
 

 

ABSTRAK 

SURYANTO: Tanggapan Siswa Terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

pengaruhnya terhadap penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja. (Penelitian 

pada Siswa Kelas IX.2 SMP Negeri 1 Sukawangi – Bekasi). 

Penelitian ini berlatar belakang dari adanya fenomena yang muncul di 

SMP Negeri 1 Sukawangi, antara pengaruh penyalahgunaan Narkoba dikalangan 

Remaja dengan tanggapan siswa terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

yang masih rendah. Salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba 

dikalangan remaja adalah dengan meningkatkan meningkatkan tanggapan siswa 

terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Secara realitas tanggapan belajar 

siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam relatif rendah. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya sebagain siswa yang ngobrol, kurang memperhatikan sehingga 

tidak konsentrasi saat pembelajaran berlangsung dan tidak bisa menjawab saat 

guru bertanya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja 

dan hubungan tanggapan siswa terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

pengaruhnya terhadap penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja.  

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa penyalahgunaan Narkoba 

di kalangan Remaja di pengaruhi oleh tanggapan siswa terhadap Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah. Dari asumsi tersebut dapat diajukan hipotesis, kurang 

maksimalnya tanggapan siswa terhadap pendidikan agama Islam di sekolah, dan masih 

banyaknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja atau siswa, adalah sebagai bukti 

lemahnya tanggapan siswa terhadap pendidikan agama islam disekolah. 

 Untuk membuktikan hipotesis tersebut, diadakan penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara penyebaran angket kepada 44 siswa kelas IX.2 SMP Negeri 1 

Sukawangi sebagai sampel. 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap siswa kls IX.2 SMP Negri 1 

Sukawangi tanggapan siswa terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja. Tanggapan 

siswa terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah menghasilkan nilai rata-rata 

3.27 yang berkategori cukup, karena berada pada interval 2.51 – 3.50. Sedangkan 

pengaruhnya terhadap penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja menghasilkan 

nilai rata-rata 3.53 Nilai tersebut termasuk dalam kategori baik karena berada 

pada interval 3.5 – 4.2 . Adapun hubungan antara keduanya menghasilkan nilai 

0.54 dengan kualifikasi cukup dilihat dari skala kriteria penafsiaran angka korelasi 

yang berada pada interval 0.41 – 0.60. Hasil uji signifikan kerolasi menunjukan t 

hitung 4.16 > t tabel 2.02. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kedua variabel, dengan derajat pengaruhnya sebesar 16%. 

 


