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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rohani Islam atau biasa disebut Rohis merupakan organisasi intra 

sekolah yang bergerak khusus di bidangkkeagamaan. Rohis di 

lingkupwsekolah dibuat untuk memperdalam pemahaman keagamaan 

siswa atau dalam praktikwpemahaman keagamaan. Di Rohis para pelajar 

diberikan pemahaman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka 

diberikan pemahaman yang benar tentang syariat Islam, akidah, ibadah, 

dan akhlak. Diharapkanwanggota Rohis mematuhi hal yang diperintahkan 

oleh agama dan menjauhi apawsaja yang dilarang oleh agama. Termasuk 

kenakalan-kenakalan remaja yang banyak dilakukan oleh remaja 

seusianya.1 

Rohis bergerakwdalam bidang dakwah, seperti yang ditulis dalam 

buku Aku Anak Rohis. Apa yang dilakukan saat ini adalah proyek dari 

Allah swt. Nama proyek yang di 

2 Dakwahwadalah usaha 

untuk mengajak seseorang menuju jalan Allah, gerakan dakwah tidak bisa 

dilepaskan dari interaksi sosial kepada masyarakat karena dalam rangka 

mengajak orang lain kejalan Allah memerlukan hubungan sosial dan 

Wasril Tanjung, Aku Anak Rohis We Are Agent of Change (Jambi : Salim Media 
Indonesia, 2015), iii.
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strategi mengajak yang baik. Maka dakwah bisa dikatakan 

sebuahwgerakan sosial keagamaan. 

Usaha menyeru kejalan Allah atau dakwah, umat Islam terbagi 

dalam dua jenis kategori, yang pertama mereka yang radikal usaha 

berdakwah melaksanakan sweeping dan tindakan memaksakan 

kehendaknya dengan cara memaksa orang-orang yang melakukan 

kemaksiatan untuk bertaubat dan menuju ke jalan Allah. Sedangkan yang 

kedua adalah pendekatan dakwah untuk mengajak kejalan Allah dengan 

cara yang lebih lembut dan tidak menggunakan pemaksaan apa lagi 

kekerasan. 

Dalam fokus dakwah Rohis, fokusnya bukanlah mengIslamkan 

orang yang non muslim. Tetapi, mengIslamkan orang-orang Islam. 

Pergerakan Rohis adalah berupaya untuk mendorong saudara kami dari 

muslim menjadi mukmin, dan dari mukmin menjadi muttaqin.3 

Rohis=sebagai organisasi bidang keagamaan di lingkungan sekolah 

kini telah menyebar di berbagai sekolah. Pada awal pembentukannya 

sekitar era tahun 1980-an hingga saat ini telah sukses melahirkan banyak 

orang yang mampu berkontribusi di masyarakat dengan tetap 

mempertahankan karakter keIslaman yang baik. AlumniwRohis ini 

3 Ibid, 29 



tersebar di berbagai lini masyarakat seperti menjadi dokter, ekonom, 

sastrawan, peneliti, seniman, guru, wirausaha, dan lain-lain.4 

Halwtersebut tidak lepas dalam upaya Rohis dalam membantu 

mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional yaitu peran  guru  

merupakan ujung tombak untuk mengembangkan sikap dan perilaku 

akademik siswa. Untukwmendukung  hal itu,  keberadaan  kegiatan  

ekstrakurikuler yang dilaksanakan organisasi kesiswaan sangat penting, 

hal ini sebagaimana yang  tercantum  pada  UU  No.  20  Tahun  2003. 

Salah satu organisasi kesiswaan di bidang keagamaan adalah ROHIS 

singkatan dari kata rohani Islam,wRohis merupakan organisasi yang 

bernuansakan nilai-nilai religius khusus bagi siswa beragama Islam. rohani 

Islam biasanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler dibentuk sebagai 

wadah untuk menanamkan akhlak yang baik serta pengaplikasian 

pendidikan agama Islam yang di rasa kurang dalam membina 

karakterwbagi siswa untuk berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai dalam 

pengembangan 18 pendidikan budaya dan karakter bangsa yang ditetapkan 

oleh Diknas pada Tahun 2011 yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,wsemangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial,wdan tanggung jawab. 
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Namun jikawdilihat dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMK Negeri 2 Sragen dalam seminggu adalah 24 jam pelajaran. 

Menurut Ibu Prapti Hartini selaku guru mata pelajaran PAI sekaligus 

pembina Rohis Akhwat di SMK Negeri 2 Sragen, pembelajaran PAIwdi 

kelas belum efektif untuk membentuk akhlak dan kesadaran beragama 

peserta didik. Sebagian peserta didik sudah memiliki akhlak dan kesadaran 

agama yang baik, namun masih ada juga peserta didik yangwmenyimpang 

dari nilai-nilai keIslaman. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

akhlak serta semangat kesadaran beragama peserta didik maka sekolah 

membentuk ekstrakurikuler Rohis yang berkontribusi dalam kegiatan 

keagamaan. 

Berdasarkan data dan analisis diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan 

PENGEMBANGAN AKHLAK DAN KESADARAN BERAGAMA DI 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka 

rumusan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah  

a. Bagaimana peran Rohis dalam mengembangkan akhlak dan kesadaran 

beragama siswa SMK Negeri 2 Sragen? 

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rohis dalam 

mengembangkan akhlak dan kesadaran beragama siswa SMK Negeri 2 

Sragen? 



C. Tujuan Penelitian 

Dariwrumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara spesifik 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan peranan Rohis dalam pengembangan akhlak dan 

kesadaran beragama siswa SMK Negeri 2 Sragen 

b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam 

pengembangan akhlak dan kesadaran beragama siswa melalui kegitan 

Rohis SMK Negeri 2 Sragen 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian 

ini dapat di bagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis maupun manfaat 

praktis yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

a. Memperkaya keilmuan baik itu pengetahuan tentang keagamaan  

maupun ilmu pengetahuan umum. 

b. Menambah keilmuan dan pengembnagan teori utuk para peneliti 

yang lain maupun pakar-pakar keilmuan yang lainnya 

c. Sebagai sumbangan referensi bagi para peneliti yang lainya 

mengenai Rohis 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan dalam mempertimbangkan kebijakan dan 

mengembangkan program-program sekolah khususnya sekolah yang 

di jadikan objek penelitian 



b. Memberikan deskripsi informasi mengenai Rohis dalam 

mengembangkan akhlak dan kesadaran beragama siswa  

c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai peran  

organisasi ROHIS (Rohani Islam) dalam pengembangan akhlak dan 

kesadaran beragama siswa. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangin ini, pada hakikatnya merupakan metode 

menemukan tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat.5 Dalam hal ini Penelitian dilakukan langsung 

dengan melakukan eksplorasi terhadap Rohis SMK Negeri 2 Sragen 

yang digali menggunakan wawancara terstruktur dan bebas yang 

mendalam. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan penelitian 

fenomenologis. Pendekatan penelitian fenomenologis ini dikembangkan 

oleh seorang ilmuan eropa pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 

1935, tokohnya yaitu Edmund Husserl. Pedekatan penelitian ini sangat 

erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi.6 Polkinghorne 

mendefinisikan bahwa fenomonologi ialah sebuah studi yang bertujuan 

untuk menggambarkan tentang arti dari pengalaman-pengalaman 

Mohamad Ali dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, 
(Surakarta:Fakultas Agama Islam UMS,2017), 23. 

6 Heris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 66. 



individu ataupun kelompok tentang sebuah konsep tertentu.7 Jenis 

penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan bentuk kegiatan ROHIS SMK Negeri 2 Sragen.  

3. Sumber Data 

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sumber 

sekunder.8 Sumber primer didapat peneliti dari semua data yang didapat 

dari Organisasi Rohis SMK Negeri 2 Sragen. Data penelitian primer 

penelitian ini meliputi hasil kegiatan, program kerja, dan hasil evaluasi 

Rohis. Adapun sumber sekunder didapat dari beragam dokumen yang 

membahas mengenai gerakan Rohis dalam pengembangan akhlak 

maupun moral. Data yang digunakan sebagai sumber data adalah 

jurnal/tesis/desertasi, majalah maupun surat kabar dan buku-buku 

terkait.  

4. Penentuan Subjek 

Subjek yang diambilwdalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

dan kelas XI yang masuk dalam organisasi Rohis. Peneliti memilih 

kelas XI karena pertimbangan mereka sudah mengikuti 

organisasiwlebih dari satu tahun, sedangkan kelas X diikutkan untuk 

memperoleh sumber data yang lebih mendalam karena kelas X sebagai 

anggota rohis itu sendiri. 

 

7 Heris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 67. 
8 Lexy J. Moleong, Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 157. 



5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Metode observasiwadalah metode yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat keadaan objek yang akan 

diteliti.wMetode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kondisi fisik dan fasilitas yang ada pada Rohis, Serta mengamati 

tingkah laku siswa yang terbentuk dari pelaksanaan kegiatan Rohis 

SMK Negeri 2 Sragen. 

b. Metode Interview atau Wawancara 

Metode wawancara adalah pertemuan langsung dengan 

narasumber secara berkala untuk memperoleh data-data yang 

diinginkan ataupun penjelasan secara utuh dan mendalam. Oleh 

karena itu,waplikasi dari wawancara mendalam tidak bersifat kaku 

dan terstruktur, bahkan ia lebih terbuka (open-ended).9 

Metodewwawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data yang terpenting sehingga peneliti tanpa wawancara akan 

kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan 

bertanya kepada Responden. 

 

 

Sukiman, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam (Suatu Tinjauan Praktis 
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c. Metode Dokumentasi  

Teknik ini merupkan pengumpulan data melalui 

dokumen-dokumen seperti dokumen pribadi, dokumen yang 

bersifat  resmi, referensi-referensi, gambar ataupun foto dan juga 

rekaman kaset.10 selanjutnya dokumen-dokumen yang sudah 

terkumpul dapat dilakukan pengkajian yang berhubungan 

dengan fokus permasalahan penelitian.  

Dokumen diperoleh dari pembina Rohis, guru PAI, 

pengurus dan anggota Rohis maupun siswa yang berkaitan 

langsung dengan penelitian, sehingga dalam pengumpulan data 

akan lebih mudah. Data terkait letak geografis SMK Negeri 2 

Sragen, visi,misi dan tujuan sekolah, struktur organisasi sekolah, 

keadaan fisik sekolah, visi dan misi Rohis, struktur organisasi 

Rohis, Program kerja Rohis, saran prasarana yang ada pada 

Rohis, serta berbagai karya dari Rohis seperti buletin, majalah 

dinding, dan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan Rohis. 

6. Metode Analisis  

Analisis data ialah suatu proses mengumpulkan data dengan cara 

sistematis yang bertujuan agar mempermudah peneliti dalam membuat 

kesimpulan. Menurut bogdan, analisis data ialah proses mencari dan 

juga menyusun data secara sistematis yang didapatkan melalui 

Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). 
(Jakarta: Gaung Persada Press,2008), 219. 



wawancara, observasi, dan juga bahan-bahan lainnya sehingga 

memudahkan untuk dipahami dan juga penemuannya dapat dijadikan 

informasi bagi orang lain.11 

Menurut miles dan Huberman dalam menganalisis data memiliki 

beberapa langkah, antara lain12: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data ialah mencatat/menulis data yang telah 

diobservasi oleh peneliti. Dalam mereduksi data inilah dapat 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bahan-

bahan yang tidak diperlukan, dan juga mengelompokkan data 

sehingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dalam proses reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus 

selama proses penelitian berlangsung. 13 

b. Menyajikan Data 

Display data ialah suatu pengelompokan data agar menjadi 

beberapa bagian yang sesuai dengan jenis permasalahannya. 

Penyajian data dapat diperoleh dari analisis dokumen observasi 

yang telah dilakukan.14 Penyajian data dilakukan tujuannya agar 

mempermudah pemahaman tentang apa yang terjadi dan 

merencanakan langkah selanjutnya. Dalam penyajian data, data di 

sajikan dalam bentuk teks narasi, tabel dan bisa juga berbentuk 

11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. 
12 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992), 16. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 



grafik.15 

c. Menarik Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data ini ialah menarik 

kesimpulan dari hasil penyajian data. Kesimpulan ini disajikan 

dalam bentuk deskripsi.16 Setelah teori dibuat dan juga 

mendapatkan data, maka peneliti dapat mengambil analisis dan 

memaparkannya untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil 

penelitian. 

7. Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik Triangulasi. Teknik ini yaitu 

bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan 

juga sumber data yang telah ada yaitu dengan cara mengumpulkan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Sedangkan triangulasi sumbernya itu cara mendapatkan data dari 

sumber berbeda-beda dengan teknik yang sama.17 Dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan teknik observasi, kemudian wawancara, dan juga 

dokumentasi pada sumber  data yang sama dalam hal ini dapat di 

gambarkan seperti berikut : 

 

 

15 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, 17. 
16 Ibid. 
17 Ibid, 335



 

 

 

 

 

 

 

Terkait dengan gambar di atas yaitu dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya  yaitu dengan melakukan 

observasi, wawancara, dan juga dokumentasi yang mana teknik yang 

berbeda-beda  tersebut dilakukan untuk mencari sumber data yang sama yaitu 

dari pustaka ataupun responden SMK Negeri 2 Sragen. 
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