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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Berdakwah pada jalan Allah adalah jalan Rasulullah dan para 

pengikutnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur’an Yusuf 108 : 

“Katakanlah: „Inilah jalan (agama)-ku, saya dan orang-orang yang

 mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.

 Mahasuci Allah, dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik‟.” 

   Sebagai prioritas Rasul dan seluruh pengikutnya dengan tujuan 

mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kekufuran 

menuju keimanan, kesyirikan menuju tauhid, dan dari neraka menuju surga. 

Dalam prosesnya harus mempunyai landasan dan dasar  yang kokoh, karena 

jika rusak maka tidaklah  menjadi benar dakwah tersebut. 
1
 disebutkan 

dalam Al-Quran Surah Al-An’am -159 : 

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan 

mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun 

tanggung jawabmu terhadap mereka.”  

  Dan sudah pada fitrahnya manusia sesuai apa yang dibawa oleh Rasul 

berupa wahyu yang mulia dan agama yang benar  Allah syariatkan.  Melalui 

lisan para rasul yang mulia –shalawatullah wasalamuhu „alaihim ajma‟in- 
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Allah menjadikan wahyu dan agama tersebut sebagai manhaj/ jalan. Allah berfirman 

Surah Ar-Rum- 3: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetap atas) 

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui.”  

  Perilaku keagamaan merupakan perbuatan  terwujud dalam gerakan, sikap dan 

ucapan dari pemahaman yang berasal dari keyakinan terhadap doktrin agama untuk 

mengatur etika hidup, ritual dalam menunjukan seseorang pada ketaatan komitmen 

pada agamanya.
2
  

  Manusia dalam perkembangannya  tidak bisa lepas dari perubahan penyesuaian 

diri dan sosial karena masa pertumbuhan manusia selalu berhubungan dengan  hal 

tersebut. Bila perubahan pada manusia mempunyai karakteristik yang sama maka akan 

berubah pula pada arah yang sama, baik akan baik juga salah akan salah. Tetapi, 

manusia memiliki karakteristik membedakan dengan lain, meski bersaudara kembar 

pun tidak sama pada perubahan dan penyesuaian. Dengan ketidaksamaan ini maka 

perubahan seseorang dengan lain berbeda, bagaimana cara pandang seseorang 

menjalani kehidupannya yang sekarang dan masa depannya.
3
 

      Perbedaan perubahan penyesuaian dalam kematangan dan pengalamannya juga 

berbeda menjadikan baik atau buruk kedepannya. Perkembangan setiap orang berbeda-

beda, karena karakter  juga beragam tergantung masa kecilnya ia giat atau tidak dalam 
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mengerjakan persoalan hidup. Jika ia baik maka kedepannya akan lancar selalu ingin 

terdepan. Jika bersikap lemah akan terjadi kemunduran dalam bekerja. 
4
 selain itu juga 

lingkungannya berpengaruh dalam contoh di lingkungan hidup yang sama bisa 

menimbulkan perbedaan-perbedaan ciri kepribadian pada anak-anak yang berlainan 

latar belakang keturunanya.
5
 

         Menciptakan  perkembangan yang terarah merupakan cita-cita semua manusia 

pada tujuannya, karena tanpa menjadikan cita-cita maka tidak akan ada motivasi dan 

giat untuk meraihnya dan tidak memiliki perubahan dan penyesuaian didalam untuk 

menggapai tujuannya. Dengan itu butuhlah suatu lembaga yang mampu membimbing 

untuk menemani tahapan tersebut pada proses perkembangan manusia. 

 Zaman ini manusia lebih suka dengan apa yang membuat ia bahagia, tanpa 

memandang itu apa bisa menjadikan bekal untuk dibawanya pada masa mendatang. 

Sekarang anak-anak sekolah dasar sudah diberi hak oleh orang tuanya memainkan 

handphone, sedangkan tidak memperhatikan pengaruh buruk pada perkembangan yang 

bisa saja menghambat pertumbuhannya, ditambah belum diketahui dampak oleh 

orangtua.  

      Perkembangan akhir kanak-kanak disebut masa menyulitkan dimana harus 

menyesuaian apa yang diinginkan sebelumnya dengan apa yang terjadi, selain itu 

dikenal dengan sifat tidak menurut kepada orangtua, cenderung tidak memperhatikan 

penampilan dengan prilakunya terkadang kebanyakan melakukan perkelahian baikpun 

kepada saudaranya yang sesama jenis ataupun lawan jenis dan menjadikan kategori usia 
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penuh pertengkaran. Selain itu, anak lebih memikirkan penampilan, bicara dan 

prilakunya agar diterima menjadi teman bergaul dekat dengan anak-anak lain.
6
 

       Lingkungan sekolah guru-guru meninjau sifat pada anak-anak  punya jiwa kreatif.  

Karena kreatif tidak saja soal yang jenius dari keturunan, faktor ekonomi yang 

menunjang mengembangkan, dan teman-teman.
7
 Mengenal karakteristik anak, 

kebiasaan apa khas tidak saja soal pelajaran disekolah, tapi dalam bentuk hobi atau 

sengaja membentuk kegiatan untuk menjadi  wadah agar bisa menjadi  khasnya 

seseorang pada bidang tersebut. Dengan program ektrakulikuler atau program sekolah 

lainnya untuk mengembangkan seorang anak mengarah mendapat prestasi lebih dalam 

jangka perkembangan pandangan pada anak di masa dewasanya  nanti. Karena sesuatu 

yang dipupuk di masa anak-anak akan mudah diterapkan dan akan diterima oleh anak. 

Tidak lupa dalam faktor dukungan orangtua dalam memotivasi pada teman-teman 

bergaulnya akan membawa pembekalan anak dimasa depan untuk mengembangkan hal 

lainnya yang bisa dilakukan kepada yang benar dan terarah. 

 Saat ini sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah memperhatikan kearah 

menjamin untuk masa depan sang anak didik, diantaranya fokus pada yang dipelajari, 

tambahan kemampuan untuk menghafal Al-Qur’an pada tingkatan kelas sekolah dasar, 

kemampuan perkembangan yang sudah dilakukan apakah normal atau mempunyai 

bakat yang bisa disalurkan pada peningkatan prestasi dan membawa harum orangtua 

tidak lupa dengan sekolahnya yang didalamnya ada guru-guru pengganti orangtua yang 

mendidik dan membimbing  dan disiplin dalam setiap aktifitas yang dilakukan.  

 Dalam ceramah mempunyai gambaran seseorang yang berbicara didepan 

umum  menyampaikan informasi bisa itu perintah, peringatan yang sesuai  kitab dan 
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hadits,  penyampaian yang mudah dimengerti adalah tujuan yang diinginkan 

diterimanya pesan dan  mudah diaplikasikan dalam sebuah rutinitas hidup juga bisa 

sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. 

 Ceramah dapat merubah seseorang yang menerima informasi yang dia 

butuhkan maka akan  mengarah pada yang positif. Karena ceramah termasuk pada 

agama dan agama adalah nasihat. Pada hadits yang disabda oleh Nabi dalam hadits 

Bukhari dan Muslim. Mendengar hal itu para sahabat bertanya, “Untuk siapa?” Belilau 

menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin, dan kaum 

muslimin secara umum.”  

 Perkembangan rohani dilihat dari segi umurmya puncaknya seseorang menjadi 

lebih dewasa berdasarkan pencapaian kematangan potensi yang dimiliki dibanding 

dengan yang lainnya yang dipengaruhi oleh lingkungan yang menjadikan persamaan 

kemanusiaan yang pengalaman hidup menghasilkan buah efektif dan efisien manusia 

dalam berbagai aspek agama yang didalamnya mengatur hidupnya. 

  Pada salah satu Sekolah Dasar di Bandung  Jalan Cisaranten terdapat  program 

ceramah untuk kelas empat dan kelas lima, setiap bada dzuhur diharuskan beberapa 

murid berceramah dalam beberapa menit mengenai faidah tema yang sudah ditentukan 

sendiri oleh siswa guna menciptakan minat prilaku keagamaan yang diperoleh dari 

kegiatan tersebut  

 Maka dari itu peneliti  meneliti beberapa anak yang ceramah untuk melihat 

perubahan kepada minat mengikuti program ceramah di sekolah serta melihat 

peningkatnya keberpengaruhan pada perilaku keagamaan, dari yang dijelaskan maka 

jadilah sebuah judul penelitian ini yaitu Kegiatan Ceramah dalam Meningkatkan 

Perilaku Kegamaan Siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan , pada pokok-pokok beberapa 

murid tersebut maka mencari tahu prilaku keagamaan yang tampak dilakukan, dengan 

itu berikut hal-hal yang bisa dijadikan kedalam rumusan masalah penelitian : 

1. Bagaimana aktifitas ceramah  pada anak kelas IV dan kelas V di SD Plus Al-

Ghifari Bandung sehari-hari? 

2. Bagaimana implementasi ceramah terhadap prilaku keagamaan anak kelas IV dan 

V di sekolah? 

C. Tujuan Penelitian  

    Dari yang disebutkan pada rumusan masalah, ada pula tujuan dari penelitian 

ini : 

1. Mengetahui aktifitas ceramah pada anak kelas IV dan kelas V di SD Plus Al-

Ghifari. 

2. Mengetahui  implementasi ceramah terhadap prilaku kegamaan anak kelas IV dan 

V di sekolah. 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

Manfaat dalam penelitian : 

1. Manfaat Teoritis 

     Untuk melihat keberpengaruhan dalam kegiatan ceramah dengan perilaku 

kegamaan anak-anak kelas IV dan V di SD Plus Al –Ghifari rangka menambah 

edisi wawasan lebih luas dalam pengkajian teori hingga capaian untuk 

diaplikasikan.  

2. Manfaat Praktis  

Yang dapat diambil dari penelitian : 
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a. Bagi Peneliti 

      Membantu penambahan pemahaman ilmu lebih dari info kegiatan 

ceramah pada prilaku keagaamaan dalam penelitian di SD Plus Al-Ghifari. 

b. Bagi SD  Plus Al-Ghifari ( kelas IV dan V ) 

Kepada terkait ialah apresiasi dan motivasi dukungan untuk terus 

senantiasa melaksanakan program kegiatan ceramah dalam membentuk 

kebiasaan, diantaranya hasil dari proses pergaulan baik juga sebagai media 

penambah prestasi bagi sekolah, guru dan orangtua wali yang sudah 

mendukung berjalannya dan sudah mengembangkan program tersebut. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan ini masyarakat dapat meningkatkan penasaran untuk 

mengetahui dalam lingkungan ditambah rasa respek pada program yang bisa 

menghasilkan pada ceramah kepada peningkatan pada perilaku keagamaan. 

E. Kerangka Pemikiran  

  Dalam aktivitas dakwah seseorang bermacam-macam tanggapannya, tidak 

semua bakat seseorang menjamin sukses atas keberhasilan seseorang bila ia tidak mau 

belajar, latihan dan membiasakannya. Selainnya dalam bakat dan kewibawaan 

penambah tunjangan keberhasilan dalam ceramah tapi belum tentu terasilkan berhasil 

dengan baik.
8
 

         Adapun ciri-ciri ceramah yang harus diperhatikan lebih dahulu ialah (1) Ikhlas , 

dalam arti dasarnya tidak mengharapkan apapun selain keridhaan terhadap Allah dan 

terlepas dari kewajibannya, dan tidak untuk maksud riya atau menjatuhkan orang, atau 

tidak untuk popularitas. (2) Memakai cara yang baik dan lemah  lembut, dengan tutur 
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kata yang baik hingga berpengaruh pada yang dinasihati karena dijelaskan pada 

firman Allah pada surah An-Nahl :125: 

“Serulah kepada jaan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang   baik, dan debatlah ia 

dengan cara yang baik..” 

(3) mengerti betul apa yang dinasihatkan, didalamnya memilih dalam menukil 

pembicaraan, dan memerintah berdasarkan ilmu karenanya lebih mudah  untuk 

diterima oleh orang lain. (4) memperhatikan kondisi orang yang dinasihati sebaiknya 

melalui perasaan, problema yang dialami (5)  sabar menghadapi kemungkinan yang 

akan terjadi. 
9
 

Ditambahkan juga penyangga yang menjadi sandaran berdirinya dakwah yang benar 

sesuai. (1) Berilmu tentang apa yang dia dakwahkan (2) Mengamalkan apa yang 

didakwahkan (3) Memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting 

sesudahnya (4) Sabar dalam  menghadapi kesulitan ketika berdakwah kepada Allah 

(5) Berhias dengan akhlak mulia (6) Kuat harapannya. 
10

 

  Menurut Ivan Pavlov penemu behavioristik pertama mengemukakan sesuatu 

yang dibiasakan akan menjadi rutinitas kedepannya yang menunjang pemasukan 

kekuatan yang ditekankan pada setiap proses belajar prilaku yang diinginkan. 

Layaknya harus menghadapi tantangan baru dan harus siap-siap untuk menjalaninya. 

 Dalam konsep pandangan sifat manusia setiapnya memiliki sikap positif dan 

negatif tergantung dalam kondisi lingkungan sosial budayanya. Kekuatan dari 

lingkungan tersebut bisa muncul dahulu dari genetik dalam memutuskan sesuatu 

sebagai hasil dari prilaku yang akan ditampilkan. Prosesnya membentuk prilaku baru 
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sendiri dilakukan dengan awalan pemusatan  perhatian, secara khusus lagi 

penguaraian tujuan apa yang akan dihasilkan dan  rumusan cara bagaimana yang 

sesuai dengan  masalah dan akhirnya melakukan evaluasi atas hasil yang dilakukan.
11

 

 Pemahaman pada kesadaran yang mempengaruhi diterima atau tidaknya 

informasi sesuai kesadaran jiwanya apakah  sedang ada di tempat atau di tempat lain. 

Bagaimana terurainya kesadaran dinyatakan mengenai dunia spiritual yang 

membentuk orientasi pada kehidupannya dibimbing menuju pertumbuhan kepribadian 

yang lebih besar dan fungsi yang lebih tinggi dengan banyaknya kesadaran akan 

mempertajam intuisi yang membedakan manusia dengan lainnya meski sebelumnya 

ada operasi otak. Didalamnya ada pendalaman diri tentang apa yang harus 

dikembangkan bisa melalui doa, dzikir, dan praktik keagamaan sesuai syariat.
12

 

Mesjid menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam membentuk prilaku 

keberagamaan seseorang. Karena masjid, merupakan sarana seseorang menerima 

pengetahuannya, meyakini sampai melakukan pengamalan ajaran agama melalui 

pengajian-pengajian di masjid. Selain di masjid, tempat lainnya di kelas dalam 

sekolah juga mempunyai fungsi sama untuk menerima pengetahuan, pengamalan 

ajaran-ajaran agama.  

 Agama menurut skinner ialah sebuah proses penguat dan hasil dalam 

meredakan ketenangan yang terjadi pada suatu prilaku yang ada dalam masyarakat. 

Prilaku yang ditampakan dalam agama ialah berhubungan dengan hadiah dan 

hukuman. Diharuskan mempunyai prilaku yang jika tidak mau  mendapat hukuman 

maka harus bertindak yang seharusnya. Sedangkan jika sudah melakukan maka akan 

                                                             
11

 Gerald Corey. Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi ( Bandung: Reflika Aditama 2013) 

    hlm 195 

12
 Erba Rozalina. Buku Daras Psikologi Transpersonal (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati 

    2017) hlm 14 



 

10 
 

mendapat hadiah dari orang lain bahkan dari diri sendiri untuk tahu bahwa sudah bisa 

menguasai diri dimana oranglain belum bisa (penghargaan diri). 
13

 

 Perilaku keagamaan, perilaku memiliki makna luas yang mencakup pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan sikap. Sedangkan keagamaan menjelaskan seseorang 

apabila disebut beragama, maka didalamnya ada penyebutan dirinya sebagai seorang 

beragama, keyakinan terhadap doktrin-diktrin agama, etika hidup, tata cara 

peribadatan, pandangan-pandangan yang mengarah pada agama. Maka perilaku 

kegamaan dipahami sejumlah tindakan seseorang yang beragama atau wujud 

perbuatan yang beragama yang didalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, 

pengamalan sikap-sikap seseorang menunjuk kepada ketaatan dan komitmen terhadap 

ajaran-ajaran yang dianutnya.
14

 

F. Hasil Penelitian Terdahulu  

Berawal dari survei peneliti telusuri diberbagai media yang dimulai dari 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan download  

online  skripsi lainnya menunjukan bahwa kajian untuk tulisan skripsi yang terkait 

dengan penelitian ini adalah : 

1. Karya Maulana Taufik Rizki dengan judul penelitian Efektifitas Program DKM 

Masjid At-Taqwa Ciruda dalam  Meningkatkan Perilaku Kagamaan 

Masyarakat.
15

 Sebuah penelitian yang menggunakan objek di Kampung Ciruda 
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Desa Barumekar Kecamatan Parung Ponteng Kabupeten Tasikmalaya. Dalam 

penelitian ini melihat program pada masjid untuk melihat keberpengaruhan pada 

meningkatnya perilaku agama masyarakat dengan fokus pada faktor mendukung 

dari program dan penghambatnya terhadap peningkatan perilaku keagamaan. 

2. Karya Taufik Hidayat dengan judul Efektifitas Kegiatan Masjid An-Nuur 

Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Masyarakat Ciater Kec. Serpong 

Kab. Tanggerang.
16

 Sebuah penelitian yang menggunakan objek masyarakat di 

Ciater Kec. Serpong Kab. Tanggerang. Dalam penelitian ini melihat pada 

pengaruh kegiatan masjid kepada masyarakat dan fokus pada perubahan 

peningkatan dalam perilaku keagamaan. 

3. Karya Nisa Mardhotillah dengan judul Perilaku Keberagamaan Anak Autis.
17

 

Sebuah penelitian yang menggunakan objek anak autis pada lembaga 

pendidikan amanda di Karawang. Dalam penelitian ini melihat pada 

keberagamaan yang terlihat dari sikap perilaku anak autis yang ada pada 

perilaku keagamaan dalam perkembangan anak autis ditempat tersebut. 

4. Karya Zainal Mustofa dengan judul Perubahan Sikap dan Perilaku Keagamaan 

Masyarakat Pedak Baru Karangbendo Banguntapan Yogyakarta Setelah 

Menonton Sinetron “Emak Ijah Pengen Ke Mekkah” di SCTV.
18

 Sebuah 
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penelitian yang menggunakan objek masyarakat di Pedak Baru Karangbendo 

Banguntapan. Dalam penelitian ini melihat pada pengaruh menonton sinetron 

“Emak Ijah Pengen Ke Mekkah” dengan sikap dan perilaku kegamaan juga 

fokus pada sisi sinetron yang bagaimana bisa mengubah sikap dan perilaku 

keagamaan. 

Perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian sebelumnya 

ialah pada segi tempat berbeda, fokus yang akan diteliti dari keberpengaruhan 

ceramah yang dibawakan oleh anak-anak kelas IV dan V di SD Plus Al-Ghifari 

dimana penelitian lain ada yang membahas dari pengaruhnya kegiatan ceramah, 

pengaruh dari sebuah film dan yang lainnya yang sudah disebutkan terlebih dahulu, 

sedangkan penelitian ini penulis menitikberatkan pada ceramah dikaitkan dengan 

prilaku keagamaan pada siswa. 

 

 

 

 


