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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis  

1. Keaktifan  

Kata keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat (bekerja, 

berusaha). Maka menjadi keaktifan yang berarti kegiatan, kesibukan.
7
 

Keaktifan itu terbagi atas dua macam, yaitu keaktifan rohani dan keaktifan 

jasmani atau keaktifan jiwa dan keaktifan raga. Kedua keaktifan ini tidak 

dapat dipisahkan dan saling bekerja sama.
8
 Contohnya seperti, siswa yang 

mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Disini terlihat bahwa keaktifan 

jasmani nya yang bekerja, tetapi sesbenarnya keaktifan rohaninya pun ikut 

berperan dalam hal ini, yaitu kemauannya untuk melakukan hal tersebut.  

Keaktifan dalam hal ini memiliki arti yang sama dengan partisipasi. 

Adapun keaktifan atau partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan 

mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut 

bertanggung jawab didalamnya.
9
 

Menurut Dusseldrop seperti yang dikutip oleh Subandiyah kegiatan 

eskrakurikuler Rohis pada intinya terdiri dari: 

a. Mendatangi pertemuan. 

b. Melibatkan diri dalam diskusi. 

                                                             
7
 Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: M2S, 2000, h. 13 

8
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2011, h. 243 

9
B. Suryosubroto, Op.Cit, h. 294 
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c. Melibatkan diri dalam aspek organisasi dari proses 

partisipasi,misalnya: mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, 

menyelenggarakan pertemuan kelompok. 

d. Mengambil bagian dalam proses kepurusan dengan cara menyatakan 

pendapat atau masalah, misalnya: tujuan yang harus dicapai oleh 

kelompok, cara mencapai tujuan, mengalokasikan sumber yang 

langka, pemilihan perorangan yang mewakili kelompok, penilaian 

efektifitas-efisiensi, dan relefansi kegiatan. 

e. Ikut serta memanfaatkan hasil program misalnya: ikut serta dalam 

pelatihan program atau dengan ikut serta dalam memanfaatkan 

keuntungan.
10

 

Menurut B. Suryosubroto pengukuran partisipasi atau keaktifan 

anggota dalam organisasi  ditentukan oleh beberapa indikator, yaitu: 

a. Tingkat kehadiran dalam pertemuan. 

b. Jabatan yang dipegang. 

c. Pemberian saran, usulan, kritik, dan pendapat bagi peningkatan 

organisasi. 

d. Kesediaan anggota untuk berkorban. 

e. Motivasi anggota.
11

 

 

 

                                                             
10

 Ibid, h. 300 
11

Ibid, h. 302 
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Keaktifan yang dapat dilakukan oleh peserta didik di dalam suatu 

kegiatan adalah sebagai berikut: 

a. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan dan sebagainya. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, interview, diskusi dan sebagainya. 

c. Listening activities, seperti mendengarkan uraian pecakapan, diskusi, 

musik, pidato, ceramah dan sebagainya. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin dan sebagainya. 

e. Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, patron 

dan sebagainya. 

f. Motor activites, seperti melakukan percobaan membuat kontruksi, 

model, mereparasi, berkebun, bermain, memelihara binatang dan 

sebagainya. 

g. Mental activites, seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, mengambil keputusan dan sebagainya. 

h. Emotional activities, seperti menaruh minat gembira, berani, tenang, 

gugur, kagum, dan sebagainya.
12

 

 

 

 

                                                             
12

 Ramayulis, OP.Cit, h.243-244 
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2. Kerohanian Islam (ROHIS) 

a. Pengertian  

Menurut Koesmarwanti dan Nugraha Widiyantoro, kerohanian 

Islam atau yang sering disebut dengan istilah Rohis adalah suatu 

wadah yang beasar yang dimiliki oleh peserta didik untuk 

menjalankan aktifitas dakwah disekolah.
13

 

Kerohania Islam juga diartikan sebagai unit kerja di bidang 

keagamaan yang merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler 

sekolah dalam bidang keagamaan, khususnya Agama Islam. Hal ini 

didasarkan pada tulisan Departemen Agama yang menyatakan 

kerohanian Islam merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dijalankan 

diluar jam pelajaran, yang bertujuan untuk menunjang dan membantu 

memenuhi keberhasilan pembinaan intrakurikuler.
14

 

Kegiatan kerohanian Islam (ROHIS) yaitu suatu kegiatan 

bimbingan, arahan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

dalam rangka menambah wawasan pengetahuan Agama Siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Meningkatkan suatu pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap, memperluas cara berfikir siswa, yang 

kesemuanya itu dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar.
15

 

Rohis merupakan sebuah lembaga organisasi siswa dibidang 

keagamaan. Organisasi juga merupakan tempat untuk melaksanakan 

                                                             
13

 Koesmarwanti dan Nugraha Widiantoro, Dakwah Sekolah di Era Baru, Solo: Era Inter 

Media, 2000, h. 52 
14

 Depag RI, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam, 2001, h. 31 
15 Syamsu Yusuf , Loc.Cit 
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tugas-tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh individu 

secara tersendiri, dan membutuhkan orang lain untuk membantu atau 

bekerja sama untuk memperbesar kekuatan dan kemampuan 

individual melalui penyatuan kekuatan tersebut.
16

 Dalam hal ini Allah 

SWT berfirman dalam al-Qur’an dalam surah ash-Shaff ayat 4: 

                  

      

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan 

mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
17

 

 

b. Tujuan Kerohanian Islam (ROHIS) 

Sebagai suatu ilmu tentunya bimbingan rohani Islam 

mempunyai tujuan yang sangat jelas secara singkat tujuan bimbingan 

rohani Islam itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Tujuan Umum 

a) Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia 

seutuhnya agar mencapai kebahagian hidup di dunia dan 

akhirat. 

b) Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat 

secara jasmaniah dan rohaniah. 

c) Meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ketauhidan 

dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. 

                                                             
16

Ibid, h. 3 
17

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Bandung: Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2011, h. 277 
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d) Mengantarkan individu mengenal, mencintai dan berjumpa 

esensi diri dan citra diri serta zat yang maha suci yaitu Allah 

SWT.
18

  

2) Tujuan Khusus 

a) Membantu individu agar terhindar dari masalah. 

b) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang 

dihadapinya. 

c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi 

dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik 

atau menjadi lebih baik, sehinga tidak akan menjadi sumber 

masalah bagi dirinya dan orang lain.
19

 

Bagaimanapun tujuan bimbingan rohani Islam adalah untuk 

menuntun seseorang dalam rangka memelihara dan meningkatkan 

kualitas keagamaannya baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah. 

Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa tujuan program kegiatan 

ekstrakurikuler adalah untuk memperdalam dan memperluas 

pengetahuan peserta didik, mengenal hubungan antar berbagai 

matapelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya 

pembinaan manusia seutuhnya.
20

 

 

                                                             
18

 Handani Bajtan Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, Yogyakarta: Fajar 

Pustaka Baru, 2002, h. 18 
19

 Ainur Rohim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, Yogyakarta: UII Press, 

2001, h. 36 
20

 Departemen Agama RI, Kegiatan Ekstrakurikuler dan Pendidikan Agama Islam Pada 

Sekolah Umum dan Madrasah: Panduan Untuk Guru dan Siswa, Jakarta: Depag RI, 2004, h. 10 
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Kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam yang merupakan 

seperangkat pengalaman belajar memiliki nilai-nilai manfaat bagi 

pembentukan kepribadian siswa. Adapun tujuan dari pelaksanaa 

kegiatan eksrakurikuler kerohanian Islam di sekolah menurut 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan adalah: 

1) Kegiatan eskrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

siswa beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

3) Dapat menegatahui, mengenal serta membadakan antara hubungan 

satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
21

 

Terdapat banyak macam upaya yang dapat dilakukan oleh 

pihak sekolah dan guru untuk meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan agama siswa yang bermuara untuk tercapainya prestasi 

belajar siswa dengan baik, seperti: 

1) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian bagi para 

siswa dengan ceramah-ceramah atau diskusi keagamaan secara 

rutin. 

2) Menyediakan sarana ibadah yang memadai dan memfungsikannya 

secara optimal. 

3) Guru agama hendaknya menguasai bidang studi yang diajarkannya. 

                                                             
21

 B. Suryosubroto, Op.Cit, h. 287-288 
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4) Dalam mengajar guru agama hendaknya menggunakan pendekatan 

atau metode yang berfariasi (seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi) sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam 

mengikutinya. 

5) Dalam menjelaskan materi pelajaran, guru agama hendaknya tidak 

terpaku kepada teks atau materi itu saja (bersikap tekstual) 

sebaiknya materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat (kontekstual) 

6) Guru agama hendaknya memberikan penjelasan kepada siswa 

bahwa semua ibadah ritual akan memberikan makna yang lebh 

tinggi di hadapan Allah, apabila di refleksikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

7) Guru agama hendaknya memahmi ilmu-ilmu lain yang relefan atau 

yag menunjang kemampuannya dalam mengelola proses belajar 

mengajar.
22

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan kerohanian Islam merupakan salah satu upaya guru dalam 

menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan siswa untuk tercapainya 

prestasi belajar siswa dengan baik. 

 

 

 

                                                             
22

 Syamsu Yusuf, Op.Cit, h. 35 
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3. Prestasi Belajar 

Prestasi diartikan sebagai hasil baik yang dicapai.
23

 Sedangkan 

belajar menurut Gagne merupakan kegiatan yang kompleks. Belajar terdiri 

dari tiga komponen penting yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan 

hasil belajar.
24

 

Prinsip-prinsip belajar menurut Daryanto adalah sebagai berikut: 

a. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

intruksional. 

b. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

c. Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa. 

d. Belajar itu proses kontinyu maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

e. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. 

f. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan yang harus dicapai. 

g. Belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

h. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

                                                             
23

 Idrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media, 2000, h. 415 
24

 Dimyati Dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 10 
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i. Belajar adalah proses hubugan antara pengertian yang satu dengan 

pengertian yang lain, sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. 

j. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian dan keterampilan atau sikap itu mendalam pada siswa.
25

 

Menurut Nana Sudjana, prestasi belajar atau hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia meerima 

pengalaman belajarnya.
26

 Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar 

ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses belajar siswa.
27

 

Dari penjelasan di atas mengenai prestasi belajar, dapat 

disimpulkan  bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai siswa 

yang berupa penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu itu sendiri, faktor ini meliputi: 

                                                             
25

Daryanto, Belajar Dan Mengajar, Bandung: Yrama Widya, 2010, h. 24 
26

Nana Sudjana, Penilaian Hasil  Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014, h. 22 
27

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 216 



 18 

1) Faktor jasmani, seperti faktor kesehatan, cacat tubuh dan 

sebagainya. 

2) Faktor psikologis, seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

b. Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

individu, faktor ini meliputi: 

1) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengetian orang tua terhadap anaknya dan latar belakang 

kebudayaan. 

2) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, hubungan 

guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, waktu sekolah, keadaan sekolah dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat, seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, 

lingkungan pergaulan dimasyarakat, dan bentuk kehidupan 

masyarakat.
28

 

Menetapkan batas minimum keberhasilan belajar siswa selalu 

berkaitan dengan upaya pengembangan hasil belajar. Ada beberapa 

alternatif norma pengukuran prestasi belajar siswa. Siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar. Diantara norma-norma 

pengukuran tersebut adalah: 

                                                             
28

 Daryanto, Op.Cit,  h. 36-50 
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Tabel 2.1  

Ukuran Prestasi Belajar 

 

ANGKA HURUF PREDIKAT 

 

  9 -10     90 -100     3,5 - 4,0 

     7 - 8      70 - 80      2,8 - 3,4 

 5 - 6     50 - 60     1,6 - 2,5 

 3 - 4     30 - 40     1,0 - 1,5 

0-2 0       0 - 20      0,0 - 0.9 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal  

 

Berdasarkan norma-norma ukuran di atas, tidak ada keharusan bagi 

guru termasuk guru Pendidikan Agama Islam untuk menggunakan satu 

norma secara kaku.  Norma-norma ukuran mana pun bisa digunakan 

sebagai acuan dalam memberikan ukuran-ukuran terhadap prestasi belajar 

siswa, sepanjang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang 

berwenang.
29

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan ialah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dalam menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan tentang penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum 

diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ringga Anggraini jurusan Pendidikan 

Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2015) 

yang berjudul “Hubungan Keaktifan Belajar Siswa dengan Prestasi 

Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

                                                             
29

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011, h. 160 
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Menengah Kejuruan Kansai Penkanbaru”. Hasil analisa data yang 

diperoleh yaitu sebesar nilai rhitung 0,414 sedangkan nilai rtabel pada taraf 

5% = 0,304 dan pada taraf 1% = 0,393. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam ada hubungannya sebesar 41,4% dengan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Kejuruan Kansai Pekanbaru.  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk 

menjabarkan dan memeberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis. 

Konsep operasional digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Konsep 

ini berkenaan dengan pengaruh keaktifan mengikuti kerohanian Islam 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran agama Islam di sekolah 

SMAN 2 Tualang.  

1. Indikator dari variabel X (keaktifan mengikuti Kerohanian Islam 

(ROHIS)) 

Adapun indikator keaktifan mengikuti kerohanian Islam dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Siswa hadir dalam setiap pertemuan rapat Rohis. 

b. Siswa menghadiri kegiatan mentoring. 

c. Siswa mengikuti kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). 

d. Siswa terlibat dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Rohis. 

e. Siswa hadir dalam diskusi yang berkenaan dengan kegiatan Rohis. 
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f. Siswa mengajukan pertanyaan jika menemukan kesulitan selama 

kegiatan Rohis berlangsung. 

g. Siswa berinisiatif dalam kegiatan yang dilancarkan oleh Rohis. 

h. Siswa berkreasi dalam kegiatan yang di lancarkan oleh Rohis. 

i. Siswa bersedia menjadi petugas dalam kegiatan Rohis atau Peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI) yang diadakan. 

j. Siswa mengikuti perlombaan yang di selenggarakan pada kegiatan 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). 

k. Siswa mengikuti kegiatan mengisi majalah dinding. 

l. Siswa mengikuti kegiatan daurah atau pelatihan dalam Rohis. 

m. Siswa menyampaikan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan Rohis. 

n. Siswa memberikan usulan atau solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan Rohis. 

o. Siswa menyampaikan kritikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Rohis. 

p. Siswa mengusulkan pendapat di dalam rapat bagi kemajuan Rohis. 

q. Siswa  mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari kegiatan Rohis 

yang diikuti. 

r. Siswa mendapatkan dampak positif dari kegiatan Rohis yang diikuti  

2. Indikator dari variabel Y (prestasi belajar siswa) 

Adapun indikator prestasi belajar siswa dalam penelitian ini di 

ambil dari standar nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) di Sekolah 
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Menengah Atas Negeri 2 Tualang untuk mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam sebagai berikut: 

a. Siswa dikatakan mempunyai prestasi belajar sangat baik apabila 

memperoleh nilai 88 - 100 

b. Siswa dikatakan mempunyai prestasi belajar baik apabila memperoleh 

nilai 80 - 88 

c. Siswa dikatakan mempunyai prestasi belajar cukup apabila 

memperoleh nilai 75 – 80 

d. Siswa dikatakan mempunyai prestasi belajar kurang apabila 

memperoleh nilai ≤ 75 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi   

Adapun asumsi dasar dari penelitian ini: 

a. Keaktifan mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) yang berbeda-beda 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. 

b. Prestasi belajar siswa berbeda-beda antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain. 

2. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan menjadi hipotesis 

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut: 

Ha:   Ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti 

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

Negeri 2 Tualang. 

Ho:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti 

Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Tualang. 

 


