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BAB I
A.
•

Latar Belakang
Setiap individu yang tinggal di lingkungan yang memiliki jumlah mayoritas dalam
agama tertentu dapat mempengaruhi tingkat religiusitas individu tersebut.

•

Umat Islam yang tinggal di Jakarta, termasuk remaja akhir dapat mudah melakukan
aktivitas keagamaannya dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang
mendukung. Selain itu para remaja akhir juga seolah mendapatkan dukungan dari
lingkungan sosialnya yang juga beragama Islam, karena Jakarta merupakan wilayah
mayoritas untuk agama Islam.

•

Sedangkan bagi remaja akhir yang memeluk agama Islam yang tinggal di Bali, akan
mendapatkan kesulitan dalam beribadah dikarenakan wilayah tersebut adalah
lingkungan mayoritas agama Hindu, dengan begitu dapat mempengaruhi tingkat

religiusitas remaja akhir tersebut.

B. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui

perbedaan

religiusitas

pada

remaja akhir yang beragama Islam yang

bertempat tinggal di Jakarta dan di Bali.

BAB II
Religiusitas
Definisi :
•

Religiusitas adalah kualitas keimanan seseorang yang di intepretasikan dalam bentuk
pemahaman yang mendalam, penghayatan, serta mengamalkan ajaran agamanya
dalam rangka untuk mendapatkan kedekatan spiritual kepada Tuhannya melalui jalan
ibadah.
Dimensi Religiusitas dalam Agama Islam :

•

Dimensi keyakinan atau akidah Islam

•

Dimensi peribadatan (praktek agama) atau syariah

•

Dimensi pengalaman atau penghayatan

•

Dimensi pengamalan (konsekuensi) atau akhlak

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas :
• Faktor Internal
• Faktor Eksternal

Dalam menyusun alat ukur untuk menilai religiusitas, digunakan teori
tentang dimensi religiusitas dalam agama Islam menurut Ancok dan

Suroso (2008) yang terdiri dari dimensi keyakinan atau aqidah Islam,
dimensi peribadatan (praktek agama) atau syariat, dimensi pengalaman
atau penghayatan, dan dimensi pengamalan (konsekuensi) atau akhlak.

Remaja Akhir
Definisi :
•

Remaja merupakan individu yang berada dalam kondisi peralihan masa kanakkanak menuju masa dewasa dimana terjadi berbagai pertumbuhan dan
perkembangan baik fisik maupun psikisnya yang berada dalam kisaran usia 12
tahun-22 tahun.
Ciri-Ciri Remaja Akhir :

•

Mulai Stabil

•

Lebih realistis

•

Lebih matang menghadapi masalah

•

Lebih tenang perasaannya

Tempat Tinggal
Provinsi DKI Jakarta :
• Geografis DKI Jakarta
• Penduduk DKI Jakarta

• Sistem Keagamaan
Provinsi Bali :
• Geografis Bali
• Penduduk Bali
• Sistem Keagamaan

Perbedaan Religiusitas pada Remaja Akhir
Beragama Islam yang Tinggal di Jakarta dan di Bali
•

Remaja akhir yang beragama Islam yang tinggal dilingkungan mayoritas beragama
Islam, seperti Jakarta akan memiliki tingkat religiusitas yang lebih baik (tinggi). Hal ini
terjadi karena tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung bagi remaja akhir
tersebut untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya. Selain itu, para remaja akhir ini juga

berada di lingkungan sosial yang memeluk agama yang sama seperti remaja akhir
tersebut sehingga dapat mempengaruhi tingginnya religiusitas remaja tersebut.
•

Sedangkan bagi remaja akhir yang beragama Islam yang tinggal dilingkungan mayoritas

beragama Hindu, seperti Bali akan memiliki tingkat religiusitas yang lebih rendah. Hal
ini terjadi karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung bagi remaja
akhir tersebut untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya. Selain itu, para remaja akhir ini

juga merupakan kelompok minoritas dilingkungannya yang mayoritas beragama Hindu.

• Tinggi-rendahnya religiusitas pada remaja akhir berdampak
pada perilaku yang dihasilkan. Makin tinggi religiusitas remaja
akhir, maka semakin baik (positif) perilakunya, sedangkan

makin rendah religiusitas remaja akhir, maka semakin buruk
(negatif) perilakunya.

• Hipotesis : Terdapat perbedaan religiusitas pada remaja akhir
beragama Islam yang tinggal di Jakarta dan di

Bali.

BAB III
Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian :
•

Variabel Terikat : Religiusitas

•

Variabel Bebas : Remaja akhir yang beragama Islam yang bertempat tinggal di
Jakarta dan di Bali

Subyek Penelitian :
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang dikategorikan masuk dalam usia
remaja akhir, yaitu remaja yang berkisar antara usia 18 sampai 21 tahun dengan

kriteria beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang
tinggal di Jakarta dan remaja akhir berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan
beragama Islam yang tinggal di Bali. Teknik pengambilan sampel yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling .

Teknik Pengumpulan Data : Teknik pengumpulan data variabel religiusitas menggunakan
skala religiusitas berupa

dimensi-dimensi religiusitas dalam agama Islam. Skala

religiusitas ini berbentuk skala Likert yang berbentuk kuesioner dengan pilihan jawaban:
Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Validitas : Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi yang
menunjukkan sejauh mana item-item dalam tes memang mengukur apa yang ingin diukur
dan menggunakan menggunakan korelasi product moment pearson.

Reliabilitas : Dalam penelitian ini, untuk mengukur reliabilitas alat ukur dilakukan dengan
menggunakan teknik Alpha Cronbach.
Teknik Analisis Data : Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah
analisis Independent Sample T Test untuk dua variabel yang tersedia.
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