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• Selain kebutuhan berdasarkan teori Maslow, ahli ilmu 
jiwa sepakat bahwa pada diri manusia terdapat 
semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat 
universal. Keinginan ini merupakan kebutuhan kodrati, 
berupa keinginan untuk mencinta dan dicintai Tuhan.

• Manusia ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan 
atau sesuatu yang dianggapnya sebagai Zat yang 
mempunyai kekuasaan tertinggi. Keinginan itu 
terdapat pada setiap kelompok, golongan atau 
masyarakat.

Teori Tentang Sumber Kejiwaan 
Agama



Pertanyaannya....

Apakah yang menjadi sumber 

Kejiwaan Agama..??



• Thomas Van Aquino

Menurut Thomas, sumber kejiwaan agama itu adalah berpikir. 
Manusia ber-Tuhan karena ia menggunakan kemampuan 
berpikirnya.

• Fredrick Hegel

Filosof Jerman ini berpendapat bahwa agama adalah suatu 
pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat 
kebenaran abadi. Berdasarkan hal itu, agama semata-mata 
merupakan hal-hal atau persoalan yang berhubungan dengan 
pikiran.

Teori Monistik (Mono = Satu)



• Fredrick Schleimacher

Schleimacher berpendapat bahwa yang menjadi sumber 
keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak (sense 
of depend). Dengan adanya rasa ketergantungan yang mutlak, 
maka manusia merasakan dirinya lemah. Perasaan lemah ini 
menyebabkan manusia menggantungkan hidupnya dengan 
suatu kekuasaan yang berada di luar dirinya.

• Rudulf Otto

Menurut Otto, sumber kejiwaan agama bersumber dari rasa 
kagum yang berasal dari The Wholly Other (yang sama sekali 
lain). Jika seseorang dipengaruhi rasa kagum terhadap sesuatu 
yang dianggapnya lain dari yang lain, maka keadaan mental 
seperti ini diistilahkan Otto sebagai Numinous.

Teori Monistik (Mono = Satu)



• Sigmund Freud

Menurut Freud, yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 
libido sexuil (naluri seksual).

1. Oedipoes Complex

2. Father Image

• William Mac Dougall

Sebagai salah seorang ahli psikologi instink, ia berpendapat 
bahwa instink khusus sebagai sumber agama tidak ada. Ia 
berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama merupakan 
kumpulan dari beberapa instink. Menurut Dougall, pada diri 
manusia terdapat 14 macam instink, maka agama timbul dari 
dorongan instink secara terintegrasi. Namun oleh ahli psikologi, 
teori ini dibantah.

Teori Monistik (Mono = Satu)



Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku 
manusia itu tidak bersumber pada suatu factor 
yang tunggal tetapi terdiri dari beberapa unsur, 
antara lain:

1. Fungsi Cipta (Reason)

2. Rasa (Emotion)

3. Karsa (Will)

Teori Fakulti (Faculty Theory)



• Cipta (Reason)

Merupakan fungsi intelektual jiwa manusia. Melalui cipta, orang 
dapat menilai dan membandingkan, lalu selanjutnya memutuskan 
suatu tindakan terhadap stimulan tertentu.

• Rasa (Emotion)

Suatu tenaga dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam 
membentuk motivasi dalam corak tingkah laku seseorang.

• Karsa (Will)

Merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Will berfungsi 
mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama 
berdasarkan fungsi kejiwaan.

Teori Fakulti (Faculty Theory)



• G.M. Straton

Straton mengemukakan teori “Konflik”. Ia mengatakan 
bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 
adanya konflik dalam kejiwaan manusia.

Jika konflik itu sudah demikian mencekam manusia dan 
mempengaruhi kehidupan kejiwaannya, maka manusia 
itu mencari pertolongan kepada suatu kekuasaan 
tertinggi (Tuhan)

Teori Fakulti (Faculty Theory)



• Zakiah Daradjat

Zakiah Daradjat berpendapat bahwa pada diri manusia terdapat 
kebutuhan pokok. Beliau mengemukakan bahwa selain kebutuhan 
jasmani dan kebutuhan rohani, manusia juga butuh keseimbangan 
dalam jiwanya.

Unsur-unsur kebutuhan yang dikemukakan yaitu: 

1. Kebutuhan akan rasa kasih sayang.

2. Kebutuhan akan rasa aman.

3. Kebutuhan akan rasa harga diri.

4. Kebutuhan akan rasa bebas

5. Kebutuhan akan rasa sukses

6. Kebutuhan akan rasa ingin mengenal

Teori Fakulti (Faculty Theory)



• W.H. Thomas

Melalui teori The Four Wishes-nya, Thomas mengemukakan bahwa 
yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah empat macam 
keinginan dasar yang ada, yaitu:

1. Keinginan untuk keselamatan (security)

2. Keinginan untuk mendapat penghargaan (recognation)

3. Keinginan untuk ditanggapi (response)

4. Keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru (new 
experience)

Teori Fakulti (Faculty Theory)



Sesuai dengan prinsip pertumbuhannya maka 
seorang anak menjadi dewasa memerlukan 
bimbingan sesuai dengan prinsip yang dimilikinya, 
yaitu:

1. Prinsip biologis

2. Prinsip tanpa daya

3. Prinsip eksplorasi

Timbulnya Jiwa Keagamaan Pada 
Anak



Teori pertumbuhan agama pada anak:

1. Rasa Ketergantungan (Sense of Depends)

2. Instink Keagamaan

Timbulnya Agama Pada Anak



Menurut penelitian Ernest Harms perkembangan agama pada 
anak melalui beberapa fase (tingkatan). Dalam bukunya yang 
berjudul “The Development of Religious of Children”, ia 
mengatakan bahwa perkembangan agama pada anak melalui 
tiga tingkatan yaitu:

1. The Fairy Tale Stage (Tingkat Dongeng)

2. The Realistic Stage (Tingkat Kenyataan)

3. The Individual Stage (Tingkat Individu)

Perkembangan Agama Pada Anak-
anak



Memahami konsep keagamaan pada anak-anak berarti memahami sifat 
agama pada anak-anak. Ide keagamaan pada anak hampir sepenuhnya 
autoritarius, maksudnya konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh 
factor dari luar diri mereka.

Berdasarkan hal di atas, maka bentuk dan sifat agama pada diri anak dibagi 
menjadi:

1. Unreflective (Tidak mendalam/Tanpa Kritik)

2. Egosentris

3. Anthromorphis

4. Verbalis dan Ritualis

5. Imitatif (Suka Meniru)

6. Rasa Heran

Sifat-sifat Agama Pada Anak


