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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting bagi 

peserta didik. Didalam pendidikan agama Islam itu sendiri terdapat nilai-nilai 

keberagamaan seperti akhlak, moral, etika yang mana nilai-nilai tersebut dapat 

menumbuhkan sikap keberagamaan peserta didik yang sesuai ajaran agama 

Islam. Namun kenyataannya akhlak peserta didik masih harus ditingkatkan. 

Adapun dalam pembelajaran PAI hanya 2 jam dalam seminggu belumlah 

efektif. Sebagian siswa lebih terfokus pada pengembangan kemampuan kognitif 

dan minim dalam pembentukan sikap (afektif), pembiasaan dan pengalaman 

ajaran agama dalam kehidupan (psikomotor). Hal ini memperkuat alasan penulis 

untuk menjadikan SMA di Ampel sebagai obyek yang layak diteliti.  

Realitas sikap keberagamaan siswa di SMA N 1 Ampel mengalami 

kemunduran, ini dapat terlihat dari sikap siswa yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai agama antara lain: siswa sering lalai melaksanakan kewajibannya kepada 

Allah swt, mengucapkan kata-kata kasar dan jorok dalam pergaulan dengan 

temannya, pada saat bertemu dengan guru siswa enggan mengucapkan salam 

terutama kepada guru yang tidak mengajar dikelasnya.  

Sikap keberagamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan 

dengan dimensi atau pokok Islam yang secara garis besar yaitu aqidah, ibadah, 

dan akhlak. 
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Bentuk usaha yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan sikap 

keberagamaan siswa adalah dengan memberikan wadah kerohanian Islam. 

Ekstrakurikuler Rohis merupakan salah satu dari ekstrakurikuler yang menjadi 

suatu kegiatan yang berbasis agama. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini terdapat 

program-program yang diusahakan dapat menciptakan dan membangun sikap 

keberagamaan siswa diantaranya adalah majalah dinding, pesantren kilat, 

pengajian rutin, dan seni baca tulis al-Qur’an. Kegiatan keagamaan berjalan 

dengan didasari sikap toleransi antar umat beragama. 

Ekstrakurikuler Rohis sebagai suatu wadah keagamaan yang bergerak secara 

independen dimana wadah tersebut dikelola dan dikembangkan oleh siswa serta 

pembina Rohis, sehingga secara struktural dan operasionalnya sudah dapat 

dikatakan sebagai suatu lembaga yang mempunyai kepengurusan, tujuan yang 

hendak dicapai secara jelas dan dapat memberikan dukungan terhadap pelajaran 

agama Islam. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan PAI harus dijadikan 

tolak ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta didik, serta membangun 

moral bangsa (nation character building).1. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna 

mengetahui seberapa besar eksistensi Rohis dan pengaruh Rohis dalam 

menumbuhkan sikap keberagamaan siswa. Sesuai dengan acuan tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul   

“Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) dalam 

Menumbuhkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMA N 1 Ampel”. 

                                                             
1Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 8. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Apa saja bentuk kegiatan ekstrakurikuler Rohisdi SMA N 1 Ampel tahun 

ajaran 2014/1015? 

b. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMA N 1 Ampel menumbuhkan 

sikap keberagamaan siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendiskripsikan bentuk-bentuk kegiatan ekstrakulikuler Rohis di SMA N 

1 Ampel. 

b. Identifikasi pengaruh kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMA N 1 Ampel 

dalam menumbuhkan sikap keberagamaan siswa. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan literatur tentang penyelenggaraan pembina kegiatan 

ekstrakurikuler rohis dalam meningkatkan sikap keberagamaan siswa. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi sekolah, sebagai masukan yang konstruktif bagi pengembangan 

kegiata pembinaan sikap keberagamaan siswa dan menambah 

khasanah ilmiah tentang keadaan keberagamaan siswa sehingga dapat 
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merencanakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan yang bersifat 

pembinaan.  

2. Bagi guru dan pembina rohis, dapat memudahkan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dari kegiatan ekstrakulikuler rohis dalam 

meningkatkan sikap keberagamaan siswa. 

3. Bagi masyarakat umum, sebagai salah satu wawasan akan pentingnya 

rohis khususnya dalam membina sikap keberagamaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


