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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER ROHIS TERHADAP 

TINGKAT KEBERAGAMAAN SISWA DI SMP NEGERI 7  

BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015/2016 

 

Oleh  

Fellinda Sullyfa 

 

Kenakalan remaja yang meningkat serta moralitas yang semakin menurun di 

kalangan peserta didik dewasa ini, salah satunya penyebabnya adalah arus globalisasi 

yang semakin maju, namun tidak dapat difilter dengan tepat. Ditambah dengan 

kurangnya kesadaran bagi tiap-tiap individu untuk menjalankan agama dengan baik. 

Tujuan penenelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kegiatan 

ekstrakurikuler rohis berpengaruh terhadap tingkat keberagamaan siswa. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif dengan teknik kuesioner yang diberikan langsung kepada siswa-

siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis di SMP N 7 Bandar Lampung 

dengan jumlah sampel 20 orang yang diambil dari keseluruhan populasi. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisa yang 

digunakan adalah analisa regresi linier sederhana, uji t dan koefisien determinasi (R
2
). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler rohis 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat keberagamaan siswa. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan thitung sebesar 5.096 pada variabel kegiatan ekstrakurikuler 

rohis lebih besar dari ttabel sebesar 2,110. Sehingga dapat disimpulkan H1 diterima, 

yaitu kegiatan ekstrakurikuler rohis berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

keberagamaan siswa sebesar 59,1% dan sisanya yaitu 41,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 Diharapkan bagi sekolah serta guru pembina rohis mendukung dan 

memperbanyak kegiatan-kegiatan rohis, sehingga dapat meningkatkan keberagamaan 

siswa menjadi lebih baik lagi sesuai cita-cita bersama. 

 

Kata Kunci: Kegiatan Ekstrakurikuler, Rohis, Tingkat Keberagamaan 
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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha 

Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul 

Judul dari suatu karya ilmiah adalah merupakan inti atau materi pokok dari 

suatu masalah yang akan dibahas, dikaji dan diuraikan secara sestematis. Dalam hal 

ini peneliti memilih dan menetapkan judul yaitu: “PENGARUH KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER ROHIS TERHADAP TINGKAT KEBERAGAMAAN 

SISWA DI SMPN 7 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015/2016. Adapun 

penegasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada 

atau yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 
2
 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis 

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekstrakurikuler diartikan sebagai 

kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, 

seperti latihan kepemimpinan.
3
 

Adapun yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler rohis adalah berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan jalan bagi peserta 

                                                           
      

2
 Departemen Pendidikan  Nasiaonal, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,  (Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama,  2011),  h. 1045 

      
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Ibid, h. 360 



didik untuk dapat mengamalkan ajaran agama yang diperolehnya melalui 

kegiatan belajar di luar kelas, serta untuk mendorong pembentukan pribadi 

mereka sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan perkataan lain, tujuan 

dasarnya adalah untuk membentuk manusia terpelajar dan bertakwa kepada 

Allah SWT. Jadi selain menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, peserta 

didik juga menjadi manusia yang mampu menjalankan perintah-perintah 

agama dan menjauhi segala larangannya.
4
 

3. Tingkat Keberagamaan 

Pengertian kata tingkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, 

tumpuan pada tangga (jenjang), atau dapat juga diartikan sebagai tinggi 

rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan 

sebagainya.
5
 

Keberagamaan merupakan fenomena dimensi tunggal yang berisikan 

komitmen ideologis, dimana kekuatannya diungkapkan dalam pengamalan 

dan praktik.
6
 

4. SMPN 7 Bandar Lampung 

SMPN 7 Bandar Lampung adalah lembaga pendidikan formal tingkat 

menengah yang berbasiskan Islami di dalamnya yang berada di Jalan Sutan 

                                                           
      

4
 Departemen Agama Republik Indonesia, Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama 

Islam, (Jakarta: DepagRI, 2005), h. 9 

      
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 1400 

      
6
 Riaz Hassan, Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim, ( Jakarta : PT. Grafindo 

Persada, 2006), h. 48 



 
 

Badarudin Nomor 4 Desa Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, 

Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi  alasan peneliti untuk memilih judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler rohis merupakan pengembangan pembelajaran PAI. 

Kegiatan ini mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi siswa 

baik berkaitan dengan mata pelajaran maupun di luar mata pelajaran yang 

tetap berisikan keagamaan. Kegiatan ini merupakan wadah atau tempat 

mengembangkan segala bentuk kemampuan, minat dan bakat siswa. 

Bertujuan menjadikan siswa-siswi tersebut insan yang bertakwa kepada 

Allah, berakhlak baik serta mampu menjalankan apa yang di perintahkan-

Nya dan menjauhi larangan-Nya sesuai tuntunan dan ajaran dalam Islam. 

Sehingga penulis ingin mengetahui sejauhmana siswa mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler rohis ini. 

2. Tingkat keberagamaan seseorang akan terbentuk apabila orang tersebut 

memiliki kesadaran dan pengalaman beragama. Seperti konsep ajaran 

Rasulullah Saw, bahwa pembentukan kesadaran dan pengalaman agama 

harus dilakukan secara simultan, sinergis dan utuh.
7
 Jika berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler rohis dapat mendukung pengalaman dan kesadaran beragama 

seorang siswa, maka tingkat keberagaaan yang dimiliki juga akan baik. 

                                                           
      

7
 Jalalludin, Teologi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 24 



Secara sadar, kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh besar terhadap tingkat 

keberagamaan seseorang siswa.  Oleh karena itu penulis ingin menganalisa 

secara langsung apakah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis 

dengan baik akan memiliki tingkat keberagamaan yang baik, seperti yang 

diharapkan oleh sekolah dan orang tua. 

C. Latar Belakang Masalah 

Masalah moralitas di kalangan para pelajar kita dewasa ini merupakan salah 

satu masalah pendidikan yang harus mendapatkan perhatian semua pihak.
8
 Adapun 

disebabkan oleh arus globalisasi dan modernisasi yang tidak terfilter dengan baik, 

sehingga membawa pengaruh negatif bagi pelajar juga masyarakat luas.  

Sebenarnya faktor-faktor yang menimbulkan gejala-gejala kemerosotan moral 

dalam masyarakat modern sangat banyak. Dan yang terpenting diantaranya adalah 

kurang tertanamnya jiwa agama dalam hati tiap-tiap orang. Dan tidak dilaksanakan 

agama dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun oleh masyarakat.
9
 

Khususnya bagi siswa, mereka yang kurang menghayati dan mengamalkan 

nilai serta norma agama. Menjadikan pribadi mereka labil dan mudah terpengaruh 

dengan hal-hal negatif yang akan mereka bawa ke dalam lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Hal ini biasa disebut kenakalan remaja. Jensen membagi 

kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu : 

                                                           
      

8
 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 1 

      
9
 Zakiah Darajat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 65 



 
 

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkelahian 

perampokan, pembunuhan dan lain-lain 

2. Kenakalan yang meimbulkan korban materi : perusakan, pencurian, 

pencopetan, pemerasan dan lain-lain 

3. Kenakalan sosial yang menimbulkan korban di pihak orang lain : pelacuran, 

penyalahgunaan obat. 

4. Kenakalan yang melawan status : misalnya mengingkari status anak sebagai 

pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara 

minggat dari rumah atau membantah perintah mereka
10

 

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 keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara”.
11

 

Lebih dari itu, kegiatan pendidikan harus di kembangkan sehingga dapat 

memberikan peluang kepada siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif yang pada 

akhirnya para siswa sendiri mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (human resources), 

pendidikan di madrasah maupun di sekolah umum bertujuan untuk mengembangkan 
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aspek-aspek kemanusiaan siswa, yang meliputi: aspek kedalaman spiritual, aspek 

perilaku, aspek ilmu pengetahuan dan aspek keterampilan.
12

 

Oleh karena itu, proses pembelajaran dan pengajaran tidak bisa bertumpu 

pada kegiatan kurikuler dan intrakurikuler, tetapi juga harus didukung oleh kegiatan-

kegiatan pengembangan di luar kelas yakni ekstrakurikuler yang mengarah pada 

pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang, berkaitan aspek-aspek 

rasionalitas, intelektualitas, emosi dan spiritualitas dalam dirinya. 
13

 

Adapun usaha sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk membina akhlak 

siswa, mengembangkan kemampuan, minat, bakat, menambah pengetahuan, 

membentuk pribadi yang kuat dan meningkatkan iman, taqwa, serta keberagamaan 

siswa salah satunya dengan membentuk kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam 

(Rohis). 

Keberadaan ekstrakurikuler Rohis merupakan salah satu dari kegiatan 

ekstrakurikuler yang berbasis agama atau ekstrakurikuler keagamaan. Ekstrakurikuler 

didasari atas tujuan kurikulum sekolah. Kegiatan ini juga di tujukan sebagai alternatif 

pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis yang diusahakan dapat menciptakan dan meningkatkan 

keberagamaan siswa diantaranya seperti Baca Tulis Al-Qur’an, kaligrafi, hadroh, 

pengajian rutin, madding, da’i dan da’iah mingguan. Sehingga dalam kesehariannya 

siswa tidak terfokus pada pendidikan yang ada di dalam kelas, mereka juga dapat 
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menghabiskan waktu luang di luar jam sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler yang 

tentunya bermanfaat. 

Khusus mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa
14

 

 “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan 

pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.” 

 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat menemukan dan mengembangkan potensi 

peserta didik, serta memberikan manfaat sosial yang besar dalam mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. Disamping itu, kegiatan 

ekstrakurikuler dapat memfasilitasi bakat, minat, dan kreativitas peserta didik yang 

berbeda-beda. 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 53 ayat (2) butir a dan pada pasal 79 ayat (2) butir b 

menyatakan bahwa : 

 “Kegiatan ekstrakurikuler termasuk dalam rencana kerja tahunan 

satuan pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler perlu di evaluasi 

pelaksanaannya setiap semester oleh satuan pendidikan.”
15
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Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu 

bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, 

berbagai macam keterampilan dan keperamukaan diselenggarakan di luar jam 

pelajaran biasa.
16

 Seperti yang tercantum dalam tujuan pelaksanaan ekstrakurikuler di 

sekolah menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai berikut : 

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan kemampuan siswa beraspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

meuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan pelajaran lainnya.
17

 

Kegiatan ekstrakurikuler harus mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak 

yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak saja manajemen sekolah, 

masyarakat atau lingkungan. Tetapi pemerintah juga bertindak sebagai fasilitator 

pendidikan. Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pendalaman aspek spiritual 

dan moral peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler harus dikembangkan sedemikian 

rupa sehingga terjadi proses conseling (bimbingan dan pembinaan).
18

 

Dalam kaitannya mengenai keberagamaan, keberagamaan merupakan 

pengalaman spiritual dari sebuah hubungan yang sangat intim, tidak hanya 
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berhubungan dengan masalah ubudiyah, namun juga masalah etika dan perilaku yang 

meliputi seluruh bidang kehidupan.
19

 

 Stark dan Glock mengidentifikasi lima dimensi inti keberagamaan dan 

mereka menyebut dimensi itu terdiri dari ideologis, ritual, pengalaman, intelektual 

dan konsekuensi. Stark dan Glock mengemukakan bahwa inti dari keberagamaan 

adalah komitmen.
20

 

 

 

Tabel 1 

Dimensi Keberagamaan Menurut Von Hugel, Pratt, Stark dan Glock 

 

Von hugel Pratt Stark dan Glock 

1. Tradisional 

2. Rasional 

3. Intuitif dan 

volisional 

1. Tradisional 

2. Rasional 

3. Mistik  

4. Praktikal (moral) 

1. Ideologis (kepercayaan) 

2. Ritualistik (praktik) 

3. Intelektual (pengetahuan) 

4. Eksperensial (pengalaman) 

5. Konsekuensial (pengaruh) 

 

Konsepsi Islam tentang pendidikan dan fitrah keberagamaan manusia dalam 

Sabda Nabi Muhammad SAW
21

 :  
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 “Dari Abu Hurairah, bahwa Rosulullah SAW bersabda : Setiap anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) kedua orang-tuanyalah yang mendidik 

menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (H.R. Muslim 4807) 

 

Allah mengutus Rasulnya sebagai pemberi pengajaran, contoh, dan 

keteladanan. Rasul mengisyaratkan bahwa bayi di lahirkan dalam keadaan fitrah, 

yaitu dorongan untuk mengabdi kepada penciptanya. Namun benar tidaknya cara dan 

bentuk pengabdian yang dilakukannya, sepenuhnya tergantung dari kedua orang tua 

masing-masing. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, 

“Dorongan keberagamaan merupakan faktor bawaan manusia, dan 

sepenuhnya tergantung dari pembinaan nilai-nilai agama oleh kedua orang 

tua. Keluarga merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak, sedangkan 

lembaga pendidikan hanyalah sebagai pelanjut dari pendidikan rumah tangga. 

Dalam kaitannya dengan kepentingan ini pula terlihat peran strategis dan 

peran sentral keluarga dalam meletakkan dasar keberagamaan bagi anak-

anak.”
22

 

Adapun hasil pra penelitian diperoleh data tentang jumlah peserta didik yang 

aktif dalam kegiatan Rohis di SMPN 7 Bandar lampung, tahun pelajaran 2015/2016 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2 

Data Siswa Aktif Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis  

Di SMP 7 Bandar Lampung 

NO. NAMA SISWA KELAS KET 

1. REYHAN AZIZ 8A  

2. IRFAN MUSYAFFA 8B  

3. M. IKHSAN ARDIRA 8B  

4. ACENG 9F  

5. M. ARAFI RIZDALLAH 8B  

6. M. Ade Akbar 8B  

7. OKTA DWI RAHMA 8B  

8. AMANDA CAPRISTA 8G  

9. ZULKARNAIN 9F  
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10. NUR HASANAH 9B  

11. M. ARIL 9G Tidak aktif 

12. SYAFIRA 7F  

13. PUTRI ARIANTI FADILAH 9B Tidak Aktif 

14. ADIBA 8B Tidak Aktif 

15. MELDA 8E Tidak Aktif 

16 AMAR SIDIK 8F  

17 CICI MEISARI 7H Tidak Aktif 

18 MA’RUF 8A  

19 DINA AMILIA SARI 8H  

20 NAMERA ANGGIE 9B  

21 ALLECIA YUNITA 8G  

22 DESMA FITRI YANI 8F  

23 MELI KRESNA 8D  

24 MASAYU FITRI ANISA 8F  

25 KHAIRI HELFI 7F  

Jumlah  Siswa Aktif = 20 Siswa 

Sumber : Data Sekunder Guru Pembina Rohis 

Aplikasi dari kegiatan rohis, seperti mengaji dan bershalawat bersama 

sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, tidak menjamin bahwa siswa-siswi di 

SMPN 7 Bandar Lampung akan mempunyai tingkat keberagamaan yang tinggi.  

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis, banyak di temukan siswa 

yang tidak melakukan shalat terutama shalat dzuhur. Banyak diantara para siswa 

sibuk bermain dan pergi ke kantin atau keluar sekolah. Data ini juga di temukan 

melalui absensi shalat yang diterapkan di sekolah tersebut.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna  

mengetahui seberapa besar pengaruh rohis terhadap tingkat keberagamaan siswa. 

Sesuai dengan acuan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) terhadap Tingkat 

Keberagamaan Siswa di SMPN 7 Bandar Lampung Tahun 2015/2016” 



D. Identifikasi Masalah 

1. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler rohis di SMPN 7 Bandar Lampung 

sebenarnya sudah cukup baik, namun pelaksanaan dari kegiatan tersebut tidak 

berdasarkan Pedoman kegiatan ekstrakurikuler  sehingga masih terdapat 

kekurangan. 

2. Sebagian siswa-siswi di SMPN 7 Bandar Lampung memiliki kesadaran yang 

rendah dalam melibatkan dirinya dengan berbagai kegiatan keagamaan.  

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini memfokuskan 

pada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler Rohis terhadap tingkat keberagamaan siswa 

di SMPN 7 Bandar Lampung tahun 2015/2016 

 

  

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : “Apakah ada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler Rohis terhadap 

tingkat keberagamaan siswa di SMPN 7 Bandar Lampung?” 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler rohis.  

b. Untuk mengetahui tingkat keberagamaan siswa. 



 
 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan ekstrakurikuler rohis 

terhadap tingkat keberagamaan siswa di SMP N 7 Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Dapat memberi gambaran positif bahwa kegiatan eksrakurikuler rohis 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat keberagamaan 

siswa 

b. Sebagai acuan untuk meningkatkan tingkat keberagamaan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis 

a. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Suharsimi Arikunto, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

tambahan, di luar struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan 

pilihan.
23

 

Sedangkan definisi kegiatan ekstrakurikuler menurut Direktorat 

Pendidikan Menengah Kejuruan adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka, di laksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang 

telah di pelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum
24

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekstrakurikuler diartikan sebagai 

kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti 

latihan kepemimpinan.
25

 

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan 

tentang Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler disebutkan pengertian kegiatan 

ekstrakurikuler adalah sebagai berikut : 
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1) Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, 

di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, 

kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 

2) Ekstrakurikuler wajib adalah Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh 

peserta didik. 

3) Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan adalah Kegiatan Ekstrakurikuler yang 

dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan.
26

 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar 

kelas dan di luar jam pelajaran (kurikulum) menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia yang dimiliki peserta didik baik berkaitan dengan 

aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian 

khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan 

bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun 

pilihan.
27
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b. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuker Rohis 

Adapun yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler keagamaan atau rohis 

adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan jalan 

bagi peserta didik untuk dapat mengamalkan ajaran agama yang diperolehnya 

melalui kegiatan belajar di luar kelas, serta untuk mendorong pembentukan 

pribadi mereka sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan perkataan lain, tujuan 

dasarnya adalah untuk membentuk manusia terpelajar dan bertakwa kepada 

Allah SWT. Jadi selain menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, peserta 

didik juga menjadi manusia yang mampu menjalankan perintah-perintah agama 

dan menjauhi segala larangannya.
28

 

c. Fungsi Dan Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ektrakurikuler keagamaan (rohis) merupakan kegiatan 

pembelajaran dan pengajaran yang mempunyai fungsi yaitu : 

1) Pembinaan, yaitu membentuk perilaku Islami dalam kehidupan sehari-

hari dan memberikan bantuan klinis bagi peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam penguasaan kompetensi PAI;  

2) Pengembangan, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan 

bakat, minat, dan kreativitas;  
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3) Sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab sosial keagamaan 

peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman, praktik 

keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial 

keagamaan;  

4) Rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana 

rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses 

perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus 

mengembangkan kehidupan budaya Islami di sekolah yang lebih menarik 

bagi peserta didik;  

5) Persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik 

melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi PAI.  

Adapun tujuan didadakannya ekstrakurikuler pada sekolah menengah 

pertama adalah : 

1) Meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta 

didik;  

2) Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam pembinaan 

kepribadian muslim;  

3) Mewujudkan budaya keberagamaan (religious culture) pada tingkat 

satuan pendidikan;  



4) Meningkatkan syi’ar Islam. 
29

 

Sedangkan menurut Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam fungsi 

dan tujuan ekstrakurikuler adalah untuk:  

1) Meningkatkan pemahaman terhadap agama sehingga mampu 

mengembangkan dirinya sejalan dengan norma-norma agama dan mampu 

mengamalkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

budaya 

2) Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar 

dapat menjadi manusia yang berkretivitas tinggi dan penuh karya 

3) Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan dan tanggung jawab dalam 

menjalankan tugas 

4) Menumbuhkembangkan akhlak Islami yang mengintegrasikan hubungan 

dengan Allah, Rasul, manusia, alam semesta bahkan diri sendiri. 

5) Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik 

agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan dan terampil 

6) Memberikan peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk 

komunikasi (human relation) dengan baik; secara verbal dan non verbal 

7) Melatih kemampuan peserta didik untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, 

secara mandiri maupun dalam kelompok 
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8) Menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan 

masalah sehari-hari.
30

 

 

d. Kegiatan-Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis 

Adapun berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler rohis adalah sebagai berikut : 

1) Pelatihan Ibadah Perorangan dan Jama’ah 

Ibadah yang dimaksudkan disini meliputi aktivitas-aktivitas yang 

tercakup dalam rukun Islam selain membaca dua kalimat syahadat, yaitu 

shalat, zakat, puasa dan haji ditambah dengan bentuk-bentuk ibadah lainnya 

yang bersifat sunnah. Kegiatan pelatihan ibadah bagi siswa didasarkan pada 

prinsip implementasi pengamalan atas rukun iman dan penjabaran maknanya 

bagi kehidupan nyata, misalnnya bahwa shalat merupakan benteng bagi 

seseorang untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar; zakat 

sebagai upaya untuk membersihkan jiwa dan harta; puasa sebagai media 

pelatihan mengembangkan sikap sabar dan kejujuran serta melahirkan rasa 

kepedulian sosial yang mendalam terhadap sesama; dan haji adalah ibadah 

yang mempunyai nilai historis monoteisme agama Nabi Ibrahim As dan 

bentuk ritualnya syarat dengan makna sosial kemanusiaan. Dengan 

mengamalkan secara benar bentuk-bentuk ibadah tersebut, siswa dirangsang 
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untuk dapat secara mendalam memahami kegiatan keagamaannya dan 

mampu menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara akademis kegiatan ini merupakan bentuk implementasi praktis 

dari pengetahuan teoritik dan kognitif yang diperoleh siswa mengenai ajaran 

dan bentuk-bentuk ritual keagamaannya.  

Dalam kaitannya kegiatan ekstrakurikuler ini memperkuat dan 

memperdalam secara aplikatif apa yang telah dipelajari oleh siswa dalam 

kelasnya masing-masing dan landasan teoritiknya telah diperoleh siswa di 

dalam kelas. 

Tujuan dari kegiatan pelatihan ibadah ini adalah untuk menjadikan 

peserta didik sebagai muslim yang disamping berilmu juga mampu 

mengmalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

target yang ingin dicapai adalah : 

a) Memperdalam wawasan siswa tentang makna-makna yang terkandung 

dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan agama sehingga mampu 

mengimplemetasikan nila-nilai ajaran didalamnya pada kehidupan 

b) Menumbuhkembangkan sikap mental yang jujur, ikhlas, tegas dan 

berani menjalankan tanggungjawabnya, baik secara individual maupun 

sosial. 

c) Melatih keterampilan dan kedisiplinan siswa dalam menjalankan ritual 

keagamaannya 



 
 

Adapun meteode pelaksanaan pelatihan ibadah ini dapat dilakukan 

dengan cara: 

a) Simulasi dan praktek ibadah secara individual 

Bentuk kegiatan ini maksudkan untuk mengetahui dan mengukur 

sejauh mana penguasaan peserta didik dalam praktek ibadahnya, sesuai 

jenjang pengetahuan yang dipelajari di kelas. Kegiatan ini dipandu oleh 

guru pembimbing khusus, sehingga program ibadah dapat terukur dan 

terarah. 

b) Simulasi dan praktek ibadah secara kolektif 

Praktek ini dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang sebaiknya 

dilakukan secara kolektif atau berjamaah, seperti shalat lima waktu, shalat 

tarawih, tadarus Alquran, perorganisasian zakat dan manasik haji. 

Prakteknya adalah dengan cara menunjuk peserta didik secara bergantian 

untuk menjadi imam dan ma’mum. Meteode simulasi ini harus mendapat 

bimbingan intensif dari guru dan selanjutnya untuk melihat 

perkembangan siswa. 

2) Tilawah dan Tahsin Al-qur’an 

Secara bahasa tilawah artinya membaca dan tahsin artinya adalah 

memperindah, memperbaiki atau memperelok. Maksud dari kegiatan ini 

adalah kegiatan atau program pelatihan baca tulis Al-qur’an dengan 

menekankan pada meteode baca yang benar dan kefasihan bacaan, serta 

keindahan bacaan. Meteode baca atau tilawah Al-qur’an yang terangkum 



dalam ilmu tajwid yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran 

dan pengajaran dikelas. Kefasihan membaca, selain ditentukan oleh 

penguasaan dalam ilmu tajwid, juga ditentukan oleh kemampuan lidah 

dalam melafalkan huruf dan kalimat-kalimat Alqur’an sesuai dengan ciri, 

sifat dan karakter serta makhraj hurufnya.
31

 Kegiatan Tilawah ini merupakan 

kegiatan pembinaan keterampilan seni membaca al-Quran yang mengacu 

pada kaidah-kaidah tartil yang dikembangkan melalui qira’atus sab’ah 

(tujuh jenis bacaan).
32

 

Adapun keindahan bacaan yang kegiatannya disebut Tahsin Alquran 

akan sangat bergantung pada pontesi dan bakat serta kemampuan olah vokal 

dalam nada-nada tertentu berkaitan dengan bacaan Alquran mengandung 

nilai-nilai estetik. Oleh karena itu, kegiatan ini selain membutuhkan 

penguasann terhadan Ilmu Tajwid juga melibatkan potensi, minat dan bakat 

yang tentu saja tidak seluruh peserta didik bisa mengikutinya secara penuh.  

Sasaran kegiatan pelatihan tilawah Al-quran adalah seluruh siswa yang 

telah mendapakan materi pelajaran meteode Alquran. Sedangkan Tahsin 

Alquran adalah seluruh peserta didik yang berpotensi dan memiliki bakat 

serta minat untuk mengembangan seni membaca Alquran. Adapun tujuan 

kegiatan Tilawah dan Tahsin Alquran ini untuk:  
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a) Membentuk kemampuan peserta didik dalam membaca Alquran secara 

baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah bacaannya. 

b) Membuat peserta didik tertarik, akrab atau familiar dan semangat 

dalam mendalami dan memahami kitab suci Alquran  

c) Menjaga dan melestarikan kandungan seni keindahan Alquran 

d) Menyalurkan potensi dan bakat yang dimiliki peserta didik dalam seni 

membaca Alquran. 

3) Apresiasi Seni dan Kebudayaan Islam 

Apresiasi seni dan kebudayaan Islam disini maksudnya adalah 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka melestarikan, 

memperkenalkan dan menghayati tradisi-, budaya dan kesenian keagamaan 

yang ada dalam masyarakat Islam. 

Adapun tujuan diselenggarakannya apresisasi seni dan kebudayaan 

Islam ini adalah untuk : 

a) Menciptakan rasa memiliki pada diri peserta didik terhadap khasanah 

seni dan kebudayaan Islam 

b) Menghayati seni, tradisi dan kebudayaan Islam dengan pemaknaan 

yang positif, bermanfaat bagi kehidupan umat manusia 

c) Menghidupkan Syi’ar Islam di lingkungan madrasah dan sekolah 

umum 

Sedangkan target dari kegiatan ini adalah 



a) Mengkoordinir, mengembangkan dan menyalurkan potensi, minat dan 

bakat peserta didik dalam bidang seni dan kebudayaan yang bercirikan 

Islam 

b) Mendorong peserta didik untuk mempelajari, menyadari, memahami, 

dan melestarikan sejarah kebudayaan Islam melalui tradisi-tradisi dan 

kesenian Islam yang masih terlestarikan hingga saat ini 

 

 

4) Peringatan Hari-Hari Besar Islam 

Peringatan hari-hari besar islam maksudnya adalah kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan untuk memperingati dan merayakan hari-hari besar islam 

sebagaimana diselenggarakan oleh masyarakat islam di seluruh dunia 

berkitan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah seperti peringatan maulid 

Nabi Muhamad saw, peringatan Isra’ Mi’raj, peringatan 1 Muharram dan 

sebagainya.
33

 

Menyambut puncak perayaan hari besar yang dimaksud, peserta didik 

melakukan serangkaian kegiatan positif yang berkaitan implementasi atau 

potensi dan kemampuan dirinya dalam berbagai hal baik yang sifatnya 

akademik, wawasan, maupun keterampilan atau keahlian khusus di bidang 

seni dan kebudayaan Islam. Hal ini dilakukan dalam bentuk perlombaan atau 

yang ciri khas khazanah Islam disebut musabaqah. 
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Adapun tujuan dari diadak peringatan dan perayaan hari besar Islam 

adalah melatih para peserta didik untuk selalu berperan serta dalam upaya-

upaya menyamarkan syi’ar Islam dalam kehidupan masyarakat melalui 

kegiatan-kegiatan yang positif dan bernilai baik bagi pengembangan internal 

kedalam lingkungan masyarakat Islam maupun dalam lingkungan 

masyarakat yang lebih luas. Dalam pelaksanaan, kegiatan ini berfungsi 

sebagai upaya untuk : 

a) Mengenang, merefleksikan, memaknai dan mengambil hikmah serta 

manfaat dari momentum sejarah berkaitan dengan hari besar yang 

diperingati dan menghubungkan keterkaitannya dengan kehidupan 

masa kini 

b) Mengajarkan kepada peserta didik bahwa menghargai dan mempelajari 

sejarah masa dulu merupakan suaru hal yang sangat baik, positif dan 

membantu kita dalam menghadapi masa depan 

c) Menciptakan citra positif bahwa madrasah atau sekolah merupakan 

lembaga yang menjadi bagian dari umat Islam dalam rangka 

mengagungkan syi’ar Islam. 

Umumnya puncak perayaan kegiatan PHBI ini berupa pengajian dan 

ceramah agama atau muhadharah yang merupakan kegiatan pembinaan 

keterampilan menyampaikan pesan keagamaan di depan publik secara 



lisan.
34

 Hal ini dapat dilakukan oleh da’i atau mubaligh yang mempunyai 

kapasitas dan popularitas di masyarakat. Puncak perayaan ini biasanya 

diselenggarakan tepat pada tanggal dimana peristiwa itu terjadi, misalnya 

maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awwal, Isra Mi’raj pada tanggal 17 

Ramadhan; tahun baru 1 Muharram dan hari-hari besar Islam lainnya. 

5) Tadabbur dan Tafakkur Alam 

Tadabbur secara etimologis berarti mencari, menghayatinmakna yang 

terkandung di balik sesuatu. Sedangkan tafakkur adalah berpikir tentang 

sesuatu secara mendalam. Tadabbur dan tafakkur alam disini dimaksudkan 

sebagai kegiatan karyawisata ke suatu lokasi tertentu untuk melakukan 

pengamata, penghayatan dan perenungan mendalam terSasaran dari kegiatan 

ini adalah bagaimana tumbuh kesadaran pada diri siswa akan nilai-nilai yang 

ada dibalik keindahan alam semesta itu. 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk kesadaran dan 

pemahaman akan kekuasaan dan keagungan Allah sebagai perantara dalam 

membuktikan keberadaan Allah SWT dan mengakui kemahakuasaan-Nya 

serta menumbuhkan pemahaman akan manfaat dan hikmah yang terkandung 

dalam alam semesta ciptaan Allah SWT. Adapun target yang ingin dicapai 

dari kegiatan ini adalah : 

a) Membuka cakrawala peserta didik terhadap luasnya alam semesta 

ciptaan Allah 
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b) Mendidik peserta didik agar mampu melakukan perenungan dan 

penghayatan terhadap segala ciptaan Allah SWT, yang selanjutntya 

memunculkan kesadaran bahwa semua yang Allah ciptakan 

mempunyai makna, manfaat dan hikmah bagi kehidupan umat manusia 

c) Membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawan, 

menghargai, mensyukuri dan menghormati keberadaan alam semesta 

yang diwujudkan dalam sikap ramah dan peduli lingkungan 

d) Memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT 

dalam diri peserta didik serta mampu megimplementasikan dalam 

kehidupan. 

6) Pesantren Kilat ( Sanlat ) 

Pesantren kilat disini maksudnya adalah  kegiatan yang 

diselenggarakan pada waktu bulan Ramadhan atau bulan puasa yang berisi 

berbagai bentuk kegiatan keagamaan seperti buka bersama, pengkajian dan 

diskusi agama, shalat tarawih, tadarus Alquran dan lain sebagainya. Jelasnya 

kegiatan ini merupakan kegiatan intensif yang dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu. Kegiatan ini mencontoh dari kegiatan yang ada dalam 

pesantren-pesantren pada umumnya. Adapun tujuan dari kegiatan pesantren 

ini adalah: 

a) Memberi pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya 

menghidupkan hari-hari di bulan Ramadhan sebagai kegiatan yang 

positif. 



b) Meingkatkan amal ibadah peserta didik dan guru atau yang lainnya 

pada bulan Ramadhan yang arahnya membentuk pribadi jasmani dan 

rohani peserta didik dengan melakukan penghayatan terhadap ibadah 

puasa dan ibadah lainnya 

c) Memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta didik 

tentang ajaran agama dan bagaimana mengaplikasikannya dalam 

kehidpan sehari-hari 

d) Meningkatkan syi’ar Islam baik tujuan persuasif rekruitmen dalam 

partisipasi kegiatan keagamaan maupun opini dan citra positif nan 

semarak dalam bulan puasa 

7) Khatmul Qur’an 

Diselenggarakannya kegiatan khatmul qur’an dalam pengertiannya 

baik secara edukatif maupun seremonial mempunyai tujuan-tujuan tertentu 

sebagai berikut : 

a) Menjaga dan meningkatkan intensitas atau rutinitas ibadah peserta 

didik dalam membaca Alquran 

b) Meningkatkan kefasihan dan kelancaran peserta didik dalam membaca 

Alquran sebagi kitab suci pedoman hidup seorang muslim 

c) Mendorong proses internalisasi ajaran dan niali-nilai alquran kedalam 

mental dan jiwa peserta didik, sehingga dapat tumbuh menjadi 

generasi Qurani 



 
 

d) Dalam pengertian seremonial, kegiatan khatmul quran merupakan 

upaya penyemarakan siar Islam di lingkungan madrasah, sekolah 

maupun masyarakat.
35

 

e. Bentuk Partisipasi Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis 

Beberapa bentuk partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler rohis menurut Muchlis Yahya, ia mengemukakan bahwa untuk 

mengukur partisipasi siswa sebagai anggota rohis adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai anggota rohis, siswa rajin dalam membayar simpanan atau uang 

kas. Simpanan ini dapat digunakan sebagai anggaran dalam pelaksanaan 

suatu kegiatan. Misalnya lomba tilawah sekolah. 

2) Sebagai anggota rohis, siswa rajin dalam menghadiri latihan dalam 

kegiatan ekskul rohis. Misalnya latihan tilawatil qur’an 

3) Sebagai anggota rohis, siswa rajin dalam menghadiri rapat pertemuan. 

Mislanya menghadiri rapat untuk membahas pelaksanaa lomba dai-rohis 

seputar lingkungan sekolah 

4) Motivasi siswa anggota dalam mengikuti segala bentuk kegiatan rohis. 

Motivasi; menyenangi kegiatan pengajian mingguan rohis.
36

 

f. Pengertian Rohis 
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Rohis kepanjangan dari kata Rohani dan Islam, dalam kamus Bahasa 

Indonesia arti rohani adalah roh (ruh) yang bertalian dengan yang tidak 

berbadan jasmani.
37

 

Al-Ghazali dan Al-Farabi menyatakan, bahwa manusia terdiri atas dua 

unsur yaitu unsur jasad (badan) dan roh (jiwa). Dengan jasad manusia dapat 

bergerak dan merasa, sedangkan dengan roh manusia dapat berpikir, 

mengetahui dan sebagainya.
38

 

Hasan Langgulung, memahami roh sebagai potensi atau kebolehan yang 

sesuai dengan sifat-sifat Tuhan yang diberikan kepada manusia dalam bentuk 

dan cara yang terbatas
39

  

Menurut Aliran Serba Ruh, mengartikan bahwa ruh adalah sesuatu yang 

tidak menempati ruang, sehingga tidak dapat di sentuh atau dilihat oleh panca 

indera. 
40

 

Sedangkan pengertian Islam secara bahasa adalah menyerahkan diri, 

menyelamatkan diri, taat, patuh, tunduk dan berserah diri kepada Tuhan dalam 

upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup bak di dunia maupun 

akhirat. 
41

Menurut pandangan umum yang berlaku, Islam di artikan sebagai 

agama Allah. Agama artinya jalan, lebih dalam lagi Agama Allah berarti jalan 
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Jadi, Islam adalah agama Allah yang berarti Islam adalah jalan menuju kepada 

Allah dan bersumber daripada-Nya.
42

 

Secara terminologi Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan 

kepada manusia melalui Rasul.
43

 

Pengertian kata Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari 

Allah Swt. Demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan dengan 

agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang 

tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Kata Islam adalah 

nama yang diberikan oleh Allah sendiri demikian dapat dipahami dari petunjuk 

ayat-ayat Al-Qur’an yang di turunkan oleh Allah Swt.
44

 

Menurut Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro, kata “Kerohanian 

Islam” ini sering disebut dengan istilah “Rohis” yang berarti sebagai suatu 

wadah besar yang dimiliki oleh siswa untuk menjalankan aktivitas dakwah di 

sekolah.
45

 

2. Tingkat Keberagamaan 

a. Pengertian Tingkat Keberagamaan 

Pengertian kata tingkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, 
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tumpuan pada tangga (jenjang), atau dapat juga diartikan sebagai tinggi rendah 

martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya.
46

 

Kata keberagamaan di tinjau dari aspek bahasa berasal dari kata “agama”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agama adalah ajaran, sistem yang 

mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya.
47

 

Harun nasution merunut pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu al-

Din, religi (relegere, religare) dan agama. Kata al-Din berarti undang-undang 

atau hukum, dalam bahasa Arab kata ini mengandng arti menguasai, 

menundukkan, patuh, utang, balasan dan kebiasaan. Sedangkan dari kata religi 

berarti mengumpulkan atau membaca dan kata relegere berarti mengikat. 

Adapun kata agama terdiri dari (a= tidak; gam=pergi), mengandung arti tidak 

pergi atau tetap, di warisi turun temurun. 

Bertitik tolak dari pengertian kata-kata tersebut. Menurut Harun Nasution, 

agama mengandung ikatan yang harus di pegang dan dipatuhi mausia. Ikatan 

yang dimaksud berasal dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia 

sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat di tangkap dengan pancaindera, namun 

mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-

hari. Secara definitif menurut Harun Nasution, agama adalah 
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1) Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib 

yang harus di patuhi 

2) Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia 

3) Kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup 

tertentu 

4) Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari sesuatu kekuatan gaib 

5) Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang 

Rasul
48

 

Selanjutnya bila kata agama mendapatkan awalan ber- menjadi 

“beragama” yang berarti beribadat, taat kepada agama. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata beragama berarti menganut atau memeluk agama, 

beribadah atau taat kepada agama atau lebih konkrit lagi kata beragama berarti 

memeluk atau taat menjalankan ajaran-ajaran yang dianut.
49

 

Kemudian penambahan awalan ke- dan akhiran an-, sehingga menjadi 

“keberagamaan” yang berarti perihal beragama. Para peneliti seperti Stark dan 

Glock berpendapat bahwa  

 ”keberagamaan merupakan fenomena dimensi tunggal yang berisikan 

komitmen ideologis, dimana kekuatannya diungkapkan dalam pengamalan 

dan praktik”.
50

 

 

b. Dimensi Dan Tingkat Keberagamaan  
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 Penjelasan lebih lanjut mengenai dimensi keberagamaan manusia dalam 

Islam, yang dikemukakan oleh Stark dan Glock sebagai berikut: 

1) Dimensi ideologis (kepercayaan agama) 

Struktur kepercayaan dalam agama Islam di bagi menjadi tiga bagian. 

Bagian pertama berkaitan dengan iman kepada tuhan beserta segala sifat-

sifatnya. Bagian kedua menjelaskan tentang tujuan tuhan dan peran orang 

mukmin dalam tujuan tersebut. Bagian ketiga menjelaskan tentang dasar 

etika agama. Kepercayaan ini sering kali disebut sebagai iman yang sahih 

(warranting belief), iman yang memiliki tujuan (purposive belief) dan iman 

yang diamalkan (implementing belief). 

2) Dimensi ritual  

Ritual merupakan bagian integral dari agama formal yang mencakup 

praktik-praktik keagamaan termasuk ibadah dan hal-hal yang dilakukan 

manusia dalam melaksanakan perintah agamanya.  

`Islam merupakan agama yang kaya dengaan ritual seperti shalat lima 

waktu dan wudhu sebelum melaksanakan shalat sudah menjadi dan masih 

merupakan hal yang penting dalam membangun rasa  keberagamaan di 

kalangan masyarakat muslim. 

3) Dimensi Devosi 

Sama halnya dengan dimensi ritualistik, tetapi partisipasi dalam ritual 

keagamaan mengandung komitmen keagamaan atau kesalehan. Dua ukuran 

devosionalisme yang digunakan yakni : mengamalkan ajaran Al-Quran 



 
 

untuk memutuskan urusan sehari-hari dan shalat yang dilakukan secara 

sendiri. 

4) Dimensi pengalaman  

merupakan dimensi kognitif agama yang mencakup perasaan, 

pengetahuan, dan emosi yang timbul atau pengalaman dari hakikat 

ketuhanan yang paling tinggi. Ukuran dalam dimensi ini seperti : perasaan 

takut kepada Allah, perasaan bahwa dirinya diselamatkan oleh Nabi 

Muhammad SAW, perasaan takut akan siksaan Allah karena dosa, perasaan 

akan adanya godaan setan. Penggambaran hal-hal diatas di rumuskan 

sebagai penegasan, pemberian respon, penyelamatan, hukuman dan godaan. 

 

5) Dimensi Konsekuensi 

Dalam Islam, penyerahan diri pada nilai-nilai agama dipandang 

sebagai cara utama memperoleh pahala tuhan di dunia dan keselamatan 

diakhirat. Pahala terkadang di balas langsung dan mencakup hal-hal seperti 

ketenangan jiwa, perasaan damai, kebahagiaan diri dan bahkan kesuksesan 

materi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam juga memperingatkan 

adanya konsekuensi bila manusia tidak mengikuti ajaran dan perintah 

agama.
51

 

                                                           
      

51
 Riaz Hassan,  Ibid, h. 47 



Iman, Islam, dan Ihsan diakui sebagai perbendaharaan kunci dalam pola 

keberagaman Islam. Pada awalnya, konsep keimanan tersebut didasarkan pada 

sebuah hadits terkenal di atas yang dikenal sebagai Hadits Jibril.
52

  

Adapun dasar hadits yang berkenaan dengan tingkatan dalam agama Islam 

sebagi berikut : 

 ِ َْْذ َسُسىِه َّللاَّ ُِ ِع ب َّْح ََ ِِ اْىَخطَّبِة قَبَه بَْيَْ ِش ْب ََ ِْ ُع صيً َّللا عيئ -َع

ًٍ إِْر طَيََع َعيَْيَْب َسُخٌو َشِذيُذ بَيَبِض اىثِّيَبِة َشِذيُذ َسَىاِد  -وسيٌ َراَث يَْى

َّْب أََحذٌ  ٍِ فَِش َوالَ يَْعِشفُُٔ  ِٔ أَثَُش اىسَّ َعِش الَ يَُشي َعيَْي َحخًَّ َخيََس إِىًَ  اىشَّ

 ًِّ ِٔ  -صيً َّللا عيئ وسيٌ-اىَّْبِ ِٔ َوَوَضَع َمفَّْي ِٔ إِىًَ ُسْمبَخَْي فَأَْسََْذ ُسْمبَخَْي

 ِ . فَقَبَه َسُسىُه َّللاَّ ًِ ِِ اإِلْسالَ ُذ أَْخبِْشًِّ َع ََّ َح ٍُ ِٔ َوقَبَه يَب  -َعيًَ فَِخَزْي

ُْ حَْشهَذَ »  -صيً َّللا عيئ وسيٌ ًُ أَ َُّ  اإِلْسالَ ُ َوأَ ُْ الَ إِىََٔ إاِلَّ َّللاَّ أَ

 َُ َضب ٍَ ًَ َس َمبةَ َوحَُصى ًَ اىزَّ الَةَ َوحُْؤحِ ٌَ اىصَّ ِ َوحُقِي ًذا َسُسىُه َّللاَّ ََّ َح ٍُ
ِٔ َسبِيالً. قَبَه َصَذْقَج. قَبَه فََعِدْبَْب ىَُٔ  ُِ اْسخَطَْعَج إِىَْي َوحَُححَّ اْىبَْيَج إِ

قُُٔ. قَبهَ  . قَبَه  يَْسأَىُُٔ َويَُصذِّ ُِ ب ََ ِِ اإِلي ِ » فَأَْخبِْشًِّ َع َِ بِبَّللَّ ٍِ ُْ حُْؤ أَ

 ِٓ ِٓ َوَششِّ َِ بِبْىقََذِس َخْيِش ٍِ ًِ اآلِخِش َوحُْؤ ِٔ َواْىيَْى ِٔ َوُسُسيِ ِٔ َوُمخُبِ الَئَِنخِ ٍَ «. َو

. قَبَه  ُِ ِِ اإِلْحَسب َ َمأَ » قَبَه َصَذْقَج. قَبَه فَأَْخبِْشًِّ َع ُْ حَْعبَُذ َّللاَّ ََّّل أَ

ُ يََشاَك  ِْ حََشآُ فَئَِّّٔ ٌْ حَُن ُْ ىَ ِ بَعِت. قَبَه «. حََشآُ فَئ ِِ اىسَّ » قَبَه فَأَْخبِْشًِّ َع

َِ اىسَّبئِِو  ٍِ  ٌَ ْْهَب بِأَْعيَ ْسئُىُه َع ََ ب اْى بَسحِهَب. قَبَه «. ٍَ ٍَ ِْ أَ قَبَه فَأَْخبِْشًِّ َع

ُْ حََشي اىْ »  تُ َسبَّخَهَب َوأَ ٍَ ُْ حَيَِذ األَ بِء أَ ُحفَبةَ اْىُعَشاةَ اْىَعبىَتَ ِسَعبَء اىشَّ

 ُِ ْْيَب َُ فًِ اْىبُ ٌَّ قَبَه ىًِ «. يَخَطَبَوىُى يِيًّب ثُ ٍَ ّْطَيََق فَيَبِْثُج  ٌَّ ا يَب » قَبَه ثُ

بئُِو  ِِ اىسَّ ٍَ ُش أَحَْذِسي  ََ . قَبَه «. ُع ٌُ ُ َوَسُسىىُُٔ أَْعيَ ُ ِخْبِشيُو » قُْيُج َّللاَّ فَئَِّّٔ

 ٌْ ٌْ  أَحَبُم ٌْ ِديَُْن ُن َُ 82/ ص  1صحيح ٍسيٌ  )ج «.يَُعيِّ ) 

                                                           
      52

 https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits_Jibril diakses 04/03/2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Iman
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Ihsan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits_Jibril


 
 

“Dari Umar Bin Khattab ra ia berkata: “Pada suatu ketika kita 

semua duduk di sisi Rasulullah SAW. yakni pada suatu hari, tiba-tiba 

muncullah di muka kita seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan 

sangat hitam warna rambutnya, tidak tampak padanya bekas perjalanan 

(jauh) dan tidak seorangpun dari kita (Shahabat) yang mengenalnya, 

sehingga duduklah orang tadi di hadapan Rasulullah SAW. lalu 

menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan 

kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri dan berkata: “Ya 

Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam. Rasulullah SAW lalu 

bersabda: “Islam, yaitu 1).engkau bersaksi bahwa tiada Ilah (sesembahan) 

kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, 2).engkau 

mendirikan shalat, 3).engkau menunaikan zakat, 4).engkau shiyam bulan 

Ramadhan dan 5).engkau ber-Haji ke Baitullah kalau engkau mampu 

jalannya ke sana”. Orang itu berkata: “anda benar.” Kita semua heran 

padanya, karena ia bertanya dan juga membenarkannya.  

Ia berkata lagi: “Kemudian beritahukanlah padaku tentang Iman. 

“Rasulullah SAW bersabda: “Yaitu 1).engkau beriman kepada Allah, 

2).kepada malaikat-malaikatNya, 3).kepada kitabkitabNya, 4).kepada rasul-

rasulNya, 5).kepada hari penghabisan – kiamat – dan 6)engkau beriman 

kepada takdir, yang baik ataupun yang buruk “. Orang itu berkata: “anda 

benar.”  

Kemudian katanya lagi: “Beritahukanlah padaku tentang Ihsan.”Rasulullah 

SAW. menjawab: “Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah 

engkau dapat melihatNya, tetapi jika tidak dapat seolah-olah melihatNya, 

maka sesungguhnya Allah itu pasti melihatmu.” Ia berkata: “anda benar.”  

Katanya lagi: “Kemudian beritahukanlah padaku tentang Hari Kiamat. 

“Rasulullah SAW menjawab: “Orang yang ditanya – yakni beliau SAW 

sendiri – tentulah tidak lebih tahu dari pada orang yang menanyakannya – 

yakni orang yang datang tiba-tiba tadi.  

Orang itu berkata pula: “Selanjutnya beritahukanlah padaku tentang tanda-

tandanya hari kiamat itu.” Rasulullah SAW menjawab: “Yaitu (a).apabila 

seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. dan (b).apabila engkau 

melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin dan (tampak 

hanya sebagai) penggembala kambing; mereka bermegah-megahan 

membangun gedung yang tinggi”. Selanjutnya orang itu berangkat pergi. 

Saya – yakni Umar r.a. – berdiam diri beberapa saat lamanya, kemudian 

Rasulullah SAW. bersabda: “Hai Umar, apakah engkau mengetahui 

siapakah orang yang bertanya tadi?” Saya (Umar) menjawab: “Allah dan 



RasulNyalah yang lebih mengetahuinya.” Rasulullah SAW lalu bersabda: 

“Sesungguhnya orang tadi adalah malak Jibril, ia datang untuk memberikan 

pelajaran tentang Ad-Din atau agama kepadamu semua.” (Shohih Muslim 

1:28)
53

 

Dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 14 dijelaskan mengenai tingkatan 

agama Islam yaitu : 

ب  ََّ َْب َوىَ َْ ِْ قُىىُىا أَْسيَ ِن ُْىا َوىََٰ ٍِ ٌْ حُْؤ َّْب ۖ قُْو ىَ ٍَ قَبىَِج اأْلَْعَشاُة آ ۖۖ

 ٌْ ُُ فِي قُيُىبُِن ب ََ ي  يَْذُخِو اإْلِ

"Berkata orang-orang Arab Badui, 'Kami telah beriman.' Katakanlah, 

'Kalian belum beriman.' Dan katakanlah oleh kalian, 'Kami telah Islam.' 

Dan belum masuk iman di dalam hati-hati kalian." (QS. Al-Hujurât: 14)
54

 

 

Islam, Iman dan Ihsan merupakan suatu tingkatan, yang paling bawah adalah 

Islam kemudian Iman dan tingkatan tertinggi adalah Ihsan. Sehingga orang yang 

berihsan (Muhsin) adalah seorang yang beriman (Mukmin) dan berislam 

(Muslim), sedangkan seorang mukmin adalah muslim namun belum tentu muhsin, 

dan seorang muslim belumlah dianggap mukmin dan muhsin hingga memenuhi 

syaratnya.
55

 Berdasarkan hal ini Abuddin Nata menjelaskan agama mengandung 

tiga unsur yaitu : 

1) Islam yang berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah 

yaitu syahadatain, shalat, puasa, zakat dan haji. Kata Islam berasal dari 

bahasa arab aslama, yaitu bermaksud “untuk menerima, menyerah, atau 
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tunduk” Dengan demikian islam berarti penerimaan dari dan penundukan 

kepada tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan 

menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya dan menghindari politheisme. 

2) Iman yang berarti keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, 

Rasulnya, hari akhir serta qadha dan qadar-Nya. Definisi iman menurut 

Ahlus Sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan 

hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan, 

dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan sebab 

perbuatan dosa dan maksiat. 

3) Ihsan yang berarti berakhlak serta melaksanakan ibadah kepada Allah 

dengan bermuamalah dengan sesama makhluk dengan penuh keihklasan 

seakan-akan disaksikan oleh Allah, meskipun dia tidak melihat Allah. 

Adapun bermuamalah dengan sesama manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, 

dengan hewan, dengan benda organik atau anorganik.
56

 Ihsan berasal dari 

kata hasana yuhsinu, yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk 

masdarnya adalah ihsanan, yang artinya kebaikan. Ihsan meliputi tiga 

aspek yang fundamental ketiga aspek tersebut ibadah, muamalah, dan 

ahklak. Ihsan memiliki dua sisi yaitu : Pertama, ihsan adalah kesempurnaan 

dalam beramal sambil menjaga keiklasan dan jujur dalam beramal. Kedua, 

ihsaan adalah sensntiasa memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang 
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dapat mendekat diri kepada Allah Swt. selama hal itu adalah sesuatu yang 

diridhai-Nya dan dianjurkan untuk melaksanakan-Nya.
57

 

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penulis mengambil konsep dasar 

dari variabel tingkat keberagamaan siswa. Maka penulis berinisiatif mengambil 

konsep dasarnya menggunakan silabus dan materi pembelajaran sebagai acuan 

tingkat keberagamaan siswa. Adapun bagian silabus serta penjelasannya adalah 

sebagai berikut :   

Tabel 3 

 Silabus Pembelajaran PAI SMP 

Aspek Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajar

-an 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Iman 1. Menampilkan 

perilaku 

sebagai cermin 

keyakinan 

akan sifat-sifat 

Allah Swt. 

 

Iman 

kepada 

Allah 

Siswa berdiskusi 

bersama teman-

temannya untuk 

menemukan 

perilaku yang 

mencerminkan 

keyakinan akan 

sifat-sifat Allah 

sehingga dapat 

diterapkannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berbuat baik 

terhadap 

sesamanya dan 

tidak berbuat 

kerusakan di 

muka bumi. 

2. Menampilkan 

perilaku 

sebagai 

cermin 

keyakinan 

akan Malaikat. 

 

Iman 

kepada 

Malaikat 

Allah 

Siswa berdiskusi 

tentang berbagai 

pekerjaan 

manusia terkait 

dengan tugas-

tugas malaikat 

Allah. 

Menjelaskan 

keterkaitan tugas 

malaikat Allah 

dengan 

perbuatan 

manusia. 

3. Menampilkan 

sikap 
Iman 

kepada 

Siswa belajar 

membaca al-

Menjadikan al-

Quran sebagai 
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mencintai al-

Quran sebagai 

Kitab Allah. 

kitab-kitab 

Allah 

Quran dengan 

giat dan 

menghafalkannya 

sedikit demi 

sedikit sebagai 

sikap mencintai 

al-Quran. 

sumber hukum 

dan pedoman 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Meneladani 

sifat-sifat 

Rasulullah 

Saw. 

Iman 

kepada 

Rasul Allah 

 

Siswa 

menampilkan 

contoh-contoh 

perilaku dalam 

rangka 

meneladani sifat-

sifat Rasulullah 

Saw 

Meneladani 

sifat-sifat 

Rasulullah Saw. 

dalam 

bermuamalah. 

 

5. Menampilkan 

perilaku 

sebagai 

cerminan 

keyakinan 

akan kiamat 

sugra dan 

kubra 

Iman 

kepada hari 

akhir 

Siswa mengamati 

berbagai 

fenomena alam 

di bumi. 

Menampilkan 

perilaku sebagai 

cerminan 

keyakinan akan 

kiamat sugra dan 

kubra 

6. Menampilkan 

perilaku 

sebagai 

cerminan 

keyakinan 

akan qadha 

dan qadar 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Iman 

kepada 

Qadha dan 

Qadar 

Siswa mengamati 

berbagai 

fenomena di 

masyarakat untuk 

mengidentifikasi 

perilaku 

seseorang yang 

beriman kepada 

qadha dan qadar 

Menampilkan 

perilaku sebagai 

cerminan 

keyakinan akan 

qadha dan qadar 

Allah seperti 

disebutkan 

dalam al-Quran. 

Islam 7. Mempraktikkan 

shalat wajib 

 

 

 

Shalat wajib Siswa 

mempraktikkan 

shalat wajib di 

hadapan gurunya. 

 

Mempraktikkan 

shalat wajib 

secara benar 

8. Mempraktikkan 

puasa wajib 

dan puasa 

sunnah 

Puasa wajib 

dan puasa 

sunnah 

 

Siswa diajak 

untuk 

mempraktikkan 

puasa wajib dan 

Mempraktikkan 

puasa wajibdan 

puasa sunnah 



puasa 

sunnahdengan 

tatacara yang 

benar pada 

waktunya. 

9. Mempraktikkan 

pelaksanaan 

zakat fitrah dan 

zakat mal 

Zakat fitrah 

dan zakat 

mal 

Siswa membaca 

dan menelaah 

berbagai literatur 

untuk 

menemukan 

pengertian yang 

jelas tentang 

zakat fitrah dan 

zakat mal. 

Mendemonstrasi

kan praktik 

pelaksanaan 

zakat fitrah di 

sekolah. 

 

Ihsan 

(akhlak) 

 

 

 

10. Menampilkan 

contoh adab 

makan dan 

minum. 

Perilaku 

terpuji 

(adab 

makan dan 

minum) 

 

Siswa diajak 

untuk 

Mempraktikkan 

adab makan dan 

minum yang 

benar dalam 

kehidupan sehari-

hari bersama 

keluarganya. 

Mempraktikkan 

adab makan dan 

minum dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

11. Menampilkan 

contoh perilaku 

terpuji 

( tawakkal) 

Perilaku 

terpuji 

Siswa  berdiskusi 

untuk dapat 

mengidentifikasi 

contoh-contoh 

perilaku zukud 

dan tawakal. 

Menunjukkan 

contoh-contoh 

perilaku 

tawakkal dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

12. Menghindari 

perilaku 

Tercela 

(ghibah)  

perilaku 

Tercela 

Siswa 

mengidentifikasi 

berbagai efek dari 

perilaku tercela 

Menghindari 

hal-hal yang 

mengarah pada 

perilaku tercela 

(ghibah) 

 

 

1) Iman Kepada Allah 



 
 

Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Iman kepada 

Allah mengandung 4 unsur yaitu 

a) Mengimani wujud Allah 

Semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti ada penciptanya. 

Tidak mungkin sesuatu itu ada menciptakan dirinya sendiri.  

b) Mengimani Rububiyah Allah 

Maksud dari mengimani rububiyahnya Allah adalah mengimani 

sepenuhnya bahwa Allah adalah Rabb satu-satunya, tidak ada sekutu 

baginya dan tidak ada penolong bagi-Nya. 

c) Mengimani Uluhiyah Allah  

Mengimani uluhiyah Allah maksudnya adalah benar-benar 

meyakini bahwa Allah adalah satu-satuny Dzat yang berhak disembah 

d) Mengimani Asma dan Sifat Allah  

Mengimani asma dan sifat Allah maksudnya adalah menetapkan 

nama-nama dan sifat-sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diri-

Nya dalam kitab suci-Nya ataupun sunnah Rasul-nya dengan cara yang 

sesuai kebesaran tanpa penyelewengan, penghapusan, menanyakan 

bagaimana dan menyerupakan. 

Adapun sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga macam yaitu : 

a) Sifat Wajib Bagi Allah  



Maksudnya adalah sifat yang harus ada pada Allah sebagai bentuk 

kesempurnaan bagi-Nya, artinya sifat-sifat tersebut wajib melekat pada 

Dzat Allah dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyerupainya 

b) Sifat Mustahil Bagi Allah 

Maksudnya adalah sifat yang tidak mungkin dan tidak pantas 

dimiliki oleh Allah, artinya sekiranya sifat-sifat tersebut ada pada 

Dzatnya, maka dapat melemahkan derajat ketuhana-Nya, dan itu tidak 

mungkin terjadi pada diri Allah. 

c) Sifat Jaiz Bagi Allah 

Maksudnya adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Dzat 

Allah, artinya sifat ini tidak menuntut harus ada atau sebaliknya harus 

tidak ada pada Dzat Allah. Allah sangan bebas berkehendak, memilih dan 

menentukan segala sesuatu, sesuai dengan kehendak-Nya tanpa harus 

dipaksa oleh siapapun.
58

 

2) Iman Kepada Malaikat  

Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat 

diciptakan dari nur Ilahi (cahaya Allah). Malaikat diciptakan oleh Allah Swt. 

sebagai utusan-Nya untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan 

perilaku malaikat antara lain: 
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a) Selalu patuh kepada Allah Swt. dan tidak pernah berbuat maksiat 

kepada-Nya. 

b) Malaikat tidak makan dan tidak minum dan tidak memiliki jenis 

kelamin, tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada 

Allah Swt. 

c) Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. 

d) Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. 

Malaikat itu jumlahnya banyak tak terhingga, hanya Allah yang 

mengetahui semuanya. Adapun yang wajib diketahui ada sepuluh malaikat, 

yaitu  

a) Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu,  

b) Malaikat Mikail yang bertugas menyampikan rejeki kepada makhluk 

hidup termasuk mengatur hujan dan angin,  

c) Malaikat Israfil yang bertugas menyembunyikan terompet sangkakala 

(nafakh) ditiupan pertama akan mematikan seluruh makhluk, dan 

tiupan kedua akan menghidupan segala yang telah mati,  

d) Malaikat Izrail yang bertugas mencabut roh atau nyawa manusia, 

Raqib yang bertugas mencatat perbuatan baik dari jin dan manusia,  

e) Malaikat Atid yang bertugas mencatat perbuatan buruk dari jin dan 

manusia,  

f) Malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas sebagai penyanya perbuatan 

baik dan jahat manusia di dalam kubur,  



g) Malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka dan  

h) Malaikat Ridhwan yang bertugas menjaga syurga.
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Dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah 

yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat, antara lain: 

a) Memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah 

Swt. Seperti ketaatan para malaikat. 

b) Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. 

c) Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Swt. akan 

memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui 

malaikat Mikail. 

d) Memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang 

kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan 

Allah Swt. 

3) Iman Kepada Kitab Allah  

Secara bahasa kitab adalah kumpulan tulisan, sedangkan menurut 

istilah, kitab berarti sekumpulan wahyu yang diberikan kepada rasul pilihan 

Allah Swt melalui perantara malaikat Jibril. Iman kepada kitab Allah berarti 

meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci 

kepada rasul pilihannya. Dalam kitab tersebut berisi tentang ketauhidan, 
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sejarah-sejarah kehidupan nabi dan rasul beserta aturan-aturan sebagi 

pedoman hidup. 
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Adapun empat kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya adalah 

sebagai berikut 

a) Kitab Taurat 

Diturunkan kepada Nabi Musa a.s dan sebagai petunjuk kaum Bani 

Israil. Taurat adalah tulisan berbahasa Ibrani, berisikan hukum-hukum 

dan kepercayaan yang benar. 

b) Kitab Zabur 

Diturunkan kepada Nabi Daud a.s dan sebagai petunjuk kaum 

Yahudi. Zabur berisi mazmur atau nyanyian pujian bagi Allah yang 

berbahasa Qibti. 

c) Kitab Injil 

Diturunkan kepada Nabi Isa a.s dan sebagai petunjuk kaum Nasrani. 

Kitab Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil 

sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti “kabar gembira”. 

d) Kitab Al-Qur’an 

Diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan merupakan kitab 

pedoman bagi seluruh umat manusia karena Al-Qur’an merupakan kitab 

yang sempurna melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur’an ditulis 

dalam bahasa Arab.  
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Adapun cerminan perilaku mengimani dan mencintai Al-Qur’an 

adalah: 

a) Mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya 

b) Senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya 

c) Senantiasa bersabar dan bertawakal sesulit apapun situasinya. 

4) Iman Kepada Rasul Allah Swt 

Iman kepada rasul adalah meyakini bahwa Allah telah mengutus para 

rasul-Nya menyampaikan wahyu dan kebaikan kepada ummat manusia. 

Manusia yang dipilih Allah, apabila tidak di iringi dengan kewajiban 

menyampaikan wahyu atau membawa misi tertentu maka disebut nabi. 

Sedangkan rasul mendapat kewajiban menyampaikan wahyu atau membawa 

misi tertentu, selain disebut nabi ia juga disebut rasul.  

Beberapa hal yang menjadi tanda bahwa kita beriman kepada rasul-

rasul yaitu : 

a) Kita mengimani bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh dan Rasul 

terakhir adalah Nabi Muhammad 

b) Kita mengimani rasul yang paling mulia diantara para rasul ialah Nabi 

Muhammad saw, Nabi Ibrahim as, Nabi Nuh as dan Nabi Isa as 

c) Kita mengimani bahwa syariat yang di bawa Nabi Muhammad saw, 

mencakup keutamaan syari’ah yang dibawa rasul lainnya 



 
 

d) Kita mengimani bahwa para rasul adalah hamba-hamba Allah, dengan 

diutus sebagai rasul dan disifati sebagai hamba yang paling tinggi 

kedudukannya 

Adapun sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul ada empat yaitu: 

a) Sidiq artinya benar 

b) Amanah artinya dapat dipercaya 

c) Tabligh artinya menyampaikan 

d) Fathonah artinya cerdas 

Sedangkan sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri rasul 

adalah sebagai berikut : 

a) Kazib artinya dusta 

b) Khianat artinya tidak dapat dipercaya 

c) Kitman artinya menyembunyikan 

d) Baladah artinya bodoh 

Adapun keimanan terhadap rasul dapat diwujudkan secara nyata 

dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut : 

a) Membiasakan diri berperilaku jujur terhadap siapapun 

b) Memiliki akhlak terpuji, patuh dan taat dalam menjalankan syari’at 

Allah 

c) Meneladani sifat dan perilaku para Rasul sebagai panutan dalam 

kehidupan 



d) Bershalawat kepada Nabi
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5) Iman Kepada Hari Akhir  

Pengertian Iman Kepada Hari Akhir Hari akhir ialah hancurnya dunia 

dengan segala isinya, sebagai tanda bahwa kehidupan dunia sudah berakhir. 

Hari akhir ditandai bunyi terompet Malaikat Israfil atas perintah Allah swt. 

Sebagai muslim wajib mengimani adanya hari kiamat. Allah akan menanyai 

semua makhluknya tentang apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Jika 

menjalankan pertintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya maka akan 

mendapat balasan kebaikan berupa syurga, apabila sebaliknya makan akan 

mendapat balasan neraka dengan siksaan yang amat pedih.
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Tanda-tanda hari akhir, pengetahuan tentang terjadinya hari akhir tidak 

dapat diketahui oleh siapapun baik malaikat, nabi atau rasul, kecuali Allah. 

Kiamat dapat dibagi menjadi dua yaitu kiamat kecil yaitu matinya manusia 

secara alami atau adanya bencana alam. Sedangkan kiamat besar, yaitu 

matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta.  

Tanda-tanda Kiamat Kecil (Shughra) Tanda-tanda kiamat shughra 

antara lain, melimpahnya harta benda, enggan menerima sadaqah, 

munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, 

banyaknya pejabat yang zhalim, perzinahan, minuman keras, dan obat 

terlarang merajalela, memperindah masjid tanpa memakmurkannya., 
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berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya 

kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalelanya sadisme, pemutusan 

silaturahmi, dan buruknya hubungan bertetangga. Wanita-wanita berpakaian 

tetapi sesungguhnya telanjang, banyaknya kebohongan dan informasi yang 

simpang siur, banyaknya saksi palsu. dan jumlah wanita lebih banyak dari 

pria.  

Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain, niatnya akan selalu 

tertuju kepada hal-hal yang baik. Sikap dan perbuatan lebih bertanggung 

jawab. Harapannya lebih luas dan lebih panjang, karena setelah meninggal 

masih ada lagi kehidupan yang kekal. Berpandangan bahwa kehidupan dunia 

bukan segalanya. Mengerti tujuan hidup yang sebenarnya. 

6) Iman Kepada Qada dan Qadar 

Beriman kepada qadha dan qadar Allah adalah meyakini bahwa Allah 

telah menetapkan segala sesuatu bagi seseorang, tetapi Allah berkuasa 

mengubah ketetapan-Nya apabila orang tersebut berusaha dengan sungguh-

sungguh dan berdoa dengan khusyuk. 

Menurut bahasa Qada memiliki beberapa pengertian yaitu, hukum, 

ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Sedangkan 

menurut istlah Islam qadha adalah ketetapan Allah kepada setiap makhluk-

Nya yang sifatnya azali. Sedangkan Qadar dari segi bahasa berasal dari kata 



qadara yang artinya memutuskan suatu perkara (hal).
63

 Adapun secara 

istilah qadar adalah keputusan Allah yang terjadi pada diri seseorang 

berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. 

Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Qada dan Qadar, 

antara lain sebagai berikut.  

a) Pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan 

melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu.  

b) Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena 

semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri.  

c) Tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzan pada keadilan Allah.  

d) Bersyukur apabila memperoleh rezeki apa pun bentuknya dan 

senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah.  

Adapun hikmah iman kepada qada dan qadar di antaranya sebagai 

berikut : 

a) Allah telah menggariskan hukum-Nya dalam qada dan qadar. Dengan 

pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis 

dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal.  

b) Dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki 

prasangka buruk, baik kepada Allah maupun kepada makhluk-Nya.  

                                                           
      

63
 http://qadaqadaragamaislamkelas9.blogspot.co.id/2015/08/iman-kepada-qada-dan-qadar.html/ 

diakses pada tanggal 1-12-2016  

http://qadaqadaragamaislamkelas9.blogspot.co.id/2015/08/iman-kepada-qada-dan-qadar.html/%20diakses%20pada%20tanggal%201-12-2016
http://qadaqadaragamaislamkelas9.blogspot.co.id/2015/08/iman-kepada-qada-dan-qadar.html/%20diakses%20pada%20tanggal%201-12-2016


 
 

c) Manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Dengan kesadaran 

itu, maka konsekuensi yang akan diterima di akhirat kelak baik berupa 

ganjaran surga dan neraka menjadi niscaya bagi setiap manusia. 

d) Menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa dan lupa diri apabila 

menghadapi sesuatu, baik kesenangan maupun kesedihan.  

7) Shalat 

Secara bahasa shalat memiliki pengertian sebgai doa. Sedangkan 

menurut istilah, shalat yaitu serangkaian kegiatan ibadah khusus atau 

tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. 

Hukum melaksanakan shalat adalah Fardu Ain yaitu kewajiban yang 

diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak 

boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain. 

Adapun syarat sah shalat yaitu syarat atau ketentuan yang harus 

dilakukan sebelum ataupun pada waktu pelaksanaan shalat. Apabila syarat 

ini tidak dipenuhi maka kedudukan shalatnya tidak syah ( batal ). Yang 

termasuk syarat syah shalat adalah : 

a) Suci badan, pakaian, tempat dari hadats dan najis 

b) Menutup aurat dan menghadap kiblat 

c) Telah masuk waktu shalat 

Adapun syarat wajib shalat yaitu ketentuan atau syarat orang yang 

wajib untuk melaksanakan shalat. Syarat wajib shalat : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fardu_Ain
http://id.wikipedia.org/wiki/Mukallaf


a) Islam, orang diluar islam tidak wajib shalat dikarenakan berbeda 

keyakinannya. 

b) Baligh, cukup umur dan sudah dapat membedakan baik / buruk. Baik 

wanita ditandai haid 

c) Berakal sehat, oranng gila tidak ada kewajiban melaksanakan shalat 

d) Telah sampai ajaran shalat kepadanya. 

Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam shalat, 

apabila salah satunya ditinggalkan maka shalatnya tidak sah (harus diulang) . 

Rukun shalat ada 13 : 

a) Niat 

b) Berdiri (bagi yang mampu) 

c) Takbiratul ihram 

d) Membaca suratAl Fatihah pada tiap rakaat 

e) Rukuk dengan tuma’ninah 

f) Iktidal dengan tuma’ninah 

g) Sujud dua kali dengan tuma’ninah 

h) Duduk antara dua sujud dengan tuma’ninah 

i) Duduk tasyahud akhir 

j) Membaca tasyahud akhir 

k) Membaca salawat nabi pada tasyahud akhir 

l) Membaca salam yang pertama 

http://id.wikipedia.org/wiki/Al_Fatihah
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m) Tertib (melakukan rukun secara berurutan)
64

 

8) Puasa 

Puasa adalah rukun Islam yang ke-tiga, puasa secar bahasa atinya 

menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah artinya menahan diri dari 

makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari 

terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 

Puasa dibedakan menjadi dua yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. 

Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan umat Islam, jika 

mengerjakannya mendapat pahala dan jika tidak mengerjakannya mendapat 

dosa. Adapun puasa wajib yang harus dilakukan ummat Islam adalah puasa 

di bulan Ramadhan. 

Sedangtkan puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk 

dilaksanakan, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak 

dikerjakan tidak mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa sunnah 

seperti puasa senin-kamis, puasa syawal, puasa nabi daud dan puasa arafah.
65

 

9) Zakat 

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-empat, secara bahasa zakat 

berarti tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan secar istilah artinya 

kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu 

dalam waktu tertentu. 
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Zakat dibedakan menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal 

atau harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil 

makanan pokok yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang masih hidup 

hingga akhir bulan Ramadhan. Baik anak laki-laki atau perempuan, budak 

atau merdeka. Besarnya zakat fitrah adalah satu sak yaitu setara dengan 2,5 

Kilogram beras atau makanan pokok yang kita konsumsi baik dari segi 

kualitas dan kuantitas. 

Sedangkan zakat mal atau harta adalah bagian harta yang disisihkan 

oleh seorang muslim dengan ketentuan tertentu kepada orang yang berhak 

menerimanya. Zakat harta dikeluarkan jika sudah mencapai nisab dan 

dimiliki pada tempo tertentu. Harta benda yang wajib dizakati adalah emas, 

perak, harta perniagaan, profesi, hasil pertanian, binatang ternak, harta 

temuan, benda produktif atau kontrakan. 

Adapun hikmah dari membayar zakat adalah 

a) Sebagai ungkapa rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah 

Swt 

b) Sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari sifat tamak 

c) Menghindari kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin 

d) Perwujudan solidaritas sosial, agar tercipta kerukunan dan kedamaian 

dalam masyarakat
66

 

10) Perilaku Terpuji (Tawakkal) 
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Menurut bahasa Tawakkal itu berarti berserah diri. Mempercayakan 

atau mewakilkan. Menurut istilah tawakkal berarti mempercayakan diri 

kepada Allah Swt. Dalam melaksanakan suatu rancangan, bersandar kepada 

kekuatan-Nya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, berserah diri kepada 

Allah Swt di bawah perlindungannya pada waktu menghadapi kesukaran. 

Yang berarti tawakkal adalah berserah diri kepada Allah dengan catatan 

sudah berusaha terlebih dahulu. 

Dapat ditegaskan bahwa tawakal berkaitan dnegan suatu rencana yang 

tetap atau kemauan yang disertai dengan bersungguh-sungguh melaksanakan 

rencana itu. Ikhtiar dilakukan untuk memenuhi sunatullah namun keyakinan 

tetap terpaut kepada Allah 

Hikmah bertawakal kepada Allah diantaranya adalah 

a) Menambah semangat dalam berikhtiar 

b) Senantiasa optimis dalam meraih sesuatu 

c) Menjadi hamba yang pandai bersyukur 

d) Disayangi oleh Allah  

Contoh perilaku tawakkal adalah menghadapi ujian, dengan berusaha 

belajar tekun dan tidak lupa berdoa kepada Allah untuk memohon agar dapat 

melaksanakan ujian dengan baik, sedangkan hasilnya diserahkan kepada 

Allah. 

11) Perilaku Tercela (Ghibah)  



Ghibah dalah membicarkan kejelekan orang lain, baik itu memang 

benar adanya atau tidak. Ghibah merupakan perilaku yang berbahaya karena 

ghibah merupakan perbuatan yang dekat dengan fitnah, akan menimbulkan 

permusuhan sesama manusia dan bisa menjatuhkan harga diri seseorang. 

Ghibah di umpamakan sebagai seseorang yang memakan bangkai 

saudaranya sendiri. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghindari 

perilaku ghibah adalah 

a) Senantiasa berprasangka baik atau husnudzan terhadap orang lain 

b) Menyadari bahwa semua manusia tidak ada yang sempurna 

c) Senantiasa takut akan azab allah 

12) Adab Makan dan Minum 

Makanan dan minuman merupakann rejeki dari Allah Swt yang wajib 

disyukuri. Rasulullah Saw memberikan contoh dalam hal makan dan minum. 

Adapun adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai 

berikut 

a) Sebelum makan hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu 

b) Sebelum makan dan minum hendaknya berdoa terlebih dahulu 

c) Duduk tenang, tidak tergesa-gesa dan menggunakan tangan kanan 

d) Makan makanan halal 

e) Tidak bercanda atau tertawa, berbicara menjijikan atau mencela 

makanan. 

f) Tidak menyisakan makanan, bahkan berebut makanan 



 
 

g) Menjilat jari-jari sehabis makan 

h) Tidak membuang makanan 

i) Mendahulukan yang lebih utama.
67

 

c. Perkembangan dan Tingkat Keberagamaan Pada Manusia 

Sigmund Freud menempatkan “bapak” sebagai sosok yang memiliki 

peran penting dalam menumbuhkan agama pada anak. Melalui konsep father 

image (citra kebapaan), ia merintis teorinya tentang asal mula agama pada 

manusia. Menurutnya keberagamaan anak akan sangat di tentukan oleh sang 

“bapak” dan terpola dari tingkah laku bapaknya. Tokoh bapak ikut 

menumbuhkan rasa dan keberagamaan seorang anak. Dalam pandangan anak, 

memang bapak menjadi tokoh panutan. Demikian kuat pengaruhnya itu 

sehingga menumbuhkan citra keberagamaan dalam dirinya. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk beragama. 

Namun keberagamaan tersebut memerlukan bimbingan agar dapat tumbuh dan 

berkembang secara benar. Untuk itu seorang anak memerlukan tuntunan dan 

bimbingan, sejalan dengan tahap perkembangan yang mereka alami. Tokoh 

yang paling menentukan dalam menumbuhkan rasa keberagamaan itu adalah 

kedua orang tuanya. 

Dalam pandangan Islam, sejak dilahirkan manusia telah dianugerahkan 

potensi keberagamaan. Potensi ini baru dalam bentuk sederhana yaitu berupa 

kecenderungan untuk tunduk dan mengabdi kepada sesuatu. Rasul SAW 
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menekankan bimbingan keberagamaan itu pada tanggung jawab kedua orang 

tuanya. 

Para orang tua dibebankan tanggung jawab untuk membimbing potensi 

keberagamaan (fitrah) anak-anak mereka, agar terbentuk menjadi nyata dan 

benar. Diharapkan pada diri mereka terbentuk kesadaran agama dan 

pengalaman agama. Anak-anak di bimbing untuk tunduk dan mengabdikan diri 

hanya kepada Allah, sesuai dengan fitrahnya. Kemudian sebagai pembuktian 

dari pengabdian itu, direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan aktifitas yang 

bermanfaat, sesuai dengan perintah-Nya.
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Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebeanarnya potensi agama sudah ada 

pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Potensi ini berupa dorongan untuk 

mengabdi kepada sang Pencipta. Dalam terminlogi Islam dorongan ini dikenal 

dengan hidayat al-Dinniyat, yang berupa benih-benih keberagamaan yang 

dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Dengan adanya potensi bawaan ini 

pada hakikatnya manusia adalah makhluk beragama.
69

Adapun proses 

pertumbuhan masuknya agama pada diri seorang anak adalah melalui kata-kata 

orang yang ada dalam lingkungannya, pada awalnya diterima dengan acuh tak 

acuh namun setelah ia meihat orang-orang dewasa menunjukkan rasa kagum 

dan takut terhadap Tuhan. Maka mulailah ia merasa sedikit gelisah dan ragu 

tentang yang ghaib yang tidak dapat dilihatnya.  Lambat laun tanpa disadarinya 
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akan masuk pemikiran tentang Tuhan dalam pembinaan kebpribadiannya dan 

menjadi objek pengalaman agamis. 

Sedangkan perkembangan agama dalam jiwa manusia terbagi menjadi 

masa anak-anak, remaja dan orang tua. 

1) Perkembangan agama pada anak-anak melalui tiga tingkatan yaitu  

a)  The Fairy Tale ( Tingkat Dongeng) 

Tingkatan ini dimulai dari anak usia 3-6 tahun pada tingkatan ini 

konsep mengenai tuhan lebih banyak dipenngaruhi oleh fantasi dan 

emosi. Pada tingkat perkembangan ini anak menghayati tuhan sesuai 

dengan tingkat perkembangan intelektualnya, sehingga dalam 

menanggapi agama pun anak-anak menggunakan konsep fantastis yang 

diliputi dongeng-dongen yang kurang masuk akal.  

b) The Realistic Stage (Tingkat kenyataan) 

Tingkatan ini dimulai sejak anak sekolah dasar hingga masa usia 

atau adolesense. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan 

konsep-konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Konsep ini timbul 

melalui lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa 

lainnya. Ide keagamaan anak didasri oleh dorongan emosional, hingga 

mereka melahirkan konsep tuhan yang formalis. Berdasarkan hal itu, 

anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka 

lihat dalam lingkungan mereka. 

c) The Individual Stage (Tingkat Individu) 



Pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi paling tinggi 

sejalan dnegan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan ini 

terbagi dalam tiga golongan. Pertama, pertama konsep tuhan yang 

konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. 

Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh luar. Kedua, konsep tuhan yang 

lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal 

(perorangan) 

2) Perkembangan Jiwa Agama Pada Remaja 

Ide-ide agama, dasar-dasar keyakinan dan pokok-pokok ajaran agama 

pada dasarnya diterima seseorang pada masa kecilnya. Dan pokok-pokok 

ajaran tersebut akan berkembang dan bertambah subur apabila anak atau 

remaja dalam menganut kepercayaan itu tidak mendapat kritikan dalam hal 

agama itu. Pertumbuhan tentang agama seorang remaja sejalan dengan 

pertumbuhan keceredasannya
70

 

Remaja yang mendapat didikan agama dengan cara yang tidak 

memberi kesempatan untuk berpikir logis dan mengkritik pendapat-pendapat 

yang tidak masuk akal, disertai pula oleh kehidupan lingkungan dan orang 

tua, yang juga menganut agama yang sama. Maka kebimbangan pada masa 

remaja itu akan kurang. Remaja-remaja aka merasa gelisah dan kurang aman 

apabila agama atau keyakinan berlainan dari agama orang tuanya. 

Keyakinan orang tua dan keteguhannya dalam menjalankan ibadah, serta 
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memelihara nilai-nilai agama dalam kehidupan akan menolong remaja dari 

kebimbangan agama. 

Remaja yang telah percaya kepada Tuhan, akan melihat keindahan 

alam dan keharmonisan segala sesuatu dengan cara berpikir yang baik. 

Mereka bertambah yakin bahwa tuhan maha bijaksana, indah dan menyukai 

keindahan. Banyak remaja yang pada umur romantik ini merenungkan 

keindahan Tuhan, melalui pengertiannya tentang keindahan alam yang 

dirasakannya. Diringkaskan bahwa pengertian remaja akan pokok keyakinan 

dalam agama dipengaruhi oleh perkembangan pikirannya, dan gambaran 

remaja terhadap Tuhan merupakan bagian gambarannya terhadap alam.  

Adapun kecenderungan remaja untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan 

agama sebenarnya ada dan dapat dipupuk asal lembaga-lembaga keagamaan 

dapat mengikutsertakan para remaja dan memberi kedudukan yang pasti. 

Kebijaksanaan pemimpin agama, dapat menyadarkan bahwa remaja-remaja 

itu mempunyai dorongan dan kebutuhan dosial yang perlu dipenuhi, yang 

kemudian dapat menggerakkan remaja-remaja itu ikut aktif dalam agama.
71

 

3) Perkembangan Jiwa Agama Pada Orang Dewasa 

Kehidupan keagamaan pada usia lanjut menurut hasi penelitian 

psikologi agama ternyata meningkat. M. Argyle mengutip sejumlah 

penelitian oleh Cavan yang mempelajari 1200 orang sampel berusia 60-100 

tahun. Temuan ini menujukkan secara jelas kecenderungan untuk menerima 
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pendapaat keagamaan yang semakin meningkat pada umur-umur ini. 

Sedangkan pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat baru 

muncul sampai 100% setelah usia 90 tahun.  

Mengenai kehidupan keagamaan pada usia lanjut ini William James 

menyatakan, bahwa umur keagamaan seseorang yang sangat luar biasa 

tampaknya justru terdapat usia tua, ketika gejolak kehidupan seksual sudah 

berakhir. Dsalah satu bagian yang paling mencolok adalah kecenderungan 

emosi keagamaan yang di ekspresikan dalam bahasa cinta manusia 

Adapun ciri-ciri keberagamaan pada orang dewasa usia lanut adalah: 

a) Kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat 

kemantapan 

b) Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan  

c) Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat 

secara lebih bersungguh-sungguh 

d) Perasaan takut pada kematian ini berdampak pada terbentuknya jiwa 

keagamaan terhadap adanya akhirat.
72

 

Tingkat keberagamaan pada manusia dapat diklasifikasikan menurut 

tingkat usianya tetapi juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

keberagamaan itu sendiri, sudah di jelaskan bahwa ketika seorang anak 

mampu mengenal dan memeluk agamanya dengan baik tanpa ada 
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kegoncangan jiwa maka peluang di masa dewasanya seorang anak semakin 

bijak dan mampu menjalankan perintah-Nya sesuai norma yang berlaku. 

Adapun tingkatan perkembangan keberagamaan manusia menurut 

usianya adalah sebagai berikut :  

2) Masa Kanak-kanak Tahun Pertama (0-6) 

Anak mulai mengenal Tuhan dan agama, melalui orang-orang yang 

ada dalam lingkungan tempat mereka hidup. Jika mereka lahir dan 

dibesarkan dalam lingkungan yang beragama, mereka akan mendapatkan 

pengalaman agama itu melalui ucapan, tindakan dan perlakuan. Mereka 

mendengar nama Tuhan yang disebut oleh orang tua atau orang lain dalam 

keluarganya pada berbagai tempat, keadaan dan situasi. Mulanya kata Tuhan 

tidak menjadi perhatian bagi mereka, tetapi lama kelamaan akan menjadi 

perhatiannya dan ikut mengucapkannya juga. 

Sikap orang tua tehadap agama, akan memantul kepada si anak. Jika 

orang tua menghormati ketentuan agamanya, maka akan bertumbuhlah 

agama pada anak tentang sikap menghargai agama. Demikian sebaliknya, 

jika sikap orang tua terhadap agama itu negatif, acuh tak acuh, atau 

meremehkan, maka itu pulalah sikap yang akan bertumbuh pada anak. 

Sebab, sumber pembinaan rohani adalah orang tuanya sendiri. 

Jika seorang anak berkesempatan masuk taman Kanak-kanak, sebelum 

ia masuk Sekolah Dasar, maka gurunya adalah orang pertama diluar 

keluarga yang ikut membina kepribadian anak. Umur pada masa Taman 



Kanak-kanak merupakan umur yang paling subur menanamkan rasa agama 

pada anak, menumbuhkan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama, 

melalui permainan dan perlakuan dari orang tua dan guru. Keyakinan dan 

kepercayaan guru TK akan mewarnai pertumbuhan agama pada anak. 

3) Masa Anak-anak Umur Sekolah (6-12) 

Ketika anak masuk sekolah dasar, dalam jiwanya telah membawa 

bekal rasa agama yang terdapat dalam kepribadaiannya dari orang tuanya 

dan dari gurunya di TK. Jika ajaran agama dari orang tua dan TK berjalan 

dengan serasi maka ketika ia masuk Sekolah Dasar juga akan membawa 

dasar agama yang serasi (bulat). Jika berlainan, maka akan membawa 

keragu-raguan pada diri anak. 

Sembahyang dan berdoa merupakan hal yang menarik bagi anak pada 

umur ini, karena didalamnya mengandung gerakan dan tidak asing baginya. 

Do’anya bersifat pribadi karena anak dapat memohon sesuatu yang 

diinginkannya. Menariknya lagi aktif dalam kegiatan keagamaan, misalnya 

sholat berjamaah di masjid, ikut membagikan zakat fitrah atau daging 

korban. Hal ini juga berfungsi sebagai sosialisasi rasa agama anak. 

Hubungan sosial anak semakin erat pada masa ini, perhatiannya 

terhadap agama juga dipengaruhi oleh teman-temannya, jika temannya 

mengaji maka anak juga mau ikut mengaji, sama halnya ketika pergi ke 

masjid maka anak dapat merasa senang karena disana dapat bertemu teman-

temannya dan ikut aktif dalam kegiatan keagamaan.  



 
 

Semakin besar seorang anak, maka makin bertambah fungsi agama 

bagi dirinya, dalam umur 10 tahun ke atas, agama mempunyai fungsi moral 

dan sosial bagi anak. Anak mulai menerima bahwa nilai-nilai agama lebih 

tinggi dari nilai-nilai pribadi, ia mulai mengerti bahwa agama adalah 

kepercayaan masyarakat. Anak merasa bahwa dirinya dan masyarakat 

terhubung melalui kepercayaan terhadap tuhan dan ajaran agamanya. 

Tahapan yang dilalui anak mulai dari keluarga, sekolah dan akhirnya adalah 

masyarakat. 

 

4) Masa Remaja Pertama (13-16) 

Setelah anak melalui umur 12 tahun, ia berpindah dari masa kanak-

kanak yang terkenal tenang dan disaat ini anak memasuki masa goncang 

karena sertai pertumbuhan jasmaninya. 

Semua pertumbuhan dan perubahan jasmani yang cepat, dapat 

menimbulkan kecemasan pada remaja, sehingga menyebabkan terjadinya 

kegoncangan emosi, kecemasan dan kekuatiran. Bahkan kepercayaan agama 

yang tumbuh sebelumnya mungkin mengalami kegoncangan. Perasaanya 

terhadap Tuhan tergantung kepada perubahan emosi yang sedang 

dialaminya. Kadang-kadang anak merasa sangat membutuhkan tuhan, 

terutama ketika mereka menghadapi bahaya, takut akan gagal atau merasa 

dosa. Tetapi kadang-kadang ia kurang membutuhkan tuhan, katika mereka 

sedang senang, riang dan gembira. 



Hukum dan ketentuan agama yang disampaikan kepada remaja disertai 

dengan penjelasan tentang arti dan manfaat agama dapat membantu mereka 

mengatasi kegoncangan jiwa, disini remaja akan merasa butuh kepada ajaran 

dan ketentuan agama untuk mengembalikan jiwanya kepada ketenangan dan 

kestabilan. 

Hendaknya fungsi guru agama dapat memahami keadaan anak yang 

mengalami kegoncangan perasaan akibat pertumbuhan yang berjalan sangat 

cepat itu dan segala keinginan, dorongan dan ketidakstabilan kepercayaan. 

Dengan demikian guru agama dapat memilihkan cara penyajian agama yang 

tepat bagi remaja sehingga kegoncangan jiwa dapat teratasi. 

5) Masa Remaja Terakhir (17-21) 

Masa remaja terakhir dapat dikatakan bahwa anak telah mendekati 

kesempurnaan dari segi jasmani dan kecerdasannya. Yang berarti bahwa 

tubuh beserta anggota badannya telah berfungsi dengan baik dapat juga 

dikatakan telah mencapai tingkat baligh-berakal. Remaja merasa bahwa 

dirinya mampu berpikir secara logis. Mereka mengharap dan menginginkan 

perhatian juga tanggapan orang lain, baik dari orang tua, guru maupu 

masyarakat. Perhatian mereka terhadap masyarakat juga sangat besar, 

bahkan kadang mereka berkorban untuk masyarakat.    

Caranya dalam menanggapi  dan menerima pendidikan agama juga 

jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, mereka ingin agar agama 



 
 

menyelesaikan kegoncangan dan kepincangan yang terjadi dalam 

masyarakat.   

Kecerdasan remaja telah sampai kepada menuntut agar ajaran agama 

yang diterimanya masuk akal, dapat di pahami dan dijelaskan secara ilmiah 

dan rasionil, namun tetap saja perasaan masih memegang peranan penting 

dalam sikap dan tindak agama remaja. 

Disini jika remaja mengalami kegoncangan, maka sebagai guru 

pendidikan agama harus mampu mengurangi kegoncangan jiwa mereka, agar 

mampu membawa mereka kepada ajaran agama yang benar-benar mampu 

meredakan keraguan agama dan kegoncangan jiwa mereka.
73

 

c. Faktor-Faktor Perkembangan Jiwa Kebergamaan Manusia 

Manusia merupakan makhluk terpola oleh fitrah ciptaanya yang 

membawa (potensi keberagamaan). Sebagaimana keberagamaan seorang anak 

sangat tergantung dari keteladanan orang tua, tetapi tidak hanya itu lembaga 

pendidikan juga masyarakat berperan dalam pembentukan jiwa agama pada diri 

anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa 

keberagamaan seseorang adalah sebagai berikut : 

1) Faktor Internal 

a) Faktor Hereditas 

Dalam hal ini hereditas berhubungan dengan perlakuan dan 

perasaan seseorang. Menurut penelitian yang dilakukan Mergareth Mead, 
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bayi yang disusukan secara tergesa-gesa menampilkan sosok yang agresif 

dan yang disusukan secara wajar dan tenang akan menampilkan sikap 

toleran pada masa remajanya.  

b) Tingkat Usia 

Erenst Harms mengungkapkan bahwa perkembangan agama pada 

anak-anak ditentukan oleh tingkat usia mereka, dipengaruhi juga oleh 

perkembangan berpikir anak. Ternyata, anak yang usia berpikirnya kritis, 

jauh lebih kritis juga dalam memahami ajaran agama.  

c) Kepribadian  

 Kepribadian seseorang terbentuk atas hereditas dan lingkungannya. 

Berdasarkan hal ini terbentuk konsep tipologi dan karakter. Dilihat dari 

pandangan tipologis, kepribadian manusia tidak dapat diubah karena 

sudah terbentuk berdasarkan komposisi yang terdapat dalam tubuh. 

Namun jika dilihat dari pendekatan karakterologis, kepribadian manusia 

dapat diubah dan tergantung dari pengaruh lingkingan masing-masing. 

d) Kondisi Kejiwaan 

Pendekatan psikologi kepribadian menginformasikan hubungan 

kepribadian dengan kondisi kejiwaan manusia, hubungan ini selanjutnya 

mengungkapkan bahwa ada suatu kondisi kejiwaan yang cenderung 

besifat permanen pada diri manusia.
74

 

2) Faktor Eksternal 

                                                           
      

74
 Jalaluddin, Op.Cit, h. 311 



 
 

Pandangan Behaviorisme mengisyaratkan bahwa perilaku agama erat 

kaitannya dengan stimulus lingkungan seseorang. Jika stimulus keagamaan 

dapat menimbulkan respon terhadap diri seseorang, maka akan muncul 

dorongan untuk berperilaku agama. Sebaliknya jika stimulus tidak ada, maka 

tertutup kemungkinan seseorang berperilaku agama. Jadi pada intinya 

perilaku agama seseorang itu tergantung dari kondisi lingkungan. Adapun 

faktor lingkungan yang dapat dirincikan adalah sebagai berikut : 

a) Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam 

kehidupan manusia. Bagi seorang anak, keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga 

menjadi fase sosisalisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak.
75

 

Menurut Rasul SAW, setip bayi yang dilahirkan sudah memiliki 

potensi untuk beragama, namun keyakinan agama yang akan dianut anak 

sepenuhnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh 

kedua orang tua.
76

 

b) Lingkungan Institusional 

Lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan 

jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun 

nonformal seperti berbagai perkumpulan dan organisasi. 
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    Melalui kurikulum yang ada pada sekolah yang berisi materi 

pengajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik dalam 

menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik ini 

berhubungan dengan pembentukan moral dan erat kaitannya dengan jiwa 

keagamaan siswa. 

c) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat 

akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa agama anak, sebab 

kehidupan  keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai atau institusi 

keagamaan
77

 

B. Indikator Penelitian 

Tabel 4 

Variabel dan Indikator Variabel 
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Variabel Sub Variabel Indikator dan Sub Indikator Item 

Kegiatan 

Ekstra- 

kurikuler 

Rohis 

Partisipasi 

mengikuti kegiatan 

Rohis 

 

 

 

 

 

Kegiatan Mingguan  

 Pelatihan Ibadah 

 Khatmul Qur’an 

 Tilawah dan 

Tahsin Alquran 

 Apresiasi seni 

dan kebudayaan 

1. Mendatangi pertemuan 

2. Menghadiri diskusi 

3. Ikut serta dalam kegiatan yang 

diselenggarakan 

4. Menyatakan pendapat 

5. Memberikan saran, kritik dan usulan 

6. Motivasi anggota rohis 

7. Menerima tugas atau tanggung 

jawab sebagai anggota rohis 

8. Melaksanakan Shalat dzuhur di 

sekolah 

9. Mengikuti kegiatan membaca 

Alquran disebelum memulai 

pelajaran 

10. Mengikuti latihan agenda tilawah 

1 

2 

3 

 

4 

5,6,7 

8,9 

10 

 

11 

 

12,13 

 

 

 



 
 

islam 

 muhadharah 

 

 

 

 

 

Kegiatan Tahunan 

 Peringatan Hari 

Besar Islam 

mingguan 

11. Mengikuti latihan qasidah atau 

marawis di setiap adanya acara atau 

perlombaan 

12. Mengikuti dan latihan dai pada 

kegiatan siraman rohani di setiap 

hari Jumat 

13. Mengikuti kegiatan atau acara yang 

berkenaan dengan hari besar Islam 

14,15 

 

16 

 

 

17,18 

 

 

 

19,20 

 

Tingkat 

keber- 

agamaan 

siswa 

Iman 1. Iman kepada Allah melalui Sifat-

sifat-Nya 

 Iman kepada Allah dengan 

memperhatikan ciptaannya, 

Menjaga lingkungan  

 Iman kepada Allah dengan 

menolong sesama manusia 

2. Iman kepada malaikat  

 Berhati-hati dalam melakukan 

perbuatan 

 Mengetahui akan tugas – tugas 

malaikat 

3. Iman kepada kitab Allah Swt (Al-

Qur’an) 

 Senantiasa membaca Al-Qur’an  

 Membaca terjemahannya 

4. Iman kepada Rasul Allah 

 Bershalawat kepada nabi 

 Berperilaku jujur 

5. Iman kepada hari kiamat  

 berdoa ketika terjadi musibah 

 senantiasa bersabar 

6. Iman kepada qadha dan qadar 

 Menerima setiap ketentuan 

Allah 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

 Islam 7. Shalat 

 Melaksanakan shalat wajib 

8. Puasa  

 Melaksanakan puasa Ramadhan 

 Melaksanakan puasa sunnah 

 

12,13 

 

14 

15 

 



 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau 

submasalah yang diajukan oleh peneliti, yang menjabarkan dari landasan teori atau 

kajian teori dan masih harus di uji kebenarannya. Untuk penelitian yang bersifat 

deskriptif, yang bemaksud mendeskripsikan masalah yang diteliti, hipotesis tidak 

perlu dibuat.
78

 

Berdasarkan data yang penulis cantumkan pada latar belakang, maka hipotesis 

yang penulis ajukan yaitu: 
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9. Zakat 

 Membayar zakat fitrah 

 

16 

 Ihsan (akhlak) 10. Perilaku terpuji (tawakkal) 

 Mengerjakan ujian dengan 

usaha dan berdoa serta berserah 

diri pada allah 

11. Perilaku tercela (ghibah) 

 Menghindari perilaku ghibah 

atau gosip 

12. Perilaku Terpuji (adab makan dan 

minum) 

 Berdoa sebelum atau sesudah 

makan dan minum 

 Makan dan minum 

menggunakan tangan kanan 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

19,20 



 
 

1. H0 = Bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis terhadap tingkat keberagamaan siswa di SMP N 7 

Bandar Lampung. 

2. H1 = Bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis terhadap tingkat keberagamaan siswa di SMP N 7 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METEODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan meteode pendekatan penelitian secara kuantitatif. 

Meteode kuantitatif dapat diartikan sebagai meteode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat 

kuantiatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di 

tetapkan.
79

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah 

penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler rohis, jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lain 

sebagainya. 

B. Setting Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
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penelitiannya merupakan penelitian populasi.
80

 Dalam hal ini peneliti 

mengambil seluruh populasi yaitu siswa yang mengikuti kegiatan 

Ektrakurikuler Rohis di SMPN 7 Bandar Lampung sebanyak 20 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti terjangkau 

yang memiliki sifat yang sama dengan populasi.
81

 Untuk besar kecilnya 

sampel, penulis berpedoman pada  pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu: 

“Untuk sekedar ancer – ancer maka apabila jumlah  subyek nya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih 

besar dapat diambil 10- 15 % atau 20-25% atau lebih. 
82

 

 

Adapun penggunaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Karena penelitian ini tentang kegiatan ekstrakurikuler 

rohis maka sampel sumber datanya adalah siswa-siswi yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler rohis. Adapun data siswa aktif mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler rohis adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 

Data Siswa Aktif Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis  

Di SMP 7 Bandar Lampung 

NO. NAMA SISWA KELAS KET 

1. REYHAN AZIZ 8A  

2. IRFAN MUSYAFFA 8B  
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3. M. IKHSAN ARDIRA 8B  

4. ACENG 9F  

5. M. ARAFI RIZDALLAH 8B  

6. M. Ade Akbar 8B  

7. OKTA DWI RAHMA 8B  

8. AMANDA CAPRISTA 8G  

9. ZULKARNAIN 9F  

10. NUR HASANAH 9B  

11. M. ARIL 9G Tidak aktif 

12. SYAFIRA 7F  

13. PUTRI ARIANTI FADILAH 9B Tidak Aktif 

14. ADIBA 8B Tidak Aktif 

15. MELDA 8E Tidak Aktif 

16 AMAR SIDIK 8F  

17 CICI MEISARI 7H Tidak Aktif 

18 MA’RUF 8A  

19 DINA AMILIA SARI 8H  

20 NAMERA ANGGIE 9B  

21 ALLECIA YUNITA 8G  

22 DESMA FITRI YANI 8F  

23 MELI KRESNA 8D  

24 MASAYU FITRI ANISA 8F  

25 KHAIRI HELFI 7F  

Jumlah  Siswa Aktif = 20 Siswa 

 

2. Tempat Penelitian 

Tempat dari penelitian ini adalah SMP Negeri 7 Bandar Lampung, yang 

berada di Jl. ST Badarudin No. 4 Desa Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang 

Barat, Bandar Lampung 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November tahun 2016 

C. Sumber Data 



 
 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

membaca, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh. 

Dalam penulisan skripsi ini data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, 

kelompok fokus, dan planel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber.
83

 Beberapa sumber data yang diperoleh antara lain yaitu, kuesioner 

yang dibagikan kepada siswa siswi, beberapa data dokumentasi yang dibutuhkan 

dalam penyajian data penelitian berupa gambaran umum tentang objek penelitian, 

visi misi dan lain sebagainya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku dan majalah 

berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-

buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.
84

 Beberapa sumber data yang 

diperoleh antara lain yaitu mengumpulkan data-data dari internet, jurnal, buku-

buku sebagai bahan pelengkap penelitian ini. 

D. Variabel dan Definisi Operasional  

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

di tarik kesimpulannya. Secara definisi disimpulkan variabel adalah atribut seseorang, 
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atau obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain, atau satu 

obyek dengan obyek yang lain.
85

 

Dalam variabel ini menggunakan dua variabel yaitu Kegiatan Ekstrakurikuler 

Rohis sebagai variabel (X), dan Tingkat Keberagamaan Siswa sebagai variabel (Y). 

Adapun variabel kegiatan ektrakurikuler rohis sebagai variabel independen. Variabel 

ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa 

indonesia disebut variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya penelitian variabel dependen (terikat).
86

 

Definisi operasional dari kegiatan ekstrakurikuler rohis adalah partisipasi siswa dalam 

mengikuti berbagai kegiatan rohis yang terdapat di SMP 7 Bandar Lampung. 

Tingkat keberagamaan siswa sebagai variabel dependen. Variabel ini sering 

disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering 

disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
87

 Definisi operasional dari tingkat 

keberagamaan adalah sejauhmana seorang siswa mampu melibatkan dirinya dalam 

kegiatan keagamaan yang meliputi aspek aqidah, ibadah dan akhlak. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Data merupakan keterangan atau bukti–bukti mengenai objek yang hendak 

diteliti, untuk mempermudah memperoleh data dalam penelitian. Adapun metode 

yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut : 
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1. Teknik Kuesioner 

Teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada 

responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. 

Daftar pertanyaan atau pernyataan dapat bersifat terbuka jika jawaban tdak 

ditentukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif 

jawaban telah di sediakan. Instrumen yang berupa lembar dafar pertanyaan tadi 

dapat berupa angket (kuesioner), checklist ataupun skala.
88

 

Meteode angket ini ditujukan kepada responden yaitu siswa-siswi SMPN 7 

Bandar Lampung untuk mendapatkan data tentang kegiatan ekstrakurikuler rohis 

serta tingkat keberagamaan siswa. 

Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

dimana di dalam angket sudah tersedia jawabannya. Skala yang digunakan 

adalah skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

persepsi seseorang tentang fenomena sosial.
89

 Jawaban pada setiap butir 

mempunyai gradasi sebagai berikut : 

a. Sangat Sering diberi skor 4 

b. Sering diberi diberi skor 3 

c. Jarang diberi skor 2 

d. Tidak pernah diberi skor 1 
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2. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Didalam melaksanakan meteode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 
90

Metode ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan sekolah, keadaan siswa, keadaan guru, 

sarana dan pra sarana serta fasilitas perlengkapan lainnya.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel dari 

seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang di teliti, melakukan 

perhitungan untuk menguji rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan.
91

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analis deskripsi yaitu 

stastistik yang digunakan uantuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek 

penulisan melalui data sampel atau populasi.
92

 

Sebelum  melakukan analisis data tersebut, maka penulis perlu melakukan  

sebuah pengujian pada instrumen pengumpulan data  yang digunakan agar data yang 

diperoleh tersebut benar-benar andal dan dapat dipertanggung jawabkan. Alat uji 

analisis regresi sederhana, uji analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk 
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mengetahui dua variabel antara variabel independen (X) dengan variabel dependen 

(Y) yang akan dikenai prosedur analisis statistik regresi apakah yang menunjukkan 

hubungan linier atau tidak.
93

 Untuk keabsahan data maka sebelumnya data yang 

diperoleh dari lapangan akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas 

dan  uji realibilitas. 

 

1. Uji Validitas  

Uji Validitas adalah adalah suatu ukuran yang menujukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, suatu instrumen yang valid akan 

mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah.
94

 Sedangkan fungsi dari uji validitas adalah untuk 

mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner harus di ganti karena 

dianggap tidak relevan. Rumus validitas menggunakan rumus korelasi Product 

Moment, untuk memperoleh hasil uji validitas dapat dilakukan dengan fungsi 

pada Ms. Excel atau menggunakan software SPSS. Adapun rumusnya adalah 

sebagai berikut : 

rxy = 
             

√                        
 

Keterangan  

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

x : Skor perolehan (X) 

y : Skor perolehan (Y) 

n : Jumlah responden 
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∑ : Sigma (jumlah)               

 

2. Uji Realibilitas 

Realibilitas merujuk bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data.
95

 Uji realibilitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Cronbach’s Alpha dimana suatu instrumen dinyatakan reliabel 

jika nilai koefisien reliabilitas adalah 0,60. 

  

3. Uji Normalitas  

Sebelum melakukan analisis regresi linier maka baiknya dilakukan uji 

normalitas. Karena model regresi yang baik adalah yang mendekati normal atau 

berdistribusi normal.
96

 Mendeteksi data yang berdistribusi normal atau tidak  

dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov Sminorv. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Analisis Regresi Linier 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler rohis sebagai variabel X dan tingkat keberagamaan siswa 

sebagai variabel Y. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis, adapun rumus 

regresi linier sederhana Sadalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

 

Keterangan 

Y : Variabel terikat 
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X : Variabel bebas 

a : Nilai konstan 

b : Koefisien arah regresi 

 

b. Uji Koefisien  Regresi Sederhana (Uji T ) 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh yaitu apakah 

pengaruh yang ditemukan ini berlaku untuk keseluruhan populasi. Maka 

dalam  penelitian ini digunakan uji signifikansi koefisien korelasi (uji t-

student) dengan rumus sebagai berikut.
97

  

t = 
 √   

√     

Keterangan : 

t = thitung   (distribusi tabel t pada    = 0,05 dan dk= n – 2) 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

 

Untuk mencari nilai t dapat menggunakan uji 2 sisi dengan (dk)=n- k -1 

dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel bebas. 

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara thitung dengan   ttabel, dan 

tingkat signifikansi dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

1) Jika thitung >   ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2) Jika thitung <  ttabel maka H0 terima dan H1 ditolak. 

3) Jika sig < 0,05, maka H0 diterima  dan H1 ditolak. 

4) Jika  nilai sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

c. Koefisien  Determinasi (R
2
) 
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Uji determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan 

tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh  variabel bebas (X ). Jika R
2
 semakin 

tinggi, maka prosentase perubahan variabel Y yang disebabkan oleh variabel 

X semakin tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Data Umum Sekolah Menengah Pertama SMP N 7 Bandar Lampung  

a. Letak geografis sekolah 

Secara geografis SMP N 7 Bandar Lampung, terletak di perbukitan 

daerah perkampungan. Namun hal itu tidak menjadi kendala proses belajar 

karena terlepas dari hiruk pikuk keramaian. Kemudian jika dilihat lingkungan 

sekitarnya, Letaknya yang berdekatan perkampungan warga tentunya lebih 

mudah untuk di jangkau dan jauh dari kebisingan jalan raya utama, sehingga 

sangat menguntungkan dalam proses belajar mengajar. 

b. Keadaan Guru dan Siswa di SMP N 7  Bandar Lampung  

1) Guru merupakan salah faktor penentu dalam proses belajar mengajar. 

Adapun tenaga kependidikan di SMP N 7 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 6 

Data Guru dan Tenaga Pengelola 

SMP N 7 Bandar Lampung 

No Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Kepala Sekolah - 1 1 

2. Wakil Kepala Sekolah 3 1 4 

3. Guru PNS 3 31 34 

4. Guru Non PNS 4 - 4 



5. Staf  Tata Usaha  PNS 3 3 6 

6. Tenaga Administrasi Non PNS - 3 3 

7. Perpustakaan - 1 1 

8. Laboran - 1 1 

9. Klinik Sekolah - 1 1 

10. Tehnisi Komputer    

11. Pesuruh 2 - 2 

12. Penjaga Sekolah 1 - 1 

 Jumlah 16 42 58 

Sumber : Data Sekunder SMP N 7 Bandar Lampung 

2) Murid berkenaan dengan kondisi siswa di SMP N 7 Bandar lmpung 

sangat variatif, ada yang pintar secara akademis, ada yang mempunyai 

kelebihan yang lain seperti kemampuan menjalin hubungan sosial dan 

masih banyak karakter siswa yang tidak bisa teridentifikasi secara 

lengkap. Keragaman tersebut ada karena mereka berasal dari latar 

belakang atau background keluarga yang tidak sama. 

Tabel 7 

Perkembangan  Siswa Dan Rombongan Belajar di SMPN 7  

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 

No. Kelas 2013/2014 2014/2015 2015/2016 R. Kelas Rombel 

1. VII 324 312 418 11 11 

2. VIII 235 317 300 8 8 

3. IX 318 224 299 8 8 

Jumlah 877 853 1.017 27 27 

Sumber : Data Sekunder SMP N 7 Bandar Lampung 

c. Sarana dan prasarana SMP N 7 Bandar Lampung menjadi salah satu bagian 

penting dalam suatu sekolah. Kondisi yang nyaman tentunya akan 



 
 

menambah semangat siswa dalam proses belajar mengajar. Beberapa tahun 

ini, SMP N 7 Bandar Lampung terus memperbaiki bangunan yang ada. Di 

antara bangunan atau ruangan yang terdapat di SMP N 7 Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 8 

Sarana dan Prasarana SMPN 7 Bandar Lampung 

No. Nama Bangunan/Ruang Ukuran Jumlah 

1. Kelas/Ruang teori I 7 x 8 13 

2. Perpustakaan 7 x 8 1 

3. Laboratorium  IPA 8 x 15 1 

4. Laboratorium Komputer 8 x 15 1 

5. Bimbingan Konseling 7 x 8 1 

6. R. Kepala Sekolah 5 x 7 1 

7. R. Waka Kepala Sekolah 3,5 x 7 1 

8. R. Guru 7 x 8 1 

9. R. Staf Tata Usaha 7 x 9 1 

10. TPA / Musholla 7 x 10 1 

11. R. UKS  Sekolah 3,5 x 7 1 

12. OSIS dan Pramuka 3 x 7 1 

13. Warung Koperasi Sekolah 3 x 7 1 

14. Gudang 3 x 7 1 

15. Kantin 2,5 x 15 1 

16. Penjaga Sekolah 6 x 6 1 

17. WC Kepala Sekolah 1,5 x 2 1 

18. WC Guru 2 x 2 2 

19. WC Staf Tata Usaha 1,5 x 2 1 

20. WC Siswa 1 x 3 15 



21 Kelas/Ruang Teori II 7 x 9 9 

Sumber : Data Sekunder SMP N 7 Bandar Lampung 

 

 

2. Visi, Misi Dan Tujuan SMP N 7 Bandar Lampung 

a. Visi 

Terwujudnya SMP Negeri 7 Bandar Lampung sebagai Lembaga 

Pendidikan yang Berwawasan lingkungan berkualitas, unggul serta mampu 

bersaing di Era Global. 

b. Misi  

Mewujudkan SMP Negeri 7 Bandar Lampung sebagai sekolah yang 

berwawasan lingkungan, berkualitas, maju, memiliki Sarana / Prasarana yang 

lengkap dan memadai, memiliki lingkungan yang bersih dan kondusif, memiliki 

tenaga Kependidikan yang professional, memberi pelayanan pendidikan dan 

pembelajaran yang prima dan berorientasi, pada mutu sehingga diharapkan 

dapat menghasilkan lulusan yang berprestasi tinggi, yang berbudi pekerti luhur 

dan mampu bersaing di Era Keterbukaan. 

c. Tujuan  

        Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan Formal yang berwawasan 

lingkungan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, 

berbudaya dan berahlak mulia dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan 



 
 

Nasional, harapan ini dapat tercapai apabila sekolah mampu 

mengimplementasikan Visi dan Misi. 

 

 

 

B. Analisis Data 

1. Gambaran Distribusi Jawaban Responden Variabel X 

Tabel 9 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel  

Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis 

No Item 
SS S J TP Total 

F % F % F % F % F % 

1 X.1 12 60 4 20 4 20 0 0 20 100 

2 X.2 7 35 9 45 4 20 0 0 20 100 

3 X.3 8 40 4 20 5 25 3 15 20 100 

4 X.4 9 45 6 30 2 10 3 15 20 100 

5 X.5 9 45 10 50 0 0 1 5 20 100 

6 X.6 0 0 2 10 6 30 12 60 20 100 

7 X.7 8 40 11 55 1 5 0 0 20 100 

8 X.8 4 20 8 40 8 40 0 0 20 100 

9 X.9 5 25 5 25 1 5 9 45 20 100 

10 X.10 0 0 8 40 3 15 9 45 20 100 

11 X.11 7 35 7 35 4 20 2 10 20 100 

12 X.12 6 30 9 45 5 25 0 0 20 100 

13 X.13 0 0 6 30 8 40 6 30 20 100 

14 X.14 6 30 9 45 2 10 3 15 20 100 

15 X.15 15 75 5 25 0 0 0 0 20 100 

16 X.16 6 30 12 60 1 5 1 5 20 100 

17 X.17 7 35 7 35 6 30 0 0 20 100 

18 X.18 2 10 3 15 10 50 5 25 20 100 

19 X.19 8 40 9 45 3 15 0 0 20 100 

20 X.20 7 35 10 50 3 15 0 0 20 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

        Berdasarkan data pada tabel di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban sangat sering dimana hasil terbanyak terdapat pada item 15. Item 15 



yaitu mengikuti pengajian atau latihan tilawah dengan persentase sebesar 75% 

atau 15 responden. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

sangat sering mengikuti latihan tilawah di sekolah. 

 

 

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden Variabel Y 

Tabel 10 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel  

Tingkat Keberagamaan Siswa 

No Item 
SS S J TP Total 

F % F % F % F % F % 

1 Y.1 4 20 13 65 3 15 0 0 20 100 

2 Y.2 7 35 12 60 1 5 0 0 20 100 

3 Y.3 0 0 5 25 10 50 5 25 20 100 

4 Y.4 8 40 11 55 1 5 0 0 20 100 

5 Y.5 5 25 15 75 0 0 0 0 20 100 

6 Y.6 0 0 5 25 6 30 9 45 20 100 

7 Y.7 8 40 11 55 1 5 0 0 20 100 

8 Y.8 10 50 8 40 2 10 0 0 20 100 

9 Y.9 8 40 10 50 1 5 1 5 20 100 

10 Y.10 0 0 11 55 6 30 3 15 20 100 

11 Y.11 7 35 7 35 4 20 2 10 20 100 

12 Y.12 5 25 12 60 2 10 1 5 20 100 

13 Y.13 0 0 6 30 8 40 6 30 20 100 

14 Y.14 6 30 9 45 2 10 3 15 20 100 

15 Y.15 12 60 7 35 0 0 1 5 20 100 

16 Y.16 7 35 12 60 1 5 0 0 20 100 

17 Y.17 4 20 5 25 9 45 2 10 20 100 

18 Y.18 0 0 3 15 10 50 7 35 20 100 

19 Y.19 8 40 8 40 4 20 0 0 20 100 

20 Y.20 7 35 13 62 0 0 0 0 20 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 



 
 

Berdasarkan data pada tabel di atas, sebagian besar responden memberikan 

jawaban sering dimana hasil terbanyak terdapat pada item 5. Item 5 yaitu 

mengaji atau membaca Alqur’an di rumah dengan persentase sebesar 75% atau 

15 responden. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa sering 

mengaji atau membaca Alqur’an di rumah. 

 

3. Uji Validitas Dan Uji Reabilitas 

 

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 

kuisioner atau skala yan ingin diukur. Validitas item ditujukkan dengan adanya 

dukungan skor total. Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, maka 

kegiatan yang harus dilakukan adalah membandingkan rhitung dengan rtabel  

dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%  dengan n= 20 

sehingga rtabel dalam penelitian ini adalah : r (0,05; 20 = 0,443). Untuk 

mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu 

perhitungan statistik menggunakan program MS. Excel. Adapun hasil 

perhitungan uji validitas dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 11 

Uji Validitas Variabel  X ( Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis ) 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

Item 1 0,461 0,443 Valid 

Item 2 0,514 0,443 Valid 

Item 3 0,503 0,443 Valid 

Item 4 0,500 0,443 Valid 

Item 5 0,449 0,443 Valid 



Item 6 0,455 0,443 Valid 

Item 7 0,505 0,443 Valid 

Item 8 0,768 0,443 Valid 

Item 9 0,543 0,443 Valid 

Item 10 0,546 0,443 Valid 

Item 11 0,772 0,443 Valid 

Item 12 0,591 0,443 Valid 

Item 13 0,590 0,443 Valid 

Item 14 0,525 0,443 Valid 

Item 15 0,471 0,443 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 6 di atas, terdapat 15 item pertanyaan pada variabel X 

dinyatakan valid karena item pertanyaaan memiliki nilai rhitung yang lebih besar 

dari rtabel yaitu sebesar 0,443. Hasil output uji validitas variabel X menggunakan 

MS. Excel dapat dilihat pada lampiran 2. 

Tabel 12 

Uji Validitas Variabel  Y ( Tingkat Keberagamaan Siswa ) 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

Item 1 0,625 0,443 Valid 

Item 2 0,515 0,443 Valid 

Item 3 0,461 0,443 Valid 

Item 4 0,491 0,443 Valid 

Item 5 0,478 0,443 Valid 

Item 6 0,504 0,443 Valid 

Item 7 0,526 0,443 Valid 

Item 8 0,577 0,443 Valid 

Item 9 0,584 0,443 Valid 

Item 10 0,605 0,443 Valid 

Item 11 0,529 0,443 Valid 

Item 12 0,627 0,443 Valid 

Item 13 0,534 0,443 Valid 

Item 14 0,476 0,443 Valid 

Item 15 0,541 0,443 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 15 item pertanyaan pada variabel Y 

dinyatakan valid karena item pertanyaaan memiliki nilai rhitung yang lebih besar 



 
 

dari rtabel yaitu sebesar 0,443. Hasil output uji validitas variabel Y menggunakan 

MS. Excel dapat dilihat pada lampiran 3. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalakan dan tetap konsisten jika 

pengukuran diulang. Penelitian ini dilakukan uji reliabilitas dengan kriteria 

bahwa tingkat alpha hitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach sebesar 

0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun 

hasil dari perhitungan menggunakan SPSS16 dapat terlihat pada tabel  berikut : 

Tabel 13 

Uji Reliabilitas Variabel X  (Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 15 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Hasil uji reliabilias variabel X dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh 

dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,853 yang lebih besar dari nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur 

penelitian adalah reliabel. Hasil output uji reliabilitas variabel X menggunakan 

SPSS16 dapat dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 14 

Uji Reliabilitas Variabel Y  (Tingkat Keberagamaan Siswa) 

 

Reliability Statistics 



Cronbach's Alpha N of Items 

.805 15 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Hasil uji reliabilias variabel Y dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh 

dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,805 yang lebih besar dari nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur 

penelitian adalah reliabel. Hasil output uji reliabilitas variabel Y menggunakan 

SPSS16 dapat dilihat pada lampiran 5. 

4. Uji Normalitas 

       

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau 

keduanya berdistribusi normal dalam artiannya mendekati normal atau tidak, 

dalam hal ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil dari 

perhitungannya menggunakan SPSS16 dapat terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 15 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 20 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.12700868 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .235 

Positive .175 

Negative -.235 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.053 

Asymp. Sig. (2-tailed) .217 

a. Test distribution is Normal.  



 
 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,217 

lebih besar dari taraf signifikan 0,05 atau 5% yang berarti H0 di tolak dan H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal. 

Hasil output uji normalitas menggunakan SPSS16 dapat dilihat pada lampiran 6. 

5. Hasil Uji Hipotesis 

 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi atau 

menguji pengaruh satu veriabel bebas atau variabel Independent terhadap 

variabel dependent. Adapun hasil dari perhitungannya menggunakan SPSS16 

dapat terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 16 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana  

 Coefficientsa 

 Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 21.147 7.225  2.927 .009 

VARIABEL X .639 .125 .769 5.096 .000 

a. Dependent Variable: VARIABELY 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .769a .591 .568 4.240 

a. Predictors: (Constant), VARIABELX 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 



Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan mengenai hubungan antara 

kegiatan ekstrakurikuler rohis terhadap tingkat keberagamaan siswa dimana 

artinya nilai a= 21,147 jika kegiatan ekstrakurikuler adalah 0 maka tingkat 

keberagamaan siswa sebesar 21,147. Hasil output uji regresi menggunakan 

SPSS16 dapat dilihat pada lampiran 7. 

Adapun koefisien regresi variabel (X) kegiatan ekstrakurikuler rohis 

sebesar 0,639 artinya jika kegiatan ekstrakurikuler mengalami peningkatan 1% 

maka tingkat keberagamaannya akan mengalami peningkatan sebesar 0,639%. 

Koefisien bernilai positif berarti terdapat hubungan yang positif antara kegiatan 

ekstrakurikuler rohis dan tingkat keberagamaan siswa. Semakin besar nilai dari 

kegiatan ekstrakurikuler rohis maka tingkat keberagamaan siswa akan semakin 

meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 16 pada tabel 

koefisien regresi sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 21,147 + 0,639X 

b. Uji Koefisien Regresi Sederhana ( Uji T ) 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada 

variable (X) Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis berpengaruh signifikan terhadap 

variable (Y) Tingkat Keberagamaan Siswa. 

a) H0 : tidak ada pengaruh yang nyata ( signifikan ) variable (X) Kegiatan 

Ekstrakurikuler Rohis terhadap variable (Y) Tingkat Keberagamaan 

Siswa. 



 
 

b) H1 : Ada pengaruh yang nyata (signifikan) variable (X) Kegiatan 

Ekstrakurikuler Rohis terhadap variable (Y) Tingkat Keberagamaan 

Siswa. 

Dari output yang diolah melalui SPSS16 dapat dapat diketahui dengan 

thitung 5,096 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 < 0,05 dan dengan taraf 

signifikasnsi 5% : 2 = 2,5% atau uji 2 sisi dan (dk)=n- k -1 atau 20-2-1=17. 

Dari pengujian tersebut diperoleh ttabel sebesar 2,110 maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesisnya H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang 

nyata (signifikan) variable (X) kegiatan ekstrakurikuler rohis terhadap variable 

(Y) tingkat  keberagamaan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler rohis berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat keberagamaan siswa sebesar 59,1% dan 

sisanya yaitu 41,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan pada tabel summary, bahwa nilai R Square kegiatan 

ekstrakurikuler rohis = 0,591 atau 59,1%. Dengan adanya nilai R Square 

tersebut dijelaskan bahwa tingkat keberagamaan siswa dipengaruhi oleh 

kegiatan ekstrakurikuler rohis sebesar 59,1%, sementara sisanya 41,9% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

C. Pembahasan  



Salah satu faktor yang dapat meningkatkan tingkat keberagamaan siswa 

adalah aktifnya siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis. Kegiatan ini dapat 

dijadikan sebagai pengembangan diri, motivasi hidup, minat juga bakat bagi siswa 

karena pada setiap pertemuannya tidak hanya melatih siswa dalam berbagai kegiatan. 

Guru yang membimbing juga memberikan nasihat dan pengajaran yang berkaitan 

dengan kegiatan keagamaan yang sudah seharusnya diajarkan sejak dini. Sehingga 

ketika memasuki masa dewasa, seorang siswa akan melakukan kegiatan keagamaan 

secara sadar dan dengan sendirinya tanpa harus diperintah.  

`Adapun hasil penelitian yang diujikan kepada responden yaitu siswa-siswi 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis di SMPN 7 Bandar Lampung terkait 

dengan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler rohis terhadap tingkat keberagamaan 

adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan variabel X yaitu kegiatan ekstrakurikuler rohis dengan 20 item 

pertanyaan, dapat diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi tingkat 

keberagamaan siswa adalah pada item nomor 15 sebesar 75% bahwa siswa 

sangat sering mengikuti kegiatan pengajian bersama atau tilawah di sekolah. 

2. Berdasarkan variabel Y yaitu tingkat keberagamaan siswa dengan 20 item 

pertanyaan, dapat diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi tingkat 

keberagamaan siswa adalah pada item nomor 5 sebesar 75% bahwa siswa 

sering mengaji atau membaca Alqur’an di rumah. 

3. Berdasarkan perhitungan yang sudah di olah menggunakan SPSS16 didapatkan 

hasil uji normalitas yaitu nilai signifikansi sebesar 0,217 lebih besar dari taraf 



 
 

signifikan 0,05 atau 5% yang berarti H0 di tolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal. 

4. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang sudah diolah  menggunakan 

SPSS16 didapatkan hasil uji analisis regresi linier sederhana Y= 21,147 + 

0,639X yang berarti bahwa hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler rohis (X) 

terhadap tingkat keberagamaan (Y) dimana nilai a= 21,147 jika kegiatan 

ekstrakurikuler adalah 0 maka tingkat keberagamaan siswa sebesar 21,147. 

Adapun koefisien regresi variabel (X) kegiatan ekstrakurikuler rohis sebesar 

0,639 artinya jika kegiatan ekstrakurikuler rohis mengalami peningkatan 1% 

maka tingkat keberagamaannya akan mengalami peningkatan sebesar 0,639%. 

5. Berdasarkan H1 pada pembahasan sebelumnya dapat diterima jika ttabel  dengan 

taraf signifikasnsi 5% : 2 = 2,5% atau uji 2 sisi dan (df)=n-k-1 atau 20-2-1=17. 

Dari pengujian tersebut diperoleh ttabel sebesar 2,110 sedangkan thitung 5.096 

dengan nilai signifikan sebesar 0,00 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka 

thitung lebih besar daripada ttabel sebesar 2,110 dan dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler rohis berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

keberagamaan siswa. 

6. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R
2
), koefisien bernilai positif berarti 

terjadi hubungan positif antara kegiatan ekstrakurikuler rohis dan tingkat 

keberagamaan siswa. Semakin besar pengaruh kegiatan ekstrakurikuler rohis 

maka tingkat keberagamaan siswa akan semakin meningkat. Berdasarkan nilai 

R square sebesar 0,591 maka dapat dilihat bahwa tingkat keberagamaan 



dipengaruhi oleh kegiatan ekstrakurikuler rohis sebesar 59,1% sedangkan 

sisanya 41,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini 

Dari hasil analisis yang dilakukan dengan adanya pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler rohis terhadap tingkat keberagamaan siswa, hal ini menunjukkan 

bahwa semakin sering siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis maka akan 

semakin baik tingkat keberagamaannya. 

Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yaitu adanya pengaruh yang 

signifikan kegiatan ekstrakurikuler rohis terhadap tingkat keberagamaan siswa dapat 

diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis menganalisa data, maka langkah selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian “Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis Terhadap 

Tingkat Keberagamaan Siswa di SMPN 7 Bandar Lampung Tahun 2015/2016”. 

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:. 

7. Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini koefisien bernilai positif 

yang berarti terdapat hubungan yang positif bahwa variabel X ( kegiatan 

ekstrakurikuler rohis) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y 

(tingkat keberagamaan siswa) sebesar 59,1% sedangkan sisanya 41,9% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.  

8. Berdasarkan nilai R Square sebesar 0,591 atau 59,1% dan pada pengujian dua 

sisi dengan hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 2,110 < thitung sebesar 5.096 

serta berdasarkan tingkat signifikansi yaitu 0,00 < 0,05 dapat diketahui bahwa 

H1 diterima yaitu kegiatan ekstrakurikuler rohis berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat keberagamaan siswa. 



9. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis ini, maka tingkat 

keberagamaan siswa akan semakin meningkat. 

 

B. Saran 

 

1. Bagi sekolah, untuk meningkatkan keberagamaan siswa maka sebaiknya perlu 

ditambah kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang terdapat dalam panduan 

ekstrakurikuler pendidikan agama Islam bagi sekolah dasar dan menengah.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan lebih dalam dan luas 

mengenai permasalahan pemahaman pengaruh kegiatan ekstrakurikuler rohis 

terhadap tingkat keberagamaan siswa yang lebih besar dan menambah 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat keberagamaan. 
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ANGKET PENELITIAN 

A. Pengantar  

1. Mohon partisipasi dari adik, sekalian dalam menjawab angket penelitian ini. 

2. Penelitian ini tentang Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis 

Terhadap Tingkat Keberagamaan Siswa di SMP N 7 Bandar Lampung 

Tahun 2015/2016 

3. Jawaban serta identitas responden akan dirahasiakan. 

4. Kejujuran adik, dalam menjawab pertanyaan sangat kami harapkan dan tidak 

akan mempengaruhi nilai mata pelajaran. 

5. Jawaban dari angket ini merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi 

kami, untuk itu kami ucapkan terimakasih. 

B. Identitas  

Nama  :  

Kelas  : 

C. Petunjuk Pengisian  

Baca soal dengan teliti, kemuadian jawablah pertanyaan berikut. Pilihlah jawaban 

yang telah disediakan, dengan memberi tanda silang (X) pada lembar jawaban  

 



 
 

 

 

 

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER ROHIS 

 

A. Mengikuti atau Berpartisipasi dalam Kegiatan Rohis 

 

1. Pernahkah adik, datang pada kegiatan perkumpulan Rohis? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah  

2. Pernahkah adik, ikut serta dalam diskusi kelompok di kegiatan Rohis; 

misalnya diskusi membahas acara isra mi’raj atau maulid Nabi? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah  

 

3. Pernahkah adik, ikut serta dalam kegiatan atau acara yang di adakan pada 

kegiatan Rohis; misalnya lomba tilawah? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah  

 

4. Pernahkah adik, memberikan saran dengan teman yang lain jika ada 

persoalan atau masalah berkaitan dengan Rohis; misalnya masalah tentang 

ketetapan waktu perkumpulan anggota Rohis? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah  

 

5. Pernahkah adik, memberikan usulan dengan teman yang lain pada 

perkumpulan rohis? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah  

 

6. Apakah adik, sering merasa tertarik setiap mengikuti kegiatan atau 

perkumpulan Rohis?  

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah  

 



7. Apakah adik, sering merasa senang mengikuti kegiatan atau perkumpulan 

Rohis?  

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah  

 

 

 

B. Kegiatan Mingguan  

 

8. Pernahkah adik, melakukan shalat dzuhur berjamaah di sekolah? 

a. Sangat sering   c. Jarang   

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

9. Apakah adik, sering membaca Alquran disetiap memulai pelajaran di 

sekolah? 

a. Sangat sering   c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

10. Pernahkah adik, menjadi pemimpin pengajian? 

a. Sangat sering   c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

11. Pernahkah adik, mengajarkan teman adik cara mengaji atau tilawah Al-

Qur’an? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

12. Pernahkah adik, mengikuti pengajian atau tilawah bersama ? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

13. Pernahkah adik, berlatih menjadi penceramah atau Dai? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

14. Pernahkah adik mengikuti siraman rohani atau pencerahan di setiap hari 

Jum’at 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

C. Kegiatan Tahunan 

 



 
 

15. Pernahkah adik, menjadi panitia penyelenggara dalam peringatan hari besar 

Islam, seperti; Isra Mi’raj atau Maulid Nabi ? 

a. Sangat sering    c.  Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

TINGKAT KEBERAGAMAAN SISWA 

 

 

A. Tingkat Iman 

 

1. Apakah adik, sering menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah 

sembarangan? 

a. Sangat sering  c. Jarang  

b. Sering    d. Tidak pernah  

 

2. Apakah adik, sering menolong teman? Jika teman adik sedang memerlukan 

bantuan? 

a. Sangat sering  c. Jarang  

b. Sering    d. Tidak pernah  

 

3. Apakah adik, sering berhati-hati dalam melakukan perbuatan? Karena adik 

meyakini bahwa malaikat selalu mencatat setiap perbuatan manusia? 

a. Sangat sering  c. Jarang  

b. Sering    d. Tidak pernah  

 

4. Apakah adik, sering membaca Alquran di rumah? 

a. Sangat sering  c. Jarang  

b. Sering    d. Tidak pernah  

 

5. Apakah adik, sering bershalawat kepada Nabi disetiap memulai pelajaran? 

a. Sangat sering   c. Jarang  

b. Sering    d. Tidak pernah 

 

6. Apakah adik, sering membayar belanjaan adik dengan uang yang sesuai 

dengan harga barang? 

a. Sangat sering   c. Jarang 

b. Sering    d. Tidak pernah 

 

7. Apakah adik, senantiasa bersabar ketika di timpa musibah? 



a.  Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

8. Apakah adik, senantiasa bersyukur atas Agama Islam yang adik miliki sejak 

lahir? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

B. Tingkat Islam  

 

9. Apakah adik, sering melaksanakan shalat wajib di rumah? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

10. Apakah adik, sering melaksanakan shalat tepat waktu ? 

c. Sangat sering    c. Jarang  

d. Sering     d. Tidak pernah 

 

11. Pernahkah adik, berpuasa di bulan Ramadhan? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

12. Pernahkah adik, melakukan puasa sunnah? 

c. Sangat sering    c. Jarang  

d. Sering     d. Tidak pernah 

 

C. Tingkat Ihsan 

 

13. Apakah adik, senantiasa berserah diri atau tawakkal pada Allah ketika selesai 

mengerjakan ulangan dengan belajar giat dan berdoa ? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

14. Jika temanmu membicarakan kesalahan dan perbuatan buruk orang lain 

kepadamu, apakah kamu sering menghindarinya? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

15. Apakah adik, sering menggunakan tangan kanan ketika sedang makan? 

a. Sangat sering    c. Jarang  

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

 



 
 

Distribusi Jawaban Dan Uji Validitas Variabel X Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis 

 

No 
Nama 

Siswa 

BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Skor 

Total 

1 A 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 63 

2 B 4 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 1 4 3 61 

3 C 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 1 3 4 65 

4 D 3 3 3 3 3 1 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 65 

5 E 3 3 2 3 3 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 1 2 4 4 62 

6 F 3 3 2 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 58 

7 G 4 3 2 3 4 2 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 63 

8 H 3 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 4 4 63 

9 I 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 59 

10 J 4 4 2 4 4 1 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 3 63 

11 K 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1 1 4 3 56 

12 L 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 1 2 2 1 3 4 2 2 4 3 53 

13 M 4 4 3 4 3 1 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 61 

14 N 2 4 2 3 3 2 4 4 3 1 2 3 2 1 4 3 3 1 1 3 51 

15 O 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 63 

16 P 3 3 2 4 4 2 4 4 4 1 1 4 1 1 4 3 2 1 3 3 54 

17 Q 3 3 1 3 1 1 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 46 

18 R 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 50 

19 S 1 2 1 4 3 1 3 1 2 4 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 40 

20 T 4 3 1 3 3 1 3 4 1 1 3 3 1 2 4 1 2 1 3 3 47 

rhitung 0,479 0,5627 0,482 -0,148 0,528 0,243 0,446 0,459 0,539 0,078 0,534 0,593 0,642 0,523 0,589 0,319 0,485 0,478 0,416 0,521 1143 

rtabel 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 

keterangan 
Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribusi Jawaban Dan Uji Validitas Variabel Y Tingkat Keberagamaan Siswa 
 

No 
Nama 

Siswa 

BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Skor 

total 

1 A 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 63 

2 B 4 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 3 1 4 3 60 

3 C 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 1 3 4 65 

4 D 3 3 3 3 3 1 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 65 

5 E 3 3 2 3 3 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 65 

6 F 3 3 2 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 56 

7 G 4 3 2 3 4 2 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 63 

8 H 3 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 4 4 63 

9 I 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 59 

10 J 4 4 2 4 4 1 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 61 

11 K 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 1 1 4 3 58 

12 L 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 1 2 2 1 3 4 2 2 4 3 53 

13 M 3 4 3 4 3 1 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 58 

14 N 3 4 2 3 3 2 4 4 3 1 2 3 2 1 4 3 3 1 3 3 54 

15 O 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 63 

16 P 3 3 2 4 3 2 4 4 4 1 1 4 1 1 4 3 2 1 3 3 53 

17 Q 2 3 1 3 3 1 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 47 

18 R 2 3 2 4 3 3 3 4 4 2 2 3 1 2 3 4 4 2 2 3 56 

19 S 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 3 1 1 4 3 42 

20 T 3 3 1 3 3 1 3 4 1 2 3 3 1 2 4 3 2 1 3 3 49 

rhitung 0,625 0,515 0,461 0,242 0,491 0,182 0,478 0,504 0,526 0,095 0,577 0,584 0,605 0,529 0,627 0,029 0,534 0,476 0,078 0,541 1153 

rtabel 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 

keterangan 
Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid Valid 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Item 1 3.20 .768 20 

Item 2 3.30 .571 20 

Item 3 2.00 .725 20 

Item 4 3.20 .696 20 

Item 5 3.35 .587 20 

Item 6 3.30 .923 20 

Item 7 3.25 .786 20 

Item 8 2.95 .999 20 

Item 9 3.05 .759 20 

Item 10 2.00 .795 20 

Item 11 2.90 1.021 20 

Item 12 3.50 .761 20 

Item 13 2.30 .979 20 

Item 14 1.80 .696 20 

Item 15 3.35 .489 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.805 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Item 1 3.05 .605 20 

Item 2 3.30 .556 20 

Item 3 2.05 .780 20 

Item 4 3.25 .444 20 

Item 5 3.35 .541 20 

Item 6 3.00 .900 20 

Item 7 3.25 .786 20 

Item 8 2.95 .985 20 

Item 9 3.05 .759 20 

Item 10 2.00 .795 20 

Item 11 2.90 680 20 

Item 12 3.50 .761 20 

Item 13 2.55 .945 20 

Item 14 1.81 .690 20 

Item 15 3.40 .499 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 20 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.12700868 

Most Extreme Differences Absolute .235 

Positive .175 

Negative -.235 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.053 

Asymp. Sig. (2-tailed) .217 

a. Test distribution is Normal.  

 

 

 

 

 

 

 



Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 V1
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: V2  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .769
a
 .591 .568 4.240 

a. Predictors: (Constant), V1  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 466.938 1 466.938 25.972 .000
a
 

Residual 323.612 18 17.978   

Total 790.550 19    

a. Predictors: (Constant), V1     

b. Dependent Variable: V2     

 



 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.147 7.225  2.927 .009 

V1 .639 .125 .769 5.096 .000 

a. Dependent Variable: V2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. NAMA SISWA KELAS KET 

1. REYHAN AZIZ 8A  

2. IRFAN MUSYAFFA 8B  

3. M. IKHSAN ARDIRA 8B  

4. ACENG 9F  

5. M. ARAFI RIZDALLAH 8B  

6. M. Ade Akbar 8B  

7. OKTA DWI RAHMA 8B  

8. AMANDA CAPRISTA 8G  

9. ZULKARNAIN 9F  

10. NUR HASANAH 9B  

11. M. ARIL 9G Tidak aktif 

12. SYAFIRA 7F  

13. PUTRI ARIANTI FADILAH 9B Tidak Aktif 

14. ADIBA 8B Tidak Aktif 

15. MELDA 8E Tidak Aktif 

16 AMAR SIDIK 8F  

17 CICI MEISARI 7H Tidak Aktif 

18 MA’RUF 8A  

19 DINA AMILIA SARI 8H  

20 NAMERA ANGGIE 9B  

21 ALLECIA YUNITA 8G  

22 DESMA FITRI YANI 8F  

23 MELI KRESNA 8D  

24 MASAYU FITRI ANISA 8F  

25 KHAIRI HELFI 7F  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


