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ABSTRAK 
 
Widyasari, Rully Rina. 2015. Hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Kerohanian Islam dengan Sikap Keagamaan Siswa Kelas X SMAN 1 

Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Sugiyar, M.Pd.I 

Kata Kunci: Kerohanian Islam, Sikap Keagamaan. 

Salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang penulis teliti adalah kegiatan 

kerohanian Islam (Rohis) Al-Mujahidin di SMAN 1 Purwantoro, yaitu kegiatan 

yang dilaksanakan diluar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menunjang serta mendukung program mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang menuntut penguasaan tiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan 

harapan siswa dapat membiasakan diri bersikap sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

agama Islam. Yakni dengan aktif mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis).  

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan keaktifan 

mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis) siswa kelas   X SMAN 1 

Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015 (2) Untuk mendeskripsikan sikap 

keagamaan siswa kelas X SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015 (3) 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara keaktifan 

mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis)  dengan  sikap keagamaan siswa 

kelas X  SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

teknik dalam pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Dalam 

menganalisis data menggunakan analisis statistik deskripif dan analisis 

korelasional. Analisis korelasional yang digunakan adalah “korelasi kontingensi”. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) keaktifan 

mengikuti kegiatan kerohanian Islam kelas X SMAN 1 Purwantoro tahun 
pelajaran 2014/2015 termasuk dalam kategori cukup, (2) sikap keagamaan siswa 
kelas X SMAN 1 Purwantoro tahun pelajaran 2014/2015 termasuk dalam kategori 

cukup, (3) pada taraf signifikan 5%, øt = 0.174 dan pada taraf signifikan 1%, øt 
= 0.228 sedangkan ø0 = 0,348, sehingga dengan demikian ø0 > øt baik pada 
taraf 5% ataupun 1% maka Ha diterima sedangkan H0 ditolak sehingga ada 
hubungan positif yang signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian 
Islam dengan sikap keagamaan siswa kelas X SMAN 1 Purwantoro tahun 
pelajaran 2014/2015. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

       Sekolah dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang kompleks dan 

unik, yaitu organisasi yang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh 

organisasi-organisasi pada umumnya.
1
 Sekolah mempunyai tingkatan 

mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah. 

Salah satu jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas 

(SMA).   

      Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa 

dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan 

memasuki masa dewasa.
2
 Pada saat itulah pengaruh-pengaruh sekolah dan 

masyarakat yang lebih luas mulai efektif berlaku dalam mengembangkan 

kepribadiannya dan membentuk sistemnya yang bersifat moral maupun 

sosial.
3
 Pada fase ini, pengaruh-pengaruh pengajaran, pencerdasan, 

panutan yang baik, situasi-situasi sosial, dan pola-pola kehidupan yang 

secara umum mendominasi kepribadian anak bertemu dengan pengaruh-

pengaruh fitrah, keturunan, serta lingkungan rumah tangga, dan juga 

dengan fenomena-fenomena perkembangan jasmani dan akal. Dengan 

faktor-faktor baru inilah, anak melakukan adaptasi. Dari sinilah mulai 

                                                           
1
 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 142. 
2
 Elfi Yuliani Rochmah, Psikologi Perkembangan (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2005), 177.  
3
 Syaikh M. Jalaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2001), 153-154. 
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kelihatan dengan jelas perbedaan antara satu anak dengan anak yang 

lainnya dari segi pola pemikiran dan perilaku mereka.
4
 

       Salah satu kesalahkaprahan dari pada orang tua dalam dunia 

pendidikan sekarang ini adalah adanya anggapan bahwa hanya sekolahlah 

yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, sehingga 

orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru di 

sekolah. Meskipun disadari bahwa berapa lama waktu yang tersedia dalam 

setiap harinya bagi anak di sekolah.
5
  

       Anggapan tersebut tentu saja keliru, sebab pendidikan yang 

berlangsung di dalam keluarga adalah bersifat asasi. Karena itulah orang 

tua merupakan pendidik pertama, utama dan kodrati. Dialah yang banyak 

memberikan pengaruh dan warna kepribadian seorang anak.
6
 

       Tindakan dan sikap orang tua seperti menerima anak, mencintai anak, 

mendorong dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama, agar anak 

memiliki nilai hidup jasmani, nilai estetis, nilai kebenaran, nilai moral dan 

nilai religius (keagamaan), serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai 

tersebut, merupakan perwujudan dari peran mereka sebagai pendidik. 

Dengan demikian terlihat betapa besar tanggung jawab orang tua terhadap 

anak.
7
 

       Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari 

pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari 

                                                           
4
 Ibid.,

 
155.

 

5
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 21. 

6
 Ibid.,  

7
 Ibid, 22. 
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pendidikan dalam keluarga. Disamping itu, kehidupan di sekolah adalah 

jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga 

dengan kehidupan dalam masyarakat kelak.
8
  

      Untuk itu, untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan kehidupan 

masyarakatnya seseorang memerlukan pendidikan. Sejalan dengan 

kepentingan itu maka dibentuk lembaga sekolah yang menyelenggarakan 

tugas-tugas kependidikan. Dengan demikian sekolah pada hakikatnya 

merupakan lembaga pendidikan yang artifisialis (sengaja dibuat). Sesuai 

dengan fungsi dan perannya, sekolah merupakan kelembagaan pendidikan 

sebagai pelanjut dari pendidikan keluarga. Karena keterbatasan para orang 

tua untuk mendidik anak-anak mereka, maka diserahkan ke sekolah-

sekolah. Sejalan dengan kepentingan dan masa depan anak-anak, 

terkadang para orang tua sangat selektif dalam menentukan tempat untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka. Mungkin saja para orang tua yang 

berasal dari keluarga taat beragama akan memasukkan anaknya kesekolah 

agama. Sebaliknya para orang tua lain lebih mengarahkan anak mereka 

untuk masuk kesekolah umum. Atau sebaliknya para orang tua yang sulit 

mengendalikan tingkah laku anaknya akan memasukan anaknya ke 

sekolah agama, dengan harapan secara kelembagaan sekolah tersebut 

dapat memberi pengaruh dalam membentuk kepribadian anak-anak 

mereka. Walaupun latar belakang pendidikan agama di lingkungan 

keluarga lebih dominan dalam pembentukan jiwa keagamaan pada anak, 

                                                           
8
 Ibid, 46. 
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barangkali pendidikan agama yang diberikan di kelembagaan pendidikan 

ikut berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan anak. Namun 

demikian besar kecinya pengaruh itu sangat tergantung berbagai faktor 

yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Sebab 

pendidikan agama pada hakikatnya merupakan pendidikan nilai. Oleh 

karena itu pendidikan agama lebih dititikberatkan pada bagaimana 

membentuk kebiasaan ini melalui dua cara yakni pertama dengan 

pengulangan, dan yang kedua dengan disengaja dan direncanakan. Jika 

melalui pendidikan keluarga pembentukan jiwa keagamaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan cara pertama, maka melalui kelembagaan 

pendidikan cara kedua tampaknya akan lebih efektif.  

       Dengan demikian pengaruh pembentukan jiwa keagamaan pada anak 

di kelembagaan pendidikan barangkali banyak tergantung dari bagaimana 

perencanaan pendidikan agama yang diberikan di sekolah.
9
  

       Untuk mencapai hal itu tentu tidak cukup dengan pendidikan formal 

saja, tetapi juga dengan bimbingan terarah diluar jam sekolah, salah 

satunya adalah kegiatan ekstrakulikuler sebagai suatu wadah menyalurkan 

bakat dan minat serta memiliki andil yang besar dalam perkembangan 

siswa khususnya dari segi psikomotorik. 

       Salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang penulis teliti adalah kegiatan 

kerohanian Islam (Rohis) Al-Mujahidin di SMAN 1 Purwantoro, yaitu 

kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan ini 

                                                           
9
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),  

359-361. 
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bertujuan untuk menunjang serta mendukung program mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang menuntut penguasaan tiga aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hal ini karena Rohis mempunyai kegiatan-

kegiatan yang cukup banyak diantaranya adalah bakti sosial, infaq jum‟at, 

kajian-kajian keIslaman serta berbagai kreatifitas siswa melalui mading. 

Selain itu siswa dididik dan dibina dengan ilmu-ilmu agama yang 

berlandaskan Al-Qur‟an dengan kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI), pesantren kilat dan berbagai kegiatan yang dapat 

memotivasi siswa untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Islam, 

dengan tujuan agar siswa dapat menjaga dan meningkatkan keimanan 

mereka kepada Allah Swt 

       Keberadaan Rohis tentu saja memberikan dampak yang positif karena 

siswa tidak hanya mendapatkan ilmu yang bersifat teoritis saja melainkan 

lebih kepada hal-hal yang bersifat praktis dan dengan kegiatan ini siswa 

dibekali dengan kreatifitas dan potensi yang baik sehingga dapat 

membantu mereka ketika terjun kemasyarakat. 

       Berangkat dari permasalahan ini penelitian ini berusaha untuk 

mengetahui “Hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian 

Islam Dengan Sikap Keagamaan Siswa Kelas X Di SMAN 1 

Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

B. Batasan Masalah  

       Berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya batasan masalah agar 

tidak terjadi kerancuan dalam penelitian. Adapun  masalah yang dianggap 
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penting dalam penelitian ini adalah terkait dengan hubungan keaktifan 

mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) dengan sikap keagamaan siswa 

kelas X di SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015.   

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah selanjutnya 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis) 

siswa kelas X SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimanakah sikap keagamaan siswa kelas X SMAN 1 Purwantoro 

Tahun Pelajaran 2014/2015  ? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan 

kerohanian Islam (Rohis)  dengan  sikap keagamaan siswa kelas X  SMAN 

1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015? 

D. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

dapat ditentukan tujuan penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam 

(Rohis) siswa kelas   X SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Untuk mendeskripsikan sikap keagamaan siswa kelas X SMAN 1 

Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015  ? 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara keaktifan 

mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis)  dengan  sikap keagamaan 

siswa kelas X  SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015? 
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E. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini berguna 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

        Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan 

kontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam rangka 

meningkatkan sikap keagamaan siswa dengan aktif mengikut kegiatan 

kerohanian Islam di SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015.  

2.  Manfaat Praktis 

       Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat, 

antara lain bagi: 

a. Bagi lembaga/sederajat 

         Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan dan sederajat, 

adalah sebagai bahan pertimbangan dan wacana ke depan serta 

dapat  diambil hikmah di balik kasus yang terjadi 

b. Kepala sekolah/ Guru  

       Sebagai bahan masukan dan referensi dalam upaya mendidik, 

mebimbing dan mengarahkan anak didik agar memiliki sikap 

keagamaan yang baik.  

c. Siswa/siswi  

       Sebagai motivasi untuk memperbarui dan meningkatkan dalam 

bersikap sesuai dengan kaidah Islam. 
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d. Orang tua  

       Sebagai bahan masukan dalam upaya untuk mendidik, 

mengarahkan, membimbng dan menjadi teladan yang baik bagi 

anaknya, serta dapat selalu memantau anak untuk memilih dan 

bergabung pada kelompok kegiatan ekstra yang baik di sekolah 

e. Peneliti lebih lanjut 

       Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang 

keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan  kerohanian Islam dan 

sikap keagamaan siswa. 

F. Sistematika Pembahasan 

       Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan. BAB II  LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL 

PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS Bab ini menguraikan landasan teori, telaah 

hasil penelitian terdahu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. BAB 

III METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan rancangan penelitian; 

populasi, sampel  dan responden; instrumen pengumpulan data (IPD); 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. BAB IV  HASIL 

PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) dan 
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pembahasan dan interpretasi. BAB V PENUTUP Berisi tentang 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Keaktifan  Kerohanian Islam  

       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keaktifan berarti kegiatan atau 

kesibukan.
10

 Menurut Rosyad Shaleh keaktifan adalah suatu kegiatan atau 

kesibukan yang dilakukan dengan sadar, sengaja serta mengandung maksud 

tertentu.
11

 Keaktifan itu ada dua macam, yaitu keaktifan jasmani dan keaktifan 

rohani atau keaktifan jiwa dan keaktifan raga.
12

 

       Keaktifan jasmani dan keaktifan rohani yang dapat dilakukan di sekolah 

menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Paul B. Diedrich meliputi:  

a. Visual activities seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi  

percobaan dan sebagainya 

b. Oral activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, interview, diskusi dan sebagainya.  

c. Listening activities seperti mendengarkan uraian percakapan, musik, pidato, 

ceramah, dan sebagainya.  

d. Writing activities seperti menulis cerita, karangan laporan, angket, menyalin 

dan sebagainya.  

                                                           
10

 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 

23.  
11

 Rasyad Syaleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 20.  
12

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 243. 

10 
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e. Drawing activities seperti mengambar membuat grafik, peta, patron dan 

sebagainya.
13

  

f. Motor activities seperti melakukan percobaan membuat konstruksi, model, 

mereparasi, berkebun, bermain, memelihara binatang dan sebagainya.  

g. Mental activities seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, mengambil keputusan dan sebagainya. 

h. Emotional activities seperti menaruh minat gembira, berani, tenang, gugur, 

kagum dan sebagainya.
14

 

       Rohis atau Kerohanian Islam merupakan salah satu ekskul 

(ekstrakurikuler sekolah) yang bergerak di bidang keagamana dan dilakukan 

di luar jam pelajaran. Rohis merupakan suatu wadah besar yang dimiliki oleh 

siswa untuk menjalankan aktivitas dakwah di sekolahnya.
15

 Kerohanian Islam 

(Rohis) dapat digolongkan sebagai organisasi dakwah, yaitu suatu badan yang 

mengelola kegiatan dakwah dengan program dan sarana yang tersedia untuk 

mencapai tujuan tertentu.
16

 

       Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rohis (Kerohanian Islam) 

adalah salah satu ekstrakurikuler sekolah yang bergerak di bidang keagamaan 

dan dilaksanakan di luar jam pelajaran dan bisa dikatakan sebagai sarana 

pembinaan sikap dan mental yang cocok untuk remaja.  

 

                                                           
13

 Ibid, 244. 
14

 Zakiah Djaradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008), 138-139. 
15

 Indah Listyaningsih, Pelaksanaan Mentoring Agama Islam ROHIS Al-Ikhlas SMAN 2 

Ponorogo, (Ponorogo: Skripsi tahun 2009),  19. 
16

 Ibid,. 
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 2. Aktifis Rohis 

        Aktifis Rohis adalah mereka dari kalangan siswa, alumni Rohis, guru, 

kepala sekolah, dan pembina.
17

 

a. Siswa  

       Dalam dakwah sekolah, selain sebagai objek dakwah, siswa juga 

dapat berperan sebagai subjek atau pelaku dakwah. Sebagai subjek 

dakwah, siswa memiliki posisi yang sangat strategis karena kedekatan 

mereka dengan totalitas objek dan medan dakwah di sekolah. Secara 

kuantitas interaksi, siswa juga memiliki peluang yang lebih besar karena ia 

tidak dibatasi oleh waktu. Setiap saat mereka ada di dalam lingkungan 

sekolah. 

       Secara struktural, siswa pun memiliki peluang yang lebih besar karena 

mereka berada dalam koordinasi sekolah yang langsung berhubungan 

dengan sekolah. Dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya di sekolah, 

siswa memerlukan wadah untuk berekspresi, yaitu dalam kegiatan 

kerohanian Islam/Rohis, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), maupun 

kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Wadah yang paling strategis untuk 

berdakwah adalah Kerohanian Islam. Kerohanian Islam menjadi organisasi 

yang langsung berkompeten terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan di 

sekolah, melalui program-program kerja yang dikoordinir oleh 

pengurusnya. Siswa memainkan peran dengan menduduki posisi sebagai 

penggerak atau pengurus, baik sebagai pengurus inti maupun staff di 

dalamnya.  

       Dalam hal ini siswa dapat melakukan dakwah fardiyah (pendekatan 

personal) terhadap sesama siswa di sekolah. Terhadap sesama siswa yaitu 

siswa setingkat atau adik kelas.  

 

 

                                                           
17

 Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro, Dakwah Sekolah Era Baru (Solo: Era Inter 

Media, 2000), 47. 
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b. Alumni Rohis  

       Alumni sebagai pelaku dakwah pelajar memiliki kelebihan yang khas 

terhadap medan dakwahnya karena kedekatan mereka  dengan siswa, guru, 

dan birokrasi sekolah, pegawai, satpam, petugas kantin, dan sebagainya.  

        Kehadiran alumni ke sekolahnya kembali menjadi penghargaan 

sendiri bagi pihak sekolah, apalagi jika alumni mampu menunjukkan 

kesungguhannya dalam membangun almamaternya kembali, baik dengan 

masukan-masukan yang menunjang kualitas sekolah, maupun peran aktif 

dalam menjalankan proses pendidikan. Kepercayaan yang diberikan 

sekolah terhadap alumni menjadi pintu pembuka aktivitas dakwah sekolah. 

Dalam pengelolaan dakwah sekolah, alumni memiliki peran yang sangat 

beragam. Alumni memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan 

dakwah fardiyah kepada siswa.  

       Alumni dapat menjalin hubungan dengan pelaku dakwah siswa 

melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, misalnya untuk pembekalan 

manajerial kerohanian Islam, pelatihan akademis siswa, konsultasi dakwah 

bagi siswa dan sebagainya. Melalui komunikasi dan kerjasama ini juga, 

alumni dapat menjalankan fungsi pembinaan dan kaderisasi bagi objek 

dakwahnya (siswa).
18

 

c. Guru  

        Guru memiliki peran yang yang khas dan penting karena kedudukan 

dan peranannya yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Guru 

                                                           
18

 Ibid, 48. 
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memiliki kemampuan dan peluang yang lebih tinggi dalam berdakwah.  

        Kepada siswa pun guru memiliki posisi yang lebih memungkinkan 

untuk diterima secara dekat karena mereka sering berinteraksi dan posisi 

memberikan kepercayaan dan penghormatan tersendiri bagi guru.  

        Guru bisa menyelipkan pesan-pesan dakwah baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Guru bisa memberi nasihat dalam perkataan di 

sela-sela pelajaran atau di sela-sela waktu senggangnya saat murid 

berkonsultasi kepadanya. Lebih dari itu, sikap guru pun menjadi bentuk 

dakwah yang tidak bisa disepelekan. Murid akan melihat guru dari 

sosoknya dan mereka akan meniru dan mendengarkan nasihatnya.   

        Selain itu, guru dapat memainkan peran sebagai pelaku dakwah 

fardiyah dan pembina (murobbi) bagi siswanya, yang secara struktural 

sekolah memiliki posisi yang lebih tinggi dari siswa dan alumni sebagai 

aktivis dakwah sekolah. 

d. Kepala Sekolah  

        Kepala sekolah menjadi aktifis dakwah sekolah yang memiliki peran 

yang sangat strategis. Selain sebagai pelaku dakwah fardiyah, seorang 

kepala sekolah memiliki peluang yang besar karena beliaulah penyokong 

utama segenap program dakwah sekolah.  

        Selain itu, kekuatan struktural ini juga akan memperlebar pengaruh 

dakwah ke semua kalangan dan unsur sekolah. Sosok kepala sekolah 

memberikan dorongan dan dukungan bagi bawahannya. 
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e. Pembina  

        Pembina (murobbi) dalam dakwah sekolah ini memiliki peran secara 

khusus untuk mentarbiyah atau membina objek dakwah sekolah. Peran 

sebagai pembina ini sangat memungkinkan dilakukan oleh siapa pun.
19

 

3. Tujuan Dakwah Rohis  

        Tujuan dakwah sekolah 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 Islami.”20
 

4. Objek dakwah Rohis  

a. Siswa atau pelajar  

        Siswa merupakan objek dakwah sekolah yang utama. Oleh karena itu, 

ruang gerak dakwah sekolah lebih ditekankan pada proses pembinaan 

siswa ini. Sebagai objek dakwah sekolah yang utama, pendekatan terhadap 

siswa pun harus menjadi prioritas. Pengenalan terhadap medan dakwah 

yang berlabel siswa ini menentukan keberhasilan pendekatannya.
21

 

        Lebih luas lagi, perlakuan dan pendekatan pun tidak hanya terkait 

dengan masalah usia, tetapi juga sifat dan karakter dari setiap individu 

objek dakwah tersebut. 

        Secara umum pelajar  memiliki karakter dan perkembangan yang 

sama. Namun, perbedaan-perbedaan kecenderungan akan membentuk 

mereka menjadi tidak sama. Berdasarkan kecenderungan akhlaknya, 

                                                           
19

 Ibid, 48-50. 
20

 Nugroho Widiyantoro, Panduan Dakwah Sekolah (Bandung: Syamil, 2005),  33. 
21

 Koesmarwanti, Dakwah,  38.  
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pelajar dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian. Pertama, siswa atau 

pelajar   berakhlak islami. Siswa atau pelajar  seperti ini dapat dilihat dari 

ibadahnya yang rajin, kehanifan dan kecepatannya menerima da„wah. 

Kedua, siswa atau pelajar   berakhlak asasi. Siswa atau pelajar pada bagian 

ini tidak taat beragama tetapi tidak juga mau terang-terangan dalam 

berbuat maksiat karena masih menghormati harga dirinya. Ketiga, siswa 

atau pelajar berakhlak jahiliyah. Siswa atau pelajar seperti ini tidak peduli 

dengan harga diri dan agamanya.   

        Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi prioritas pendekatannya. 

Pendekatan terhadap ketiga tipe siswa atau pelajar  tadi diprioritaskan 

secara berurutan, yaitu dari nomor satu, kedua, dan ketiga. 

        Selain mempertimbangkan karakter, dakwah dalam objek dakwah ini 

juga mempertimbangkan posisinya sebagai pelajar yang terikat oleh 

institusi sekolah. Siswa atau pelajar hanya menjadi bagian kecil dari 

medan dakwah sekolah yang lebih luas. Posisinya terikat dengan peraturan 

atau kebijakan sekolah, sarana-sarana sekolah, sehingga pelaksanaan 

dakwah sekolah pun harus bergerak pada pusaran ikatan itu, sehingga 

dapat dikatakan bahwa dakwah sekolah pun harus menyesuaikan dengan 

peraturan atau kebijakan sekolah yang bersangkutan.
22

  

 

 

 

                                                           
22

 Ibid, 40-41. 
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5. Kegiatan Rohis  

       Kerohanian Islam sebagai organisasi dakwah banyak 

menyelengarakan aktivitas-aktivitas dakwah, baik yang bersifat umum 

maupun yang bersifat khusus.  

a. Aktivitas dakwah yang bersifat umum atau Dakwah „ammah  

       Dakwah yang bersifat umum (Dakwah „ammah) ini objeknya adalah 

seluruh lapisan masyarakat sekolah tanpa terpilah-pilah.
23

 Dakwah 

„ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan dengan media lisan yang 

ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh 

kepada mereka.
24

  

       Dakwah „ammah adalah proses penyebaran fikrah Isla>miyah dalam 

rangka menarik simpati, menumbuhkan cinta dan meraih dukungan dari 

objek dakwah sekolah. Karena sifatnya yang demikian, dakwah ammah 

harus dibuat dalam bentuk yang menarik sehingga memunculkan 

keinginan bagi objek dakwah yang banyak sekali itu untuk 

mengikutinya.
25

 

1) PAB (penyambutan anggota baru) 

       Program ini khusus diadakan untuk penyambutan adik-adik kita 

yang menjadi siswa baru. Target program ini adalah sbb: 

 Memberikan citra positif bagi aktifis dan berbagai program dakwah 

sekolah. 

                                                           
23

 Rusmiyati, dkk, Panduan Mentoring Agama Islam Materi Jilid 1 (Jakarta: Iqro‟ Club, 
2003), iii. 

24
 Khusniatai Rofiah, Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 31.  
25

 Koesmarwanti, Dakwah, 63. 
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 Memetakan kondisi siswa baru dan potensinya bagi 

dakwah. 

 Membidik calon-calon kader potensial. 

 Merekrut calon pengurus baru dari siswa baru. 

2) Ceramah umum atau Tabligh 

       Ceramah umum adalah salah satu program yang populer bagi 

penyebaran fikroh Islamiyah secara massal dikalangan siswa, guru-

guru dan karyawan. Biasanya diadakan dalam rangka menyambut 

momen tertentu seperti PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) seperti 

Tahun Baru Islam (1 Muharram), Maulid Nabi SAW, Isra Mi‟raj, Idul 

Adha, dan sebagainya. 

3)  Penyuluhan problematika remaja  

       Program ini dapat diadakan berkala sesuai kebutuhan atau minimal 

satu kali per angkatan dan dapat bekerjasama dengan LSM yang sudah 

memiliki perangkat penyuluhan yang memadai, misalnya pembicara, 

bahan presentasi, konseling dan lain-lain 

4) Studi Dasar Islam  

       Studi Dasar Islam atau lebih sering dikenal sebagai Dauroh atau 

Pesantren Kilat (Sanlat) adalah program kajian dasar Islam dalam 

jangka waktu tertentu antara 2-5 hari tergantung situasi dan kondisi. 

Peserta akan diberikan berbagai materi dasar keislaman, problematika 

umat dan gambaran solusinya Akidah, Ma‟na Syahadatain, Mengenal 

Allah, Rasul, Islam, Al-Qur‟an, Problematika Umat, Ghazwul Fikri, 
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Peranan Pemuda dalam Mengemban Risalah, Ukhuwah, Urgensi 

Tarbiyah Islamiyah, dan sebagainya.
26

 

5) Rihlah atau Tafakur Alam 

       Rihlah bertujuan untuk menyegarkan kembali jiwa yang penat 

sambil menghayati kebesaran penciptaan Allah Swt., dan menguatkan 

ukhuwah. Biasanya berlangsung 1-3 hari dan diadakan di luar kota: 

pegunungan atau perbukitan, taman atau kebun raya, pantai, dan 

sebagainya. Acara utamanya adalah (a) rihlah, beristirahat, menikmati 

pemandangan, teawalk, (b) materi keislaman, (c) muh}a>sabah tafakkur 

Alam dengan membacakan dan mensyarah ayat-ayat berkaitan dengan 

ayat-ayat kauniyah dan dikaitkan dengan hakekat kehidupan dan 

kematian dan ajakan bertakwa kepada Allah SWT. 

6) Olahraga  

       Olah raga dapat menjadi program rutin informal bagi para anggota 

dakwah sekolah dan simpatisannya dengan tujuan sebagai tarbiyah 

jasadiyah sekaligus menggalang ukhuwah dan soliditas pengurus. 

Misalnya pertandingan sepakbola setiap bulan, renang, volley ball dan 

lain-lain.    

7) Bazar atau Pameran   

        Bazar yang dimaksud adalah bazar buku, majalah, kaset, VCD, 

stationary, busana dan berbagai produk Islami lainnya.
27

  

 

                                                           
26

 Nugrogo, Panduan, 107. 
27

 Ibid, 109-111. 
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8) Perlombaan  

       Program perlombaan biasa diikutkan dalam program utama PHBI 

sebagai wahana menjaring bakat dan minat para siswa di bidang 

keagamaan, ajang taaruf, silaturahmi antar kelas yang berbeda dan 

syiar. Jenis-jenis perlombaan meliputi Azan, Tilawah atau Tartil, 

Cerdas Cermat, Pidato, Nasyid, dan sebagainya. Ciptakanlah berbagai 

lomba kreatif lainnya yang memiliki daya tarik tinggi dan dapat diikuti 

oleh banyak kalangan. 

9) Majalah Dinding  

       Majalah Dinding 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, informatif dan aktual.  

10)  Bulletin dakwah atau majalah mini  

        Program ini dimaksudkan agar obyek dakwah sekolah senantiasa 

mendapat suplai fikroh informasi keIslaman secara kontinyu dan 

berkala.
28

 

11)  Kursus Membaca Al-Qur‟an  

       Program ini sangat urgen mengingat kemampuan membaca al-

Quran merupakan langkah awal pendalaman dan pengakraban Islam 

lebih lanjut. Banyak kasus terjadi, apabila siswa belum bisa membaca 

                                                           
28

 Ibid, 113. 
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al-Quran akan menghambat motivasinya untuk mendalami Islam lebih 

jauh. Kita mengenal berbagai metode kursus yang saat ini telah 

berkembang dan terbukti efektifitasnya. Program ini memerlukan 

kerjasama dengan pihak guru agama Islam di sekolah agar turut 

mendukung dan menjadikan bagian dari penilaian mata pelajaran 

agama Islam. Program ini untuk mendukung bagi siswa-siswi yang 

masih kurang dalam hal kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. 

12)  Perpustakaan Islam  

       Perpustakaan Islam sangat penting peranannya bagi dakwah 

sekolah. Inilah sumber ilmu dan pengetahuan, dan mempercepat 

kematangan keIslaman siswa. Perpustakaan ini berisi buku-buku 

Islami, buku cerita atau fiksi, majalah-majalah, hingga rental VCD 

Islami dapat bersumber dari sumbangan para alumni, siswa, guru, 

lembaga-lembaga eksternal, perorangan dan anggaran sekolah. 

13)  Shalat Jum‟at Berjamaah  

       Sekolah memiliki fasilitas untuk shalat Jum‟at berjamaah di 

dalam lingkungan sekolah (masjid sekolah), maka jangan sia-siakan 

untuk mengelolanya dengan penceramah yang berkualitas dan 

berfikroh baik. Selain itu apabila memungkinkan, hendaknya 

penceramah digilir antara kepala sekolah, kalangan guru dan siswa 

sebagai media latihan tabligh.
29

 

 

                                                           
29

 Ibid, 113-116. 
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14) VCD Islam Rental  

       Saat ini telah berkembang pula puluhan item VCD film-film, 

nasyid, dokumenter terkait dengan dunia Islam dengan format dan 

kualitas gambar yang tidak kalah dengan film konvensional. 

15) Informasi Perguruan Tinggi 

       Kegiatan ini sangat penting khususnya bagi siswa kelas III untuk 

mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perguruan 

tinggi yang hendak dituju. Acara ini sangat menarik minat kelas III 

dan bernilai efektif bagi tumbuhnya simpati dan kesan yang baik bagi 

para aktifis dakwah sekolah dan alumninya dimata masyarakat siswa, 

guru dan kepala sekolah. 

16) Try Out SPMB 

       Program pelayanan ini juga efektif dengan dua tujuan sekaligus 

(a) membantu persiapan SPMB khususnya para siswa muslim (b) 

menggalang simpati, silaturahmi dan ukhuwah. 

17) Pelatihan Ketrampilan  

       Pelatihan ketrampilan meliputi ketrampilan individu (fardi) dan 

ketrampilan komunal (jama‟i) yang sangat dibutuhkan oleh para 

anggota dakwah sekolah. 

Ketrampilan individu adalah ketrampilan yang memungkinkannya 

melaksanakan dakwahnya dengan baik di semua medan dan 

lingkungan tempat ia berada, seperti skill dakwah fardiyah, 
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manajemen waktu, seni dialog, seni orasi, leadership, dan sebagainya. 

Sedangkan ketrampilan komunal adalah ketrampilan yang 

memungkinkan sekelompok ADS melakukan komunikasi yang baik, 

bertukar pengalaman dan penghimpunan potensi, manajemen 

operasional, manajemen konferensi, manajemen strategik, teamwork, 

ADS Alumni atau LSM Pelajar atau lembaga training profesional 

dapat mengambil peranan sebagai fasilitator kegiatan ini.
30

 

18)  Pengajian Guru 

       Pengajian Guru dapat diadakan dengan pendekatan siswa, alumni 

dan guru aktifis dakwah sekolah, termasuk guru agama Islam. 

Diharapkan lama kelamaan kegiatan ini memiliki manajemen yang 

terpisah dan dikelola oleh internal guru sendiri sehingga lebih alamiah 

dan permanen. 

19)  Muzha<harah Dunia Islam 

       Informasi muzha<harah dunia Islam hendaknya selalu disampaikan 

kepada segenap siswa dan khususnya bagi para aktifis dan 

simpatisannya. Kegiatan ini sangat baik bagi percepatan kematangan 

fikroh, hamasah (semangat) dan kematangan pribadi.
31

 

b. Aktivitas dakwah yang bersifat khusus atau Dakwah Khashah 

       Dakwah ini bertujuan untuk membentuk kader dakwah yang akan 

menggerakkan aktivitas dakwah disekolahnya. Program kegiatan yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

                                                           
30
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31
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1)   H{alaqoh  

        H{alaqoh adalah sebuah grup pengajian atau mentoring agama 

Islam berjumlah maksimal 12 orang (limited group) dengan 

keanggotaan yang relatif tetap dalam jangka waktu tertentu. Jumlah 

yang terbatas ini akan memudahkan penyampaian materi secara 

intensif, pengawasan perilaku dan perkembangan peserta. Satu halaqoh 

dipimpin oleh seorang guru pembimbinga atau murobbi atau mentor. 

Murobbi inilah yang akan melakukan proses tarbiyah Islamiyah secara 

intensif kepada pesertanya. Diskusi  kegiatan ini lebih mengarah kepada 

hal yang bernuansa pemikiran dan wawasan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk mempertajam pemahaman, memperluas wawasan keIslaman. 

2) Mabit  

       Mabit adalah salah satu sarana tarbiyah ruhiyah dalam bentuk 

menginap bersama dengan menghidupkan malam untuk memperkuat 

hubungan dengan Allah, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah, 

meningkatkan akhlak, mewujudkan miniatur 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 
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menghadirkan nara sumber yang ahli di bidangnya. Bentuk kegiatannya 

antara lain ta‟lim di masjid, televisi, radio, dan sebagainya. Para 

murobbi hendaknya menginventarisir kegiatan-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 nara sumber yang ahli di bidangnya. Waktu 

dauroh biasanya 1 hari penuh hingga 1 pekan (tergantung tema).
32

 

5) Rihlah  

       Rihlah adalah suatu perjalanan rekreasi ke suatu tempat yang indah 

seperti pegunungan atau pantai. Rihlah diharapkan dapat menguatkan 

hubungan persaudaraan antar sesama anggota halaqoh, menyegarkan 

jiwa dan fikiran serta menyehatkan badan. Rihlah minimal diadakan 

setahun sekali.  

6) Mukhayyam  

       Mukhayyam adalah berkemah selama 2-3 hari di bumi perkemahan 

atau daerah pegunungan atau pantai. Mukhayam terutama bertujuan 

untuk melatih fisik dan ketrampilan selain target fikri dan ruhani. 
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7) Penugasan  

       Penugasan adalah bentuk tugas mandiri yang diberikan oleh 

seorang murobbi kepada peserta halaqoh. Penugasan dapat berupa 

hafalan Al Qur‟an, hadits, bahkan penugasan dakwah.
33

 

6. Metode Dakwah Rohis  

       Metode dakwah kerohanian Islam adalah suatu cara yang dipakai 

dalam menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Metode sangat penting 

perannya, karena suatu  pesan walaupun baik tetapi disampaikan melalui 

metode yang tidak benar atau kurang pas akan menimbulkan penolakan 

dari penerima-penerima pesan. Dalam hal ini metode dakwah Rohis yang 

digunakan adalah dakwah fardiyah.  

        Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa orang 

dalam jumlah kecil dan terbatas.
34

  

        Dalam perjalanan dakwah, dakwah fardiyah menjadi sorotan penting 

dalam membidik kader. Oleh karena itu, ada beberapa alasan dapat 

diungkap di sini berkenaan dengan pentingnya dakwah fardiyah yaitu 

sebagai berikut:  

        Pertama, dakwah fardiyah mampu menumbuhkan ikatan hati yang 

lebih kuat dan awet. Pendekatan pada objek dakwah secara perorangan 

akan lebih terasa dampaknya. Bertemu, tersenyum, mengenal nama, 

berkunjung ke rumah, memahami sifat, menaruh perhatian, akan membuat 
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34
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seorang objek dakwah merasa menjadi orang yang penting dan spesial di 

mata kita.  

        Pada saat itulah kepercayaan itu mulai tumbuh. Seorang objek dakwah 

akan meletakkan harapannya pada sang dai agar ia bisa membimbingnya 

ke arah yang lebih baik. Seorang objek dakwah pun akan mudah 

mengungkapkan kesulitan dan permasalahannya kepada sang dai hingga 

terbentuklah sosok sang dai sebagai sosok yang sangat dibutuhkan 

kehadirannya dan sosok yang didengar kata-katanya.  

        Kedua, dakwah fardiyah murah meriah dan bisa dilakukan oleh siapa 

saja. Interaksi fardiyah entah lewat telepon, surat, kunjungan ke rumah, 

memberi salam, memberi hadiah, menjenguk di saat sakit, tentu lebih 

murah biayanya dibanding persiapan seminar yang harus menghadirkan 

peserta puluhan bahkan ratusan orang.  

        Dakwah fardiyah bisa dilakukan secara spontan di sela-sela aktifitas 

lain. Tidak banyak dibutuhkan kemampuan khusus dalam dakwah ini 

selain kemauan dan kesungguhan berempati. 

        Ketiga, terbatasnya waktu interaksi dalam lingkungan sekolah. 

Intensitas pertemuan aktifis dakwah sekolah dengan objek dakwah sekolah 

secara resmi di sekolah terbatasi dengan waktu. Maka, tiada jalan lain bagi 

aktifis dakwah sekolah untuk lebih mendekat kepada objek dakwah 

kecuali dengan dakwah fardiyah ini.
35
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        Metode dakwah fardhiyyah ini menjadi dasar penerapan model 

pendekatan untuk pelajar. Model pendekatan untuk pelajar sendiri secara 

sederhana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan potensi dan 

pendekatan problem. 

        Berbagai potensi yang dimiliki pelajar tersebut memungkinkan untuk 

mengadakan pendekatan melalui sarana-sarana seperti kelompok belajar, 

klub-klub olah raga, kelompok ilmiah remaja, Pramuka, OSIS, dan 

berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Bukan semata menjadi sarana 

pendekatan, berbagai potensi tersebut menjadi harta yang mahal bagi 

tumbuhnya peradaban Islam. 

        Namun, di balik segudang potensi itu, pelajar sebagai bagian dari 

remaja juga memiliki segudang problematika yang menuntut penyelesaian 

bijaksana. Problematika pelajar ini bisa datang dari dirinya, keluarganya, 

ataupun lingkungannya. Problematika pelajar pun menjadi bagian dari 

pendekatan ini, di samping pendekatan potensi. Pendekatan problem ini 

mengedepankan penyelesaian permasalahan pelajar, misalnya melalui 

lembaga konsultasi problem remaja. 

        Kedua pendekatan itu saling melengkapi. Oleh karena itu, kedua 

pendekatan ini harus dilakukan secara serempak, seimbang, dan 

proporsional sesuai dengan kondisi objeknya.
36
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2. Sikap Keagamaan  

a. Pengertian Sikap Keagamaan  

        Mengawali pembahasan mengenai sikap keagamaan, maka terlebih 

dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian sikap itu sendiri. Bila 

pengertian umum sikap dipandang sebagai perangkat reaksi-reaksi afektif 

terhadap objek tertentu berdasarkan hasil penalaran, pemahaman dan 

penghayatan individu. Dengan demikian sikap terbentuk dari hasil belajar dan 

pengalaman seseorang dan bukan sebagai pengaruh bawaan seseorang, serta 

tergantung pada objek tertentu.
37

 Para ahli mengartikan sikap bermacam-

macam di antaranya sebagai berikut:  

1) Menurut W.J. Thomas sikap adalah suatu kesadaran individu yang 

menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin 

akan terjadi di dalam suatu kegiatan tertentu.
38

  

2) Menurut Mar‟at sikap diperoleh dalam berinteraksi dengan manusia lain 

baik di rumah, sekolah, tempat ibadat ataupun tempat lainnya melalui 

nasihat, teladan atau percakapan.
39

 

3) Menurut Kimball Young sikap merupakan suatu predisposisi mental 

untuk melakukan suatu tindakan  

4) Menurut Fishbein dan Ajzen menyebutkan bahwa sikap sebagai 

predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara konsisten dalam 

cara tertentu berkenaan dengan objek tertentu. 
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5) Menurut Sherif dan Sherif  sikap menentukan keajegan dan kekhasan 

perilaku seseorang dalam hubungannya dengan stimulus manusia atau 

kejadian-kejadian tertentu. Sikap merupakan suatu keadaan yang 

memungkinkan timbulnya sutau perbuatan atau tingkah laku.
40

 

       Dalam hal ini sikap seseorang selalu diarahkan terhadap sesuatu hal atau 

objek tertentu. Tidak akan mungkin jika sutau sikap tertentu tanpa objek atau 

suatu hal karena, penyebab munculnya sikap tertentu akibat dari respon 

seseorang terhadap suatu keadaan disekitarnya.  

       Jadi dapat dimengerti bahwa sikap merupakan kecenderungan seseorang 

untuk bertindak, berfikir, berprestasi, dan merasa dalam menghadapi objek, 

situasi dan lain sebagainya dalam menghadapi objek sikap tertentu maka 

seseorang akan memberikan respon dengan cara-cara tertentu sehingga 

munculah sikap sesuai dengan objek sikap tersebut. Objek sikap disini 

seperti, orang, benda, tempat, dan lain sebagainya. 

       Selanjutnya akan dijelaskan pengertian agama dan keagamaan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia agama adalah ajaran, sistem yang mengatur 

tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 

kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya. Sedangkan keagamaam artinya yang 

berhubungan dengan agama.
41

     

       Sedangakan menurut PP NO 55 Tahun 2007 Tentang Agama dan 

Keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 
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pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta 

didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang 

menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi 

ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri 

seseorang yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku yang berkaitan 

dengan agama.
42

 

       Sikap keagamaan terbentuk karena adanya konsistensi antara 

kepercayaan terhadap agama sebagai komponen kognitif, persamaan terhadap 

agama sebagai komponen aktif dan perilaku terhadap agama sebagai 

komponen konatif. Didalam sikap keagamaan antara komponen kognitif, 

afektif dan konatif saling berintegrasi sesamanya secara komplek.
43

 

       Pendidikan agama yang bersifat drissur, dan menggugah akal serta 

perasaan memegang peranan penting dalam pembentukan sikap keagamaan. 

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa sikap keagamaan merupakan perolehan 

dan bukan bawaan. Ia terbentuk melalui pengalaman langsung yang terjadi 

dalam hubungannya dengan unsur-unsur lingkungan materi dan sosial, 
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misalnya rumah yang tentram, orang tertentu, teman, orang tua, jamaah dan 

sebagainya.
44

 

       Dalam hal ini, pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi pada 

umumnya, terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Pendidik atau pembina 

pertama adalah orang tua, kemudian guru. Semua pengalaman yang dilalui 

oleh anak waktu kecilnya, akan merupakan unsur penting dalam pribadinya. 

Sikap si anak terhadap agama, dibentuk pertama kali di rumah melalui 

pengalaman yang didapatnya dengan orang tuanya, kemudian disempurnakan 

atau diperbaiki oleh guru di sekolah, terutama guru yang disayanginya. Kalau 

guru agama dapat membuat dirinya disayangi oleh murid-murid, maka 

pembinaan sikap positif terhadap agama akan mudah terjadi. Akan tetapi, 

apabila guru agama tidak disukai oleh anak, akan sukar sekali  baginya 

membina sikap positif anak terhadap agama.  

       Guru agama harus meyadari, bahwa anak adalah anak dalam arti 

keseluruhannya, baik tubuh atau jasmani, pikiran dan perasaannya. Dia bukan 

oang dewasa yang kecil, artinya bukan hanya tubuh dan kemampuan 

jasmaninya saja yang kecil tapi, juga keceerdasan, perasaan, dan keadaan jiwa 

atau (rohaninya), juga berlainan dengan orang dewasa. Dengan demikian, 

agar agama mempunyai arti pada anak, hendaklah disajikan dengan cara yang 

sesuai dengan anak, yaitu dengan cara yang lebih dekat kepada kehidupannya 

sehari-hari dan lebih konkret.  
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       Latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah seperti 

sembahyang, doa, membaca al-Qur‟an (atau menghafal ayat-ayat atau surat-

surat pendek),  sembahyang berjamaah di sekolah, di masjid atau langgar 

harus dibiasakan sejak kecil sehingga lama kelamaan akan tumbuh rasa 

senang melakukan ibadah tersebut, sehingga dengan sendirinya ia akan 

terdorong untuk melakukannya, tanpa suruhan dari luar, tapi dorongan dari 

dalam.
45

 

       Latihan keagamaan, yang menyangkut akhlak dan ibadah sosial atau 

hubungan manusia dengan manusia, sesuai dengan ajaran agama, jauh lebih 

penting dari pada penjelasan dengan kata-kata. Latihan-latihan disini 

dilakukan melalui contoh yang diberikan oleh guru atau orang tua. Oleh 

karena itu, guru agama hendaknya mempunyai kepribadian yang dapat 

mencerminkan ajaran agama, yang akan diajarkan pada anak-anak didiknya, 

lalu sikapnya dalam melatih kebiasan-kebiasaan baik yang sesuai dengan 

ajaran agama itu, hendaknya menyenangkan dan tidak kaku.
46

    

       Apabila si anak tidak terbiasa melaksanakan ajaran agama terutama 

ibadah (secara konkret seperti sembahyang, puasa, membaca al-Qur‟an dan 

berdoa) dan tidak pula dilatih atau dibiasakan melaksanakan hal-hal yang 

diperintahkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak dilatih untuk 

menghindari larangannya maka pada waktu dewasanya nanti ia akan 

cenderung kepada acuh tak acuh, anti agama atau sekuarang-kurangnya ia 

tidak akan merasakan pentingnya agama bagi dirinya tapi sebaliknya anak 
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yang banyak mendapat latihan dan pembiasaan agama, pada waktu 

dewasanya nanti akan semakin merasakan kebutuhan akan agama.  

       Kepercayaan anak kepada Tuhan dan agama pada umumnya, bertumbuh 

melalui latihan dan pembiasaan sejak kecil. Pembiasaan dan pendidikan 

agama itu didapatnya dari orang tuanya dan gurunya, terutama guru agama.  

Perlu pula diingat bahwa aktivitas agama di sekolah atau di masjid akan 

menarik bagi anak, apabila ia ikut aktif didalamnya. Karena ia bersama 

teman-temannya dan orang melakukan ibadah bersama. Dan si anak akan 

merasa gembira apabila ikut aktif didalamnya.  

       Dengan kata lain dapat kita sebutkan, bahwa pembiasaan dalam 

pendidikan anak sangat penting, terutama dalam pembentukan pribadi, akhlak 

dan agama pada umumnya.
47

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Keagamaan 

       Dibawah ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

keagamaan yaitu sebagai berikut:  

1) Faktor Intern  

       Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri 

yang termuat dalam aspek kejiwaan manusia seperti naluri, akal, 

perasaan maupun kehendaknya. Seperti halnya aspek kejiwaan lainnya, 

maka para ahli psikologi agama mengemukakan berbagai teori 

berdasarkan pendekatan masing–masing. Tetapi secara garis besarnya 

faktor–faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa 
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keagamaan, yaitu:
48

 

a) Faktor hereditas 

       Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor 

bawaan yang diwariskan secara turun temurun, melainkan terbentuk 

dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif, 

dan konatif. Tetapi, dalam penelitian terhadap janin terungkap bahwa 

makanan dan perasaan ibu berpengaruh terhadap kondisi janin yang 

dikandungnya. Demikian pula, Margareth Mead menemukan dalam 

penelitiannya terhadap suku Mundugumor dan Arapesh bahwa 

terdapat hubungan antara cara menyusui dengan sikap bayi. Bayi yang 

disusukan secara tergesa-gesa (Arapesh) menampilkan sosok yang 

agresif dan yang disusukan secara wajar dan tenang (Mundugumor) 

akan menampilkan sikap yang toleran di masa remajanya. 

        Meskipun belum dilakukan penelitian mengenai hubungan antara 

sifat-sifat kejiwaan anak dengan orang tuanya, namun tampaknya 

pengaruh tersebut dapat dilihat dari hubungan emosional. Rasul .Saw. 

menyatakan bahwa daging dari makanan yang haram, maka nerakalah 

yang lebih berhak atasnya. Pernyataan ini setidaknya menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara status hukum makanan (halal dan haram) 

dengan sikap. 

       Selain itu Rasul.Saw. juga menganjurkan untuk memilih pasangan 

hidup yang baik dalam membina rumah tangga, sebab, menurut beliau 
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keturunan berpengaruh. Benih yang berasal dari keturunan tercela 

dapat mempengaruhi sifat-sifat keturunan barikutnya.  

       Perbuatan yang buruk dan tercela jika dilakukan, menurut 

Sigmund Freud menimbulkan rasa bersalah (sense of guilt) dalam diri 

pelakunya. Bila pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan agama, 

maka pada diri pelakunya akan timbul rasa berdosa dan perasaan 

seperti ini yang ikut mempengaruhi perkembangam jiwa keagamaan 

seseorang sebagai unsur hereditas. Sebab, dari berbagai kasus pelaku 

zina sebagian besar memiliki latar belakang keturunan dengan kasus 

serupa. 

b) Tingkat usia 

        Dalam bukunya The Development of Relegious on Children 

Ernesr Harms mengungkapkan bahwa perkembangan agama pada 

anak-anak ditentukan oleh tingkat usia mereka. Perkembangan 

tersebut dipengaruhi pula oleh perkembangan berbagai aspek 

kejiwaan termasuk perkembangan berpikir. Ternyata, anak yang 

menginjak usia berpikir kritis lebih kritis pula dalam memahami 

ajaran agama. Selanjutnya, pada usia remaja saat mereka menginjak 

usia kematangan seksual, pengaruh itu pun menyertai perkembangan 

jiwa keagamaan mereka.
49

 Tingkat perkembangan usia dan kondisi 

yang dialami para remaja ini menimbulkan konflik kejiwaan, yang 

cenderung mempengaruhi terjadinya konversi agama.  
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c) Kepribadian 

       Kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur, 

yaitu unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Hubungan antara 

unsur hereditas dan pengaruh lingkungan inilah yang membentuk 

kepribadian. Adanya kedua unsur yang membentuk kepribadian itu 

menyebabkan munculnya konsep tipologi dan karakter. Tipologi lebih 

ditekankan kepada unsur bawaan, sedangkan karakter lebih 

ditekankan oleh adanya pengaruh lingkungan. Perbedaan kepribadian 

berpengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek kejiwaan termasuk 

jiwa keagamaan. Di luar itu, dijumpai pula kondisi kepribadian yang 

menyimpang seperti kepribadian ganda (double personality) dan 

sebagainya. Kondisi seperti ini bagaimanapun ikut mempengaruhi 

perkembangan berbagai aspek kejiwaan pula.
50

 

d) Kondisi kejiwaan 

       Kondisi kejiwaaan ini terkait dengan kepribadian sebagai faktor 

intern. Ada beberapa model pendekatan yang mengungkapkan 

hubungan ini. Model psikodinamik yang dikemukakan Sigmund Freud 

menunjukkan gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang 

tertekan di alam ketidaksadaran manusia. Konflik akan menjadi 

sumber gejala kejiwaan yang abnormal. Selanjutnya, menurut 

pendekatan biomedis, fungsi tubuh yang dominan mempengaruhi 

kondisi jiwa seseorang. Penyakit atau faktor genetik atau kondisi 
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system saraf diperkirakan menjadi sumber munculnya perilaku 

abnormal. Kemudian pendekatan eksistensial menekankan pada 

dominasi pengalaman manusia. Dengan demikian, sikap manusia 

ditentukan oleh stimulan (rangsangan) lingkungan yang dihadapinya 

saa itu.  

       Walaupun kemudian ada pendekatan model gabungan. Menurut 

pendekatan ini pola kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor dan 

bukan hanya oleh faktor-faktor tertentu saja. Pendekatan-pendekatan 

psikologi kepribadian ini menginformasikan bagaimana hubungan 

kepribadian dengan kondisi kejiwaaan manusia. Hubungan ini 

selanjutnya mengungkapkan bahwa ada suatu kondisi kejiwaan yang 

cenderung bersifat permanen pada diri manusia yang terkadang 

bersifat menyimpang (abnormal). 

       Banyak jenis perilaku abnormal yang bersumber dari kondisi 

kejiwaan yang tak wajar ini. Tetapi, yang penting dicermati adalah 

hubungannya dengan perkembangan jiwa keagamaan. Sebab, 

bagaimanapun seseorang yang mengidap schizopernia akan 

mengisolasi diri dari kehidupan sosial serta persepsinya tentang agama 

akan dipengaruhi oleh berbagai halusinasi. Demikian pula pengidap 

phobia akan dicekam oleh perasaan takut yang irasional. Sedangkan 

penderita infantile autisme berperilaku seperti anak-anak dibawah usia 

sepuluh tahun.
51
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2) Faktor Ekstern 

       Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. 

Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia yang disebut 

dengan fitrah keagamaan, maka diperlukan adanya pengaruh yang 

berasal dari luar diri manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa bimbingan, 

pembinaan, latihan, pendidikan, dan sebagainya. Yang secara umum 

disebut sosialisasi. Faktor ekstern yang dinilai berpengaruh dalam 

perkembangan jiwa keagamaan, yaitu: 

a) Lingkungan keluarga  

       Keluarga merupakan satuan sosial yang pling sederhana dalam 

kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah ibu dan 

anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial 

pertama yang dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga 

menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak.  

Sigmund Freud dengan konsep Father Image (citra kebapaan) 

menyatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi 

oleh citra anak terhadap bapaknya. Jika seorang bapak menunjukkn 

sikap dan tingkahlaku yang baik, maka anak akan cenderung 

mengidentifikasikan sikap dan tingkahlaku sang bapak pada dirinya. 

Demikian pula sebaliknya, jika bapak menampilkan sikap buruk juga 

akan ikut berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak.  

       Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa 

keagamaan anak dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh 
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karena itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan 

tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab. Ada 

semacam rangkaian ketentuan yang dianjurkan kepada kedua orang 

tua, yaitu mengazankan ke telinga bayi yang baru lahir, mengakikah, 

member nama yang baik, mengajarkan membaca Al-Qur‟an, 

membiasakan salat serta bimbingan lainnya yang sejalan dengan 

perintah agama. Keluarga dinilai sebagai faktor dominan dalam 

meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan.
52

 

b) Lingkungan institutional 

       Lingkungan institutional yang ikut mempengaruhi perkembangan 

jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun 

yang nonformal seperti berbagai perkumpulan dan organisasi. 

       Sekolah sebagai institusi pendidikan formal ikut memberi 

pengaruh dalam membantu kepribadian anak. Menurut Singgih D. 

Gunarsa pengaruh itu dibagi tiga kelmpok yaitu: (1) kurikulum dan 

anak;(2) hubungan guru dan murid; dan (3) hubungan antar anak. 

Dilihat dari kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan, 

tampaknya ketiga kelompok tersebut ikut berpengaruh.  

       Dalam ketiga kelompok itu secara umum tersirat unsur-unsur 

yang menopang pembentukan tersebut seperti ketekunan, disiplin, 

kejujuran, simpati, sosiabilitas, toleransi, keteladanan, sabar, dan 

keadilan. Perlakuan dan pembiasaan bagi pembentukan sifat-sifat 
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seperti itu umumnya menjadi bagian dari program pendidikan di 

sekolah. 

       Melalui kurikulum, yang berisi materi pengajaran, sikap dan 

keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antarteman di 

sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yang baik. 

Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral 

yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan 

seseorang.
53

 

c) Lingkungan masyarakat 

       Boleh dikatakan setelah menginjak usia sekolah, sebagian besar 

waktu jaganya dihabiskan di sekolah dan masyarakat. Berbeda dengan 

situasi di rumah dan sekolah, umumnya pergaulan di mayyarakat 

kurang menekankan pada disiplin atau aturan yang harus dipatuhi 

secara ketat.  

       Meskipun tampaknya longgar, namun kehidupan bermasyarakat 

dibatasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai yang didukung warganya. 

Karena itu, setiap warga berusaha untuk menyesuaikan sikap dan 

tingkah laku dengan norma dan nilai-nilai yang ada. Dengan 

demikian, kehidupan bermasyarakat memiliki suatu tatanan yang 

terkondisi untuk dipatuhi bersama.  

       Lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang 

mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan 
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unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang 

lebih mengikat sifatnya. Bahkan, terkadang pengaruhya lebih besar 

dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif 

maupun negatife. Misalnya, lingkungan masyarakat yang memiliki 

tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi 

perkembangan jiwa keagamaan anak, sebab kehidupan keagamaan 

terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Keadaan 

seperti ini akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan 

warganya.  

       Sebaliknya, dalam lingkungan masyarakat yang lebih cair atau 

bahkan cenderung sekuler, kondisi seperti itu jarang dijumpai. 

Kehidupan warganya lebih longgar, sehingga diperkirakan turut 

mempengaruhi kondisi kehidupan keagamaan warganya.
54

  

3. Hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam (ROHIS) 

dengan Sikap Keagamaan  

       Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa 

dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai 

persiapan memasuki masa dewasa.
55

 Masa remaja adalah masa 

pembinaan dan persiapan terakhir sebelum memasuki masa dewasa 

yang penuh tanggung jawab. Mereka selalu ingin dianggap berguna 

dalam lingkungan.  
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       Oleh karena itu, harus senantiasa dibina dan diarahkan dalam 

mengembangkan bakat dan minatnya dalam berbagai bidang. Selain 

itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan sikap dan 

mental siswa agar mampu menjadi pribadi yang seimbang antara 

jasmani dan rohani sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.  

       Ada tiga hal yang paling penting dalam pembentukan sikap yang 

diperhatikan dalam masa remaja adalah: (a) mass media (b) kelompok 

sebaya (c) kelompok yang meliputi lembaga sekolah, lembaga 

keagamaan, organisasi dan sebagainya. Sementara orang berpendapat 

bahwa mengajarkan sikap adalah merupakan tanggung jawab orang 

tua atau lembaga-lembaga keagamaan. Tetapi tidaklah demikian 

halnya, lembaga sekolah pun memiliki tugas pula dalam membina 

sikap ini. Bukankah tujuan pendidikan baik di sekolah maupun di luar 

sekolah adalah mempengaruhi, membina, membimbing anak didik 

agar memiliki sikap seperti yang diharapkan oleh masing-masing 

tujuan pendidikan. Dengan demikian lembaga pendidikan formal 

dalam hal ini sekolah memiliki tugas untuk membina dan 

mengembangkan sikap anak didik menuju kepada sikap yang kita 

harapkan.
56

  

       Adapun konsep pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia 

seutuhnya, tidak hanya memperhatikan segi akidah saja, tetapi juga 

membina manusia agar menjadi hamba Allah yang shaleh dengan 
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seluruh aspek kehidupan, perbuatan, pikiran dan perasaannya. Dengan 

kata lain, pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam upaya 

menanamkan rasa keagamaan pada seorang anak. Kemudian melalui 

pendidikan pula dilakukan pembentukan sikap keagamaan tersebut.
57

 

       Dalam hal ini, sekolah pula yang memberikan pendidikan formal 

maupun nonformal. Salah satu kegiatan nonformal (ekstrakurikuler) 

yang diterapkan di sekolah SMAN 1 Purwantoro  adalah kegiatan 

kerohanian Islam (Rohis). Kegiatan sekolah yang mampu 

mewujudkan suatu pencerahan demi kemajuan generasi muda. 

Kegiatan kerohanian Islam dibentuk menjadi sebuah organisasi 

sekolah yang mengembangkan kegiatan-kegiatan keIslaman diluar 

jam sekolah. Sehingga ada tindakan nyata yang diharapkan mampu 

mengembangkan sikap keagamaan anak. 

       Kegiatan kerohanian Islam (Rohis), kegiatan ini ditujukan untuk 

membangkitkan semangat, dinamika, optimisme siswa serta sarana 

untuk mempelajari dan mengaktualisasikan sikap keagamaan siswa 

serta tindaan-tindakan yang sesuai dengan etika Islam. 

       Oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama 

seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupan yang 

ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan dunia gaib. Dari 
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kesadaran agama dan pengalaman agama ini pula kemudian 

munculnya sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang.
58

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

        Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut: 

1. Nama : Sringatin NIM : 210310108 dengan judul “Korelasi Antara 

Lingkungan Sosial Dengan Sikap Keagamaan Siswa Kelas XI MAN 

Dolopo Tahun Pelajaran 2013/2014” adapun kesimpulan dari hasil 

penelitiannya yaitu; 

a. Lingkungan sosial siswa kelas XI MAN Dolopo tahun pelajaran 

2013/2014 menunjukkan kategori cukup dengan presentasi 61,33% 

b. Sikap keagamaan siswa kelas XI MAN Dolopo tahun pelajaran 

2013/2014 menunjukkan kategori cukup dengan presentasi 61,33%  

c. Terdapat korelasi yang signifikan antara lingkungan social dengan sikap 

keagamaan siswa kelas XI MAN Dolopo tahun pelajaran 2013/2014. 

Dengan koefisien korelasi sebesar 0.570.   

2. Nama : Indah Listyaningsih  NIM : 243052040 dengan judul “Pelaksanaan 

Mentoring Agama Islam Rohis Al-Ikhlas SMAN 2 Ponorogo” adapun 

kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu:  
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a. Pelaksanaan Mentoring Agama Islam ROHIS AL-Ikhlas SMAN 2       

Ponorogo lebih variatif dalam mendesai MAI.  

b. Faktor pendukung Mentoring Agama Islam ROHIS AL-Ikhlas SMAN 2 

Ponorogo telah mampu membuktikan bahwa kegiatan MAI dapat terus 

berjalan lancar sampai sekarang, sedangkan faktor penghambat 

Mentoring Agama Islam ROHIS AL-Ikhlas SMAN 2 Ponorogo tidak 

menjadi penghalang untuk bergerak maju dan menjadi lebih baik, 

bahkan mampu mencetak prestasi-prestasi di dalam sekolah maupun di 

luar sekolah. 

c. Makna mentoring bagi peserta Mentoring Agama Islam ROHIS AL-

Ikhlas SMAN 2 Ponorogo yaitu mentoring bukan hanya aktivitas 

rutinitas setiap minggu tapi mampu memberikan perbaikan yang lebih 

baik bagi kehidupan sehari-hari mereka.  

3. Nama : Putri Dwi Lestari  NIM : 210310125 dengan judul “Korelasi 

Antara Keterlibatan Siswa Dalam Kegiatan Keagamaan Di Sekolah Dan 

Kondisi Lingkungan Sosial Dengan Sikap Keagamaan Siswa Kelas XI Di 

SMAN 3 Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015” adapun kesimpulan dari 

hasil penelitiannya yaitu; 

a. Terdapat 92,04% siswa kelas XI SMAN 3 Ponorogo memiliki 

keterlibatan dalam kegiatan keagamaan di sekolah sedang. 

b.  Terdapat 85,22% siswa kelas XI SMAN 3 Ponorogo memiliki kondisi 

lingkungan social yang sedang.  
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c.  Terdapat 98,86% siswa kelas XI SMAN 3 Ponorogo memiliki sikap 

keagamaan yang cukup.  

d.   Terdapat korelasi yang signifikan antara keterlibatan siswa dalam 

kegiatan keagamaan di sekolah dan kondisi lingkungan social dengan 

sikap keagamaan siswa kelas XI SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014. Dengan koefisien korelasi sebesar 3,60. 

C. Kerangka Berfikir 

        Berdasarkan landaan teori yang dikemukakan di atas, maka dihasilkan 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

2. Jika keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan kerohanian Islam (ROHIS) 

di sekolah baik maka sikap keagamaan siswa baik  

3.  Jika keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan kerohanian Islam (ROHIS) 

di sekolah buruk maka sikap keagamaan siswa buruk 

D. Pengajuan Hipotesis 

        Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, selanjutnya 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. H0 (Hipotesis Nihil) 

       Tidak ada korelasi yang signifikan antara keaktifan mengikuti 

kegiatan kerohanian Islam (ROHIS) dengan sikap keagamaan siswa kelas 

X di SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015 
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2.  Ha (Hipotesis Alternatif) 

       Ada korelasi yang signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan 

kerohanian Islam (ROHIS) dengan sikap keagamaan siswa kelas X di 

SMAN 1 Purwantoro Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

 

 


