
 

 

ABSTRAK 

 

Indah Syarofa Taqwana: Hubungan Aktivitas Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler FIS (Forum 

Islamic Studet) dengan Kualitas Keagamaan Mereka di Sekolah (Penelitian dilakukan 

terhadap siswa yang mengikuti ektrakurikuler FIS di SMAN 16 Bandung) 

 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya  kualitas keagamaan 

siswa yang ada di sekolah SMAN 16 Bandung, adapun yang menjadi faktor penyebabnya itu 

adalah kurangnya kesadaran siswa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang ada di 

sekolah. Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan di sekolah, di peroleh informasi bahwa 

siswa banyak yang tidak mengikuti kegiatan keagaamaan di sekolah terlebih pada shalat 

dhuha dan shalat dzuhur berjamaan, disisi lain di peroleh informasi dengan adanya 

ekstrakurikuler FIS (Forum Islamic Student) yang mendorong dan memotivasi siswa untuk 

mengikuti kegiatan keagamaan itu. Sehingga terjadi kesenjangan, yaitu di satu sisi pengaruh 

aktivitas FIS (Forum Islamic Student) itu tinggi akan tetapi disisi lain kegiatan keagamaan 

siswa rendah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa ekstrakurikuler 

Lingkung Keagamaan SMAN 16 Bandung, mengetahui kualitas keagamaan siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler FIS (Forum Islamic Student) di Lingkung Keagamaan SMAN 16 

Bandung di sekolah, mengetahui hubungan antara aktivitas siswa mengikuti ekstrakurikuler 

FIS (Forum Islamic Student) Lingkung Keagamaan SMAN 16 Bandung dengan kualitas 

keagamaan mereka di sekolah. 

Penelitian ini didasarkan pada proses kegiatan atau aktivitas siswa mengikuti 

ektrakurikuler keagaman, sebagai suatu proses untuk meningkatkan kualitas atau tingkat 

keberagamaan siswa. Oleh sebab itu hipotesis yang dijukan adalah Semakin serius siswa 

dalam mengikuti ekstrakurikuler FIS (Forum Islamic Student), maka semakin baik kualitas 

keagamaanya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif. Metode 

deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara 

memaparkan hasil penelitian sebagaimana data yang diperoleh. Data  Teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara dan angket. 

Berdasarkan hasil anasilis data di peroleh kesimpulan. (1) Realitas aktivitas siswa 

mengikuti ekstrakurikuler FIS (forum islamic student) di SMAN 16 Bandung (variabel X) 

diperoleh 3,41 nilai tersebut termasuk kategori cukup. (2) Realitas kualitas keagamaan siswa 

yang mengikuti ektrakurikuler di SMAN 16 Bandung (variabel Y) diperoleh 3,86 nilai 

tersebut termasuk kategori tinggi. (3) Realitas hubungan aktivitas siswa mengikuti 

ekstrakurikuler FIS (forum islamic student) dengan kualitas keagamaan mereka, ditunjukan 

oleh angaka koefisien 0,47, termasuk korelasi kategori sedang. Berdasarkan pengujian 

hipotesis, hasil uji koefisiesn korelasi menunjukan         (2,83) >        (1,7011) di artikan 

bahwa hipoteis diterima. sedangkan Koefisien determinasi kadar pengaruhnya 12% artinya 

masih terdapat 88% faktor lain yang mempengaruhi kualitas keagamaan mereka. 
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