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PERAN ROHIS DALAM PENGEMBANGAN AKHLAK DAN 

KESADARAN BERAGAMA DI SMK NEGERI 2 SRAGEN  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Abstrak 

 

Rohis singkatan dari rohani islam merupakan organisasi intra sekolah yang 

dibentuk untuk memperdalam pemahaman keagamaan siswa atau dalam praktik 

pemahaman keagamaan sekaligus sebagai upaya membantu sekolah dalam 

mengembangkan akhlak mulia pada peserta didik SMK Negeri 2 Sragen. 

Penelitian ini membahas mengenai peran Rohis dalam mengembangkan akhlak 

dan kesadaran beragama siswa SMK Negeri 2 Sragen yang dibangun atas 

rumusan: Bagaimana peran Rohis, faktor pendukung, dan penghambat yang 

dihadapi Rohis dalam mengembangkan akhlak dan kesadaran beragama siswa 

SMK Negeri 2 Sragen?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran 

Rohis dalam pengembangan akhlak dan kesadaran beragama siswa SMK Negeri 2 

Sragen sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terjadi 

dalam pengembangan akhlak dan kesadaran beragama siswa melalui kegiatan 

Rohis SMK Negeri 2 Sragen. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah 

jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

fenomenologis dengan menggambarkan tentang arti dari pengalaman-pengalaman 

individu ataupun kelompok tentang sebuah konsep tertentu. Teknik pengumpulan 

data didapatkan oleh peneliti melalui proses observasi, wawancara dan 

dokumentasi. menganalisis data memiliki langkah-langkah: reduksi data, 

menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah 

penulis lakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa: (1) Rohis memiliki peran 

dalam mengmbangkan akhlak dan kesadaran beragama antara lain: Rohis sebagai 

lembaga keagamaan, Rohis sebagai lembaga dakwah dan Rohis sebagai lembaga 

kemasyarakatan (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam mengmbangkan 

akhlak dan kesadaran beragama siswa antara lain: faktor lingkungan, dukungan 

masyarakat sekolah dan Komunikasi yang kurang baik, kegiatan luar yang 

bersamaan. 

Kata Kunci : peran, rohis, akhlak dan kesadaran beragama 

 

Abstract 

 

Rohis stands for Rohani Islam is an intra-school organization formed to deepen 

students' knowledge about religious or practice of religious as well as efforts to 

help schools in developing good character among students of SMK Negeri 2 

Sragen. This study discusses the role of Rohis in developing students' moral and 

religious consciousness in SMK Negeri 2 Sragen which is built based on the basis 

of: What is the role of Rohis, supporting and inhibiting factors which is faced by 

Rohis in developing moral and religious consciousness of students of SMK 

Negeri 2 Sragen? This research aims to describe the role of Rohis in the 

development of moral and religious consciousness of students of SMK Negeri 2 

Sragen and to identify supporting and inhibiting factor which occurs in the 
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development of students' moral and religious awareness through Rohis activities 

in SMK Negeri 2 Sragen. The research method used by the researcher is 

qualitative research. The research approach is the phenomenological approach 

with describing the meaning of the experiences of individuals or groups on a 

particular concept. Data collection techniques obtained by the researcher through 

observation, interview and documentation. The data analyzing include: reduction 

of data, presenting data, and drawing conclusions. Based on the research that has 

been done, the researcher get the result as follows: (1) Rohis have a role in 

developing moral and religious awareness: Rohis as a religious institution, Rohis 

as a dakwah institution and Rohis as a social institution (2) supporting and 

inhibiting factors in developing moral and religious consciousness of students, as 

follows: environmental factors, school’s support and worse communication, 

outdoor activities simultaneously. 

Keywords: role, rohis, morals and religious awareness. 

 

1. PENDAHULUAN 

Rohis adalah salah satu organisasi intra sekolah yang bergerak khusus 

dibidangkkeagamaan. 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 akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh agama 

dan menjauhi apawsaja yang dilarang oleh agama. Termasuk kenakalan-kenakalan 

remaja yang banyak dilakukan oleh remaja seusianya. Upaya Rohis dalam membantu 

mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana yang  tercantum  pada  

UU  No.  20  Tahun  2003 peran  guru  merupakan ujung tombak untuk 

mengembangkan sikap dan perilaku akademik siswa. Untukwmendukung  hal itu,  

keberadaan  kegiatan  ekstrakurikuler yang dilaksanakan organisasi kesiswaan sangat 

penting. Salah satu organisasi kesiswaan di sekolah selain OSIS adalah ROHIS (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.  Jika dilihat dari Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMK Negeri 2 Sragen dalam seminggu adalah 24 jam pelajaran, pembelajaran PAIwdi 
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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. 

 Melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Peran Rohis Dalam Pengembangan Akhlak dan 

Kesadaran Beragama di Smk Negeri 2 Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019”. Adapun 

fokus dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Rohis dalam mengembangkan 

akhlak dan kesadaran beragama siswa SMK Negeri 2 Sragen? 2) Bagaimana faktor 

pendukung dan penghambat yang di hadapi Rohis dalam mengembangkan akhlak dan 

kesadaran beragama siswa SMK Negeri 2 Sragen? Tujuan penelitian ini adalah 1) 

Mendeskripsikan Peranan Rohis dalam pengembangan akhlak dan kesadaran beragama 

siswa SMK Negeri 2 Sragen 2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat 

yang terjadi dalam pengembangan akhlak dan kesadaran beragama siswa melalui 

kegitan Rohis SMK Negeri 2 Sragen. 

2. METODE 

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. Dalam hal ini Penelitian dilakukan langsung 

dengan melakukan eksplorasi terhadap Rohis SMK Negeri 2 Sragen yang digali 

menggunakan wawancara terstruktur dan bebas yang mendalam. Pendekatan yang 

digunakan penulis ialah pendekatan penelitian fenomenologis. fenomonologi ialah 

sebuah studi yang bertujuan untuk menggambarkan tentang arti dari pengalaman-

pengalaman individu ataupun kelompok tentang sebuah konsep tertentu. Jenis penelitian 

ini bermaksud untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bentuk 

kegiatan ROHIS SMK Negeri 2 Sragen.  

 Dalam penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data-data di lapangan akan 

menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan 

metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian akan di lakukan analisis data. 
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Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari 

empat kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Peran Rohis dalam Mengembangkan Akhlak dan Kesadaran Beragama 

Siswa 

Setelah melakukan penelitian pada Rohis SMK Negeri 2 Sragen yaitu organisasi 

sekolah yang bergerak di bidang keagamaan dan memiliki visi Menjadikan Pengurus 

dan anggota Rohis lebih bertaqwa kepada Allah SWT dan mempunyai Akhlakul 

karimah serta menjunjung nama baik Rohis dilingkungan sekolah maupun sekitar yang 

bergerak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Rohis berperan dalam mengembang 

akhlak dan kesadaran beragama antara lain: 

3.1.1 Rohis Sebagai Lembaga keagamaan 

Rohis yang merupakan lembaga keagamaan dalam pelaksanaan kegiatannya berpondasi 

pada ajaran islam, Rohis juga sebagai pusat kegiatan remaja sekaligus sebagai wadah 

dalam pengembangan akhlak dan kesadaran beragama.  Rohis sebagai wadah kegiatan 

remaja di sekolah mentitik beratkan pada pengembangan akhlak dan juga 

mengembangkan pengetahuan agama siswa secara lebih mendalam. Dilihat dari materi-

materi yang disampaikan dalam program kerja rohis kususnya pada kegiatan Kajian 

Selasa Pagi beberapa hal mampu mengembangkan akhlak siswa, “Muatan pertama yang 

menjadi fokus kami adalah pembenahan akhlak walaupun tetap disisipkan sentuhan 

tentang ibadah,muamalah dan juga dakwah namun pembenahan akhlak menjadi titik 

fokus kami karena apabila akhlak sudah terbentuk baik maka muatan lainya bisa 

menyesuaikan seperti ada beberapa pengurus rohis yang akhlaknya bisa dikatakan sudah 

baik mereka sudah mapan pada penerapan dakwah itu sendiri baik di sekolah maupun di 

masyarakat”. 

3.1.2 Rohis Sebagai Lembaga Dakwah  

Rohis sebagai lembaga dakwah yang mengandung kegiatan ajakan keapada orang lain 

untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan Infak Jum’at dalam peranan Rohis dalam mengembangkan akhlak dan 

kesadaran beragama di nilai lebih efektif dalam membangun kesadaran beragama siswa 
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 “saat infak jumat belangsung sebelum Full Day School infak selain pagi ada 

tambahan infak orang-orang luar yang ikut akan sholat berjamaah di SMK Negeri 2 

Sragen dimana satu jumat itu paling tidak dapat 1 juta rupiah akan tetapi saat sistem 

Full Day School  di terapkan saya agak khawatir bagaimana dengan infaknya nanti 

karena tidak lagi ada infak dari orang luar karena kapasitas masjid tidak cukup 

menampung siswa SMK Negeri 2 Sragen apalagi dengan orang luar,tapi ternyata diluar 

dugaan walau pagi sudah infak dan sholat jumaat ada kotak infak yang keliling lagi 

antusias kesadaran berinfak siswa terbentuk dengan bagus malahan melebihi ekpektasi 

sehingga satu jum’at itu lebih dari 1 juta.   

 “Infak jum’at ini sebagai kegiatan rutin rohis hal ini menjadi sarana dakwah rohis 

dalam membentuk siswa-siswi SMK Negeri 2 Sragen gemar dalam menyisihkan 

sebagian rizkinya untuk di bagikan pada yang lebih membutuhkan, walaupun SMK 

Negeri 2 Sragen menggunakan sistem pembelajaran Full Day School tidak mengurangi 

rasa gemar berinfak itu tadi. 

3.1.3 Rohis Sebagai Lembaga Kemasyarakataan 

Peranan Rohis sebagai lembaga kemasyarakatan tidak lepas dari bersinggungan dengan 

masyarakat pada lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.  Kegiatan rohis yang 

berdampak pada lingkungan sekolah maupun masyarakat luas seperti kegiatan Mabit 

dan kegitan Qurban. Dalam hal ini rohis berperan dalam pengembangan akhlak yang 

bisa dilihat akan aspek akhlak terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan, 

dalam aspek akhlak terhadap sesama manusia bisa dinilai pada sikap jujur,ikhlas dan 

amanah para anggota dan pengurus Rohis.   

“anak-anak Rohis itu mas,jika di beri tugas mereka sangat bisa di percaya, anak-

anak Rohis itu sangat kreatif dan banyak inovasi bahkan pembimbingnya terkadang 

kalah cepat saat melaksanakan program-program rohis sebagai contoh dalam pengadaan 

program mabit para pengurus rohis sudah memiliki konsep matang padahal baru mau 

ditanyakan oleh pembina hal lain saat kegiatan Qurban pembina hanya 

mengantarkannya tapi anak-anak rohis sudah mampu membeli hewan Qurban sendiri 

dan di kelola baik pemotongan maupun pembagian dagingnya.” 
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3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang di Hadapi Rohis 

3.2.1 Faktor Pendukung 

Pertama, sarana prasarana. Sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 2 Sragen 

maenjadi salah satu faktor pendukung, seperti pelengkapan ruang kelas/tempat kegiatan, 

LCD/Proyektor, penyediaan buku-buku tentang keagamaan juga sudah ada. Mengingat 

bahwa sarana prasarana merupkan faktor penting demi terlaksananya kegiatan Rohis 

dalam pengembangan akhlak siswa. Kedua, Lingkungan yang mendukung. Lingkungan 

sangat berpengaruh pada perubahan akhlak siswa baik tutur kata maupun tingkah 

lakunya. Dalam proses kegiatan Rohis jika semua pihak-pihak didalam sekolah tersebut 

mendukung, maka secara otomatis semua kegiatan yang ada akan berjalan dengan baik, 

dan melakukan pengembangan dari kegiatannya. Berawal dari lingkungan  yang  

mendukung  tersebut  juga  akan  berdampak  pada pengembangan Akhlak bagi dan 

mampu menciptakan nuansa islam di sekolah SMK Negeri 2 Sragen. 

3.2.2. Faktor Penghambat 

Pertama, kurangnya koordinasi pihak pengurus dengan pembina dan pembina dengan 

kepala sekolah. Kurangnya koordinasi yang baik menyebabkan miss cominucation antar 

sesama pihak sekolah yang berkaitan dengan rohani islam. Kedua, anggaran dan dana. 

Mengenai anggaran dan dana untuk setiap program Rohis, pada dasarnya sudah 

diberikan dari pihak sekolah. Ketiga, Kegitan luar yang bersamaan, kegiatan luar 

tekadang menjadi kendala dalam mensukseskan program kerja Rohis. Kegiatan yang 

bersamaan dengan program kerja rohis menjadikan pelaksanan kegiatan tidak maksimal 

walaupun hal ini ada beberapa hal yang bisa di tanggulangi oleh anggota lainnya akan 

tetapi ada juga program kerja yang tidak maksimal karena acara-acara yang bersamaan 

tersebut. 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Rohis dalam mengembangkan akhlak dan 

kesadaran beragama siswa SMK Negeri 2 Sragen tahun pelajaran 2018/2019 dapat 

disimpulkan bahwa :  

 Peran Rohis dalam mengembangkan akhlak dan kesadaran beragama siswa SMK 

Negeri 2 Sragen antara lain : Pertama, Rohis sebagai lembaga keagamaan memiliki 

kegiatan kegiatan yang berperan dalam pengembangan akhlak terhadap Allah seperti 
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menumbuhkan sikap taat kepada allah dan kesadaran untuk bertaubat menjauhi larangan 

agama. Kedua, Rohis sebagai lembaga dakwah memiliki kegiatan yang berperan dalam 

mengembangkan akhlak terhadap diri sendiri seperti menumbuhkan rasa sabar dalam 

berdakwah,pemaaf, tawadhu’ maupun disipiln pada diri siswa dan juga mengembangkan 

akhlak terhadap sesama manusia seperti ikhlas, amanah, adil maupun sikap toleransi 

pada diri siswa. Ketiga, Rohis sebagai lembaga kemasyarakatan memiliki kegiatan yang 

berperan dalam mengembangkan akhlak terhadap sesama manusia seperti meningkatkan 

sikap penolong, kasih sayang dan kedermawanan dan juga berperan pada pengembangan 

akhlak terhadap rasul seperti menumbuhkan sikap mengikuti dan mencintai sunnah- 

sunnah Rasulullah SAW. Faktor Pendukung dan Penghambat Rohis dalam 

mengembangkan akhlak dan kesadaran beragama siswa SMK Negeri 2 Sragen : 

 Faktor Pendukung: Adanya Masjid yang luas untuk kegiatan Rohis. Tersedianya 

pelengkapan  untuk menyampaikan materi seperti LCD, Whiteboard, dan alat-alat 

penunjang pembelajaran lainnya. Adanya beragam buku-buku agama dalam masjid 

sehingga mudah dalam mencari refrensi. Bapak ibu guru serta lingkungan masyarakat 

SMK N 2 Sragen mendukung kegiatan-kegiatan Rohis 

 Faktor Penghambat: Komunikasi yang kurang baik antar bidang maupun dengan 

Pembina. Anggaran dan dana yang di gunakan dalam proses kegiatan. Kegiatan luar 

yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan Rohis. Kaderisasi anggota Rohis yang kurang 

istiqomah dalam mengikuti kegiatan Rohis terutama pada kelas XI dan XII 
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