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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada masyarakat Indonesia peluang kerja dan rendahnya upah merupakan 

masalah yang sangat menarik untuk dibicarakan. Setiap tahun nya para pencari 

kerja semakin bertambah sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia di 

Inodoneisa pada saat ini masih kurang, yang pada akhirnya pengangguran 

semakin bertambah. Berawal dari persoalan ini, pemerintah menetapkan sebuah 

kebijakan dengan membuka kesempatan untuk bekerja di luar negeri sebagai 

TKI. Selain karena faktor sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam 

negeri, tujuan utama menjadi TKI adalah untuk memperoleh penghasilan yang 

besar dan adanya pemikiran masyarakat bahwa kerja di luar negeri itu enak dan 

lebih menjanjikan dibandingkan harus kerja di Indonesia yang upah nya jauh 

dari cukup. Bagi sebagian orang bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan 

jalan keluar bagi kesulitan ekonomi yang dialami oleh setiap warga. 

Sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Subang dan 

kebutuhan hidup yang semakin tinggi mendorong masyarakat Subang untuk 

bekerja di luar negeri. Walaupun di Kabupaten Subang sudah banyak berdiri 

pabrik-pabrik dan juga mayoritas buruh tani yang memiliki ladang sendiri tetapi 

masih banyak para wanita dan ibu-ibu lebih memilih untuk pergi ke luar negeri 

sebagai TKW dibandingkan kerja di pabrik atau buruh tani yang penghasilan nya 

kecil, karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan penghasilan yang kurang 

untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. 



2 
 

 

 

Keluarga merupakan tempat dan lingkungan pertama bagi seorang anak dalam 

membangun sebuah kepribadian. Keluarga merupakan sarana yang paling efektif 

dalam membina keagamaan seorang anak. Karena manusia mempunyai banyak 

keterbatasan dalam berbagai hal, karena keterbatasan itulah manusia 

membutuhkan agama sebagai pedomannya.   

Peran keluarga terutama seorang ibu dalam menciptakan lingkungan yang 

kondusif akan mendukung perkembangan kepribadian anak ke arah yang lebih 

positif. Peran keluarga yang tidak berfungsi secara baik mengakibatkan 

perkembangan kepribadian anak menjadi kurang baik. Dalam sebuah keluarga 

seorang ibu mempunyai peranan yang sangat besar bagi seorang anak. Ibu 

merupakan tempat pembentukan akhlak dan keagamaan bagi seorang anak, 

maka dari itu seorang ibu memegang peranan yang sangat penting dan sangat 

berpengaruh terhadap pendidikan anak.
1
  

Pada keluarga TKW peran seorang ibu tidak berjalan optimal karena 

seorang ibu harus bekerja dan meninggalkan anak dan kelurganya dalam waktu 

yang cukup lama, karenanya anak menjadi kurang perhatian dan kasih sayang 

dari seorang ibu. Sedangkan pada masa remaja seorang anak akan sangat 

membutuhkan perhatian dan bimbingannya, karena pada masa remaja dimana 

seorang anak akan mencari identitas diri dalam membentuk kepribadiannya. 

                                                           
1
 Abdul Wahib, “Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak”,  Jurnal 

Paradigma Volume 2, nomor 1: ISSN 2406-9787, (November 2015), 2. 
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remaja merupakan individu yang sedang dalam proses berkembang ke arah 

kematangan atau kemandirian.
2
  

Masa remaja adalah waktu dimana untuk pendidikan keagamaan yang 

pasti, karena sebelumnya pada masa anak-anak hanya didapat dari pengalaman-

pengalaman dalam keluarga dan lingkungannya, bukan melalui pendidikan. Jika 

waktu itu terlewatkan, maka seseorang di kemudian hari akan merasa malu 

untuk berperan dalam agama.
3
 Pada masa ini mereka masih kurang dalam 

pemahaman dan pengalaman tentang dirinya atau lingkungan sekitarnya. 

Pemahaman tentang agama merupaka sesuatu yang sangat penting bagi 

seseorang, karena agama adalah sandaran bagi umat manusia dan agama 

merupakan salah satu sarana yang bagus untuk penanaman karakter yang baik 

dan benar karena di dalamnya terdapat contoh-contoh perilaku dan karakter 

agama yang sangat bagus untuk membantu seseorang mejadi pribadi baik yang 

berlandaskan agama. 

Banyak nya wanita atau ibu-ibu yang bekerja ke luar negeri di Desa 

Rancabango berpengaruh bagi keagamaan dan kepribadian anak, dimana anak 

masih membutuhkan sosok seorang ibu sebagai pembimbing dalam kehidupanya 

walaupun masih ada ayah tetapi akan berbeda dengan seorang ibu. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengalaman keagamaan remaja yang 

dalam hal ini mengacu pada remaja yang pernah atau sedang ditinggal kerja 

                                                           
2
 Dr. H. Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), 209. 
3
 Inayat Khat, Metode Mendidik Anak Secara Sufi, terj. Ani Susana (Bandung: Marja’, 

2002), 102. 
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ibunya ke luar negeri. Adapun judul yang akan penulis angkat dalam penelitian 

ini adalah: “PENGALAMAN KEAGAMAAN REMAJA YANG DITINGGAL 

KERJA IBUNYA KE LUAR NEGERI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan Pertama. Adanya 

ketidakhadiran seorang ibu, Kedua. Kurangnya pendidikan dan bimbingan dari 

seorang ibu yang berdampak pada sikap dan keagamaan remaja. Sebagaimana 

yang telah dipaparkan, berikut peneliti merumuskan masalah diantaranya : 

1. Bagaimana pengetahuan agama remaja yang ditinggal kerja ibunya 

ke luar negeri? 

2. Bagaimana keyakinan remaja yang ditinggal kerja ibunya ke luar 

negeri terhadap agama nya? 

3. Apakah remaja yang ditinggal kerja ibunya ke luar negeri masih 

melaksanakan ritual keagamaannya? 

C. Tujuan  

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka peneliti memberikan tujuan 

diantaranya : 

1. Dapat mengetahui pengetahuan agama remaja yang ditinggal kerja 

ibunya ke luar negeri. 

2. Dapat mengetahui keyakinan remaja yang ditinggal kerja ibunya ke 

luar negeri terhadap agama nya. 

3. Dapat mengetahui Apakah remaja yang ditinggal kerja ibunya ke luar 

negeri masih melaksanakan ritual keagamaannya. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil isi pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan penilitian yang 

telah dipaparkan, Peneliti mementingkan ilmu yang terdapat dalam pembahasan  
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menjadi pengembangan untuk penelitian, hal ini Peneliti menjadikan ilmu 

sebagai  sumber rujukan untuk pihak yang terkait dalam Penelitian penelitian ini. 

1. Teoritis untuk Akademi 

Hasil dari penelitian pengalaman keagamaan remaja yang ditinggal kerja 

ibunya ke luar negeri ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan bagi masyarakat khusunya kepada jurusan Studi Agama Agama 

tentang bagaimana pengalaman keagamaan seorang remaja yang  ibunya bekerja 

menjadi TKW. Selain itu, Peneliti diharapkan pemikiran dalam setiap orang 

menjadi berkembang terhadap wawasan bagi masyarakat umum. 

2. Praktis secara Praktis 

Peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat 

terkait dalam pengalaman keagamaan remaja yang ditinggal kerja ibunya ke luar 

negeri dan menjadi TKW. 

E. Tinjauan Pustaka 

Terkait dengan Penelitian yang akan diteliti, peneliti memahami 

bahwasannya ada materi yang terkait dengan pembahasan pengalaman 

keagamaan anak yang ditinggal kerja ibunya ke luar negeri. Dalam hasil 

Penelitian yang diteliti serta memahami dari tinjauan pustaka lainnya ini menjadi 

bahan acuan sumber dan informasi yang Peneliti teliti. Acuan tersebut 

berbentuk, buku, jurnal, artikel, skipsi, studi lapangan, dan lain sebagainya. 

Berikut beberapa analisis yang Peneliti dapatkan.  

1. Khanif Rosidin pada skripsi yang berjudul “Ekspresi Pengalaman 

Keagamaan dan Respons Siswa Muslim di Osis SMAN 1 Banguntapan 
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Terhadap Orang yang Beragama Hindu”. Skripsi ini menjelaskan tentang 

ekspresi pengalaman keagamaan dan respons siswa Muslim terhadap orang 

yang beragama hindu. 

2. Citra Arum Mayangsari pada skripsi yang berjudul “Bentuk Pengalaman 

Beragama Pada Pelaku Konversi Agama”. Skripsi ini membahas tentang 

bentuk pengalaman keberagamaan dalam perubahan sikap religius 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. 

3. Muhammad Ikhsan Miftahillah pada skripsi yang berjudul “Pengalaman 

Keagamaan Masyarakat Permisif (Study Deskriptif di Desa Legon Kulon 

Kec. Pamanukan Kab Subang)”. Skripsi ini membahas tentang pengalaman 

keagamaan pada masyarakat permisif, masyarakat yang mempunyai 

perilaku menyimpang yang bebas dari aturan agama. 

F. Kerangka Pemikiran  

Pengalaman keagamaan merupakan perasaan yang dirasakan oleh 

seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan yang dapat menimbulkan 

keyakinan pada diri orang tersebut. 

Adapun bentuknya  pengalaman keagamaan itu ada empat yaitu : 

a. Penglihatan (vision) 

b. Ke-Ilahian (The Nominous) 

c. Konversi  

d. Pengalaman mistik 

Menurut Joachim Wach pengalaman keagamaan itu ada tiga diantaranya: 

a. Pengalaman Keagamaan dalam bentuk pemikiran 

Pengalaman keagamaan yang diungkapkan secara intelektual bisa 

bersifat spontan belum mantap atau baku dan tradisional dapat pula 
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ditemukan dalam bentuk yang lain. Untuk beberapa waktu mungkin 

ungkapan tersebut terpelihara dari mulut ke mulut, dan (lama) kemudian 

dituangkan ke dalam tulisan. Pengalaman keagamaan dalam bentuk 

doktrin yang diturunkan sendiri oleh yang kudus, yang lebih dimaknai 

oleh wahyu yang mutlak. 

b. Pengalaman Keagamaan dalam bentuk perbuatan 

Dalam bentuk perbuatan pengalaman keagamaan mengandung arti 

bahwa pengalaman yang terjadi merupakan hasil dari adanya 

pemahaman tentang Tuhan, manusia dan alam yang didapatnya melalui 

proses pemikiran terlebih dahulu. 

c. Pengalaman Keagamaan dalam bentuk persekutuan atau keanggotaan 

Pada umumnya agama merupakan suatu usaha bersama, kelompok 

keagamaan terbentuk dalam dan melalui perbuatan keagamaan. Tidak 

ada agama yang tidak mengembangkan suatu bentuk persekutuan 

keagamaan.
4
  

Jalaluddin mengakatan bahwa pengalaman keagamaan adalah perasaan 

yang muncul dalam diri seseorang setelah menjalankan ajaran agama. 

Pengalaman keagamaan bisa disebut juga dengan pengalaman spiritual, 

pengalaman individual yang dialami seseorang ketika dia berhubungan dengan 

Tuhan.
5 

 

 

 

                                                           
4
 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama, terj. Djaman’nuri (Jakarta: CV. Rajawali, 

1989),89-185. 
5
 “Jalaluddin Rahmat, Psikologi Agama Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2001). 
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G. Langkah Langkah Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penelitian gunakan dilapangan yaitu kualitatif 

dimana jenis penelitian ini menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata yang 

tertulis maupun lisan dari perilaku yang peneliti amati.
6
 Selain itu peneliti 

menggunakan pendekatan Psikologi agama dan Ilmu Perbandingan Agama agar 

peneliti bisa meneliti kehidupan keagamaan dari obyek yang diteliti. Untuk 

memperkuat informasi yang diperoleh peneliti juga akan melakukan pengamatan 

melalui catatan lapangan, dimana ditulis secara detail, rinci dan lebih mendalam 

yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber dan observasi yang 

dilakukan.
7
 Jenis penelitian ini dipandang sudah sesuai dengan judul penelitian 

yang akan peneliti lakukan. 

2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada masyarakat kampung Manganti RT 014 RW 

005 Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Penelitian ini 

dilakukan berdasarkan kepentingan dan berkaitan dengan study yang akan 

peneliti teliti, dalam penelitian tersebut lebih mendalam, sehingga peneliti 

memberikan bisa memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat. 

Khususnya peneliti mempunyai kepentingan terhadap lokasi penelitian tersebut 

yaitu guna membantu dalam penyusunan Proposal Skripsi dengan tujuan meraih 

gelar sarjana dalam Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin. 

                                                           
6
 “Lexy J. Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya, 

1990),3”. 
7
 Burhan Bugin (Ed), Metode Penlitian Kualitatif  (Jakarta: Rajawali, 2010),80. 
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Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi ini cukup bagus dan sesuai 

dengan topik yang akan dilakukan sehingga memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang lebih detail. 

3. Sumber Data 

Karena peneliti melakukan penelitian lapangan dalam pengumpulan data-

data yang dibutuhkan, oleh karena itu peneliti menggunakan data primer dan 

sekunder. 

a. Data Primer 

Untuk memperoleh data primer maka peneliti akan melakukan 

wawancara dengan beberapa tokoh/narasumber diantaranya, ada 7 remaja laki-

laki dan perempuan yang sedang ditinggal kerja ibunya ke luar negeri, adapula 

dari pihak keluarga, ketua RT dan masyarakat sekitar yang ada di lokasi tersebut 

yang menjadi sumber penting bagi peneliti. 

b. Data Sekunder  

Sumber data yang memberikan penambahan atau penguatan, seperti 

bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang menjadikan 

bahan penelitian menjadi relevansi. Tetapi kaitkan dengan data yang bersumber 

kepada warga dan khususnya pada remaja yang ditinggal kerja ibunya ke luar 

negeri (TKW), karena hal ini menjadi bahan sumber data.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi tidak langsung  

Observasi terbuka atau tersamar yaitu pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti dengan terbuka kepada sumber data, peneliti 
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menyatakan sedang melakukan penelitian, jadi sumber data yang diteliti oleh 

peneliti mengetahui bahwa mereka sedang diteliti mengenai aktivitasnya.
8
 

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap anak-anak yang ditinggal 

ibunya kerja ke luar negeri, dengan observasi ini peneliti dapat mengamati atau 

melihat langsung perilaku dan aktivitas mereka secara langsung. 

b. Wawancara tidak terstruktur 

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber/tokoh yang terkait 

dengan masalah penelitian. Teknik Wawancara ini merupakan proses dimana 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab (lisan, 

tulisan) sambil tatap muka antara penanya (peneliti) dengan 

penjawab/responden/informan.
9
 Dengan wawancara tidak terstruktur peneliti 

dapat mendapatkan informasi yang tidak terbatas dan dapat membantu peneliti 

dalam memperoleh informasi. 

c. Dokumentasi  

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai penunjang dari data-data 

yang telah didapatkan di lapangan. Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada.
10

 

Sumber dokumen mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya, yang berkaitan 

dengan penelitian. 

5. Analisis Data 

                                                           
8
“ Sugiyono. Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,cv, 2009),66” 

9
“ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian,(Jakarta:Bumi Aksara, 2003),83”. 

10
 “Irwan Suhartono, Metodologi Penelitian Sosial,(Bandung: Remaja Rosdakarya,1996),70”. 
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Menurut Bogdan dalam analisis data kualitatif, analisis data yaitu 

mencari dan menyusun data secara tersusun yang sistematis dari data yang 

diperoleh hasil wawancara sehingga analisis data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain khususnya 

pembaca, mahasiswa dan masyarakat.
11
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 Sugiyono. Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,cv, 2009),88. 


