, berintropeksi 

diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.
12

 

Adapun hal-hal positif yang anak rasakan setelah kedua 

orang tuanya bercerai ialah, anak menjadi lebih optimis dalam 

menghadapi masa depannya. Dalam hal ini, anak memiliki prestasi 

yang bagus dalam bidang akademiknya, anak memiliki 

kemampuan dalam berorganisasi dimana semua itu merupakan 

bukti bahwa perceraian tidak selalu berakibat negative, namun 

dapat pula berakibat positif.
13

 

 

2. Orang tua 

a. Pengertia Orang Tua 

Menurut Thamrin Nasution dan Nurfalifah Nasution 

“Sertiap yang bertanggung jawab dalam keluarga ataupun rumah 

tangga yang dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut Ibu-

Bapak”. 
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Orang tua disini lebih condong kepada sebuah keluarga, 

yang mana menurut Ahmadi, keluarga merupakan sebuah 

kelompok primer yang memiliki peran penting di dalam 

masyarakat. Keluarga juga merupakan sebuah group yang 

terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan 

dimana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan 

membesarkan anak-anak. 

b. Peranan Orang Tua 

Soerjono berpendapat bahwa orang tua memiliki 

kedudukan yang utama dalam sebuah keluarga, ia memiliki fungsi 

sebagai pembimbing dan pembentuk kepribadian anak. Anak-anak 

bukan saja memerlukan pemenuhan material, ia juga memerlukan 

sebuah kasih sayang, perhatian dari dua orang tua, dorongan, dan 

kehadiran orang tua disisinya.
14

  

Dalam keluarga, ayah adalah penanggungjawab dalam 

perkembangan anak-anaknya, baik secara fisik maupun secara 

psikis. Tugas ayah adalah memenuhi kebutuhan secara fisik seperti 

makan, minum, sandang dan sebagainya.  Ayah juga di tuntut agar 

aktif dalam membina perkembangan pendidikan pada anak. 

Seorang anak biasanya memandang ayahnya sebagai pimpinan 

yang sangat patut untuk dijadikan cermin bagi anaknya atau dengan 

kata lain ayah merupakan figur yang terpandai dan berwibawa. 
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Dengan demikian, setip perilaku ayah merupakan contoh dorongan 

bagi anak untuk mengikutinya. 

Adapun peran ibu dalam mendidik anak sangat besar, 

bahkan mendominasi. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya 

merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama 

sekali. Baik buruknya pendidikan seorang ibu terhadap anaknya 

akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak 

anaknya dikemudian hari. Peranan ibu dalam pendidikan anak-

anaknya adalah sumber dan pemberi rasa kasih sayang, pengasuh 

dan pemelihara, tempat mencurahkan isi hati, pengatur kehidupan 

dalam rumah tangga, pendidik dalam segi-segi emosional.
15

 

Peranan ibu sebagai pemenuh kebutuhan bagi anak. Ini 

sangat penting terutama ketika dalam kebergantungan total 

terhadap ibunya, yakni berusia 0–5 tahun. Kemudian tetap 

berlangsung sampai periode anak sekolah, bahkan menjelang 

dewasa. Ibu perlu menyediakan waktu bukan saja untuk selalu 

bersama, tapi juga berinteraksi maupun berkomunikasi secara 

terbuka dan timbal balik dengan anaknya. 

Begitu juga yang menimpa anak korban perceraian, peran 

orang tua akan berubah tidak sesempurna biasanya. Akan ada 

perbedaan perilaku dari dampak perceraian tersebut. Masa ketika 

perceraian terjadi merupakan masa yang kritis untuk anak, terutama 
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menyangkut hubungan dengan orangtua yang tidak tinggal 

bersama. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam bathin anak-

anak. Pada masa ini anak juga harus mulai beradaptasi dengan 

perubahan hidupnya yang baru. 

c. Tanggung Jawab Orang Tua 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat 

diringkaskan seperti berikut: 

1) Mengasuh, yaitu menyediakan keperluan dasar, termasuk 

memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal dan menjaga 

kesehatan fisik dan mental anak dengan baik. 

2) Berinteraksi, yaitu berinteraksi secara baik dan berkesan 

dengan anak-anak. 

3) Mensosialisasikan, yaitu memberikan anak kemahiran sosial 

untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat yang terdiri 

dari berbagai suku, keturunan, agama, dan sebagainya. 

4) Memberi pendidikan, bermula dengan pendidikan tidak 

formal di rumah diikuti dengan pendidikan formal.
16
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3. Perilaku 

a. Pengertian Perilaku 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan 

atau reaksiindividu terhadap rangsangan atau lingkungan.
17

 Skinner 

merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu terjadi melalui 

proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut 

merespon, maka teori Skiner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus-

Organisme-Respon. 

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua: 

1) Perilaku Tertutup (convert behavior) 

Perilaku tertutup adalah merespon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi 

terhadap stimulus ini masi terbatas pada perhatian, presepsi, 

pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang 

menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati atau dilihat oleh 

orang lain. 

2) Perilaku Terbuka (over behavior) 

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata 

atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam 
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bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau 

dilihat oleh orang lain.
18

 

 

4. Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Anak 

Setiap remaja pasti menginginkan dan mengaharpkan keluarga 

yang utuh dan harmonis. Namun tidak semua remaja justru tidak 

mendapatkan keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Remaja adalah 

satu periode usia manusia dengan ciri khas dan kebiasan tersendiri.
19

 Pada 

masa ini terjadi perubahan drastis dan transisi dari periode anak menuju 

periode usia dewasa yang mandiri dan bertanggungjawab. Biasanya pada 

usia remaja terjadi labilitas psikis, yang berakibat pada kestabilan dalam 

berpikir, bertindak dan kematangan kepribadian. 

Menurut Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu dalam bukunya yang 

berjudul: Pengantar Studi Sosiologi Keluarga mengungkapkan bahwa 

hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap anak 

selalu buruk. Anak yang orang tuanya bercerai akan hidup menderita. 

Secara mental, dia kehilangan rasa aman. Perasaan iri dan sedih selalu 

menyelimuti jiwanya apabila menghadapi teman sebaya bersama orang tua 

mereka.
20
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Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

mengungkapkan bahwa dampak atau pengaruh perceraian terhadap sikap 

psikologis seorang anak yaitu: 

a. Membohong, memutar-balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang 

atau menutup kesalahan. 

b. Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak 

sekolah.   

c.  Kabur, meninggalkan rumah tanpa ijin orangtua atau menentang 

keinginan orangtua.  

d. Keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, dan mudah 

menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.  

e. Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga 

mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya pisau, pistol, 

krakeling, pisau silet dan lain sebagainya. 

f.  Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah 

terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminil.  

g. Berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan, sehingga mudah timbul 

tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (a-moral dan a-sosial)   

h. Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang 

tidak sopan, tidak senonoh seolah-olah menggambarkan kurang perhatian 

dan pendidikan dari orang dewasa i. Secara berkelompok makan di rumah 

makan, tanpa membayar atau naik bis tanpa membeli karcis. 



i. Turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan tujuan kesulitan 

ekonomis maupun tujuan lainnya.  

j. Berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau mengisap ganja 

sehingga merusak dirinya maupun orang lain.  

Dari sini jelaslah bahwa keluarga mempunyai peranan penting untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak serta 

menciptakan kesehatan jasmani dan rohani yang sehat. Keluarga merupakan 

kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

baik sebagai individu maupun masyarakat. Sebenarnya keluarga mempunyai 

fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Dalam bidang 

pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala 

pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari 

orang tua dan anggota keluarganya.
21

 

5. Dimensi-Dimensi Religiusitas atau Keberagamaan 

a. Latar belakang perlunya keberagamaan 

Religiusitas ialah satu kesatuan unsur-unsur yang 

komperhensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang 

beragama dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama. 

Religiusitas meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, 
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pengalaman ritual agama, pengalaman agama, perilaku agama dan 

sikap social keagamaan.
22

 

b. Dimensi keberagamaan 

Kita dapat meneliti agama dengan memperhatikan definisi 

agama, baik secara substantive maupun fungsional. Sebagai 

psikolog, kita lebih tertarik untuk melihat agama sebagaimana 

diterima oleh penganutnya, yakni pikirannya, perasaannya, 

tindakannya. Tidak hanya dilihat dari agama, melainkan juga 

keberagamaannya. Gambaran keberagamaan seseorang itu secara 

terperinci disebut Deconchy sebagai psikografi. 

Psikografi adalah peta keberagamaan. Dalam peta itu kita 

menguraikan keberagamaan dalam rangkaian bagiannya. Glock 

dan Stark mengembangkan teknik analisis dimensional. Untuk 

menyusun psikografi agama, kita urai menjadi lima dimensi, yakni 

: 

1) Dimensi Ideologis 

Bagian dari keberagamaan yang b erkaitan dengan apa yang 

harus dipercayai termasuk dalam dimensi ideologis. Kepercayaan 

atau doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar. Inilah yang 

membedakan satu agama dengan agama yang lainnya, bahkan satu 

madzhab dengan madzhabyang lainnya. 
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Ada tiga kategori keperca yaan. Pertama, kepercayaan yang 

menjadi dasar esensial suatu agama. Kepercayaan kepada Allah, 

para malaikat, Nabi atau Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan 

neraka, serta qhada dan qhadar. Kedua, kepercayaan yang 

berkaitan dengan tujuan Ilahi dalam menciptakan manusia. 

Sebagaimana yang telah tertera dalam Al-qur’an surat Al-Mulk 

ayat 2, yakni : 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ   الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لَِيب ْ

“Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, 

untuk menguji kamu sekalian, siapa diantara kamu 

yang paling baik amalnya (QS. Al-Mulk : 2)”. 

 

Ketiga, kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik 

untuk melaksanakan tujuan Ilahi yang diatas. Orang islam percaya 

bahwa untuk beramal shaleh, harus melakukan pengabdian kepada 

Allah dan perkhidmatan kepada sesama manusia. 

2) Dimensi ritualistik 

Dimensi keberagamaan yang berkaitan dengan sejumlah 

perilaku disebut dimensi ritualistik. Yang dimaksud dengan 

perilaku khusus yang ditetapkan oleh agama, seperti tata cara 

ibadah, berpuasa, membaca Al-qur’an, doa, dzikir, ibadah qurban, 



zakat, haji hingga jenis tata cara berpakaian.
23

 Dimensi ini 

mencakup hal-hal yang dilakukan orang untuk menunnjukkan 

komitmen terhadap agama yang dianutnya. 

3) Dimensi eksperiensial 

Dimensi eksperiensial adalah bagian keagamaan yang 

bersifat afektif, yakni keterlibatan emosional dan sentimental pada 

pelaksanaan ajaran agama. Inilah perasaan keagamaan (religion 

feeling) yang dapat bergerak dalam empat tingkat : konfirmatif 

(merasakan kehadiran Tuhan atau apa saja yang diamatinya), 

responsive (merasa bahwa Tuhan menjawab kehendaknya atau 

keluhannya), estetik (merasa hubungan yang akrab dan penuh cinta 

dengan Tuhan), dan partisipatif (merasa menjadi kawan setia 

kekasih, atau wali Tuhan dalam melakukan karya ilahiah).
24

 

Dimensi eksperensial berkaitan dengan perasaan 

keagamaan yang dialami oleh penganut agama. Psikologi 

menamainya religiusitas experiences. Pengalaman keagamaan ini 

bias saja terjadi sangat moderat, seperti kekhususan didalam sholat 

atau sangat intens seperti yang dilami oleh para sufi. 

4) Dimensi intelektual 

Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang 

harus diketahui oleh para pengikutnya. Ilmu fiqih di dalam islam 
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menghimpun informasi tentang fatwa para ulama berkenaan 

dengan pelaksanaa ritus-ritus keagamaan.
25

 Pada dimensi ini, kita 

dapat mengetahui seberapa jauh tingkat melek agama (religious 

literary) para pengikut agama yang di teliti, atau tingkat 

ketertarikan mereka untuk mempelajari agamanya.
26

 

5) Dimensi konsekuensial 

Dimensi konsekuensial menunjukkan akibat ajaran agama 

dalam perilaku umum, yang tidak secara langsung dan secara 

khusus ditetapkan agama (seperti dalam dimensi ritualistic). Inilah 

efek ajaran agama, pengetahuan, praktik, pengalaman agama pada 

perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari. Efek agama ini 

boleh jadi positif atau negative pada tingkat personal dan social.
27

 

6. Anak usia remaja 

Masa remaja menunjukkan masa dimana mengalami transisi atau 

peralihan, karena remaja belum memperoleh status orang dewasa dan juga 

sudah bukan lagi menyandang status anak-anak. Menurut Monks, masa 

remaja secara global berlangsung pada usia 21 sampai 21 tahun, dengan 

pembagian 12 sampai 15 tahun adalah remaja awal, 15 sampai 18 tahun 

adalah masa remaja pertengahan, dan 18 sampai 21 tahun adalah masa 

remaja akhir. 
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Remaja memiliki proses perkembangan yang sangat kompleks, 

pada usia tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan, baik pada 

remaja tersebut ataupun lingkungannya. Monks juga mengatakan bahwa 

masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan manusia, seperti 

dalam perkembagan lainnya, masa ini memiliki ciri-ciri khusus seperti 

susah diatur, mudah terangsang perasannya, dan sebagainya.
28
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