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PERKEMBANGAN RASA AGAMA

 Dalam pembagian tahap perkembangan manusia, maka 
masa remaja menduduki tahap PROGRESIF.

Masa remaja mencakup:

1. Juvenilitas (adolescantium) pubertas

2. Nubilitas



INDIKATOR PERKEMBANGAN AGAMA PADA 
REMAJA

A. Pertumbuhan Pikiran dan Mental

B. Perkembangan Perasaan

C. Pertimbangan Sosial

D. Perkembangan Moral

1) Self Directive 4) Unadjusted

2) Adaptive 5) Deviant

3) Submassive

E. Sikap dan Minat



PENGALAMAN DAN EKSPRESI KE-AGAMA-AN

1. Percaya Secara Ikut-ikutan

2. Percaya Dengan Kesadaran

3. Percaya tapi Agak Ragu-ragu (Bimbang)

a) Keraguan yang disebabkan adanya kegoncangan dalam jiwanya karena 
terjadi proses perubahan dalam diri pribadinya.

b) Keraguan yang disebabkan adanya kontradiksi antara kenyataan-kenyataan 
yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya sesuai dengan pengetahuan 
yang dimilikinya.



PENGALAMAN DAN EKSPRESI KE-AGAMA-AN

W. Starbuck, dalam sebuah penelitiannya terhadap mahasiswa Middlesburg College, 
dengan sample mahasiswa remaja usia 11-26 tahun, memperoleh hasil 53% dari 142 
mahasiswa mengalami konflik dan keraguan tentang ajaran agama yang mereka 
terima, yang meliputi cara penerapan agamanya, keadaan lembaga keagamaan, 
dan para pemuka agamanya.

Dari penelitian ini, ditemukan penyebab timbulnya keraguan tersebut antara lain:

a) Kepribadian

1) Bagi seseorang yang memiliki kepribadian introvert, maka kegagalan dalam 
mendapatkan pertolongan Tuhan akan menyebabkan ia salah tafsir terhadap sifat 
Tuhan.

2) Perbedaan kelamin dan kematangan.



PENGALAMAN DAN EKSPRESI KE-AGAMA-AN

b) Kesalahan Organisasi Keagamaan dan Pemuka Agama

c) Pernyataan Kebutuhan Manusia

Manusia memiliki sifat konservatif  (senang dengan yang sudah 
ada) dan dorongan curiosity (dorongan ingin tahu).

b) Kebiasaan

c) Pendidikan

d) Pencampuradukan antara Agama dan Mistik



PENGALAMAN DAN EKSPRESI KE-AGAMA-AN
Keragu-raguan yang demikian akan menjurus ke arah konflik dalam diri para 
remaja sehingga mereka dihadapkan kepada masalah pemilihan antara yang baik 
dan yang buruk. Konflik tersebut di antaranya:

a) Konflik yang terjadi antara percaya dan ragu

b) Konflik yang terjadi antara pemilihan salah satu di antara 2 macam paham 
atau aliran keagamaan serta lembaga keagamaan

c) Konflik yang terjadi oleh pemilihan antara ketaatan beragama dan jauh dari 
agama

d) Konflik yang terjadi antara melepaskan kebiasaan masa lalu dengan 
kehidupan keagamaan yang didasarkan atas petunjuk Ilahi.

4. Tidak Percaya dan Cenderung Atheis



Self Directive, taat akan 
agama atau moral 

berdasarkan pertimbangan 
pribadi



Adaptive, mengikuti situasi 
lingkungan tanpa 
mengadakan kritik



Submassive, merasakan 
adanya keraguan terhadap 
ajaran moral dan agama



Unadjusted, belum 
meyakini akan kebenaran 

agama dan moral



Deviant, menolak dasar 
dan hukum keagamaan 
dan moral masyarakat


