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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Potensi 

tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Dalam dunia pendidikan potensi 

siswa tidak harus selalu dilatih dan diberi, namun siswa dapat menemukan, 

mencari dan melatih dirinya sendiri. Siswa memiliki potensi atau kemampuan 

dalam bidangnya masing-masing, seperti di bidang mata pelajaran, organisasi, 

seni, olahraga dan sebagainya. Apabila potensi tersebut dikembangkan dan 

diarahkan dengan baik dan benar, maka akan berdampak positif pada siswa 

terutama pada prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari  dalam diri 

siswa tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 

diri siswa, seperti peranan orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Apabila 

dilihat dari faktor lingkungan sekitar, dalam pendidikan maka faktor 

lingkungan sekitar itu adalah lingkungan sekolah.  

Lingkungan sekolah itu beraneka ragam, contohnya dari guru, teman 

sebaya, dan kegiatan-kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah juga terdiri dari 

berbagai macam, seperti di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang, 

terdapat berbagai macam kegiatan sekolah, seperti, upacara bendera, kultum, 

rohis, osis, pramuka, dan lain sebagainya. Sekolah sebagai suatu lembaga 
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pendidikan yang dimana di dalamnya terdapat kepala sekolah, guru-guru, 

pegawai tata usaha, dan murid-murid, memerlukan adanya organisasi yang 

baik agar jalannya sekolah itu lancar menuju kepada tujuannya.
1
 

Dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008, terdapat tujuan 

pembinaan kesiswaan yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal dan 

terpadu yang meliputi bakat minat dan kreativitas serta mengaktualisasikan 

potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. 

Program pembinaan kesiswaan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dan kokurikuler.
2
 

Kegiatan Kerohanian Islam itu pada dasarnya merupakan sebuah 

kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menambah wawasan siswa 

tentang pemahaman ilmu-ilmu agama Islam guna tercapainya tujuan 

pendidikan, memperluas cara berfikir siswa yang dapat berpengaruh pada 

prestasi belajar. Kegiatan ekstrakurikuler Kerohanian Islam harus dapat 

meningkatkan kemampuan siswa beraspek kognitif, efektif, dan psikomotor.
3
 

Pendidikan tidaklah dibatasi oleh sekedar pergi ke sekolah, duduk di 

ruang kelas, mendengarkan, menyimak, dan melakukan instruksi guru di 

dalam kelas. Siswa juga dituntut aktif di dalam kelas dan diluar kelas, ataupun 

disekitar lingkungan sekolah.  

                                                             
1
M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya,  2012, h. 160 
2
Depdiknas, Permendiknas No. 39 Tahun 2008, Jakarta: Kemendiknas, 2008. h. 4 dan 5 

3
B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Disekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 

288 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis didapati 

bahwa, kegiatan kerohanian Islam yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 

2 Tualang adalah sebagai berikut: 

1. Siswa mengadakan kegiatan keagamaan setiap hari Jum’at  

2. Siswa mengumpulan infak setiap hari Jum’at 

3. Siswa mengadakan pengajian mingguan yang dilakukan satu kali 

seminggu  

4. Siswa memberikan informasi keislaman melalui mading sekolah 

5. Siswa mengadakan peringatan hari-hari besar Agama Islam 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang telah menjadikan kerohanian 

Islam sebagai bagian penting dalam proses pendidikan.  Kerohanian Islam di 

jadikan salah satu program pembinaan kesiswaan, yang di bimbing oleh guru 

pembimbing. Namun masih ada siswa yang prestasi belajarnya rendah pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Diilihat dari sisi prestasi siswa yag aktif dalam kerohanian Islam yang 

ditinjau dari nilai ujian mid Semester kelas X dan XI. Masih ada siswa yang 

memperoleh nilai Pendidikan Agama Islam dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang adalah 

75. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tualang, penulis menemukan gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1. Masih ada siswa yang mengabaikan tugas dari guru Pendidikan Agama 

Islam karena terlalu sibuk dalam kegiatan kerohanian Islam. 

2. Masih ada siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah (PR) pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. 

3. Masih ada siswa yang kurang bersemangat ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

4. Masih ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). 

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan ini dengan judul “Pengaruh Keaktifan Mengikuti 

Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tualang.” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

perlu adanya penegasan istilah yaitu sebagai berikut: 

1. Keaktifan 

Keaktifan adalah kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang 

dilakukan.
4
 Keaktifan dalam kajian ini adalah siswa aktif, dan ikut 

berpartisipasi dalam Kerohanian Islam. 

                                                             
4
 Anto Mulyono, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 26 



 5 

2. Kerohanian Islam 

Kerohanian Islam adalah sutau kegiatan bimbingan, arahan yang 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam.
5
 Kerohanian Islam 

(ROHIS) merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah. 

3. Prestasi Belajar. 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang.
6
 

Sedangkan prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran melalui tes hasil belajar siswa, yang 

dilihat dari nilai mid semester genap tahun ajaran 2017/2018 pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasi sejumlah masalah, yaitu: 

a. Pengaruh keaktifan mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. 

b. Keaktifan siswa dalam mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. 

c. Faktor yang mempengaruhi keaktifan mengikuti Kerohanian Islam 

(ROHIS) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. 

                                                             
5
 Syamsu Yusuf, Psikologi Belajar Agama, Bandung: Pustaka Bani Qurayi, 2004, h. 36 

6
 Sardiman A.M, Interakis Dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Pers,2011, h. 

100 
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d. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. 

e. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tualang. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang terkandung dalam judul 

penelitian ini, sementara kemampuan penulis cukup terbatas, maka 

permasalahan yang akan penulis teliti dibatasi hanya pada masalah 

pengaruh keaktifan mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. 

3. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh yang positif antara keaktifan mengikuti 

Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas  Negeri 2 

Tualang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang positif antara 

keaktifan mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap prestasi belajar 
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siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Tualang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan pada 

program studi strata satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

b. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan memberi gambaran 

mengenai keaktifan mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. 

c. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan membantu 

memberikan bahan dan masukan serta informasi bagi sekolah dalam 

mengembangkan siswanya terutama dalam meningkatkan keaktifan 

mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Tualang. 

d. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

 


