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Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam, maraknya budaya mencontek ketika ujian, dan sebagian peserta 

didik yang masih jauh dari KKM. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya 

siswa yang mencontek ketika ujian, selain itu dalam satu kelas yang berjumlah 29 

anak, 10 diantaranya melakukan remidi. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu 

yang hanya 2 jam dalam seminggu sehingga belum maksimal dalam mempelajari 

Pendidikan Agama Islam secara mendalam. Maka dari itu ekstrakurikuler Rohis 

berperan penting dalam hal ini, yaitu membantu memperdalam, penguatan 

penunjang semangat dan memotivasi siswa yang belum maksimal dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan ekstrakurikuler Rohis SMA 

Negeri 1 Sambit, untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis di SMA Negeri 1 Sambit, untuk mendeskripsikan peran ekstrakurikuler 

Rohis dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

1 Sambit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya 

menggunakan analisis interaktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) Ekstrakurikuler Rohis 

SMA Negeri 1 Sambit berdiri tahun 2008, yang diberi nama “Al-Muttaqien”. 

Kedudukan Rohis di SMA Negeri 1 Sambit sebagai ekstrakurikuler yang berperan 

sebagai penguatan Pendidikan Agama Islam, bagi anak-anak yang ingin belajar 

Al-Qur’an dan memperdalam materi PAI. Ekstrakurikuler Rohis ini tidak berlaku 

untuk semua peserta didik, sebagaimana ekstrakurikuler yang lain misalnya PMR, 

jurnalistik, dan pramuka. (2) Kegiatan Rohis dilaksanakan secara tatap muka dan 

non tatap muka. Kegiatan yang dilaksanakan dengan tatap muka melalui 9 

kegiatan yaitu bedah buku, belajar Fikih, belajar Akidah Akhlak, belajar SKI, 

bersih masjid, baksos, tilawah Al-Qur’an, mading, PHBI. Kegiatan tatap muka ini 

untuk memperkuat PAI. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan non tatap muka 

untuk mendalami materi PAI melalui Whatsapp. Kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit yang direncanakan belum 

dilaksanakan secara optimal. (3) Rohis di SMA Negeri 1 Sambit disamping 

berperan sebagai penguatan dan pendalaman materi Pendidikan Agama Islam, 

terdapat peran penguatan praktek Pendidikan Agama Islam. Praktek PAI itu 

adalah bakti sosial, bersih masjid, dan PHBI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara
1 

 

Maka dari itu pendidikan harus mencapai tujuan yang semaksimal 

mungkin dalam pelaksanaannya, agar kehidupan manusia menjadi layak untuk 

kedepannya. Maka dari itu tujuan pendidikan harus benar-benar tercapai 

secara optimal. 

Tujuan Sistem Pendidikan Nasional selaras dengan tujuan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu agar peserta didik dapat 

menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan serta 

pengalaman oleh peserta didik akan agama Islam sehingga menjadi muslim 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Selain itu Pendidikan Agama 

Islam juga bertujuan mewujudkan manusia yang berpengetahuan, rajin 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, Pasal 1. 
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beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, 

harmonis secara personal dan sosial. Juga memiliki semangat serta motivasi 

yang tinggi untuk mengembangkan budaya agama di lingkungan sekolah.2 

Untuk menindaklanjuti  tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan tujuan 

Pendidikan Agama Islam tersebut, selain melalui kegiatan intrakurikuler, 

tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler pada lembaga pendidikan formal. 

Kegiatan ekstrakurikuler, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18A Tahun 2013, merupakan 

program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. 

Jelasnya, bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional 

(supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan 

dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan.3 

Sedangkan kegiatan Intrakurikuler menurut Mulyana dalam bukunya 

mengatakan, kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang 

sering dilakukan diruang dengan orientasi peningkatan kemampuan 

akademis.4 Sedangkan menurut Daryanto dalam bukunya mengartikan, 

kegiatan intrakurikuler adalah pengembangan organisasi murid yang efektif 

disekolah baik dalam pendidikan dasar maupun menegah harus dapat 

                                                           
2 Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Pengembangan Kurikulum 

dan Pembelajaran (Sleman: Manajemen Pustaka, 2010), 38. 
3 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah (Jakarta: Emir-

Erlangga Grup, 2018), 5. 
4 Rohmad Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2004), 162. 
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menjamin partisipasi murid dalam program sekolah yang bersangkutan, 

program pendidikan, program pengabdian masyarakat.5 

Zuhairini dalam bukunya mengartikan, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kegiatan Intrakurikuler akan dilaksanakan disekolah atau Madrasah 

yang penjatahan waktunya ditentukan dalam struktur program (kegiatan tatap 

muka terjadwal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal 

yang perlu dicapai dalam setiap harinya.6 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kegiatan Intrakurikuler adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

terdapat dan diatur oleh kurikulum yang diberikan kepada siswa dalam kelas 

sebagai aktivitas belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

akademis siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan. 

 Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa.7 Kegiatan ekstrakurikuler juga 

merupakan beberapa kegiatan yang diberikan kepada peserta didik di lembaga 

pendidikan yang bertujuan untuk menonjolkan potensi yang belum terlihat di 

luar kegiatan belajar mengajar, memperkuat potensi yang telah dimiliki 

peserta didik.8 

                                                           
5 M. Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 68. 
6 Zuhairini dkk, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Solo: Rahmadhani, 1993), 59. 
7 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2009), 187. 
8 Ali Noer, Syahraini Tambak dan Harun Rahman, “Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam 

(ROHIS) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekan Baru,” 

Jurnal Al-Tariqah Vol.2, 1 (Juni, 2017), 26. 
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Salah satu kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler di lingkungan 

sekolah adalah kegiatan keagamaan yang dikelola oleh Kerohanian Islam 

(Rohis), yang lazimnya merupakan sub-organisasi di bawah OSIS. Rohis 

merupakan organisasi yang concern pada pembinaan agama Islam bagi siswa 

muslim di sekolah.9 Kegiatan ekstrakurikuler Rohis seharusnya dapat 

membantu siswa mengembangkan bakat dan kreatifitas dalam tentang Islam. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pendidikan agama Islam harus 

dijadikan sebagai tolok ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta 

didik, serta membangun moral bangsa (nation character building).10 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan diluar ketentuan kurikulum yang 

berlaku, akan tetapi bersifat pedagogis dan menunjang pendidikan dalam 

rangka ketercapaian tujuan pendidikan. 

Kegiatan Rohis bisa membantu siswa yang belum maksimal dalam 

belajar Pendidikan Agama Islam karena keterbatasan waktu yang hanya 

dengan seminggu sekali menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam 

hanya 2 jam pelajaran di dalam kelas, sehingga dengan adanya Rohis 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman siswa dalam 

                                                           
9 Umi Muzayanah, “Fungsi Komunikasi dalam Transmisi Nilai-nilai Keagamaan pada 

Organisasi Kerohanian Islam (Rohis) di SMA Negeri 1 Purworejo”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi 

Vol.2, 1(Januari-Juni, 2018), 3.  
10 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 8. 
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membentuk kepribadian yang Islami dan memperdalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

Fungsi Rohis sebagai forum, pengajaran, dakwah, dan berbagai 

pengetahuan Islam. Rohis mampu membantu mengembangkan ilmu tentang 

Islam yang diajarkan di sekolah. Melalui ekstrakurikuler ini mereka 

memperoleh lingkungan yang Islami dan dapat mengembangkan 

kreatifitasnya, karena siswa merupakan generasi penerus bangsa yang akan 

berkembang beberapa tahun yang akan datang.11  

Hal ini tidak dapat disangkal lagi, kualitas generasi muda kita 

merupakan cerminan masa depan bangsa. Suatu bangsa yang gagal membina 

generasi muda-moralitas dan kapabilitas akan menjadi bangsa pecundang 

dikemudian hari. Maka, generasi muda Islam pun harus mempersiapkan diri 

agar mampu berkompetensi sekaligus mengambil peranan yang lebih besar. 

Berbagai elemen bangsa Indonesia yang mayoritas muslim harus bangkit dan 

saling bahu-membahu untuk mengembangkan, berbagai program pembinaan 

generasi muda yang bermuara pada pencapaian kualitas iman dan taqwa serta 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Pembinaan 

moralitas generasi muda semakin penting apabila melihat fenomena bangsa 

                                                           
11 Badrus Zaman, “Pelaksanaan Monitoring Ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) dalam 

Mneningkatkan Kecerdasan Spiritual,” Inspirasi, Vol.1, 1 (Januari-Juni, 2017), 143. 
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Indonesia yang semakin terpuruk dalam krisi ekonomi yang parah dan 

bermuara pada rusaknya moral secara massal.12 

Mengenai hal demikian, maka sekolah berperan penting dalam 

memperbaiki kualitas pendidikan melalui ekstrakurikuler Rohis, yang 

mengacu di antara tujuan kegiatan  Rohis adalah membentuk kepribadian 

muslim yang representatif dalam upaya kaderisasi dakwah Islam yang 

berkesinambungan sehinga syi’ar Islam terus berkembang secara damai, dan 

lebih dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Rohis di SMA perlu 

mengembangkan kegiatan-kegiatan keislaman dengan format yang lebih 

menarik sehingga menimbulkan antusiasme segenap civitas sekolah untuk 

mengikutinya. Kegiatan yang diadakan oleh Rohis setidaknya memiliki dua 

sasaran: Pertama, kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam bagi internal pengurus atau 

anggota Rohis itu sendiri. Kedua, kegiatan yang ditunjukan mengenalkan atau 

mensosialisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada pihak-pihak eksternal 

Rohis, seperti guru, pegawai tata usaha (TU), penjaga sekolah/petugas 

kebersihan dan sebagainya. Kegiatan Rohis di SMA sangat strategis 

membantu keberhasilan pembinaan keagamaan di sekolah, baik bagi 

pengurus, Pembina Rohis dan bagi siswa-siswi muslim secara umum. 

Keberhasilan ini terlihat dari adanya peningkatan pengetahuan dan 

                                                           
12 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar (Yogyakarta: Era Intermedia, 2002), 4-5. 
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pemahaman keagamaan, sikap dan perilaku keberagamaan serta penguatan 

wawasan kebagsaan dan komitmen kenegaraan.13 

Pada saat melakukan pengamatan di SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo 

pembelajaran PAI berjumlah 2 jam pelajaran dalam seminggu yang dibagi 

menjadi empat bagian yakni akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Fiqih 

dan Al-Qur’an hadist.  Materi-materi tersebut memerlukan penjabaran yang 

luas dan komprehensif serta dibutuhkan metodologi penyampaian yang 

menyenangkan. Dengan adanya kegiatan Rohis diharapakan dapat 

menyempurnakan pembelajaran di kelas. 

Selain itu di SMA Negeri 1 Sambit masih banyak siswa yang belum 

mengimplementasikan hasil belajar Pendidikan Agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh masih maraknya budaya menyontek 

dalam ujian, bahkan lebih parahnya lagi sebagian siswa menggunakan fasilitas 

hand phone, ketika menyontek sehingga kurang dapat terdeteksi oleh guru. 

Selain itu masih banyak siswa yang hasil belajar Pendidikan Agama Islamnya 

masih tergolong rendah. Hal ini terlihat ketika ujian tengah semester dalam 

satu kelas yang berjumlah 29 anak, ada 10 anak yang melakukan remidi dan 

nilai mereka masih di bawah KKM.14 

Seperti sekolah menengah pada umumnya yang memiliki 

ekstrakurikuler Rohis sebagai wadah pembinaan untuk siswa dalam bidang 

                                                           
13 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, 7-8. 
14  Hasil Observasi, 17 Oktober 2018. 
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agama Islam, namun di SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo merupakan sekolah 

umum, dengan mayoritas siswa-siswinya beragama Islam, akan tetapi minat 

dan antusias siswa lebih pada pelajaran umum bukan pada pelajaran agama 

Islam, hal tersebut berdasarkan kondisi yang ada di sekolah yang lebih 

mengutamakan pelajaran umum.15 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti memiliki 

ketertarikan untuk meneliti bagaimana kegiatan ekstrakurikuler rohis SMA 

Negeri 1 Sambit, bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Rohis serta 

perannya dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMA Negeri 1 Sambit. 

Maka dari itu peneliti mengambil judul “PERAN ROHIS DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

DI SMA NEGERI 1 SAMBIT”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam menghadapi masalah pendidikan yang semakin komplek. 

Banyak kegiatan ekstrakulikuler yang diadakan lembaga dalam meningkatkan 

hasil pembelajaran, misalnya adalah ekstrakulikuler Rohis (Kerohanian 

Islam), PMR, olah raga, pramuka dan lain sebagainya. Karena luasnya bidang 

cakupan pendidikan dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian, maka 

penelitian hanya memfokuskan pada masalah peran Rohis dalam 

                                                           
15  Hasil Observasi, 18 Oktober 2018. 
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meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sambit 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstarkurikuler Rohis di SMA Negeri 1 

Sambit? 

3. Bagaimana peran ekstrakurikuler Rohis dalam meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sambit? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Rohis di 

SMA Negeri 1 Sambit. 

3. Untuk mendeskripsikan peran ekstrakurikuler Rohis dalam meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sambit. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan personal di atas, peneliti ini diharapkan mempunyai 

manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti  

a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang peran Rohis dalam 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam. 

b. Sumbangsih peneliti di bidang keilmuan manjemen pendidikan Islam 

dalam rangka mewujudkan ekstrakulikuler Rohis dalam menunjang 

hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2) Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Sebagai sumber data dan informasi berkaitan dengan peran Rohis 

dalam lembaga pendidikan. 

b. Sebagai dasar perencanaan memonotoring kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis di lembaga pendidikan. 

3) Bagi kepala sekolah 

Dapat digunakan sebagai bantuan untuk mempertahankan, 

mengevaluasi dan mengembangkan aktualisasi ekstrakurikuler Rohis 

dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam di 

lembaganya.  
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F. Sistematika Pembahasan 

Pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut 

BAB pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

BAB kedua, Telaah Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Bab ini 

berfungsi mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri atas ekstrakurikuler Rohis dan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam.  

BAB ketiga, Metode Penelitian. Bab ini berisi pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB keempat, Deskripsi Data. Bab ini berisi hasil-hasil penelitian di 

lapangan meliputi deskripsi umum dan deskripsi khusus. Deskripsi data 

umum berisi paparan data dan lokasi penelitian yang terdiri atas sejarah 

singkat SMA Negeri 1 Sambit, Ponorogo, letak geografis, visi dan misi, serta 

sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Sambit, Ponorogo. Kemudian deskripsi 

data khusus berisi peran ekstrakurikuler Rohis dalam meningkatkan hasil 

belajar PAI siswa. 

BAB kelima, Analisis Data. Bab ini berisi analisis data tentang status 

atau posisi, pelaksanaan kegiatan, dan peran ekstrakurikuler Rohis. 
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BAB keenam, Penutup, merupakan akhir dari penulisan skripsi yang 

berisi tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah hasil penelitian terdahulu 

Ida Ristiya, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Peran Rohis Dalam 

Membentuk Perilaku Keagamaan Siswa Di SMA 3 Yogyakarta”. Hasil 

penelitian ini peran Rohis adalah melakukan kerjasama dengan alumni 

dengan mengadakan mentoring keagamaan, pelaksanaan kegiatan 

mentoring dilakukan 3 tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Kemudian hasil yang dicapai dari pembentukan perilaku 

keagamaan di SMAN 3 Yogyakarta adalah meningkatnya pengetahuan ke-

agamaan para siswi, adanya peningkatan perubahan perilaku keagamaan 

yang dialami oleh siswa SMAN 3 Yogyakarta setelah diadakannya 

mentoring keagamaan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama membahas tentang peran Rohis dalam satuan pendidikan 

menengah atas dan metode yang digunakan sama yaitu metode penelitian 

kualitatif. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

sebelumnya menitikberatkan pada pembentukan perilaku keagamaan, 
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sedangkan penelitian ini, menitikberatkan pada peningkatan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam.1 

Fatim Lathifah, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo dengan judul “Pengaruh Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Ekstrakurikuler Kerohanian Islam 

(ROHIS) Terhadap Akhlak Siswa SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. Hasil penelitian ini lebih mengungkapkan bahwa 

secara signifikan Pendidikan Agama Islam berpengaruh 7,2% terhadap 

akhlak siswa, dan ekstrakurikuler Rohis juga berpengaruh 11,6% terhadap 

akhlak siswa, serta ekstrakurikuler Rohis juga secara signifikan 

berpengaruh  13,6% terhadap akhlak siswa SMA Negeri 1 Ponorogo. 

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran agama Islam dan 

ekstrakurikuler Rohis berpengaruh terhadap akhlak siswa. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian. Penelitian 

sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang ekstrakurikuler 

Rohis pada satuan pendidikan menengah atas.2 

                                                           
1 Ida Ristiya, “Peran Organisasi Rohis Dalam Membentuk Perilaku Keagamaan siswa di SMA 

3 Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, 42. 
2 Fatim Lathifah, “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (ROHIS) Terhadap Akhlak Siswa SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018, Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo, 2018, 117. 



15 
 

 

Intan Nila Sari, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo dengan judul “Korelasi antara 

Pemanfaatan Sumber Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar 

pada Mata Pelajaran PAI Kelas X SMA Negeri 1 Jenangan Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa 

pemanfaatan sumber belajar kelas X di SMAN 1 Jenangan dalam kategori 

sedang dengan prosentase sebesar 55,38%, dan motivasi belajar siswa 

kelas X di SMAN 1 Jenangan dalam kategori sedang dengan prosentase 

sebesar 60%, serta hasil belajar kelas X di SMAN 1 Jenangan dalam 

kategori sedang dengan prosentase sebesar 64,62%. Kesimpulannya 

adalah ada korelasi yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar 

dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

kelas X SMAN 1 Jenangan tahun pelajaran 2014/2015. Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian. Penelitian 

sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang hasil 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada tingkat satuan pendidikan 

menengah atas.3 

 

                                                           
3  Intan Nila Sari, “Korelasi antara Pemanfaatan Sumber Belajar dan Motivasi Belajar dengan 

Hasil Belajar pada Mata Pelajaran PAI Kelas X SMA Negeri 1 Jenangan Tahun Pelajaran 2014/2015”, 

Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo, 2015. 
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B. Kajian Teori 

1. Ekstrakurikuler Rohis (Kerohanian Islam) 

a. Pengertian ekstrakurikuler Rohis 

Pengertian ekstrakurikuler yaitu suatu kegiatan yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran, disamping untuk lebih 

mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program 

kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, juga untuk 

pengayaan wawasan dan sebagai upaya pemantapan kepribadian.4 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar 

jam pelajaran, baik dilaksanakan disekolah maupun di luar sekolah 

dengan maksud untuk lebih memperkaya dan memperluas wawsan 

penegetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa dari 

berbagai bidang studi. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 

yang dikutip Badrus Zaman, kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan tambahan di luar struktur program yang pada umumnya 

merupakan kegiatan pilihan.5 

Jadi ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menekankan 

kepada kebutuhan siswa agar menambah wawasan, sikap, 

keterampilan siswa baik di luar jam pelajaran wajib serta 

                                                           
4 Ali Noer, Syahraini Tambak dan Harun Rahman, “Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam 

(ROHIS) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekan Baru,” Al-

Tariqah Vol.2, 1 (Juni, 2017), 25. 
5 Badrus Zaman, “Pelaksanaan Monitoring Ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) dalam 

Mneningkatkan Kecerdasan Spiritual,” Inspirasi, Vol.1, 1 (Januari-Juni, 2017), 147. 
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kegiatannya dilakukan di dalam dan di luar sekolah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan sebuah upaya untuk melengkapi kegiatan kurikuler 

yang berada diluar jam pelajaran dilakukan di dalam lingkungan 

sekolah maupun di luar lingkungan sekolah guna melengkapi 

wawasan yang luas atau kemampuan meningkatkan nilai sikap 

dalam rangka penerapan pengetahuan dan ketrampilan yang telah 

di pelajari dari berbagai mata pelajaran dan kurikulum sekolah. 

Kerohanian Islam (Rohis) merupakan salah satu 

ekstrakurikuler yang terdapat di dunia pendidikan. Kerohanian 

Islam adalah wadah yang menampung siswa-siswi muslim yang 

berarti sebuah lembaga untuk memperkuat keislaman yang 

dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler. Kegiatan kerohanian Islam 

(Rohis) berfungsi untuk membentuk, mengembangkan dan 

menguatkan akhlak siswa terutama akhlak kepada Allah Swt, 

akhlak kepada manusia biasa, dan akhlak kepada lingkungan.6  

Kerohanian Islam merupakan suatu wadah yang dimiliki 

oleh siswa yang digunakan untuk mengoptimalkan kemampuannya 

di sekolah.7 Menurut Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro 

yang dikutip Badrus Zaman kata “Kerohanian Islam” ini sering 

                                                           
6 Wikipedia Bahasa Indonesia, http://iid.wikipedia.org/wiki/rohis di akses 29 Desember 2018 
7 Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro, Dakwah Sekolah Era Baru (Solo: Era Inter 

Media, 2000), 47. 

http://iid.wikipedia.org/wiki/rohis
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disebut dengan istilah “Rohis” yang berarti sebagai wadah besar 

yang dimiliki oleh siswa untuk menjalankan aktivitas dakwah di 

sekolah.8 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Rohis 

adalah sebuah organisasi ekstrakurikuler yang mewadahi siswa 

siswi yang beragama Islam untuk berkumpul dan bertujuan 

memperdalam dan memperkuat ajaran Islam di sekolah. 

b. Tujuan Ekstrakurikuler Rohis 

Adapun tujuan ekstrakurikuler Rohis menurut Handani 

dalam Ali Noer adalah sebagai berikut:  

1) Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia 

seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat; 

2) Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat 

secara jasmaniah dan rohaniah;  

3) Meningkatkan kualitas keimanan, ke-Islaman, keihsanan dan 

ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata;  

4) Mengantarkan individu mengenal, mencintai dan berjumpa 

dengan esensi diri dan citra diri serta dzat yang Maha Suci 

yaitu Allah Swt;  

                                                           
8 Badrus Zaman, “Pelaksanaan Monitoring Ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) dalam 

Mneningkatkan Kecerdasan Spiritual,” Inspirasi, Vol.1, 1 (Januari-Juni, 2017), 148. 
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5) Membantu individu agar terhindar dari masalah; membantu 

individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya; dan 

membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi 

dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik 

atau menjadi lebih baik, sehingga tidak menjadi sumber 

masalah bagi dirinya dan orang lain.9 

Tujuan Rohis menurut Nugroho dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Terwujudnya barisan remaja-pelajar yang mendukung dan 

mempelopori tegaknya nilai-nilai kebenaran, mampu menghadapi 

tantangan masa depan dan menjadi batu bata yang baik dalam 

bangunan masyarakat Islam.” 

 

Ada 5 kata penting dalam definisi di atas yang mencerminkan 

kriteria output Rohis, yakni: 

a. Barisan; menunjukkan a) jumlah banyak orang, b) memiliki 

kesamaan visi dan idealisme, c) soliditas yang tinggi. Artinya, 

dakwah sekolah harus menghasilkan output sejumlah besar 

pelajar yang memiliki visi dan idealisme yang tinggi, dan siap 

menjadi arus baru perubahan. 

                                                           
9 Ali Noer, Syahraini Tambak dan Harun Rahman, “Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam 

(ROHIS) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekan Baru,” Al-

Tariqah Vol.2, 1 (Juni, 2017), 26. 
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b. Mendukung, menunjukkan partisipasi aktif yang dapat 

diberikan bagi dakwah, baik dukungan dalam moral maupun 

material (simpatik). 

c. Mempelopori, menunjukkan partisipasi aktif membela 

kebenaran. 

d. Mampu menghadapi tantangan masa depan adalah dasar-dasar 

kemampuan akademis, ketrampilan dan kemampuan profesi 

yang kompetitif di era globalisasi. 

e. Batu bata yang baik; potensi dan kompetensinya berguna dan 

bermanfaat bagi masyarakat luas.10 

 Menurut Badrudin dalam buku yang berjudul Manajemen 

Peserta Didik mengungkapkan bahwa tujuan ekstrakurikuler 

Rohis diantaranya yaitu: 

1) Memberikan sarana pembinaan, pelatihan, dan pendalaman 

Pendidikan Agama Islam bagi para  peserta didik, agar dapat 

mengomunikasikan ajaran yang diperoleh dalam bentuk 

akhlak mulia. 

2) Memberikan dan menambah wawasan keagamaan yang tidak 

diperoleh dalam pembelajaran di kelas agar diharapkan 

kompetensi keagamaan peserta didik semakin meningkat. 

                                                           
10 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar, 33-34.  
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3) Membentuk kepribadian muslim yang representative dalam 

upaya kaderisasi dakwah Islam yang berkesinambungan, 

sehingga syiar Islam terus berkembang dinamis sesuai 

perkembangan zaman. 

4) Memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt 

agar mampu menyaring budaya yang tidak baik sesuai dengan 

nilai-nilai spiritual.11 

 Dengan berbagai pendapat di atas tujuan yang ingi 

dicapai dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohis adalah agar siswa 

dapat mengembangkan potensi di bidang keagamaan, 

memperkaya, dan memperluas wawasan pengetahuan, serta 

mendorong pembinaan sikap yang kemudain dapat diamalkan dan 

menjadi pedoman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan kegiatan tersebut dikembangkan mengacu pada 

prinsip pengetahuan, penghayatan, keyakinan, peribadatan, dan 

pengamalan. 

c. Kedudukan ekstrakurikuler Rohis 

Organisasi Intra Sekolah (OSIS) merupakan organisasi 

kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk 

melatih siswa-siswi dalam berorganisasi sejalan dengan visi misi 

sekolah. Oleh karena itu setiap siswa secara otomatis menjadi 

                                                           
11 Badrudin, Manajemen Peserta Didik (Jakarta: PT Indeks, 2014), 164. 
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anggota OSIS dan secara otomatis pula keanggotaannya akan 

berakhir dengan keluarnya siswa dari sekolah yang bersangkutan. 

Rohis menjadi salah satu sub seksi dibawah seksi ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berfungsi sebagai sarana 

penunjang bagi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang dilaksanakan di sekolah untuk diaplikasikan sebagai hasil 

nyata dari proses pembelajaran.12 

Hal ini diperkuat dengan proses pembelajaran 

ekstrakurikuler pendidikan agama yang terdapat pada Peraturan 

Menteri Agama Nomor 16 pasal 10 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah menyatakan bahwa: 

Proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama Islam 

merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan 

pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam 

bentuk tatap muka dan non tatap muka. Pendalaman sebagai pengayaan 

materi pendidikan agama Islam. Perluasan dan pengembangan 

merupakan penggalian potensi, minat, bakat, ketrampilan, dan 

kemampuan peserta didik di bidang pendidikan agama Islam.
13 

 

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama tersebut semakin 

memperkuat bahwa ekstrakurikuler itu sebagai penunjang dan 

penguat materi-materi Pendidikan Agama Islam. 

Pada posisi inilah Rohis menjadi sarana yang sangat 

relevan, menjadi bagian dari penguatan pembelajaran Pendidikan 

                                                           
12 Imran Siregar, “Eksistensi Rohis sebagai Basis Penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di SMA 2 Semarang,” Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Vol.15, 1 (April, 2017), 

50. 
13 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 pasal 10 Tahun 2010, bagian kedua ayat 1 dan 5. 
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Agama Islam melalui latihan-latihan mengelola kegiatan di 

sekolah, baik melalui kegiatan yang rutin diadakan (mingguan, 

tengah bulanan, bulan atau semesteran dan tahunan) maupun 

kegiatan yang sifatnya incidental, (seperti seminar anti narkoba, 

mengikuti lomba antar sekolah dan sebagainya). Kedua jenis 

kegiatan tersebut, baik kegiatan yang sifatnya rutin diadakan 

maupun kegiatan kegiatan incidental dikolaborasikan dengan 

tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mengacu pada 

visi misi sekolah. Dengan demikian kegiatan-kegiatan Rohis 

hamper murni hasil dari kreatifitas siswa-siswi dengan 

pembimbingnya, pengawasan dan pembinaan dari guru pembina  

Rohis.14 

d. Peran ekstrakurikuler Rohis 

Disebutkan  dalam Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementrian Agama, bahwa peran 

Rohis antara lain sebagai berikut: 

1) Meningkatakan pemahaman terhadap agama sehingga mampu 

mengembangkan dirinya sesuai norma agama serta mampu 

mengamalkannya. 

                                                           
14 Imran Siregar, “Eksistensi Rohis sebagai Basis Penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di SMA 2 Semarang,” Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Vol.15, 1 (April, 2017), 

51. 
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2) Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota 

masyarakat. 

3) Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta 

didik. 

4) Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung 

jawab dalam menjalankan tugas. 

5) Menumbuh-kembangkan akhlak Islami yang 

mengintegrasikan hubungan dengan Allah, Rasul, manusia, 

dan alam sekitar. 

6) Mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam melihat 

persoalan-persoalan sosial-keagamaan sehingga menjadi insan 

yang produktif terhadap permasalahan sosial dan dakwah 

Islamiah. 

7) Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada 

peserta didik. 

8) Memberi peluang peserta didik agar memiliki kemampuan 

untuk komunikasi yang baik. 

9) Melatih kemampuan peserta didik untuk berkerja dengan 

sebaik-baiknya secara mandiri maupun kelompok. 
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10) Menumbuh-kembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memecahkan masalah sehari-hari.15 

e. Tugas Rohis 

Tugas-tugas Rohis adalah sebagai berikut: 

1) Dewan pembina, terdriri dari guru-guru Agama Islam yang 

membina, memberikan saran dan nasehat pengurus demi 

kemajuan dakwah Islam pada umumnya. 

2) Majelis pertimbangan, terdiri dari kelas III dan tim alumni yang 

ditentukan. Mereka memberikan bantuan berupa tenaga, saran 

dan bimbingan dalam menjalankan dakwah sekolah. 

3) Badan pengurus harian (PHB), BHP adalah lembaga eksekutif 

pengerak utama organisasi dakwah sekolah. Badan ini terdiri 

dari Ketua Umum, Wakil Ketua I (Ikhwan), Wakil Ketua II 

(akhwat), sekretaris, bendahara dan para ketua-ketua bidang. 

4) Bidang-bidang 

a) Bidang kaderisasi 

Bidang ini mengelola berbagai kegiatan kaderisasi seperti 

monitoring siswa/tarbiyah Islamiyah, penyusunan 

kurikulum, pemantauan, evaluasi, dsb. 

b) Bidang Pelatihan 

                                                           
15 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, 29-30. 
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Bidang ini mengelola berbagai pelatihan yang diperlukan, 

misalnya pelatihan: Murrobi/Mentor, kepanitiaan, kader 

Mubaligh, manajemen organisasi dan kepemimpinan, life 

skill, dan outbound. 

c) Bidang Dakwah 

Bidang ini mengelola berbagai kegiatan syi’ar dan dakwah 

secara umum. Bidang ini memerlukan sumber daya manusia 

yang cukup banyak. Terdiri beberapa seksi: pengajian kelas, 

pengajian guru, kultum, PBHQ (Pemberantasan Buta Hufurf 

Al-Qur’an), PHBI. 

d) Bidang Hubungan Masyarakat 

Bidang ini melaksanakan segala bentuk aktifitas yang 

berkaitan dengan maslah informasi-informasi, 

pengumuman-pengumuman, publikasi, dokumentasi dan 

hubungan masyarakat pada umumnya. Terdiri dari beberapa 

seksi: publikasi, dokumentasi, hubungan alumni, perwakilan 

kelas, hubungan guru. 

e) Bidang penerbitan dan media 

Bidang ini menangani berbagai penerbitan bahwa 

masjid/Rohis sekolah. Terdiri dari seksi: majalah dinding 

dan bulletin dakwah. 
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f) Bidang Pendidikan 

Bidang ini menangani berbagai kegiatan yang menunjang 

peningkatan prestasi belajar siswa muslim dan para sktifis 

dakwah sekolah seperti: KMB, Try out ulangan 

umum/ebtanas/SPMB. 

g) Bidang perpustakaan  

Bidang ini khusus mengelola program perpustakaan masjid 

yang merupakan mata air pengetahuan Islam dan 

penyebaran fikroh itu sendiri. Terdiri dari beberapa seksi: 

perpustakaan masjid, perpustakaan keliling. 

h) Bidang rumah tangga 

Mengelola inventaris dan berbagai perangkat peralatan yang 

diperlukan untuk menunjang seluruh aktifitas kegiatan 

dakwah. Terdiri atas: kebersihan, inventaris, transportasi.16 

f. Tanggung Jawab Rohis 

Tanggung jawab ekstrakurikuler Rohis sebagai beerikut: 

1) Sumber refrensinya harus jelas yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. 

2) Siroh Rasulullah dan sahabat sebagai rujukan metode dakwah 

Rohis.  

                                                           
16 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar, 121-125. 
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3) Menekankan pengkaderan dan pembinaan aqidah, menjadi 

prioritas karena mereka akan menjadi penggerak roda-roda 

kegiatan dakwah. 

4) Prioritas objek dakwah yang tepat yaitu objek dakwah yang 

paling siap menerima dan menyambut seruan dakwah, dan 

objek potensial bagi dakwah. 

5) Membina kekuatan ruhani 

6) Memiliki keunggulan akhlak, kademis dan kepemimpinan. 

7) Professional dan kreatif dalam segala aktifitas. 

8) Bertahap dalam dakwah, pertahapan ini mempermudahkan 

untuk bergerak dan berguna dalam menentukan prioritas-

prioritas program untuk mencapai hasil yang optimal. 

9) Mengajak dengan simpatik, lemah lembut dan memudahkan 

10) Regenerasi yang mapan 

11) Mengkader guru untuk menjdai aktifis dakwah sekiolah yang 

permanen 

12) Mengaktifkan musyawarah yang sehat.17 

g. Kegiatan-kegiatan Rohis 

Menurut Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro 

sebagaimana dikutip Rifatul Mahmudah dalam buku Nasrullah 

                                                           
17 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk Perubahan 

Besar, 41-59. 
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Nurdin, jenis kegiatan ekstrakurikuler Rohis terbagi pada dakwah 

umum dan dakwah khusus. Umumnya (secara da’wah ‘ammah), 

kegiatan ekstrakurikuler Rohis di sekolah adalah sebagai berikut:18 

a) Penyambutan siswa baru. Program ini mengenalkan siswa 

baru (al-tullab al-judud) dengan berbagai kegiatan dakwah 

sekolah, pengurus, dan alumninya. Bisa dikatakan sebagai 

bentuk perkenalan (ta’aruf) di awal tahun ajaran baru 

terutama dengan siswa baru. 

b) Penyuluhan problem remaja. Program penyuluhan 

problematika remaja sangat menarik para siswa karena 

permasalahannya sangat dekat dengan kehidupan mereka dan 

dapat memenuhi rasa ingin tahu mereka secara positif. 

c) Perlombaan (musabaqoh). Wahana menjaring bakat dan 

minat para siswa di bidang keagamaan dan syi’ar Islam. 

d) Kegiatan seni yang Islami, seperti mawaris, hadrah, kaligrafi, 

nasyid, qosidah, qiro’ah (seni belajar naghom/lagu Al-

Qur’an. 

e) Membuat majalah dinding (mading), yakni untuk wahana 

informasi atau bertukar informasi tentang keislaman, atau 

membuat buletin bulanan Rohis. 

                                                           
18 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, 32. 
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f) Kursus membaca Al-Qur’an/tilawah dan tahsin Al-Qur’an. 

Program ini dapat dilaksanakan dengan pihak guru agama 

Islam di sekolah sehingga turut mendukung dan 

menjadikannya sebagai bagian dari penilaian mata pelajaran 

Agama Islam.19 

Adapun dakwah khususnya (da’wah khasshah) bersifat 

selektif, terbatas, dan lebih berorientasi pada proses pengkaderan 

dan pembentukan kepribadian. Objek dakwah ini memiliki 

karakter yang khassah (khusus), harus diperoleh melalui proses 

pemilihan dan penyeleksian. Dakwah khusus seperti:20 

1. Diskusi atau bedah buku, untuk melatih mempertajam 

pemahaman, memperluas wawasan serta meluruskan 

pemahaman. 

2. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 

3. Latihan Kader Da’i/Da’iyah/Khotib. 

4. Bakti sosial, Tadabbur dan Tafakkur Alam.  

5. Mengadakan mentoring setiap akhir pecan belajar (hari Sabtu) 

yang materi ajarnya berbeda-beda setiap minggunya, tentunya 

dipandu oleh ustadz internal sekolah yang sudah diagendakan 

                                                           
19 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, 33. 
20 Ibid., 34-35. 
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(sesuai kesepakatan). Mentoring keagamaan dan pengajian 

dalam maupun antar sekolah. 

6. Sholat berjamaah Dzuhur, berjamaah Ashar, Tilawah Qur’an, 

Qiyamul Lail, Iktikaf, manasik Haji, dan Umrah. 

7. Melaksanakan sholat Dhuha 

8. Kegiatan harian/bulanan/tahunan, atau bisa juga akses website 

Islami. 

9. Mengadakan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), Tablig 

Akbar dan Zikir bersama serta lomba MTQ. 

10. Mengadakan Pesantren Kilat/Pesantren Ramadhan dan 

membuat grup menerima serta menyalurkan zakat fitrah, 

Gema takbir Idul Fitri dan Idul Adha. 

11. Penyembelihan hewan qurban 

12. Kotak amal Rohis 

13. Studi wisata Rohis dan masih banyak lainnya, sesuai 

AD/ART kegiatan Rohis masing-masing. 

Sedangkan menurut Nugroho Widiyantoro kegiatan-

kegiatan Rohis dakwah khusus sebagai berikut: 

1) Halaqoh 

Halaqoh adalah sebuah grup pengajian/monitoring 

agama Islam berjumlah maksimal 12 orang (limited grup) 

dengan keanggotaan yang relative tetap dalam jangka waktu 
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tertentu. Jumlah yang terbatas ini akan memudahkan 

penyampaian materi secara intensif, pengawasan perilaku dan 

perkembangan peserta.21 

Satu halaqoh dipimpin oleh seorang guru 

pembimbing/murobbi/mentor. Murobbi inilah yang akan 

melakukan proses tarbiyah Islamiyah secara intensif kepada 

pesertanya. 

2) Mabit 

Mabit adalah salah satu sarana tarbiyah ruhiyah dalam 

bentuk menginap bersama dengan menghidupkan malam 

untuk memperkuat hubungan dengan Allah, meningkatkan 

kecintaan kepada Rasululloh, meningkatkan akhlak, 

mewujudkan miniature lingkungan yang islami, memperkuat 

ukhuwah dan menambah bekalan dakwah. 

3) Ta’lim 

Ta’lim adalah bentuk tarbiyah tsaqafiyah (memperluas 

wawasan) yang diselenggarakan secara mandiri atau diadakan 

oleh pihak lain. Program ini menyertakan peserta yang lebih 

banyak, bersifat umum dan menghadirkan narasumber yang 

ahli di bidangnya. Bentuk kegiatannya antara lain ta’lim di 

                                                           
21 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar, 81. 
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masjid, televisi, radio, dan sebagainya. Pra murrobi 

hendaknya menginventarisasi kegiatan tersebut, disesuaikan 

dengan kurikulum dalam tarbiyah dan disosialisasikan kepada 

peserta halaqohnya. 

4) Dauroh atau pelatihan 

Dauroh adalah forum intensif untuk mendalami suatu 

tema atau ketrampilan tertentu dengan narasumber yang ahli 

dibidangnya. Waktu dauroh biasanya 1 hari penuh hingga 1 

pekan (tergantung tema).22 

5) Rihlah 

Rihlah adalah suatu perjalanan rekreasi ke suatu tempat 

yang indah seperti pegunungan atau pantai. Rihlah diharapkan 

dapat menguatkan hubungan persaudaraan antara sesama 

anggota halaqoh, menyegarkan jiwa dan fikiran serta 

menyehatkan badan. Rihlah minimal diadakan setahun sekali. 

Rihlah memakan waktu 1-2 hari. 

6) Mukhayyam 

Mukhayyam adalah berkemah selama 2-3 hari di bumi 

perkemahan atau daerah pegunungan atau pantai. 

                                                           
22 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar, 82-84. 
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Mukhayyam terutama bertujuan untuk melatih fisik dan 

ketrampilan selain target fikri dan ruhani. 

7) Penugasan  

Penugasan adalah bentuk tugas mandiri yang diberikan 

oleh seorang murrabi kepada peserta halaqoh. Penugasan 

dapat berupa hafalan Al-Qur’an, hadist, bahkan penugasan 

dakwah.23 

Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Rohis sangat dibutuhkan 

dalam rangka meningkatkan hasil pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Kegiatan-kegiatan tersebut juga menunjang  menambah wawasan 

ajaran-ajaran Islam lebih luas lagi. 

 

2. Hasil Belajar 

a) Pengertian Hasil Belajar 

Kata hasil belajar terdiri dari kata hasil dan belajar. 

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 

hasil berarti sesuatu yang diadakan oleh usaha.24 Sedangkan kata 

belajar berarti usaha memperoleh kepandaian atau ilmu.25 Jadi 

                                                           
23 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar, 84-85. 
24 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jilid IV (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), 486. 
25 Ibid., 23. 
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hasil belajar merupakan suatu usaha untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan. 

Dalam Undang-Undang RI N0. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 58 ayat 1 yang menyatakan 

“evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk 

memantau proses kemajuan dan perbaikan peserrta didik secara 

berkesinambungan.”26 

Pada haikakatnya penilaian hasil belajar siswa adalah 

perubahan tingkah laku siswa yang awalnya tidak bisa menjadi 

bisa atau tidak tahu menjadi tahu, dan penilaian hasil belajar 

dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. Oleh sebab itu dalam penelitian hasil belajar 

peranan tujuan instruksional yang berisi rumusan kemampuan dan 

tingkah laku yang ada pada diri siswa menjadi unsur penting 

sebagai dasar dan acuan penilaian.27 

Kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan sesuatu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki 

oleh siwa baik dalam aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

dan psikomotorik (keterampilan) setelah mengikuti kegiatan 

                                                           
26 Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

12. 
27 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 3. 



36 
 

 

proses belajar-mengajar. Dengan hasil belajar maka dapat 

diketahui seberapa besar keberhasilan peserta didik dalam proses 

belajar yang telah menguasai kompetensi atau materi yang telah 

diajarkan oleh guru.28 

b) Ciri hasil belajar 

Menurut Oemar Hamalik ciri belajar sebagai berikut: 

1) Hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi  

dapat didiskusikan secara terpisah. 

2) Hasil belajar adalah pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, 

sikap, apresiasi dan ketrampilan 

3) Hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan 

pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. 

4) Hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalam 

yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang baik. 

5) Hasil belajar yang diperoleh adalah bersifat kompleks dan 

dapat berubah-ubah.29 

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Dalam proses belajar mengajar berhasil atau tidaknya 

seseorang dalam belajar disebabkan faktor yang dapat 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam 

                                                           
28 Muhaimin, dkk, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama  

Islam di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 75. 
29 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 31-32. 
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diri orang yang belajar (faktor internal) dan ada pula dari luar diri 

orang yang belajar (faktor eksternal), dikemukakan faktor-faktor 

yang menentukan pencapaian hasil belajar sebagai berikut:30 

1) Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri meliputi dua aspek, yaitu a) aspek fisiologis (yang 

bersifat jasmaniah); b) aspek psikologis (yang bersifat 

a) Aspek Fisiologi 

1) Kesehatan  

Kesehatan seseorang sangatlah berpengaruh 

terhadap kemampuan belajarnya, kemudian proses belajar 

seseorang dapat terganggu bila tidak sehat, sakit kepala, 

demam, pilek, batuk dan sebagainya, dapat 

mengakibatkan tidak bersemangat untuk belajar. 

Kemudian dalam pemeliharaan kesehatan sangat 

penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental, agar 

badan selalu tetap kuat, pikiran selalu segar dan 

bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar.32 

 

 

                                                           
30 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 55. 
31 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), 130. 
32 Dalyono, Psikologi Pendidikan, 55. 



38 
 

 

2) Cacat tubuh  

Catat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau 

badan. Cacat itu juga dapat berupa buta, setengah buta, 

tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh dan 

lain sebagainya. 

Keadaan cacat tubuh juga dapat mempengaruhi 

hasil belajar, sebaiknya siswa tersebut belajar pada 

lembaga pendidikan khusus atau dapat dibantu dengan 

alat bantu agar menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatan itu.33 

b) Aspek Psikologis 

1. Intelegensi 

Intelegensi adalah pengaruh yang besar dalam 

kemampuan belajar siswa. Seseorang yang memilki 

intelegensinya baik (IQ-nya tinggi) umumnya mudah 

dalam belajar dan hasilnya cenderung baik. Sebaliknya 

orang yang intelegensinya rendah cenderung mengalami 

                                                           
33 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Memperngaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 55. 
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kesukaran dalam belajar, lamban berfikir, sehingga 

prestasi belajarnya pun rendah.34 

2. Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin kuat minat. Djamarah mengutip dari Slameto 

berkesimpulan bahwa minat tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh kemudian. Dengan kata lain, 

Slameto ingin mengatakan bahwa minat dapat ditumbuh 

dan dikembangkan pada diri seorang anak didik. 

Caranya adalah dengan jalan memberikan informasi 

kepada anak didik mengenai hubungan antara suatu 

bahan pengajaran yang lalu atau menguraikan 

kegunaanya di masa depan peserta didiknya.35 

3. Bakat 

Bakat diartikan sebagai kemampuan individu 

untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak 

                                                           
34  Dalyono, Psikologi Pendidikan, 56. 
35 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 191-192. 
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bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Seorang 

siswa yang berbakat dalam bidang elektro, misalnya, 

akan jauh lebih mudah menyerap informasi, 

pengetahuan, dan ketrampilan berhubung dengan 

bidang tersebut dibanding dengan siswa lainnya. 

Sehubungan dengan hal itu, bakat akan dapat 

mempengaruhi tinggi-rendahnya prestasi belajar siswa 

di bidang-bidang tertentu.36 

4. Motivasi 

Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong 

untuk melakukan suatu pekerjaan yang berasal dari 

dalam dan luar diri seseorang. Motivasi yang berasal 

dari dalam diri (instrinsik) yaitu dorongan yang datang 

dari hati sanubari, umumnya karena kesadaran akan 

pentingnya sesuatu, atau dapat juga karena dorongan 

bakat apabila ada kesesuaian bidang yang dipelajari. 

Sedangkan motivasi dari luar (ekstrinsik) yaitu 

dorongan yang datang dari luar diri siswa, misalnya dari 

orang tua, guru, teman dan anggota masyarakat.37 

                                                           
36 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 135-136. 
37  Dalyono, Psikologi Pendidikan, 57. 
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Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut 

mempengaruhi keberhasilannya. Karena itu motivasi 

belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari 

dalam diri dengan cara senantiasa memikirkan masa 

depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk 

mencapaai cita-cita.38 

2) Faktor eksternal 

a. Faktor keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta 

family yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak 

dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, 

besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian 

dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang 

tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dan anak-

anaknya, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, 

semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar 

anak. Di samping itu, faktor keadaan rumah juga turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Besar kecilnya rumah 

tempat tinggal, ada atau tidak peralatan/media belajar 

seperti papan tulis, gambar, peta, ada atau tidak kamar atau 

                                                           
38 Ibid., 57 
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meja belajar, dan sebagainya, semuanya itu juga turut 

menentukan keberhasilan belajar seseorang.39 

b. Faktor sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan belajar. Kualitas guru, metose 

mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengaan kemampuan 

anak, keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan 

ruang, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib 

sekolah, dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak.40 

c. Faktor masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi 

belajar. Bila di sekitar tempat tinggal keadaan 

masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah 

tinggi dan moralnya baik, hali ini akan mendorong anak 

akan lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tinggal 

di lingkungan banyak anak-anak nakal, tidak bersekolah 

dan pengangguran, hal ini akan megurangi semangat 

                                                           
39 Dalyono, Psikologi Pendidikan, 59. 
40 Ibid., 59. 
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belajar atau dapat dikatakan tidak menunjang sehingga 

motivasi belajar berkurang.41 

d. Faktor lingkungan sekitar 

Keadaan masyarakat dimana siswa atau individu 

berada juga berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas  

belajarnya, lingkungan masyarakat dimana warganya 

memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, terdapat 

lembaga-lembaga pendidikan dan sumber-sumber belajar 

akan memberikan pengaruh positif terhadap semangat dan 

perkembangan belajar generasinya.42 

 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Agama Islam 

Pengertian Pendidikan Agama Islam yang dikutip  dari buku 

karangan Aminudin adalah usaha untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan 

ajaran Islam, bersikap inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka 

menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama 

antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan Nasional. 

                                                           
41 Dalyono, Psikologi Pendidikan, 60. 
42 Sukmadinata dan Nana Syaodih, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007), 165. 
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Menurut Zakiyah Daradjat dalam buku karangan Abdul 

Majid bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati 

tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan 

Islam sebagai pandangan hidup.43 

Tayar Yusuf  dalam buku karangan Majid mengartikan 

Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk 

mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan 

kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia yang bertakwa 

kepada Allah Swt.44 

Dari berbagai pendapat diatas penulis mengambil 

kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan usaha 

sadar dalam membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami Islam secara menyeluruh, dan menghayati yang 

nantinya dapat diamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu 

usaha atau kegiatan selesai. Masa pendidikan, karena merupakan 

                                                           
43 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 130. 
44 Ibid., 30 
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suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan 

tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan 

pendidikan bukanlah berbentuk suatu benda yang tetap dan statis, 

tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang.45 

Dapat dikemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

sesuai dengan tujuan hidup manusia, sebab pendidikan hanyalah 

alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan 

hidupnya (survival), baik sebagai individu maupun masyarakat.46 

Pendidikan agama di sekolah/madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang soal keimanan, 

ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk melanjutkan 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.47 

Dalam referensi lain disebutkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang diharapakan dicapai oleh 

peserta didik, yaitu meningkatkan keberagamaan peserta didik dan 

mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Dengan 

demikain sosok lulusan dari pendidikan agama diharapkan memiliki 

                                                           
45 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29. 
46 Abudidin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 11-12. 
47 Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 130. 
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tingkat keberagamaan tertentu dan sikap toleransi tertentu pula. 

Dalam rangka untuk menggambarkan karakteristik keberagamaan 

dan toleransi tersebut.48 

c. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk 

Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai berikut: 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga, 

2) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 

dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta 

didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran 

dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
48 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po press, 2009), 

14. 
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5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negative dan 

lingkungan atau budaya lain yang dapat membahagiakan 

dirinya dan menghambat perkembangannya manusia Indonesia 

seutuhnya. 

6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan, keagamaan secara 

umum 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki 

bakat khusus dibidang agama Islam agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya sendiri dan bagi orang lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pegambilan sampel, 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

data dengan trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari ada generalisasi.1 

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan angka-angka, 

akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal 

dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lainnya. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

penting daripada hasil. Dalam hal ini jenis penelitan yang digunakan adalah 

studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu 

atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

Peneliti mencoba menggambarkan subjek penelitian di dalam keseluruhan 

tingkah laku beserta hal-hal yang melingkupinya, peneliti juga mencoba 

                                                           
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), 

15. 
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untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.2 Studi kasus 

memaparkan sesuatu yang nyata atau sesuatu yang terjadi dan sekarang. 

Kualitatif deskriptif adalah penelitian tentang gejala dan keadaan yag 

dialami sekarang oleh subjek yang akan diteliti. Penelitian jenis ini 

digunakan karena data yang akan dikumpulkan adalah proses bukan 

produk.3  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai peran Rohis dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Sambit.4  

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif mempunyai ciri khas tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperanserta, namun peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Dalam buku metodologi kualitatif,  Moleong 

mengutip dari Bogdan, bahwa pengamatan berperan serta adalah sebagai 

peneliti yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama 

antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan selama ini 

                                                           
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),  

314. 
3  Subhana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 27. 
4  Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 24. 
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data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan 

catatan tersebut berlaku tanpa gangguan.5 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrument kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data tentang ekstrakurikuler Rohis 

SMA Negeri 1 Sambit, pelaksanaan kegiatan-kegiatan Rohis dalam 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam, serta peran Rohis 

dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam, serta data 

penunjang lainnya seperti sejarah beridirinya SMA Negeri 1 Sambit, letak 

geografis, visi dan misi, struktur organisasi, daftar siswa, guru dan 

karyawan, sarana dan prasarana sekolah. 

. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMAN) 1 Sambit Ponorogo. Terletak di Jl. Ponorogo-Trenggalek No 428, 

tepatnya di dusun Ngadinoyo, Desa Besuki, kecamatan Sambit, Kabupaten 

Ponorogo, 63474, Nomor Telepon (0352) 311285. Website: 

smasambit.po.sch-id dan Email: office@smasambit.po.sch.id. Hal ini 

disebabkan adanya kesesuain dengan topik yang peneliti ambil berdasarkan 

observasi sebelumnya. 

 

                                                           
5 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117. 

mailto:office@smasambit.po.sch.id
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4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-

kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Dalam penelitian 

ini, informannya adalah kepala sekolah, para guru, siswa/siswi serta orang-

orang yang terkait. Adapun sumber data di atas mengungkap tentang: 

a.  Sumber data umum, yaitu orang yang berlaku sebagai informan 

(person), meliputi kepala sekolah, wakasek, pembina organisasi Rohis, 

guru Pendidikan Agama Islam, Pengurus Rohis dan anggota Rohis, serta 

para siswa SMA Negeri 1 Sambit, Ponorogo. 

b. Sumber data khusus, meliputi sumber data tertulis, yaitu dokumen-

dokumen tentang berdirinya SMA Negeri 1 Saambit, letak geografis, 

visi dan misi, keadaan sarana dan prasarana serta foto yang berkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan Rohis di SMA Negeri 1 Sambit, Ponorogo. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam penelitian. Sebab, teknik pengumpulan data merupakan suatu 

strategi yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun 

teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 
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1) Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis 

wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan 

garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan 

secara berurutan.6  

Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk 

memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana peran 

Rohis mampu dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 

1 Sambit. Peneliti menggunakan metode ini sebagai petunjuk 

wawancara yang hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang 

proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang 

direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan 

pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan informan dalam 

konteks wawancara sebenarnya. 

Peneliti menggunakan menggunakan wawancara semi 

terstruktur (indepth interview) untuk memperoleh data wawancara 

maka peneliti melakukan persiapan-persiapan diantaranya peneliti 

                                                           
6 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186-187. 
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menyediakan pedoman wawancara. Instrument wawancara ini telah 

disetujui oleh pembimbing. Kemudian baru peneliti melakukan 

wawancara kepada kepala sekolah, waka kurikulum, guru PAI, 

Pembina Rohis, ketua Rohis, skretaris Rohis dan anggota Rohis SMA 

Negeri 1 Sambit yang dijadikan tempat penelitian. Kemudian 

wawancara dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati 

sebelumnya dan tidak menggangu aktivitas informan tersebut. 

Kemudian peneliti menggunakan interview guide yang pokok 

kemudian pertanyaan dikembangkan seiring atau sambil bertanya 

setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang 

interaktif antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan 

sambil direkam dan ditulis poin pentingnya sehingga data yang 

diperoleh dari wawancara tersebut dapat dikonfirmasikan kembali. 

Dalam penelitian ini untuk menentukan subyek menggunakan 

Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan data dengan 

pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini yaitu: Bapak Agus Prasmono, M.Pd selaku kepala 

sekolah SMA Negeri 1 Sambit. Bapak Sugeng Subagyo, S.Pd, selaku 

waka kurikulum SMA Negeri 1 Sambit. Ibu uswatun Baroroh, S, Ag, 

selaku guru PAI SMA Negeri 1 Sambit. Ibu Isra’ Indar Handayani, 

S.Pd selaku pembina Rohis, Umi Samsiyah selaku ketua Rohis, Elly 

selaku skretaris Rohis dan Dinnar selaku anggota Rohis. 
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2) Teknik Observasi 

Observasi adalah pengambilan data dengan menggunakan mata  

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik peneliti yang 

sangat penting. Pengamatan ini digunakan karena berbagai alasan.7 

Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan 

secara sistematik tentang bagaimana peran Rohis dalam meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SMA Negeri 1 Sambit. 

Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk mencatat hal-

hal, perilaku, kondisi, kegiatan, dan sebagainya tentang bagaimana 

peran Rohis dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo tersebut. 

Dalam observasi ini peneliti mencari dan mengamati beberapa 

hal antara lain sarana prasarana yang tersedia di lingkungan SMA 

Negeri 1 Sambit Ponorogo, sampai dengan peneliti ikut serta kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota Rohis di SMA Negeri 1 

Sambit Ponorogo tersebut. Awal observasi peneliti melihat kondisi 

sarana prasarana serta kegiatan yang berlangsung di lingkungan SMA 

Negeri 1 Sambit Ponorogo, dan selanjutnya peneliti mengamati 

ketersedian sarana dan prasarana tersebut. Kemudian dilanjutkan 

                                                           
7 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 242. 
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dengan mengamati kegiatan-kegiatan Rohis dengan ikut serta terjun 

dalam kegiatan Rohis tersebut. 

Peneliti memilih teknik pengumpulan data observasi, karena 

teknik observasi menggunakan alat bantu yang cukup sederhana dan 

dapat dijangkau oleh peneliti. Peneliti cukup menggunakan alat tulis 

atau pun alat perekam dan untuk merekam kegiatan narasumber 

dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang 

diteliti. 

3) Teknik Dokumentasi 

Sugiyono mengatakan dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.8 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya 

metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data holistik. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberpa 

dokumen resmi, berupa arsip terkait dengan peran Rohis dalam 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam, data sejarah 

berdirinya SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo, visi, misi sekolah, tujuan 

                                                           
8  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 329-330. 
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sekolah, letak geografis, struktur organisasi, daftar siswa, guru dan 

karyawan, sarana dan prasarana serta foto-foto tentang keadaan Rohis 

di SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisa data 

kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain 

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data 

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Milles dan Huberman. 

Aktivitas dalam analisis data meliputi ; data reduction yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat kategori. Dengan demikian data yang direduksi member 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.   

Data display yaitu menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila 

pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, 

maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 
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disajikan data pada laporan akhir penelitian, dan conclusion yaitu 

penarikan kesimpulan  dan verifikasi.9 

Langkah-langkah analisis tersebut dapat digambarkan sebagaimana 

terlihat pada gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 

Komponen Analisis Data 

Pada penelitian ini, teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal ini peneliti merangkum, 

memilih pokok-pokok semua data yang telah ditentukan dilapangan 

                                                           
9 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tarbiyah, Usuludin (Ponorogo: P2MP 

STAIN Ponorogo, 2009), 41. 
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mengenai ekstrakurikuler Rohis SMAN 1 Sambit dan pelaksanaan kegiatan 

serta peran Rohis dalam meningkatkan hasil belajar PAI siswa di SMAN 1 

Sambit Ponorogo dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat 

pada sebuah laporan akhir penelitian, kemudian melakukan suatu penarikan 

kesimpulan. 

 

7. Pengecekan Kredebilitas Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep validitas dan reliabilitas.10 Derajat keabsahan data dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun yaitu menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci tentang peran 

Rohis dalam meningkatkan hasil belajar PAI di SMA Negeri 1 Sambit dan 

menelaahnya. Secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

dipahami dengan cara yang biasa. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.11 Ada 4 macam 

                                                           
10 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
11 Ibid., 178. 
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triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi teori 

dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber.  

Hal itu dapat dicapai oleh peneliti dengan jalan a) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; b) membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya 

secara pribadi; c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang; e) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.12 Dengan kata lain, triangulasi 

sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Pada ada penelitian ini data yang dibandingkan adalah hasil 

pengamatan kegiatan-kegiatan Rohis dalam meningkatkan hasil belajar 

PAI di SMA Negeri 1 Sambit, dengan data hasil wawancara dengan kepala 

sekolah, pembina Rohis, guru PAI, dan siswa SMA Negeri 1 Sambit dan 

pihak lainnya yang menyangkut hal tersebut. 

 

 

 

                                                           
12 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,178 
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8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pra 

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, thap analisis data, dan tahap penulisan 

hasil laporan penelitian.13 

a) Tahap pra-lapangan  

Dalam tahapan ini ada enam kegiatan yang dilakukan 

peneliti yaitu menyusun rencana penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapakan 

perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian. 

b) Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu 

memahami pembatasan latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan penelitian berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c) Tahap analisis data 

Pada bagian ini, penelitian membahas beberapa prinsip 

pokok meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data 

(konsep dasar analisis data, menemukan tema dan merumuskan 

masalah, serta menganalisis berdasarkan rumusan masalah). 

d) Tahap penulisan hasil laporan penelitian 

                                                           
13 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 94. 
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TEMUAN PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan di bahas gambaran umum lokasi penelitian dan 

deskripsi data. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah berdirinya 

SMA Negeri 1 Sambit, Ponorogo, letak geografis, visi dan misi sekolah, tujuan 

sekolah, sarana dan prasarana. Deskripsi data khusus meliputi ekstrakurikuler 

Rohis SMA Negeri 1 Sambit, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Rohis di 

SMA Negeri 1 Sambit, peran Rohis dalam meningkatakan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sambit, Ponorogo. 

A. Deskripsi Data Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia NO. 0601/0/1985 tentang Pembukaan, 

Penunggalan, dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas 

memutuskan terhitung tanggal 1 juli 1985 berdiri SMA Negeri 1 Sambit 

Ponorogo. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 

Nopember 1985. 

Kepala Desa Besuki Bapak Beni Soepeno bersama masyarakat 

mendukung adanya sekolah baru tingkat SMA. Bapak Beni Soepeno 

berusaha mencari lahan sawah petani di dusun Ngadinoyo, Desa Besuki, 

Kecamatan Sambit. Lahan ini oleh masyarakat dinamakan lahan sawah 

sedono. Pemilik lahan sawah ini lebih dari satu orang, namun 
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pembebasan lahan berjalan lancar. Letak geografis dan strategis di tepi 

jalan raya Ponorogo-Trenggalek, dikemudian hari menjadi SMA Negeri 

1 Sambit Ponorogo. 

Awal berdirinya gedung SMA Negeri Sambit di sambit memiliki 

tiga ruang kelas, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang 

tata usaha, satu ruang ketrampilan, satu ruang BP, gudang WC guru, 

WC siswa, belum ada listrik dan telepon. Pagar juga belum ada, kondisi 

tanah masih nampak sawah kering, bekas galengan masih nampak, 

cuaca panas dengan angin kencang. Pada awal ini Bapak Poedjono 

menanam pohon cemara sebagai tanda ciri khas adanya SMA Negeri 1 

Sambit Ponorogo.1 

SMA Negeri Sambit merupakan filial dari SMAN 1 Ponorogo, 

setelah boyong berdiri sendiri menjadi SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo. 

Kepala Sekolah yang memimpin SMA Negeri 1 Sambit dari awal berdiri 

sampai dengan sekarang sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Sejarah Masa Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sambit 

No Nama Kepala Sekolah Masa Jabatan 

1. Poedjono, SH (PLH) 1- 07-1985    s.d   1-11-1990 

2. Soemadi 1-11-1990    s.d   1-10-1995 

3. Soepomo 1-10-1995    s.d   1-10-1996 

4. Hadi Suprapto 1-10-1996    s.d   1-10-1998     

                                                           
1 Lihat pada transkrip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, nomor. 01/D/29-I/2019. 
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5. Drs. H. Siswanto 1-10-1998    s.d   29-06-2010   

6. Drs. Djamil Effendi 29-06-2010  s.d   11-03-2015   

7. Drs. Sugeng Subagyo, 

M.Pd. 

11-03-2015  s.d   04-01-2017 

8. Agus Prasmono, M.Pd. 04-01-2017   –     Sampai 

sekarang 

 

2. Visi dan  Misi Sekolah 

a. Visi Sekolah 

Menghasilkan lulusan yang unggul dalam imtaq dan iptek, mandiri 

serta berbudaya lingkungan. 

b. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan 

sekolah maupun di luar sekolah. 

2) Mengembangkan budaya ingin tahu, gemar membaca, toleransi, 

berkerjasama, disiplin, saling menghargai, jujur, kerja keras, 

kreatif dan mandiri. 

3) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, 

komunikatif, dan demokratis yang mampu mengaktualisasi jati 

diri siswa yang unggul 

4) Memanfaatkan waktu belajar, sumber daya fisik maupun 

manusia untuk hasil terbaik dari perkembangan peserta didik 

yang mandiri. 
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5) Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, rapi, 

bersih, sehat, dan mendorong kemandirian siswa. 

6) Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, 

cintah tanah air, semangat kebangsaan dan kehidupan 

demokratis. 

7) Menerapkan Program Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan pengembangan 

kurikulum sekolah. 

8) Menerapkan managemen partisipatif, transparan dan akuntabel 

sehingga menjadi sekolah sebagai pilihan masyarakat.2 

3. Tujuan SMA Negeri 1 Sambit 

1) Semua kelas melaksanakan pendekatan “pembelajaran aktif” 

pada semua mata pelajaran. 

2) Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar 

mengajar di kelas berbasis pendidikan budaya dan karakter 

bangsa. 

3) Membekali budaya sekolah yang mendukung tercapainya 

pendidikan. 

4) Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi 

bagian dari pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

                                                           
2 Lihat pada transkrip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, nomor. 02/D/29-I/2019. 
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5) Menjalin kerja sama lembaga pendidikan, media dalam 

publikasi sekolah maupun lembaga lain dalam mendukung 

program sekolah. 

6) Memanfaatkan dan memelihara fasilitas pendidikan untuk 

sebesar-besarnya dalam proses belajar mengajar. 

7) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, indah, 

nyaman, sehat dan menyenangkan yang mendukung dalam 

kegiatan pembelajaran. 

8) Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan 

pelestarian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

9) Terwujudnya sekolah sebagai pilihan utama dalam menentukan 

SMA, oleh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya.3 

4. Letak Geografis SMA Negeri 1 Sambit 

SMAN 1 Sambit Ponorogo terletak di Jl. Ponorogo-Trenggalek 

No.428, tepatnya di dukuh Ngadioyo, desa Besuki, kecamatan Sambit, 

kabupaten Ponorogo, 63474. Nomor telepon (0352) 311285. Website: 

smasambit-po.sch.id, Email: Office a smasambit-po.sch.id.4 

Bangunan SMAN 1 Sambit Ponorogo terletak pada lahan seluas 

30.335 m2, dengan perincian sebagai berikut: 

Luas bangunan   :   2.439 m2 

Luas halaman    :   6.723 m2 

                                                           
3 Lihat pada transkrip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, nomor. 03/D/29-I/2019. 
4 Lihat pada transkrip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/D/29-I/2019. 
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Lapangan Olahraga  :   8.054 m2 

Kebun    : 10.040 m2 

Lain-lain    :   3.079 m2 

Keliling tanah keseluruhan :      813 m2 

5. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Sambit 

Setiap kegiatan adalah tanggung jawab pelaksana yang akan 

mengarah kepada pekerjaan fisik (nyata) untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu, keperluan perluasan dan 

pengembangan kerja fisik memerlukan suatu wadah tertentu yang 

disebut dengan organisasi tentunya setiap anggota dari organisasi 

tersebut menginginkan tercapainya tujuan secara tepat dan efesien. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya karena dengan melihat dan membaca organisasi, akan 

mempermudah untuk mengetahui jumlah orang yang menduduki 

jabatan tertentu di dalam lembaga tersebut. Struktur organisasi di SMA 

Negeri 1 Sambit Ponorogo terdiri atas Kepala Sekolah, Komite Sekolah, 

Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarana Prasarana, Waka 

Humas, Tenaga Administrasi Sekolah Laboran, Pustakawan, wali kelas 

X, wali kelas XI, wali kelas XII, Guru mata pelajaran, Guru BP/BK.5 

6. Kondisi Guru/ Karyawan SMA Negeri 1 Sambit 

SMA Negeri 1 sambit mempunyai 1 Kepala Sekolah laki-laki 

dan 32 guru tetap, 15 guru laki-laki dan 17 guru perempuan. Memiliki 6 

                                                           
5 Lihat pada transkrip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, nomor. 05/D/29-I/2019. 
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guru tidak tetap, 5 perempuan dan 1 laki-laki. Memiliki 5 pegawai tetap, 

2 pegawai laki-laki dan 3 pegawai perempuan. Memiliki pegawai tidak 

tetap 6 orang  terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan. Berdasarkan dari 

data dokumentasi yang telah peneliti peroleh, tenaga pendidik/guru 

tetap maupun tidak tetap dan pegawai tetap maupun tidak tetap di SMA 

Negeri 1 Sambit Ponorogo sebanyak 50 orang.  

Perkembangan guru di SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo 

daritahun ke tahun cukup baik, karena tingkat pendidikan yang dimiliki 

oleh guru SMA Negeri 1 Sambit, Ponorogo ini sudah menyelesaikan 

pendidikan strata 1 (S-1). Selain menjadi guru, mereka juga menjadi 

tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud di sini 

adalah menjadi personil yang ikut serta dan menjadi bagian dalam 

seluruh proses yang berlangsung di SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo. 

Ada guru yang bertugas di UKS, ada yang di bagian kurikulum, bidang 

olahraga, kepramukaan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang data 

guru  SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo dapat dilihat di lampiran laporan 

hasil penelitian ini.6 

 

 

Tabel 4.2  

Jumlah Guru SMA Negeri 1 Sambit 

GURU L P JUMLAH 

                                                           
6 Lihat pada transkrip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, nomor. 06/D/29-I/2019. 
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KEPALA SEKOLAH 1  1 

GURU TETAP 15 17 32 

GTT 1 5 6 

 JUMLAH 17 22 39 

 

Tabel 4.3  

Jumlah Karyawan SMA Negeri 1 Sambit 

KARYAWAN L P JUMLAH 

PEGAWAI TETAP 2 3 5 

PTT 5 1 6 

JUMLAH 7 4 11 

 

7. Kondisi Siswa SMA Negeri 1 Sambit 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Sambit 

Ponorogo sebagaian besar berasal dari Sambit dan Sawoo. Akan tetapi, 

ada juga yang berasal dari luar desa tersebut. Bahkan, ada yang berasal 

dari luar kota Ponorogo. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambit 

Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 396 siswa yang dibagi 

menjadi 14 kelas. Kelas X terbagi menjadi 5 kelas, terdiri 3 kelas MIPA 

dan 2 kelas IPS, dengan rincian kelas X MIPA sebanyak 82 siswa, dan 

kelas IPS 60 siswa. Kelas XI terbagi menjadi 6 kelas, terdiri 3 kelas 

MIPA dan 3 kelas IPS, dengan rincian kelas XI MIPA sebanyak 81 

siswa, dan kelas IPS 65 siswa. Kelas XII terbagi menjadi 5 kelas, terdiri 

3 kelas MIPA dan 2 kelas IPS, dengan rincian kelas XI MIPA sebanyak 
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64 siswa, dan kelas IPS 44 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran laporan hasil penelitian ini.7 

Tabel 4.4 

Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Sambit 

SISWA L P JUMLAH 

KELAS X MIPA 10 72 82 

KELAS X IPS 14 46 60 

KELAS XI MIPA 23 58 81 

KELAS XI IPS 15 50 65 

KELAS XII MIPA 17 47 64 

KELAS XII IPS 6 38 44 

JUMLAH 85 311 396 

 

8. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Sambit 

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang ikut 

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana 

yang cukup memadai, akan memperlancar proses belajar mengajar 

sehingga bisa membantu tercapainya hasil yang diinginkan. Adapun 

sarana dan prasarana yang tersedia di SMA Negeri 1 Sambit Ponorogo, 

yaitu 1 ruang kepala sekolah, 18 ruang kelas, 1 ruang laboraturium 

kimia, 1 ruang laboratorium IPS, 3 ruang laboratorium komputer, 1 

ruang laboratorium multimedia, 1 ruang kesenian, 1 ruang prakarya, 1 

ruang perpustakaan, 2 kamar mandi guru, 8 kamar mandi siswa, 4 

gudang, 1 masjid, 1 ruang UKS, 1 ruang BK, 1 ruang TU, 1 ruang tamu, 

                                                           
7 Lihat pada transkrip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, nomor. 07/D/29-I/2019. 
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1 ruang guru, 1 lapangan tenis, 1 lapangan sepak bola, 1 ruang OSIS, 1 

ruang Koperasi Siswa, 1 ruang dapur, 4 kantin sekolah.8 

Tabel 4.5 Data jumlah sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Sambit 

No Jumlah Keterangan 

1 1 Ruang kepala sekolah 

2 18 Ruang kelas 

3 1 Ruang laboraturium kimia 

4 1 Ruang laboraturium IPS 

5 3 Ruang laboratorium computer 

6 1 Ruang laboraturium multimedia 

7 1 Ruang kesenian 

8 1 Ruang prakarya 

9 1 Ruang perpustakaan 

10 2 Kamar mandi guru 

11 8 Kamar mandi siswa  

12 4 Gudang 

13 1 Masjid 

14 1 Ruang UKS 

15 1 Ruang BK 

16 1 Ruang TU 

17 1 Ruang tamu 

18 1 Ruang guru 

19 1 Lapangan tenis 

20 1 Lapangan sepak bola 

21 1 Ruang OSIS 

22 1 Ruang koperasi siswa 

23 1 Ruang dapur 

24 1 Kantin sekolah 

                                                           
8 Lihat pada transkrip observasi dalam lampiran penelitian ini, nomor. 01/O/31-I/2019 
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit 

Di lingkungan pendidikan formal, selain terdapat pelajaran intra 

juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini 

tidak kalah penting dengan intra dalam menambah wawasan 

pengetahuan siswa. Dari waktu ke waktu, kurikulum semakin 

berkembang dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu 

suplemen dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran, termasuk 

di dalamnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang 

disebut dengan ekstrakurikuler Rohis.  

Kemunculan organisasi Kerohanian Islam (Rohis) bagian dari 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMA pada akhir tahun 1980-

an merupakan jalan keluar terhadap keterbatasan jumlah jam pelajaran 

intrakurikuler Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas. Hal ini sesuai 

dengan Surat keputusan Menteri 0209/4/1984 tentang perbaikan 

kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.  

Kebijakan ini mensyaratkan kepada setiap sekolah untuk 

mengadakan program pembinaan bagi para siswa melalui program 

ekstrakurikuler yang difungsikan sebagai ruang pembinaan, pelatihan, 

dan pengembangan potensi siswa, salah satu yang diwujudkan adalah 

organisasi kerohanian Islam (Rohis). Hal ini sesuai dengan ungkapan 

Bapak Agus selaku kepala  SMA Negeri 1 Sambit bahwa: 
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“Pada dasarnya Rohis di sekolah dibentuk dari sebuah upaya 

dan keinginan untuk memberikan solusi kepada para pelajar 

Muslim untuk menambah wawasan dan pengalaman Islam, 

karena jam pelajaran di sekolah sangat terbatas sehingga Rohis 

sebagai wadah memperdalam agama Islam.”9 

 

Gambar 4.1 Kegiatan wawancara dengan kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Sambit 

 

 
 

Latar belakang dibentuknya ekstrakurikuler Rohis ini berawal 

dari sekelompok anak yang ingin belajar mengaji, karena di SMA 

Negeri 1 Sambit belum ada ekstrakurikuler yang mewadahi minat anak 

dalam bidang Pendidikan Agama Islam, maka dibentuklah 

ekstrakurikuler Rohis. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Isra’ selaku 

pembina Rohis sebagai berikut: 

“Awalnya ada beberapa anak yang ingin belajar mengaji, 

kemudian saya pikir-pikir di SMA ini belum ada ekstra yang 

mewadahi minat anak dalam bidang agama Islam, ya sudah kita 

buat ekstrakurikuler Rohis.”10 

Kemudian awal mula Rohis SMA Negeri 1 Sambit ini di bentuk 

pada tahun 2008. Kemudian ekstrakurikuler Rohis ini kami beri nama 

“Al-Muttaqien”, dengan maksud semua anggota Rohis ini menjadi 

                                                           
9 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 01/W/21-2/2019 
10 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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orang yang bertaqwa atau orang yang memelihara diri dengan 

menjalankan semua perintah-perintah Allah  dan menjauhi semua 

larangan-larangan-Nya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Isra’ 

sebagai berikut: 

“Nama Rohisnya Al-Muttaqien yang nantinya supaya menjadi 

orang yang selalu bertaqwa kepada Allah.”11 

 

Gambar 4.2 Kegiatan wawancara dengan Pembina Rohis SMA 

Negeri 1 Sambit 

 

 Kegiatan ekstrakurikuler Rohis adalah upaya pemantapan dan 

pengayaan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan norma serta 

pengembangan  kepribadian, bakat dan minat peserta didik. 

Pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik dalam 

ekstrakurikuler Rohis ini yaitu melalui berbagai kegiatan dan kreativitas 

yang menarik sambil memperdalam pemahaman soal Pendidikan 

Agama Islam. Pada dasarnya, generasi muda yang nantinya sukses pasti 

mengenal agamanya, mengenal bangsanya, juga mengenal dirinya. 

 Kegiatan ekstrakurikuler Rohis ini, dapat mengembangkan 

kepribadian, minat dan bakat peserta didik dalam aspek pengamatan dan 

                                                           
11 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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penguasaan, keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, ibadah, sejarah, seni, 

dan kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan kompetensi siswa di 

bidang pemahaman, sikap, dan pengalaman  PAI sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

 Kegiatan dalam kegiatan Rohis ini sangat bervariasi. Sesuai 

dengan bakat dan minat peserta didik. Misalkan, peserta didik memiliki 

bakat dan minat untuk menulis, peserta didik tinggal memilih yang 

sesuai dengan bakat dan minatnya. Di SMA Negeri 1 Sambit, ada 

kegiatan Rohis yang sesuai dengan bakat peserta didik yaitu dengan 

mengikuti kegiatan majalah diding. 

Jika peserta didik ada yang suka Qiro’atil Qur’an, di Rohis juga 

disediakan kegiatan membaca dan mengkaji Al-Qur’an. Dengan 

kegiatan ini, peserta didik dikenalkan dengan bacaan Al-Qur’an yang 

sesuai dengan cara yang benar dalam membaca Al-Qur’an.  

Dengan adanya Rohis bisa mengenal sama teman-teman yang 

cocok sama minat kita dalam mengembangkan kepribadian. Teman 

yang bukannya menjerumuskan kita, akan tetapi malah membangkitkan 

semangat. Teman yang ada di saat suka dan duka. Teman yang setiap 

kali teringat wajahnya, kita jadi ingat sama kata-kata mutiaranya, 

tegurannya dan kata-kata penyemangatnya. 

Ekstrakurikuler Rohis ini bisa dilakukan dengan tatp muka dan 

non tatap muka dalam mengembangkan potensi siswa. Seperti yang 
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diungkap oleh Bapak Sugeng selaku waka kurikulum SMA Negeri 1 

Sambit sebagai berikut: 

“Ekstrakurikuler Rohis ini kedudukannya sama dengan kegiatan 

ekstrakurikuler yang lainnya yaitu untuk mengembangkan 

potensi siswa dan bakat mereka, yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung.”12 

 

Gambar 4.3 Kegiatan wawancara dengan waka kurikulum SMA 

Negeri 1 Sambit 

 
 

Penyelengaraan ekstrakurikuler Rohis ini memiliki beberapa hal 

penting, antara lain organisasi, penyusunan program, sumber daya, 

pembiayaan dan evaluasi. Seperti ekstrakurikuler lainnya, 

ektrakurikuler Rohis merupakan ekstrakurikuler yang juga memiliki 

susunan kepengurusan. Susunan pengurus Rohis SMA Negeri 1 Sambit 

ini terdiri dari ketua ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara. Pemilihan 

tersebut dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan semua 

anggota Rohis. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Isra’ selaku pembina 

ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit, sebagai berikut: 

“Ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit memiliki  susunan 

kepengurusan  yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, 

                                                           
12 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 02/W/21-2/2019 
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bendahara, dan anggota yang dipilih secara musyawarah dengan 

melibatkan saya dan semua peserta Rohis.”13 

 

Selain kepengurusan ekstrakurikuler Rohis memiliki program 

kerja. Program kerja ini dirumuskan oleh semua anggota Rohis sesuai 

dengan materi yang dibutuhkan oleh semua anggota Rohis melalui 

musyawarah.  Kemudian program kerja yang sudah disepakati bersama 

pembina Rohis diajukan ke waka kesiswaan, waka kurikulum dan 

kepala sekolah. Seperti yang diungkapkan Bu Isra’ sebagai berikut: 

“Program-program kita rumusakan bersama semua anggota 

Rohis, apa saja yang kita butuhkan, dalam arti sesuai dengan 

permintaan peserta Rohis, kita merumuskan nya melalui 

musyawarah bersama. Kemudian jika sudah di sepakati, baru 

membuat laporan program kerja dan di ajukan kepada  waka 

kesiswaan, waka kurikulum dan kepala sekolah.”14 

 

Untuk meningkatkan keefektifan program ekstrakurikuler 

Rohis ini diperlukan jadwal pertemuan. Supaya pertemuan yang akan 

diadakan tidak memberatkan pesertanya. Karena apabila terjadi bentrok 

secara mendadak, banyak peserta yang tidak bisa hadir. Dengan adanya 

jadwal pertemuan ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit tersebut, 

anggota bisa mengatur waktu jadwal untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis. Jadwal tersebut disusun berdasarkan kesepakatan 

anggotanya. Pada saat ini ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit 

diadakan satu kali dalam seminggu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh 

                                                           
13 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
14 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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Ibu Isra’, pembina ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit sebagai 

berikut: 

 “Untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Rohis SMA 

Negeri 1 Sambit dilaksanakan seminggu sekali tepatnya hari 

kamis, pukul 15.30-16.30.”15 

 

Jumlah peserta ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit 

memiliki prosentase yang sedikit dibandingkan jumlah peserta 

ekstrakurikuler yang lain, dalam arti memiliki banyak peminat. Dari 

jumlah siswa 400-an hanya 30 anak yang menjadi peserta 

ekstrakurikuler Rohis. Di karenakan dengan alasan di SMA Negeri 1 

Sambit ini selain ekstrakurikuler Rohis banyak sekali ekstra lain yang 

diminati oleh para siswa. Ekstrakurikuler yang menjadi unggulan di 

sana diantaranya PMR, OSIS, jurnalistik dan pramuka. Selian itu juga 

faktor dari kurangnya motivasi dari orang tua. 

 Untuk keperluan rekrutmen semua siswa kelas 10 diberi 

formulir pendaftaran, kemudian siswa yang ingin mengikuti kegiatan 

Rohis mengisi formulir tersebut, kemudian sesudah itu tahap 

selanjutnya adalah dibentuknya kepanitiaan penerimaan anggota baru. 

Semua anggota panitia penerimaan anggota baru Rohis berasal dari 

kelas XI. Anggota baru yang direkrut berasal dari kelas X. Dalam  tim 

kepanitiaan, ada tim yang ditugaskan untuk mengamati dan 

mengobservasi calon anggota baru. Hal ini untuk memastikan komitmen 

                                                           
15 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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calon masuk Rohis. Jumlah tim dalam observasi berjumlah 6 orang. 

Seperti yang diungkapkan oleh bu Isra’ sebagai berikut: 

“Peserta ekstrakurikuler di sini cukup dibilang sedikit, yaitu 

berjumlah 30 siswa dari 400-an siswa. Cuma dalam e.. 

prakteknya ya kadang-kadang ada 20 anak, 18 anak, dengan 

alasan selain banyak ekstrakurikuler yang lainnya,  misalnya 

PMR, OSIS, Pramuka dan jurnalistik yang paling diminati. 

Selain itu juga di karenakan kurangnya motivasi dari 

keluarganya karena 80% siswa di sini orang tuanya menjadi 

TKW di luar negeri.”16 

 

 ”Anak yang diperbolehkan ikut Rohis hanya kelas 10 dan 11, 

karena yang kelas 12 diminta fokus dengan ujian nasional. Cara 

merekrut anggota yang ikut dengan yang tidak ikut dengan 

diberi formulir pendaftran Rohis terlebih dahulu, kemudian 

siswa mengisi formulir tersebut jika mau masuk ekstrakurikuler 

Rohis, kemudian dibentuknya kepanitiaan penerimaan anggota 

baru. Semua anggota penerimaan berasal dari kelas XI, 

sedangkan yang direkrut kelas X. Di tim panitia, ada tim yang 

ditugaskan untuk mengamati calon pengurus baru. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan komitmen calon masuk Rohis. 

Jumlah tim observasi sebanyak 6 orang.”17 

 

“Kurangnya kesadaran anak, kurangnya motivasi dari 

keluarganya, anak yang ikut Rohis juga mengikuti 

ekstrakurikuler yang lain jadi kadang berhalangan hadir.”18 

 

Ekstrakurikuler Rohis merupakan wadah yang bertujuan 

memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam. Maka dalam 

pertemuannya juga akan membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu 

ekstrakurikuler Rohis juga mempunyai program-program pada setiap 

pertemuannya. Disini tidak hanya sekedar berkumpul dan berbincang-

                                                           
16 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
17 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
18 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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bincang mengenai hal-hal yang kurang bermanfaat. Program-program 

tersebut diantaranya: diantaranya sebagai berikut:19 

Tabel 4.6 

Kegiatan - kegiatan Rohis di SMA Negeri 1 Sambit 

No Kegiatan-kegitan Rohis di SMA Negeri 1 Sambit 

1. Kegiatan  bedah buku  

2. Kegiatan belajar Fikih 

3. Kegiatan  belajar akidah Akhlak 

4. Kegiatan belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

5. Kegiatan bersih masjid 

6. Kegiatan bakti social 

7. Kegiatan tilawah Al-Qur’an 

8. Kegiatan majalah diding 

9. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Umi Syamsiyah selaku ketua 

Rohis sebagai berikut: 

“Program-program ekstrakuler Rohis diantaranya bedah buku, 

belajar Fikih, belajar Akidah Akhlak, belajar SKI, bersih masjid, 

baksos, tilawah Al-Qur’an, mading, PHBI.”20 

 

 

Gambar 4.4 Kegiatan wawancara dengan ketua Rohis SMA 

Negeri 1 Sambit 

                                                           
19 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 02/O/21-II/2019 
20 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 07/W/28-2/2019 
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Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Elly, selaku 

sekretaris ekstrakurikuler Rohis sebagai berikut: 

“Program-program ekstrakuler Rohis diantaranya bedah buku, 

belajar Fikih, belajar Akidah Akhlak, belajar SKI, bersih masjid, 

tilawah Al-Qur’an, membuat mading.”21 

 

Selain dengan tatap muka program-program ekstrakurikuler 

Rohis juga melalui media sosial berbentuk Whatsapp. Sharing materi-

materi keagamaan, membangunkan sholat tahajud, melihat film, meng-

upload youtobe dalam grup Whatsapp adalah salah satu yang dilakukan 

oleh semua anggota Rohis. Karena mengingat waktu yang digunakan 

peserta Rohis sangat terbatas, karena ada perubahan kurikulum yang 

terjadi pada tahun 2017. Seperti yang diungkapkan Ibu Isra’ sebagai 

berikut: 

“Kita biasanya ada lihat film, kemudian kita bisa gunakan HP 

kita untuk kegiatan kontinuitas, misalkan membuat alarm pada 

HP untuk membangunkan sholat tahajud seperti itu. Terus 

misalkan lagi menggundang mereka dengan membuat grup 

Whaatsapp. Sharing juga kita lakukan, misalkan jika ada tugas, 

kita bahas juga di dunia maya biasanya gitu. Kalau lihat 

youtube, misalkan melihat Abdul Somad memberikan ceramah 

seperti ini, itu nanti dianalisis oleh masing-masing anak sesuai 

tema yang disampaikan oleh pendakwah.”22  

                                                           
21 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 05/W/26-2/2019 
22 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 05/W/26-2/2019 
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“Misalkan saya share video yang penceramahnya Ustad Somad, 

kemudian saya suruh anak-anak menonton, mengamati dan 

menganalisis apa tema dari ceramah yang ustad Somad 

sampaikan. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan supaya anak-

anak bisa mengaitkan Pendidikan Agama Islam dengan kejadian 

atau peristiwa yang setiap hari diamati dan dilakukan semua 

peserta Rohis.”23 

 

Dalam setiap menjalankan program-program kegiatan tidak 

lepas dengan biaya yang diperlukannya. Biaya dalam mendukung setiap 

kegiatan-kegiatan apapun begitupun dengan kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis. Jumlah biaya yang digunakan dalam ekstrakurikuler Rohis 

tersebut sesuai dengan jenis kegiatannya masing-masing. Biaya setiap 

kegiatan-kegiatan diperoleh dari infaq semua anggota Rohis, dan dari 

anggaran OSIS dengan cara mengajukkan proposal kepada kepala 

sekolah. Sesuai dengan yang diungkapkan Umi Syamsiyah selaku ketua 

Rohis sebagai berikut: 

“Dana ekstra Rohis di dapat dari uang kegiatan OSIS, sehingga 

jika akan menggadakan kegiatan harus mengajukan proposal 

pengajuan dana kegiatan dan juga dari infaq.”24 

 

2. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 1 Sambit 

 

Mutu kegiatan ekstrakurikuler dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang satu berpengaruh dengan faktor yang lainnya. Tetapi faktor 

yang paling penting adalah pembina (Murobbi), karena hitam putihnya 

proses belajar di sebuah ekstrakurikuler di dalam organisasi banyak 

dipengaruhi oleh mutu pembina. 

                                                           
23 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
24 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 07/W/28-2/2019 
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Banyak ragam kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pembina 

untuk meningkatkan hasil dari kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan 

belajar Fiqih, belajar Akidah Akhlaq, belajar SKI dan lain sebagainya. 

Dari kegiatan-kegiatan tersebut sangat berkontribusi terhadap hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam. Melalui forum atau wadah kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis ini, peserta didik dapat membicarakan dan 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam serta menambah wawasan mereka. Proses 

tersebut terjadi melalui aktivitas saling membelajarkan yaitu saling 

tukar pengalaman dan pikiran.  

Macam-macam kegiatan yang dilakukan ekstrakurikuler Rohis 

di SMA Negeri 1 Sambit adalah sebagai berikut: 

a. Belajar Aqidah Akhlak  

Kegiatan belajar Aqidah Akhlak ini adalah bagian dari 

kegiatan Rohis yang dapat memperdalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada bab Aqidah Akhlak. Kegiatan belajar Aqidah 

Akhlak ini dilaksanakan empat pertemuan dalam satu bulan oleh 

semua anggota Rohis SMA Negeri 1 Sambit. Cakupan yang di bahas 

dalam kegiatan belajar akidah akhlak materi tentang Uluhiyah dan 

Rububiyah. Materi tersebut yang masing-masing bab akan di bahas 

dalam 2 pertemuan.  Narasumber pada kegiatan ini adalah pembina 

ekstrakurikuler Rohis itu sendiri dan juga dari peserta Rohis yang 

nanti akan di pandu oleh pembina Rohis. Metode yang di gunakan 
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dalam kegiatan ini adalah metode yang digunakan selalu berubah 

sesuai dengan materinya. Seperti yang dikatakan bu Isra’ selaku 

pembina Rohis sebagai berikut: 

“Kegiatan belajar Aqidah Akhlak ini dilaksankan satu bulan 

atau 4 pertemuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua 

anggota Rohis, materi yang di bahas tentang Uluhiyah dan 

Rububiyah yang masing masing sub bab dilaksanakan 2 

pertemuan. Semua peserta Rohis dikasih lembar materi yang 

sudah di print kemudian dibagikan sejumlah peserta Rohis 

yang mengikuti kegiatan Rohis tersebut. Dana yang 

digunakan dalam kegiatan ini berasal dari iuran semua 

anggota Rohis, yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini 

saya sendiri, kadang juga dari peserta Rohis, jadi metode 

setiap pertemuan selalu berubah-ubah.”25 

 

Dengan adanya kegiatan belajar Aqidah Akhlak ini, akan 

semakin memantapkan dan menguatkan materi pelajaran Aqidah 

Akhlak yang memiliki banyak sub materi dengan keterbatasan waktu 

pada jam pelajaran di dalam kelas.  

“Tujuan kegiatan ini adalah memperdalam pelajaran Aqidah 

Akhlak, karena materinya yang banyak dan waktu pada jam 

pelajaran di kelas sangat terbatas.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kegiatan belajar materi Aqidah Akhlak 

 

                                                           
25 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
26 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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b. Membaca dan mengkaji Al-Qur’an,  

Kegiatan membaca dan mengkaji Al-Qur’an adalah kegiatan 

wajib sebelum kegiatan Rohis dimulai. Prosedur kegiatan ini 

masing-masing anggota Rohis membaca ayat-ayat Al-Qur’an 

sebanyak satu ayat secara bergantian. Ketika satu anggota sedang 

membaca ayat Al-Qur’an, maka anggota yang lain menyimak dan 

membenarkan bacaan peserta lain yang salah. Pembina Rohis akan 

memberi pertanyaan kepada semua anggota Rohis tentang makna 

sebuah ayat Al-Qur’an tersebut. Kemudian peserta Rohis menjawab 

dari pertanyaan tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

membenarkan dan melancarkan bacaan Al-Qur’an yaitu makhraj 

dan tajwidnya, sehingga peserta Rohis dapat membaca ayat-ayat Al-

Qur’an dengan baik dan benar. Selain itu juga peserta Rohis sedikit 

demi sedikit mengetahui sebagian arti dari ayat Al-Qur’an tersebut. 

Hal ini seperti yang di katakan Bu Isra’ selaku pembina Rohis 

sebagai berikut: 

“Kegiatan membaca dan mengkaji Al-Qur’an ini 

dilaksanakan setiap awal kegiatan Rohis, dengan membaca 

ayat- ayat Al-Qur’an satu anak satu ayat secara bergantian, 
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setelah itu kemudian saya memberi pertanyaan terkait ayat 

arti dari ayat Al-Qur’an tersebut. Kegiatan ini di ikuti oleh 

semua peserta Rohis. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

memperlancar bacaan Al-Qur’an supaya makhraj dan 

tajwidnya benar, sehingga bacaan nya baik dan benar. Selain 

itu juga peserta Rohis sedikit demi sedikit mengetahui 

sebagian arti dari ayat Al-Qur’an tersebut.”27 

 

Gambar 4.6 Kegiatan membaca Al-Qur’an 

 

 
 

c.  Belajar Fiqih,  

Kegiatan belajar Fiqih ini sama dengan kegiatan belajar 

Aqidah Akhlak dilaksanakan empat pertemuan dalam satu bulan. 

Belajar Fiqih di sini membahas tentang materi tentang thoharoh dan 

sholat, serta hukum dan rukun Islam. Tujuan kegiatan ini adalah 

untuk membenarkan tata cara beribadah peserta Rohis supaya tidak 

ragu-ragu lagi dalam melaksanakan ibadahnya serta bertujuan untuk 

memperdalam ilmu Pendidikan Agama Islam. Seperti yang di 

ungkapkan Bu Isra’ selaku pembina Rohis sebagai berikut: 

“Kegiatan ini juga sama dengan kegiatan belajar Aqidah 

Akhlak, namun yang membedakan cuma materi yang 

dibahasnya saja, kalau Fiqih kita membahas tentang thoharoh 

dan sholat, serta hukum dan rukun Islam. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memperdalam dan memperluas materi Fiqih 

yang mungkin belum detail dalam pembahasan pada jam 

                                                           
27 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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pelajaran di kelas, karena sub babnya yang banyak dan harus 

di bahas secara rinci. Selain itu supaya dalam beribadah tata 

cara yang dilakukan oleh peserta Rohis semakin benar dan 

yakin.”28 

 

 

d. Belajar SKI 

Kegiatan  belajar Sejarah Kebudayaan Islam dilaksanakan 

dengan empat pertemuan. Materi yang di bahas pada kegiatan belajar 

SKI ini tentang Tarikh dan Sejarah Islam. Kegiatan belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam ini bertujuan untuk memperdalam pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam dalam Pendidikan Agama Islam selain 

itu juga untuk mengetahui perjuangan para pejuang Islam terdahulu. 

Seperi yang dikatakan Bu Isra’ sebagai berikut: 

“Kegiatan ini juga sama dengan kegiatan belajar akidah 

akhlak dan Fiqih, namun yang membedakan cuma materi 

yang dibahasnya saja, kalau SKI membahas tentang Tarikh 

dan Sejarah Islam. Kegiatan ini juga  bertujuan untuk 

memperdalam pelajaran SKI.”29 

 

e. Membuat Majalah dinding. 

Mading yang diadakan oleh ekstrakurikuler Rohis ini 

dilaksanakan sebulan sekali untuk penggantian isi mading. Kegiatan 

mading ini dilaksanakan sampai tiga pertemuan karena mulai dari 

tahap persiapan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan pembuatan 

mading seperti: gabus/triplek (alas diding), lem gabus/kertas 

(menyesuaikan material), gunting/kater, kertas karton/manila/lipat, 

                                                           
28 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
29 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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hiasan seperti biji-bijian, kertas crep, rumbai dan lain-lain (sesuai 

selera). 

Tahap pelaksanaan yaitu persiapakan alas diding berukuran 

100 cm x 50 cm (sesuai selera), lapisi alas dengan kertas 

manila/karton, jika gabus sudah memiliki warna tidak perlu dilapisi, 

pasang judul madingnya dengan huruf gabus ataupun kertas 

berwarna yang dipotong membentuk rangkaian kata, mulai 

tempelkan isi mading, berupa gambar, foto, potongan majalah, 

koran, puisi, berita dan lain-lain menggunakan lem.  

Konten harus menarik jika ingin orang berlama-lama di 

depan mading anda. Jika sudah ditempeli saatnya dihiasi dengan biji-

bijian mengelilingi mading ataupun ditata di tempat-tempat tertentu 

memakai lem dan gunting (bahan-bahan sesuai dengan selera anda). 

Namun usahakan bentuk atau material dekorasinya berhubungan 

dengan tema yang diangkat. Selanjutnya kalau mau madingnya awet, 

maka lapisi mading dengan plastic bening. Dengan begini, mading 

bias awet dan tidak terjangkau oleh tangan-tangan nakal yang suka 

merusak dekorasi mading ataupun mencoret-coret konten mading 

Tahap pemajangan siapkan paku dan palu untuk 

memajangnya. Kemudian pajang mading ditempat yang strategis 

dan dapat di lihat banyak orang.  

 dan memajangnya, karena tidak memungkinkan jika 

kegiatan mading ini cukup dilaksanakan hanya dengan satu 
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pertemuan. Kegiatan majalah dinding ini diikuti oleh seluruh 

anggota ekstrakurikuler Rohis. Pelaksanaan kegiatan majalah 

dinding ini dikerjakan oleh semua anggota Rohis tanpa dibentuk 

kelompok-kelompok kecil, dikarenakan dalam pembuatan majalah 

dinding ini dibutuhkan banyak orang. 

Seperti yang di ungkapakan Ibu Isra’ sebagai berikut: 

“Kegiatan Mading ini dilaksanakan 2-3 pertemuan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemajangan. Kegiatan di 

ikuti oleh semua peserta Rohis. Kemudian semua peserta 

Rohis bekerja sama dalam pembuatan mading ini. Dana yang 

diperoleh adalah dari iuran semua peserta Rohis maupun 

dana dari sekolah yang menjadi anggaran dana OSIS.”30 

 

Majalah diding ini berfungsi sebagai wahana informasi 

keislaman dan pusat informasi kegiatan-kegiatan keislaman baik 

internal maupun eksternal. Sedangkan tujuan dari kegiatan mading 

ini adalah wadah kreativitas peserta Rohis dalam menyalurkan bakat 

dalam hal menulis yang berhubungan dengan Pendidikan Agama 

Islam, sehingga memunculkan minat peserta didik untuk mengkaji 

Agama Islam lebih dalam dan luas lagi. Seperti yang di ungkapakan 

Ibu Isra’ sebagai berikut: 

“Kegiatan ini bertujuan sebagai media komunikasi, sebagai 

wadah kreativitas siswa dalam menyalurkan bakat dan 

minatnya, menanamkan kebiasaan membaca, melatih 

kecerdasan berfikir, mendorong latihan menulis.”31 

 

Gambar 4.7 Kegiatan membuat majalah dinding 

 

                                                           
30 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
31 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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f. Kegiatan Bedah Buku 

Kegiatan bedah buku ini dilaksanakan setiap bulan maret 

minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 3. Kegiatan ini di laksanakan 

tiga peretemuan karena meningat waktu yang digunakan setiap 

pertemuan terbatas yaitu mulai pukul 15.30 WIB samapi dengan 

pukul 16.30 WIB, sehingga tidak mencukupi kalau hanya dengan 

satu pertemuan.  

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Rohis. Biasanya 

dana yang digunakan dalam kegiatan ini di peroleh dari pihak 

anggaran sekolah yang termasuk dalam anggaran dana OSIS dengan 

mengajukan proposal. Kegiatan ini diadakan supaya peserta Rohis 

dapat membuka wawasan dan merubah pola pikir guna 

mendatangkan ide-ide baru, meningkatnya motivasi dalam belajar 

Pendidikan Agama Islam, serta peserta. Kegiatan ini supaya 

mencapai target yang diinginkan yaitu untuk memperluas 

pengetahuan dan mempertajam pemikiran dalam Pendidikan Agama 

Islam. Seperti yang dikatakan oleh Bu Isra’ sebagai berikut: 
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“Bedah buku dilaksanakan sebulan sekali yang di ikuti oleh 

semua anggota Rohis. Dana berasal dari iuran dan dana dari 

sekolah juga. Kegiatan ini bertujuan mempertajam 

pemikiran, memperluas wawasan serta meluruskan 

pemahaman para peserta Rohis.”32 

 

g. Bakti sosial  

Bakti sosial adalah kegiatan ekstrakurikuler Rohis yang 

dilaksankan pada bulan puasa. Kegiatan ini di ikuti oleh semua 

anggota Rohis tanpa terkecuali. Kegiatan bakti sosial yang 

dilakukan pada bulan puasa biasanya di isi dengan lomba-lomba, 

buka bersama dan juga bagi-bagi takjil di jalan. Anggaran dana 

kegiatan ini sama seperti kegiatan yang lain yaitu dari pihak sekolah 

dengan mengajukan proposal. 

Kegiatan ini bertujuan mempererat tali persaudaraan antar 

umat Islam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjalin 

Ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan rasa kepedulian. Peserta 

didik diajak untuk mengamalkan ajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam kehidupan nyata, agar peserta didik lebih memahami 

pelajaran Agama Islam dalam pengamalannya. Seperti yang 

dikatakan Bu Isra’ sebagai berikut: 

“Bakti sosial dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada saat 

bulan Ramadhan kita mengadakan lomba-lomba dan buka 

bersama, serta membagikan takjil di jalan. Kegiatan ini di 

ikuti oleh semua anggota Rohis, dan bapak kepala sekolah 

sebagai peanggungjawabnya. Kegiatan ini bertujuan 

mempererat tali persaudaraan antar umat Islam, 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjalin Ukhuwah 

Islamiyah, melaksanakan kewajiban kepada saudara-saudara 

                                                           
32 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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yang membutuhkan, meningkatkan rasa kepedulian kepada 

orang lain.”33 

 

Gambar 4.8 Kegiatan bakti sosial 

 

 
 

h. Bersih masjid. 

Kegiatan bersih-bersih masjid ini dilakukan  oleh seluruh 

anggota Rohis. Kegiatan bersih masjid ini dilakukan setiap satu 

minggu sekali tepatnya hari Selasa. Kegiatan ini diikuti oleh semua 

anggota Rohis, tidak dibentuk kelompok dengan alasan supaya 

pekerjaannya cepat selesai dan sesama anggota Rohis dapat berbaur 

tanpa harus memandang dan memilih-milih teman. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menjaga kebersihan. Karena dalam Pendidika  

Agama Islam mengajarkan kita supaya menjaga kebersihan. 

Sehingga peserta didik tidak hanya tahu akan dalilnya saja, akan 

tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Seperti yang 

dikatakan oleh Bu Isra’ sebagai berikut: 

“Kegiatan bersih masjid ini dilaksanakan setiap hari Selasa,  

di ikuti oleh semua peserta Rohis. Mereka membersihkan 

masjid dengan cara bersama-sama tanpa di jadwal 

berkelompok-kelompok. Hal ini bertujuan supaya tidak 

                                                           
33 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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hanya memihak dengan teman yang satu kelompoknya saja 

akan tetapi bisa berbaur dengan semua anggota Rohis dalam 

mempererat tali persaudaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid sebagai tempat 

kegiatan Rohis berlangsung, melatih tanggung jawab anak 

dan saling berkerjasama.”34 

 

i. Peringatan PHBI 

Kegiatan PHBI dilaksanakan dalam memperigati hari besar 

Islam yang sesuai dengan kalender yang berlaku, misalnya Isra’ 

Mi’raj, Maulid Nabi SAW, Idul Adha). Kegiatan PHBI ini tidak 

hanya untuk semua peserta Rohis akan tetapi  melibatkan semua 

warga sekolah. Kegiatan PHBI ini bertujuan untuk memperingati 

hari besar Islam.  Seperti yang dikatakan Bu Isra’ sebagai berikut: 

“Kegiatan ini di laksanakan sesuai dengan tanggal yang 

sudah ada dalam kalender. Kegiatan ini di ikuti oleh semua 

warga sekolah. Kegiatan PHBI ini bertujuan untuk 

memperingati hari besar Islam, meningkatkan silaturahmi, 

memperkuat pemahaman tentang Islam dan meningkatkan 

rasa peduli terhadap sesama. Metode yang digunakan dalam 

kegiatan ini biasanya ceramah.”35 

 

Selain dengan kegiatan tatap muka program Rohis di SMA 

Negeri 1 Sambit ini dilakukan  non tatap muka yaitu menggunakan 

medsos dalam melaksanakannya. Kegiatan menggunakan medsos 

kegiatan Rohis  ini melalui Whatsapp dan menonton film. Dengan 

aplikasi Whatsapp ini digunakan oleh peserta Rohis untuk sharing 

dan meng-share video ceramah yang bertemakan Islam. Kemudian 

                                                           
34 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
35 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
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peserta Rohis disuruh menganalisis dari video tersebut. Selain itu 

juga digunakan untuk membangunkan tahajud. Seperti yang 

diungkapkan Bu Isra’ selaku Pembina Rohis sebagai berikut: 

“Kita biasanya ada lihat film, kemudian kita bisa gunakan 

HP kita untuk kegiatan kontinuitas, misalkan 

membangunkan sholat tahajud seperti itu. Terus misalkan 

lagi menggundang mereka dengan membuat grup aplikasi 

Whatsapp. Sharing juga kita lakukan, misalkan jika ada 

tugas, kita bahas juga di dunia maya biasanya gitu. Kalau 

lihat youtube, misalkan melihat Abdul Somad memberikan 

ceramah seperti ini, itu nanti dianalisis oleh masing-masing 

anak sesuai tema yang disampaikan oleh pendakwah.”36 

 

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan 

anggota Rohis SMA Negeri 1 Sambit, yaitu Dinnar sebagai berikut: 

“Iya, menggunakan WA, kadang untuk sharing juga untuk 

menge-share video dakwah.”37 

 

 

 

 

 

3. Peran ekstrakurikuler Rohis dalam meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sambit. 

Pendidikan Agama Islam yang terencana, tersistem, dan terukur 

di sekolah. Siswa tidak hanya diharapkan cerdas secara kognitif dalam 

Pendidikan Agama Islam tetapi harus memiliki sikap baik dan terampil 

yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk hasil belajar 

PAI di sekolah. Program ekstrakurikuler Rohis merupakan pendukung 

untuk mewujudkan tujuan dari Pendidikan Agama Islam tersebut.  

                                                           
36 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 04/W/26-2/2019 
37 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 06/W/28-2/2019 
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Ekstra Rohis ini merupakan bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

yang berperan untuk mewadahi siswa dalam memperkuat dan 

menunjang materi Pendidikan Agama Islam sehingga tercapai hasil 

belajar tingkat tinggi ranah afektif, kognitif dan psikomotoriknya. 

Sehingga diperlukan kesadaran pada pihak sekolah untuk lebih 

memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler Rohis, sehingga memotivasi 

sekolah untuk mengembangkan potensi di bidang keagamaan. 

Ekstrakurikuler Rohis ini sangat berkontribuasi kepada sekolah 

maupun kepada Pendidikan Agama Islam. Kontribusi ekstrakurikuler 

Rohis ke sekolah juga sebagai wahana untuk menanamkan akhlak yang 

baik, bagi siswa untuk memiliki perangai yang mulia sesuai dengan 

nilai-nilai dalam pengembangan 18 pendidikan budaya dan karakter 

bangsa yang ditetapkan oleh Diknas pada Tahun 2011 yaitu religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli social, dan tanggung jawab, hal ini sangat penting 

untuk meningkatkan karakter siswa serta memperoleh pembinaan 

keagamaan Islam secara lebih mendalam. 

Dalam hal ini, pengurus Rohis di SMA Negeri 1 Sambit adalah 

pionir perubahan yang diteladani oleh anggota maupun siswa pada 

umumnya. Dengan kata lain, aktivis Rohis merupakan “uswah hasanah” 

secara arti sederhana, dalam hal menyeimbangkan antara penguasaan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman nilai-nilai ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. Aktivis Rohis di SMA Negeri 1 

Sambit harus memiliki integrasi pribadi dalam bentuk kekokohan 

akhlak, seyogyanya juga memiliki prestasi akademik yang baik 

sehingga profil manusia muslim yang utuh (kaffah) dapat tercermin dari 

pribadi-pribadi pengurus/anggota Rohis, sehingga berkontribusi ke 

dalam Pendidikan Agama Islam meningkatkan pengetahuan. Serta 

peserta Rohis senantiasa menanamkan, membudayakan, mengakrabkan 

serta mengaktualisasikan (mengamalkan) nilai-nilai ajaran agama Islam 

misalnya, untuk dengan mengikuti jamaah sholat duhur di sekolah, 

menerapkan 3S (Senyum, sapa, salam), sholat Dhuha di sekolah. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa. Seperti 

yang diungkapkan Bapak Agus Prasmono, selaku kepala sekolah 

sebagai berikut: 

“Memperoleh pembinaan keagamaan Islam secara lebih 

mendalam, dalam rangka menumbuh-kembangkan bakat, 

kemampuan, serta memperluas pengetahuan tentang ajaran-

ajaran agama Islam dengan senantiasa menanamkan, 

membudayakan, mengakrabkan serta mengamalkan nilai-nilai 

ajaran agama Islam untuk meningkatan keimanan dan 

ketakwaan siswa.”38 

 

Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Uswatun Baroroh 

selaku guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 

“Kontribusi ke sekolah meningkatkan karakter siswa, 

meningkatkan perilaku keagamaan siswa, pengembangan 

kegiatan pembinaan keberagaman siswa. Kalau kontribusi ke 

Pendidikan Agama Islam meningkatkan wawasan pengetahuan 

                                                           
38 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 01/W/21-2/2019 
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tentang agama Islam, meningkatkan motivasi siswa agar 

semangat belajar agama Islam lebih dalam dan luas lagi.”39 

  

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi 

ekstrakurikuler Rohis ke sekolah ialah sebagai pembinaan manusia 

seutuhnya yang positif dan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam memadukan, mengintegrasikan, menerapakan sikap, 

pengetahuan dan keterampilannya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam ke dalam situasi kehidupan nyata, baik lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat.  

Adanya kontribusi ekstrakurikuler Rohis ini, sehingga perlu 

adanya target-target yang hendak dicapai oleh ekstrakurikuler Rohis. 

Target yang hendak dicapai ekstrakurikuler Rohis ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Sugeng Subagyo, selaku waka kurikulum 

sebagai berikut: 

“Apa target dilaksanakannya Rohis ini dapat membantu yang: 

pertama, dapat meghidupkan masjid itu, karena Rohis menjadi 

pelopor untuk menjaga kebersihannya, kegiatannya, jadwal-

jadwalnya. Kedua, mendukung pelajaran Agama Islam. Ketiga, 

menguatkan pondasi iman anak-anak itu. Ke empat, menajalin 

Ukhuwah Islamiyah dengan anak-anak yang ikut Rohis di 

sekolah yang lain, supaya terjalin hubungan silaturahmi 

mislanya dengan ikut lomba, latihan gabungan.”40 

 

   Melalui  hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa 

target-target atas penyelenggaran Rohis tersebut antara lain untuk 

menghidupkan masjid yang berada di SMA Negeri 1 Sambit, 

                                                           
39 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 03/W/21-2/2019 
40 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 02/W/21-2/2019 
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mendukung mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan memperkuat 

pondasi keimanan dan ketaqwaan peserta Rohis, serta menjalin 

Ukhuwah Islamiyah dengan peserta Rohis yang lainnya. 

Dengan adanya target tersebut yang dilakukan manusia tentunya 

mempunyai sebuah tujuan. Begitupun juga ekstrakurikuler Rohis ini, 

memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ekstrakurikuler Rohis 

tersebut, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Uswatun, selaku guru 

pendidikan agama Islam, sebagai berikut: 

“Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, bisa 

memimpin di masyarakat, meningkatkan pemahaman 

Pendidikan Agama Islam,  dan meningkatkan hasil PAI juga.”41 

 

 Kemudian diperkuat oleh pernyataan Bapak Sugeng selaku 

waka sekolah sebagai berikut:  

“Ketercapaian Rohis secara umum yaitu untuk membantu siswa 

mewujudkan sebagai manusia seutuhnya agar mencapai 

kebahagiaan dunia akhirat. Kalau menurut saya Rohis disini, 

dari segi anak-anaknya sudah terlihat memiliki akhlak yang 

baik, dan memiliki kompetensi yang baik pula dalam 

Pendidikan Agama Islam dan yang lainnya.”42 

   

 Melalui hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan 

dari pelaksanaan Rohis di SMA Negeri 1 sambit tersebut meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan siswa, bisa memimpin di masyarakat, 

meningkatkan pemahaman Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu 

Rohis sebagai wadah bagi siswa beragama Islam untuk memperoleh 

pembinaan keagamaan Islam secara lebih mendalam, dalam rangka 

                                                           
41 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 03/W/21-2/2019 
42 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 02/W/21-2/2019 
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memperluas pengetahuan tentang ajaran agama Islam dengan senantiasa 

menanamkan, membudayakan, mengakrabkan, serta mengaktualisasi 

(mengamalkan) nilai-nilai ajaran agama Islam untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan. 

Secara langsung, Rohis mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran PAI di kelas untuk membentuk karakter peserta didik 

yang akhlaqul karimah. Rohis melalui kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang diinisiasi dan dilaksanakan dapat memungkinkan terjadinya 

pergaulan peserta didik yang bernilai positif, memberikan suri tauladan 

dari para pengurus Rohis dan mentor-mentor kepada anggota Rohis dan 

peserta didik lainnya, dan melakukan internalisasi dan transformasi 

nilai-nilai ajaran agama Islam.  

Kegiatan-kegiatan keagamaan Islam yang diinisiasi dan 

dilaksanakan Rohis untuk mempererat tali silaturahmi sesama siswa dan 

untuk memperdalam ajaran-ajaran Pendidikan Agama Islam, sehingga 

pembelajaran PAI akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu 

Rohis juga sebagai wadah untuk membina spiritual peserta didik agar 

tidak mudah goyah dan terjerumus pada hal-hal yang negatif, dengan 

harapan menjadi manusia yang beriman bertaqwa bahagia dunia dan 

akhirat.  

Maka dari itu sekolah harus mengoptimalkan warga sekolah, 

karena ekstraktrakurikuler Rohis memegang peranan dalam hal 
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keagamaan Islam tentunya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Uswatun 

selaku guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 

“Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya Pendidikan 

Agama Islam, meningkatkan perilaku yang baik, meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam.”43 

 

Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Agus Prasmono 

selaku kepala sekolah, sebagai berikut: 

“Ya, saya harapakan anak yang ikut rohis itu, tentunya 

kemampuan Pendidikan Agama Islamnya juga akan meningkat 

dengan keikutsertaan dalam kegiatan Rohis. Ironis ya kalau 

anak Rohis hasil belajar agamanya tidak meningkat, sementara 

itu kan ada nilai tambah.”44 

 

Dengan adanya peran dari ekstrakurikuler Rohis yang sangat 

penting dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam. 

Diharapakan pula kepada sekolah untuk lebih mengoptimalkan dan 

mendukung sepenuhnya untuk terus menumbuh-kembangkan 

ekstrakurikuler Rohis ini dalam membantu mengatasi kekurangan jam 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan adanya ekstrakurikuler ini 

mampu mengatasi permasalahan tersebut. 

                                                           
43 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 03/W/21-2/2019 
44 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, nomor. 01/W/21-2/2019 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit 

Pendidikan merupakan Hak Asasi setiap warga negara Indonesia, 

karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan 

sesuai dengan minat, dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status 

sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Maka dari itu kita 

perlu memadukan kegiatan intra dan ekstra. Sekolah harus dapat berfungsi 

sebagai wadah yang tidak hanya mencerdaskan intelegensi (intelligence 

quotient/IQ) mereka, akan tetapi juga dapat membentuk kecerdasan 

emosional (emotional quotient/EQ) dan kecerdasan spiritual mereka 

(spiritual quotient/SQ). 

Hal itu selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003, bab II, pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di antaranya 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa dan berilmu. Maka Sistem Pendidikan Nasional 

harus didukung oleh kualitas pendidikan yang terencana, tersistem, dan 

terukur di sekolah. Siswa tidak hanya diharapkan cerdas secara kognitif 

tetapi harus memiliki sikap baik dan terampil dalam hal kehidupan sebagai 

hasil belajar di sekolah. 

Program ekstrakurikuler Rohis merupakan salah satu pendukung 

utama mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional tersebut. Rohis 

sebagai program ekstrakurikuler di sekolah untuk menguatkan materi 
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intrakurikuler PAI yang mana jam pelajaran di kelas sangat terbatas. 

Ekstra Rohis ini bukan sebagai ekstra lain yang memiliki tujuan yang 

terlepas dari materi intrakurikuler misalnya Pramuka, PMR dan lain 

sebagainya. Tetapi, adanya ekstra Rohis ini sebagai peningkatan 

pemahaman terhadap agama Islam, pemantapan, pengayaan, perbaikan 

nilai-nilai, dan penguatan materi PAI yang ada di sekolah.  

Setelah adanya Rohis para guru PAI tidak risau lagi akan jumlah 

jam pelajaran Agama Islam yang hanya 2 jam dalam seminggu. Karena 

ada ekstrakurikuler Rohis yang menjawab permasalahan ini. Tinggal 

bagaiamana kebijakan pembina Rohis dalam mengelola kegiatan-

kegiatannya agar sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran Agama Islam 

tersebut. 

Organisasi Rohani Islam (Rohis) merupakan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler yang berfungsi sebagai wadah bagi siswa dalam 

pembentukan nilai karakter bagi siswa khusus beragama Islam untuk 

terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Organisasi Islam sangat tepat 

untuk mewadahi siswa khusus yang beragama Islam dalam peningkatan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa. 

SMA Negeri 1 Sambit juga memiliki ekstrakurikuler Rohis yang 

dibentuk dengan latar belakang karena kurangnya jam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah. Sehingga dengan adanya 

ekstrakurikuler Rohis ini diharapkan sebagai solusi bagi siswa untuk 

menambah wawasan dan pengalaman Islam serta memperdalam 
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Pendidikan Agama Islam siswa. Selain itu ekstrakurikuler Rohis ini 

berawal dari sekelompok anak yang ingin belajar mengaji Al-Qur’an dan 

memperdalam ajaran agama Islam, akan tetapi lama kelamaan 

terbentuklah ekstrakurikuler karena kebetulan di SMA Negeri 1 sambit ini 

belum ada ekstrakurikuler yang mewadahi minat anak dalam bidang 

Pendidikan Agama Islam. 

Sehingga dalam hal ini di SMA Negeri 1 Sambit mulai ada 

perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga terlihat bahwa 

perlu adanya ekstrakurikuler Rohis di dalam sebuah lembaga pendidikan 

formal tersebut. 

Dalam sebuah organisasi pastinya memiliki nama dan tahun 

berdirinya, begitupun ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sambit ini. 

Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sambit ini bernama “Al-Muttaqien”artinya 

diharapkan nantinya semua anggota Rohis menjadi orang yang bertaqwa 

atau orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah-

perintah Allah  dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. 

Ekstrakurikuler Rohis ini berdiri sejak  tahun 2008 lalu. Berarti sampai 

sekarang sudah berjalan 11 tahun. Hal ini bisa dibilang sudah lama, 11 

tahun yang lalu. 

Ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit ini memiliki 

kedudukan sama seperti ekstrakurikuler yang lainnya yaitu sama-sama 

mengembangkan minat dan bakat siswa.  Selain itu ekstrakurikuler ini 

tidak berlaku untuk semua peserta didik dalam arti hanya peserta yang 
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minatlah yang menjadi anggotanya, seperti ekstrakurikuler yang lain 

seperti PMR, Pramuka dan sebagainya. Akan tetapi ekstrakurikuler Rohis 

lebih kepada penguatan materi Pendidikan Agama Islam. 

Status ekstrakurikuler Rohis ini dibawah ekstrakurikuler OSIS, 

yaitu masuk dalam sub ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai 

penunjang materi Pendidikan Agama Islam. Ekstrakurikuler Rohis ini  

lebih di fokuskan untuk mewadahi siswa-siswi yang beragama Islam untuk 

berkumpul dan bertujuan memperdalam dan memperkuat ajaran Islam 

yang belum maksimal dan tuntas dalam pelajaran didalam kelas. 

Seperti halnya organiasi yang lain ekstrakurikuler Rohis memiliki 

susunan struktur organisasi yang diberikan sebagai tanggung jawab yang 

mendapatkan jabatan tersebut. Susunan dalam ekstrakurikuler Rohis ini 

layaknya OSIS, karena memang Rohis adalah bagian dari OSIS, di 

dalamnya terdapat ketua. Ketua di ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 

Sambit bernama Umi Syamsiyah, wakil ketuanya Amelia, sedangkan yang 

memegang jabatan bendahara adalah Dinar, dan sekretarisnya adalah Elly. 

Selain pengurus inti ada juga divisi-divisi yang bertugas pada bagian 

masing masing. Organisasi ini juga memiliki program kerja serta anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga.1  

Kepengurusan ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 1 Sambit ini 

sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu terdiri dari ketua, wakil, 

bendahara, sekretaris dan anggota, meskipun butuh perbaikan lagi. Mereka 

                                                           
1 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, 26. 
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yang sudah dibebani oleh tugas masing-masing sebagai pengurus Rohis 

bertanggung jawab atas jabatan yang dimiliki dan bisa menjadi contoh 

yang baik bagi anggotanya, karena suatu saat para anggotalah yang 

bergantian menjabat kepengurusan. Jadi mereka berhak menjadi pemimpin 

dalam ekstrakurikuler Rohis. Hal ini bertujuan untuk melatih kepribadian 

tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin. 

Sehingga peserta didik memiliki pengalaman memimpin dalam hal 

ini. Ketika anak sudah terjun langsung didlam sebuah masyarakat sudah 

tidak diragukan lagi dan sudah berpengalaman dalam berorganisasi yang 

nantinya akan berguna kepada generasi selanjutnya. 

Sedangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Rohis di 

SMA Negeri 1 Sambit ini belum terbentuk, dan masih mengikuti AD, 

ART  dari OSIS. Hal ini disebabkan belum adanya perhatian khusus atau 

rekomendasi dari kepala sekolah dalam hal ini, selain itu mungkin dari 

pihak pembina Rohis masih punya hambatan berupa waktu, tenaga dan 

biaya sehingga menghamabat terbentuknya anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga dalam organisasi ekstrakurikuler rohis ini. 

Maka AD, ART Rohis hal ini harus diperhatikan agar Rohis terus 

berkembang mampu membantu memajukan ilmu tentang Islam yang 

diajarkan di sekolah. Rohis memiliki manfaat tersendiri untuk anggota 

yang mengikutinya yang berada di dalam sekolah SMA Negeri 1 Sambit 

tersebut, terutama mengajak kepada kebaikan dengan agenda-agenda yang 
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bermanfaat. Dengan berbagai pengalaman dan pendalaman tentang materi 

ajaran agama Islam. 

Selain struktur organisasi, AD dan ART, terdapat juga yang tidak 

kalah penting dalam organisasi adalah program-program ekstrakurikuler 

Rohis yang tertuang dalam kegiatan-kegitan yang sidah dibentuk dan 

sepakati oleh pembina Rohis dan semua peserta Rohis. 

Dalam menyusun program-program ekstrakurikuler Rohis di SMA 

Negeri 1 Sambit. Ekstrakurikuler Rohis merumuskan program-program 

Rohis bersama semua anggota Rohis sesuai dengan materi yang 

dibutuhkan yang dianggap kurnag maksimal dalam pelajaran 

intrakurikuler Pendidikan Agama Islam.  

Perumusan program tersebut dilakukan oleh seluruh anggota Rohis 

melalui musyawarah.  Kemudian program kerja yang sudah disepakati 

oleh semua anggota Rohis bersama pembina Rohis diajukan ke waka 

kesiswaan, waka kurikulum untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala 

sekolah. Baru program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditetapkan. Dengan adanya program tidak lepas dari 

biaya. Pembiayaan ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 1 Sambit ini 

diperoleh  dari dana OSIS dan infaq atau iuran dari semua anggota Rohis 

secara rutin. 

Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sambit memiliki 30 peserta didik 

dari 400 peserta didik. Dikatakan sedikit siswa yang minat dan tertarik 

dengan ekstrakurikuler Rohis ini, hal ini disebabkan karena siswa sudah 
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mengikuti ekstrakurikuler yang lain yang lebih eksis daripada 

ekstrakurikuler Rohis, sumber daya yang kurang dikarenakan pulangya 

sudah terlalu sore karena ada kebijakan kurikulum full day school pada 

tahun 2017 lalu. 

Selain itu kurangnya motivasi serta dukungan dari keluarga siswa. 

Karena kebanyakan orang tua siswa menjadi tenaga kerja diluar negeri. 

Dan peserta didik hanya tinggal dengan neneknya dirumah, sehingga 

kurangnya dari orang tuanya tersebut. Ekstrakurikuler ini diadakan setiap 

seminggu sekali tepatnya hari Kamis, pukul 15.30-16.30 WIB. 

Ekstrakurikuler Rohis ini hanya mempunyai 1 jam dalam seminggu.  

Selain itu kegiatan ekstrakurikuler Rohis ini bertempat di masjid 

SMA Negeri 1 Sambit. Dikarenakan ekstrakurikuler Rohis belum 

memiliki ruang tersendiri, sehingga memanfaatkan masjid sebagai tempat 

pelaksanaan kegiatan ekstra Rohis ini. Akan tetapi dilaksanakan di masjid 

juga memiliki manfaat lain yaitu dalam rangka untuk meramaikan masjid 

tersebut. 

Untuk memenuhi peningkatan ekstrakurikuler Rohis ini, maka 

Rohis pada SMA Negeri 1 Sambit perlu dioptimalkan pelaksanaanya. 

Untuk itu perlu disusun petunjuk teknis penyelenggaraan ekstrakurikuler 

yang memuat komponen pengembangannya seperti: organisasi, program 

dan kegiatan, sasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi. 
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Dengan begitu masing-masing komponen tersebut perlu 

peningkatan profesionalisme Rohis dalam aspek manajemen organisasi 

terutama pada sisi pengelolaan program dan kegiatan, harus mendapatkan 

pembinaan yang berkesinambungan agar output yang dihasilkan dapat 

efektif sesuai dengan tujuan. 

 

B. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 1 Sambit 

 Pelaksanakan ekstrakurikuler Rohis diupayakan terwujudnya visi 

misi sekolah. Setiap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diusahakan 

suasana yang kondusif, tidak terlalu membebani siswa dan tidak 

merugikan aktivitas kurikuler sekolah.2 Salah satunya dengan program-

program yang sudah terencana dengan baik. 

Upaya untuk meningkatnya ekstrakurikuler Rohis melalui beberapa 

program-program untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman 

untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas sebagai 

peserta Rohis. Kegiatan dalam program-program Rohis diantaranya adalah  

bedah buku, belajar Fikih, belajar Akidah Akhlak, belajar SKI, bersih 

masjid, baksos, tilawah Al-Qur’an, mading, PHBI. Kesemimbilan kegiatan 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Belajar Aqidah Akhlak 

Belajar aqidah akhlak adalah sebuah kegiatan dalam Rohis 

yang diadakan setiap seminggu sekali dalam rangka memperdalam 

                                                           
2 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, 41. 
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pelajaran aqidah akhlak, karena cakupan materi aqidah akhlak ini 

sangat banyak, sehingga sangat memungkinkan kalau dalam 

penyampaiannya di dalam kelas kurang maksimal karena terbatasnya 

waktu yang ada. Oleh karena itu, kegiatan belajar aqidah akhlak ini 

adalah solusi yang diagendakan oleh seluruh anggota Rohis untuk 

mengatsi perihal tersebut.  

Hal ini dilakukan oleh pembina Rohis supaya peserta didik 

maksimal dalam belajar Aqidah Akhlak, yang nantinya berguna untuk 

bekal peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu belajar 

Aqidah Akhlak ini lebih di tingkatkan lagi. 

Dalam penyampaian materi aqidah akhlak ini biasanya 

menggunakan metode-metode. Dengan adanya metode ini diharapkan 

mempermudah dalam menangkap materi yang disampaikan. Metode 

yang digunakan selalu berubah-ubah sesuai dengan materi. 

Diharapakan supaya peserta didik nantinya mudah dalam memahami 

pelajaran tersebut dan tidak cepat merasa bosan. 

2. Membaca dan mengkaji Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur’an adalah suatu hal yang wajib dan peting 

bagi seorang muslim, karena dasar pedoaman kita adalah Al-Qura’an  

dan As-sunnah yang di dalamnya terdapat tulisan arab. Maka setiap 

muslim harus bisa membaca, menulis dan mengkajinya, agar kita 

selamat dunia dan kahirat. 
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Program membaca dan mengkaji Al-Qur’an ini sangat penting 

mengingat kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan langkah awal 

pendalaman dan pengakraban Islam lebih lanjut. Banyak kasus terjadi, 

apabila siswa belum membaca Al-Qur’an akan menghambat 

motivasinya untuk memperdalam Islam lebih jauh.3 

Kegiatan membaca dan mengkaji Al-Qur’an dilakukan rutin 

oleh semua peserta Rohis sebelum kegiatan Rohis dimulai. Kegiatan 

ini dilakukan oleh semua anggota Rohis secara bergantian masing-

masing anak membaca satu ayat, kemudian yang lain menyimak dan 

membenarkan bacaannya. Dengan kegiatan seperti ini akan melatih 

siswa agar senantiasa mencintai Al-Qur’an dan mengamalkannya 

setiap hari 

Membaca Al-Qur’an dan mengkajinya bertujuan untuk 

membenarkan dan melancarkan bacaan Al-Qur’an yaitu makhraj dan 

tajwidnya, sehingga peserta Rohis dapat membaca ayat-ayat Al-Qur’an 

dengan baik dan benar. Selain itu juga peserta Rohis sedikit demi 

sedikit mengetahui sebagian arti dari ayat Al-Qur’an tersebut. 

Sehingga siswa yang ikut Rohis memiliki kemampuan yang lebih 

dalam bidang ini daripada siswa yang tidak mengikuti kegiatan Rohis. 

Diharapkan nantinya setelah lulus sekolah siswa dapat menjadi 

orang yang bisa menjadi panutan bagi orang lain, dalam arti contoh 

yang baik dan dapat mengajarkannya kepada orang lain juga, dan 

                                                           
3 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar, 114. 
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senantiasa selalu menjaga Al-Qur’an dengan membaca Al-Qur’an 

setiap hari, mengajarkannya  dan selalu ingat bahwa Al-Qur’an akan 

menolongnya kelak ketika di akhirat. 

3. Belajar Fiqih,  

Dalam kehidupan orang Islam ketika hendak melaksanakan 

ibadah tidak lepas dari Fiqih. Semua yang kita lakukan berkaitan 

dengan fiqih mulai kita bangun tidur sampaai tidur lagi, mulai kita 

lahir sampai kita meninggal dunia selalu menggunakannya. 

Maka dari itu kita perlu belajar Fiqih secara mendalam dan 

benar-benar paham. Diharapkan siswa tidak ragu lagi dalam 

melaksanakan ibadah tersebut setiap harinya. Dengan begini peserta 

didik akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan melakukan sesuatu 

dalam beribadah karena ada hukum sebagai pijakannya yaitu fiqih. 

Kegiatan belajar Fiqih ini dilaksanakan satu kali dalam 

seminggu, yang diikuti oleh semua anggota Rohis. Dengan tujuan 

diadakannya kegiatan belajar Fiqih ini mengoptimalkan pelajaran fiqih 

yang belum tuntas di kelas, karena materi yang begitu banyaknya tidak 

mencukupi kalau hanya di dalam kelas saja, sehingga perlu ulasan lagi 

yang lebih detail. 

Selain itu untuk membenarkan tata cara beribadah peserta 

Rohis supaya lebih mantap dalam melaksanakan ibadahnya serta 

bertujuan untuk memperdalam ilmu Pendidikan Agama Islam terutama 

bab Fiqih. 
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4. Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

Islam penuh sejarah, dan sejarahpun tidak lepas dari 

kebudayaan. Sejarah harus di jaga keasliannya supaya tidak 

menyesatkan. Maka dari itu sejarah kebudayaan Islam harus terjaga 

dan diceritakan secara turun temurun sampai kapanpun. Dengan 

sejarah kebudayaan Islam kita mengetahui perjuangan, betapa sulitnya 

pada zaman dahulu mengajak orang-orang masuk Islam dan 

sebagainya. Dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman Islamiyah 

yang seperti sekarang kita alami ini. 

Kita senbagai orang Islam wajib mengetahui sejarah 

kebudayaan Islam, supaya kita tetap menggenang dan mengambil 

hikmah dari setiap peristiwa yang terdapat dalam sejarah. Oleh karena 

itu, anggota Rohis membuat program untuk itu, salah satunya adalah 

belajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), yang penjabaran materinya 

sangatlah banyak dan tidak cukup jika dibahas dalam kelas saja.   

Selain itu tujuan belajar Sejarah Kebudayaan Islam ini adalah 

untuk memperdalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

Pendidikan Agama Islam selain itu juga untuk mengetahui perjuangan 

para pejuang Islam terdahulu. Maka dari itu dalam pembentukan 

program Rohis kegiatan ini perlu dipertahankan. 

Kegiatan belajar sejarah kebudayaan Islam ini menurut saya 

sangat cocok dalam memperkuat dan memperdalam Pendidikan 

Agama Islam, khususnya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini 
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5. Membuat Majalah dinding 

Menyebarkan kebaikan dan kebenaran adalah suatu hal yang harus 

dilakukan dalam ajaran Islam. Sesungguhnya kebenaran akan 

membawa kita kejalan yang benar dan menuntun kita ke surga Allah 

Swt. 

Dalam menyebarkan suatu kebenaran harus melalui berbagai 

media. Sesuai dengan perkembangan zaman banyak media yang 

digunkan. Akan tetapi media yang digunkan dalam menyebarkan 

kebenaran Islam di ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sambit ini adalah 

majalah diding. 

Mading adalah salah satu jenis media komunikasi massa tulis yang 

tergolong sederhana. Ciri khas dari alat media ini biasanya di pajang di 

dinding, sehingga sering disebut majalah dinding. Majalah diding 

memiliki 2 fungsi sekaligus: a) wahana informasi keislaman, b) pusat 

informasi kegiatan Islam, baik internal sekolah maupun eksternal. 

Agar efektif, muatan informasi Islam dalam majalah dinding 

hendaknya yang singkat, padat, informative dan aktual.4 

Mading sebagai wahana dan pusat informasi keislaman yaitu 

mading sebagai salah satu media penyebar ajaran Pendidikan Agama 

Islam untuk menambah wawasan bagi pembaca sekaligus pembuatnya. 

Sebaiknya dalam mading konten yang dimuat harus menarik, singkat, 

padat agar mudah dipahami dan memiliki daya tarik seseorang untuk 

                                                           
4 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar, 113. 
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membaca. Sedangkan konten yang dimuat dalam mading hendaknya 

harus aktual 

Sedangkan tujuan dari kegiatan mading SMA Negeri 1 Sambit 

adalah media dalam menunjukkan kreativitas peserta Rohis dalam 

menyalurkan bakat dalam hal menulis khususnya yang berhubungan 

dengan  materi PAI. Maka peserta didik yang terus menerus mengasah 

bakat menulisnya itu lama-kelamaan akan memunculkan minat peserta 

didik untuk mengkaji Agama Islam lebih dalam dan luas lagi. 

Selain untuk melatih minat dan bakat supaya berkembang, disini 

majlah diding adalah suatu wadah untuk menyebarkan ajaran Islam 

yang benar kepada semua warga sekolah yang membacanya. 

6. Kegiatan Bedah Buku 

Perkembangan zaman yang kian pesat mendorong para guru 

untuk selalu meningkatkan kualitas peserta didik dalam outputnya. 

Karena peserta didik dituntut selalu berfikir kritis. Salah satu untuk 

melatih anak dalam berfikir kritis dalam kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis adalah dengan kegiatan bedah buku. 

Bedah buku adalah sarana untuk memahami sebuah buku 

secara lebih detail, tepat dan kritis. Bedah buku mengajarkan cara 

berfikir sistematis serta lebih memahami sudut pandang penulis dalam 

menuangka ide-ide kreatifitasnya. Sedangkan ekstrakurikuler Rohis 

mengadakan bedah buku ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan 

dan mempertajam pemikiran khusunya dalam materi PAI. 
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Kegiatan bedah buku ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 1 

Sambit ini dilakukan selama 3 pertemuan, karena bedah buku 

memerlukan waktu yang lama dan tidak seperti kegiatan yang lain 

misalkan belajar sejarah kebudayaan Islam, belajar Fiqih dan 

sebagainya yang satu sub pembahasan selesai dalam satu pertemuan. 

Bedah buku ini diikuti oleh semua anggota Rohis, tanpa 

terkecuali. Untuk memperlancar sebuah kegiatan, biasanya dalam 

sebuah kegiatan pasti memerlukan sebuah dana.  Sama halnya dengan 

kegiatan bedah buku pada ekstrakurikuler Rohis ini.  

 Dana yang digunakan dalam kegiatan bedah buku ini diperoleh 

dari pihak anggaran sekolah  yang diambilkan dari dana OSIS dengan 

mengajukan proposal. Selain itu juga diperoleh dari iuran semua 

peserta anggota Rohis juga. 

Dengan diadakan kegiatan bedah buku ini akan meningkatkan 

dan menunjang materi Pendidikan Agama Islam, dalam hal 

memotivasi siswa lebih semangat dalam membaca dan belajar materi 

PAI. Selain itu melatih peserta didik untuk berfikir lebih kritis lagi 

dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat. Supaya 

kita tidak diperdaya oleh pihak-pihak yang salah. 

7. Kegiatan Bakti sosial 

Dalam Islam kita diajarkan untuk selalu tolong menolong dan 

peduli kepada sesama manusia yang ada dimuka bumi tanpa terkecuali. 
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Salah satu kegiatan tolong menolong dan peduli kepada sesama 

manusia adalah dengan kegiatan bakti social. 

Bakti sosial adalah kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara 

sesame umat manusia di bumi. Dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohis 

baksos ini dilaksankan pada bulan puasa. Hal tersebut dilaksanakan 

karena tidak memungkinkan dilakukan setiap bulannya, meninggat 

waktu, tenaga dan biaya yang kurang memadai. Maka kegiatan ini 

hanya dilakukan ketika bulan puasa saja. 

Kegiatan ini diikuti oleh semua anggota Rohis Rohis SMA Negeri 

1 Sambit tanpa terkecuali. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan pada 

bulan puasa biasanya di isi dengan kegiatan lomba-lomba, buka 

bersama dan juga bagi-bagi takjil di jalan. Akan tetapi proker seperti 

ini selalu berubah setiap tahun tergantung kebutuhan dan sasaran yang 

ingin dituju. 

Kegiatan ini sangat penting dilakukan dengan tujuan mempererat 

tali persaudaraan antar umat Islam, meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan, menjalin Ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan rasa 

kepedulian, selalu melakukan tolong menolong. Selian itu dengan 

diadakannya perlombaan seperti yang disebutkan di atas tadi dapat 

dijadikan wadah penumbuhan partisipasi dan afiliasi obyek dakwah 

sekolah secara massal. 



116 

 

 
 

Selain itu kegiatan itu menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini 

kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dan mengajarkan kita 

selalu bersyukur setiap waktu. 

Selain itu dengan diadakannya bakti sosial ini menjadikan alam 

sebagai salah satu media pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

dapat digunakan dalam membentuk karakter peduli lingkungan bagi 

siswa. Pada kesempatan ini siswa juga mengamalkan pelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti: berbagi terhadap sesama, hidup rukun, 

saling menghargai dan lain-lain.  

Adanya pengalaman-pengalaman dari kegiatan bakti sosial tersebut 

akan menunjang materi Pendidikan Agama Islam. Sehingga 

pendidikan Agama Islam akan tertanaman dalam jiwa para peserta 

didik sampai terjun ke masyarakat nanti. 

8. Bersih masjid 

Islam selalu mengajarkan kita selalu menjaga kebersihan. 

Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Materi ini ditemukan 

peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab fiqih. 

Bahwa dalam hal apapun kita harus menjaga kebersihan. 

Salah satu penerapan kebersihan ini adalah dengan kegiatan 

bersih masjid yaitu adalah satu proker Rohis SMA Negeri 1 Sambit. 

Kegiatan ini melibatkan semua peserta Rohis. Dengan maksud 

pekerjaan bersih masjid tersebut cepat terselesaikan. 
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Bersih masjid ini dilaksanakan setiap hari selasa. Dilaksanakan 

hari selasa karena peserta Rohis pada hari selasa tidak ada kegiatan 

lain. Sehingga peserta Rohis menetapkan kegiatan bersih masjid 

dilakukan hari selasa. 

Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan para peserta 

Rohis yang lain semakin menginspirasi siswa yang lain dalam menjaga 

kebersihan. Selain itu untuk mengajarkan hidup sehat dan selalu hidup 

rukun dan menjaga kekompakan semua anggota ekstrakurikuler Rohis. 

Dalam kegiatan ini kita belajar mengamalkan materi pelajaran 

PAI bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Selain itu siswa dilatih 

untuk berkerja sama, saling tolong menolong dan menjalin silaturahmi 

antar sesama peserta Rohis tentunya dalam hal kebaikan. Sehingga 

akan menambah pengalam siswa dalam menerapkan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Kegiatan PHBI 

Dalam Islam setiap kejadian peting selalu diperingati, yang 

biasa di sebut dengan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam). Peringatan 

Hari Besar Islam adalah dimana semua orang Islam memperingati hari 

yang dianggap memiliki sejarah penting dalam Islam, misalnya Isra’ 

Mi’raj, Maulid Nabi Saw, Idul Adha. Peringatan Hari Besar Islam ini 

dilaksanakan oleh semua warga SMA Negeri 1 Sambit bukan hanya 

anggota Rohis saja. Akan tetapi, anggota Rohis di sini sebagai panitia 
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dalam acara tersebut. Dikarenakan yang mengagendakan dan yang 

menyusun acaranya dari pihak ekstrakurikuler Rohis. 

Rohis SMA Negeri 1 Sambit memilki program dalam PHBI ini 

dengan tujuan untuk memperingati hari besar Islam, meningkatkan 

silaturahmi, memperkuat pemahaman tentang Islam dan meningkatkan 

rasa peduli terhadap sesama. Selain itu dengan diadakannya PHBI ini 

adalah salah satu wahana formal terbesar yang perlu dimanfaatkan 

sebaik-baiknya untuk penyebaran fikroh Islamiyah.5 

Dalam kegiatan PHBI ini biasanya menggunakan ceramah 

umum. Diikuti oleh semua warga sekolah, biasanya berkumpul 

bersama di suatu tempat misalkan diaula atau di masjid dengan 

memakai pakaian berbusana muslim tanpa terkecuali. 

 Ceramah umum ini adalah salah satu program yang populer 

bagi penyebaran fikroh Islamiyah secara massal di kalangan siswa, 

guru-guru dan karyawan. Maka dari itu ceramah adalah metode yang 

tepat yang digunakan dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Islam 

tersebut. Untuk mengingat peristiwa penting pada zaman dahulu 

sebagai perjuangan para pahlawan Islam. 

Selain kegiatan tatap muka atau secara langsung kegiatan Rohis 

di SMA Negeri 1 Sambit ini juga dilakukan non tatap muka atau tidak 

langsung. Kegiatan tidak langsung ini menggunakan medsos dengan 

memanfaatkan aplikasi Whatsapp. Dalam whatsapp tersebut dibuat 

                                                           
5 Nugroho Widiyantoro dan Thariq Yahya, Panduan Dakwah Sekolah: Kerja Besar untuk 

Perubahan Besar, 104. 
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grup yang di dalam grup tesebut terdapat pembina Rohis dan semua 

anggota Rohis. 

 Grup Whatsap selain sebagai tempat sharing materi- materi 

Pendidikan Agama Islam dan juga meng-share video dakwah, untuk 

mempermudah peserta Rohis dan pembina Rohis dalam memperdalam 

pendidikan Agama Islam tanpa harus tatap muka. 

 Selain itu juga digunakan untuk mengingatkan peserta Rohis 

untuk melaksanakan sholat sunah yaitu tahajjud. Dengan adanya grup 

Whatsapp mempermudah dan menggunakan media dengan cara positif 

sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang semakin canggih  

 

C. Peran ekstrakurikuler Rohis dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sambit. 

Ekstrakurikuker Rohis merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

terdapat di sekolah baik sekolah menengah pertama maupun di sekolah 

menengah atas. Salah satu sekolah yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis adalah SMA Negeri 1 Sambit. Rohis yang terdapat di berbagai 

sekolah tentunya memiliki tujuan yang baik bagi sekolah maupun siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rohis tersebut. 

Tujuan diadakannya Rohis di SMA Negeri 1 Sambit adalah 

memperdalam dan menguatkan pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

memiliki materi pembahasan yang sangat banyak, sehingga waktu yang 

dibutuhkannya kurang yang hanya 2 jam dalam seminggu, sehingga 
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peserta didik tidak maksimal dalam belajar Pendidikan Agama Islam di 

sekolah. Dengan adanya ekstrakurikuler ini akan sangat membantu dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Dengan adanya peraturan baru yang menyatakan bahwa 

Pendidikan Agama Islam hanya 2 jam dalam satu minggu. Hal ini akan 

mempersempit waktu yang digunakan oleh siswa dalam memahami 

pendidikan Islam. Oleh karena itu peran ekstrakurikuler Rohis ini sangat 

penting dalam memperluas wawasan dan memperdalam materi Pendidikan 

Agama Islam di sekolah. 

Ekstrakurikuler Rohis ini sangat berperan terhadap Pendidikan 

Agama Islam karena merupakan rangka pendalaman, penguatan, 

menunjang dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler PAI dalam 

rangka ketercapaian tujuan pendidikan. Pendalaman untuk pengayaan 

materi PAI, penguatan dan menunjang materi-materi PAI yang sulit 

dipahami. Serta pengembangan penggalian potensi, minat, bakat, 

ketrampilan dan juga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

memadukan, mengintegrasikan, menerapkan sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan PAI ke dalam situasi nyata. Berdasarkan hal tersebut, setiap 

sekolah perlu mengembangkan dan menyelenggarakan program 

ekstrakurikuler Rohis, sehingga tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai 

melalui penyelenggarakan PAI dapat memnuhi standar yang diharapkan. 

Dalam buku Nasrullah Nurdin, yang berjudul Pedoman Pembinaan 

Rohis di Sekolah dan Madrasah, sebuah penelitian yang dilakukan Retno 
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Winarni berjudul “Rohis sebagai Sarana Pengayaan Pendidikan Agama di 

SMU Negeri 1 Depok”, sebagaimana dikutip Hayadin, peneliti Puslitbang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag RI Pusat, bahwa ditemukan 

adanya kenaikan dan perbaikan perilaku siswa setelah bergabung di 

organisasi Rohis. Keberhasilan dari segi kognitif (mencakup kegiatan 

mental (otak), pengetahuan/hafalan/ingatan), ditunjukkan dengan 

pernyataan anggota Rohis yang menyatakan bahwa prestasi akademik 

mereka lebih baik setelah mereka mengikuti kegiatan Rohis.6 

Hal ini dapat dilihat bahwa banyak perubahan pada peserta didik 

setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rohis. Mulai dari segi 

psikomotorik, kognitif dan afektif. Sehingga seiring dengan perubahan 

tersebut prestasipun akan meningkat pula. 

Hal ini ditunjukkan dengan persentase sebesar 60% dan yang 

menyatakan sedikit meningkat sebesar 27,5%. Para anggota Rohispun 

menyatakan bahwa wawasan mereka bertambah setelah mereka mengikuti 

kegiatan Rohis. Hal ini ditunjukkan dengan persentase sebesar 95%. Guru 

Pendidikan Agama Islam menyatakan bahwa siswa yang mengikuti 

kegiatan Rohis memiliki kemampuan akademik yang lebih, dibandingkan 

siswa yang tidak mengikuti Rohis.  

Program ekstrakurikuler Rohis merupakan pendukung utama untuk 

mewujudkan tujuan dari pendidikan  Agama Islam tersebut. Ekstra Rohis 

ini merupakan bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang berperan untuk 

                                                           
6 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah, 93. 
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mewadahi siswa dalam menambah wawasan pelajaran Pendidikan Agama 

Islam sehingga tercapai hasil belajar tingkat tinggi ranah afektif, kognitif 

dan psikomotoriknya.  

Dengan adanya kesadaran pada pihak sekolah untuk mengambil 

peran dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohis, maka memotivasi sekolah 

untuk mengembangkan potensi di bidang keagamaan yang berkompetensi 

meningkatkan prestasinya, baik di lingkungan sekolah maupun di 

masyarakat. Selain itu dengan adanya esktra tersebut akan menumbuhkan 

semangat dan motivasi peserta didik agar lebih giat memperdalam 

Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Rohis. 

Dari segi afektif (yang berkaitan dengan sikap dan nilai atau 

mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai), 

siswa yang mengikuti kegiatan Rohis memilki perilaku atau akhlak yang 

cenderung lebih baik daripada siswa yang tidak menjadi anggota Rohis. 

Hal ini karena peserta didik sudah terlatih dengan berbagai pengalaman 

yang diikutinya melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohis. 

Dari aspek psikomotorik berkaitan dengan ketrampilan (soft skill) 

atau kemampuan bertindak (hard skill) setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu, pada umumnya siswa setelah mengikuti 

kegiatan Rohis memiliki pengalaman tentang ajaran Islam menjadi lebih 

rajin. 

Tujuan dari pelaksanaan Rohis di SMA Negeri 1 sambit tersebut 

adalah menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Selamat di dunia 
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dengan melaksanakan kewajiban seperti menjadi seorang pemimpin di 

masyarakat, berakhlak mulia, memperdalam ilmu Pendidikan Agama 

Islam,dan memilki kompetensi dalam Pendidikan Agama Islam dengan 

tujuan mendapatkan hasil belajar yang optimal.  

Sedangkan selamat di akhirat dengan menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kelak akan menjadi investasi kita ketika sudah 

diakhirat nanti. Karenannya dalam bertindak peserta didik lebih berhati-

hati dalam berbuat di dunia, karena memiliki ilmu yang benar tentang 

ajaran agama Islam, dan peserta didik lebih , menghindari hal-hal yang 

dilarang oleh Allah Swt. 

Dengan adanya tujuan dan target tersebut maka ekstrakurikuler 

Rohis ini memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam mulai dari segi afektif, kognitif, dan 

psikomotriknya. Maka dari itu sekolah harus mengoptimalkan  semua 

warga sekolah, karena ekstraktrakurikuler Rohis memegang peranan 

dalam hal menunjang dan menguatkan  Pendidikan Agama Islam tentunya. 

Rohis di SMA Negeri 1 Sambit lebih dikembangkan dan 

dioptimalkan lagi, demi memaksimalkan hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam yang keterbatasan waktu didalam kelas yang hanya 2 jam dalam 

seminggu. Maka  perlu adanya evaluasi setiap akhir semester, dalam 

rangka untuk mengetahui perubahan ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 

1 Sambit tersebut. 



124 

 

 
 

Diharapakan pula kepada sekolah untuk lebih mengoptimalkan dan 

mendukung sepenuhnya untuk terus menumbuh-kembangkan 

ekstrakurikuler Rohis ini dalam membantu mengatasi kekurangan jam 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan adanya ekstrakurikuler ini 

mampu mengatasi permasalahan tersebut.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Rohis dalam 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 

Sambit maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit berdiri tahun 2008, yang 

diberi nama “Al-Muttaqien”. Kedudukan Rohis di SMA Negeri 1 

Sambit sebagai ekstrakurikuler yang berperan sebagai penguatan 

Pendidikan Agama Islam, bagi anak-anak yang ingin belajar Al-

Qur’an dan memperdalam materi PAI. Ekstrakurikuler Rohis ini tidak 

berlaku untuk semua peserta didik, sebagaimana ekstrakurikuler yang 

lain misalnya PMR, jurnalistik, dan pramuka. Ekstrakurikuler Rohis 

ini tidak sampai pada pengembangan bakat dan minat sebagaimana 

ekstrakurikuler PMR, jurnalistik dan pramuka, akan tetapi lebih 

memperdalam dan penguatan materi Pendidikan Agama Islam. 

2. Pelaksanaan program-program ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 1 

Sambit Ponorogo adalah dengan membuat kegiatan yang berkaitan 

dengan program-program tersebut. Program tersebut dirumuskan 

melalui musyawarah semua anggota Rohis dengan pembinanya.  

Program tersebut didasarkan pada materi-materi PAI. Kemudian 

program-program kegiatan yang sudah disusun oleh Rohis diajukan 
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kepada ke wakasek kurikulum untuk mendapatkan rekomendasi dari 

kepala sekolah. Kegiatan Rohis dilaksanakan secara tatap muka dan 

non tatap muka. Kegiatan yang dilaksanakan dengan tatap muka 

melalui 9 kegiatan yaitu bedah buku, belajar Fikih, belajar Akidah 

Akhlak, belajar SKI, bersih masjid, baksos, tilawah Al-Qur’an, 

mading, PHBI. Kegiatan tatap muka ini untuk memperkuat PAI. 

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan non tatap muka untuk 

mendalami materi PAI melalui Whatsapp. Kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 1 Sambit yang direncanakan belum 

dilaksanakan secara optimal. 

3. Rohis di SMA Negeri 1 Sambit disamping berperan sebagai penguatan 

dan pendalaman materi Pendidikan Agama Islam, terdapat peran 

penguatan praktek Pendidikan Agama Islam. Praktek PAI itu adalah 

bakti sosial, bersih masjid, dan PHBI. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas terdapat beberapa saran untuk menjadikan 

Rohis lebih optimal, oleh karena itu disarankan kepada: 

1. Kepala SMA Negeri 1 Sambit 

a. Untuk selalu memberikan dukungan dan pengawasan terhadap 

organisasi Rohis baik secara moral maupun spiritual. 
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b. Untuk selalu berkomunikasi dengan guru PAI dan pembina Rohis 

terutama dalam mengatasi problem-problem yang berhubungan 

peningkatan hasil belajar PAI siswa. 

c. Hubungan antara sekolah dengan orang tua murid hendaklah 

dipererat lagi agar dapat lebih membantu terwujudnya tujuan 

pendidikan dan hasil belajar siswa yang lebih baik lagi. 

2. Pengurus Rohis 

a. Perlu adanya koordinasi antara guru PAI, pembina Rohis serta 

pengurus Rohis dan tentunya kepala sekolah untuk mendukung 

eksistensi organisasi Rohis. Dukungan ini diberikan dalam bentuk 

motivasi kepada siswa di kelas untuk lebih peduli dengan kegiatan 

Rohis serta meningkatkan kesadaran pribadi siswa akan urgensi 

dan manfaat dari kegiatan Rohis. 

b. Dalam melaksanakan kegiatan Rohis hedaknya muali memikirkan 

atau membuat konsep-konsep yang tepat sehingga siswa-siswi 

merasa butuh dan senang untuk mengikuti kegiatan Rohis yang 

sebelumnya peserta sedikit menjadi tertarik dan banyak yang 

minat. 

c. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal hendaknya antara 

pengurus satu dengan pengurus yang lainnya bisa lebih bekerja 

sama dengan baik sehingga terlaksana dengan apa yang 

diharapkan. 
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3. Siswa 

a. Kembangkanlah semua potensi yang telah dimiliki selama ini, baik 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor, karena sebagai pelajar 

muslim tidak hanya menjadi pelajar yang cerdas akalnya, tetapi 

juga peka hati nuraninya terhadap lingkungan dan di wujudkan 

dengan perilaku kesehariannya di lingkungan masyarakat. 

b. Turut berpartisipasi dalam segala kegiatan keagamaan dan bakti 

sosial baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 

c. Bersikap kritis terhadap program yang dilaksanakan oleh 

ekstrakurikuler Rohis. 

d. Bersungguh-sungguh dan bersabarlah dalam mencari ilmu. 
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