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ABSTRAK 

Ayu Melani Nurjanah: Peranan Kegiatan Keagamaan terhadap 

Perkembangan Spiritualitas Remaja. (Studi Deskriptif di SMK Pasundan 

Rancaekek). 

Penelitian ini bertolak dari sistem Pendidikan yang merupakan aspek 

terpenting dalam membudayakan manusia. Melalui pendidikan, kepribadian siswa 

dibentuk dan diarahkan sehingga dapat membentuk derajat kemanusiaan sebagai 

makhluk berbudaya yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu 

mengantisipasi masa depan. Di dalam pendidikan formal  ada yang bersifat 

informal pendiddikan tersebut bermaksud mengembangkan  potensi dalam diri 

siswa baik yang bersifat keilmuan, olahraga atau keagamaan. Pendidikan  

keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi 

ahli ilmu. Maka dari itu pendidikan keagamaan merupakan faktor terpenting yang 

harus ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. 

  Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana kegiatan 

keagamaan di SMK Pasundan Rancaekek berperan dengan aktif dan memberikan 

dampak yang positif bagi siswa-siswinya. Apabila kegiatan keagaman tersebut 

membawa dampak perubahan selain dari sikap, sifat tidak menutup kemungkinan 

sisi spiritualitas mereka akan mengalami perkembangan yang baik.  

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptf 

dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sekunder.  Sumber data primer merupakan hasil dari kuesioner dan 

angket, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian 

ini dilakukan dengan pengambilan sampel pada setiap kelas masing-masing 20%.  

Sehingga jumlah siswa yang diambil ialah 48 orang. Dalam penelitian ini 

digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan 

angket. Untuk dapat menganalisis perana kegiatan keagamaan terhadap 

perkembangan spiritualitas remaja, maka dilakukan uji ststistik dengan 

menggunakan Sofware SPPP 20 (Satistic Program For Social Science). 

  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan 

kegiatan keagamaan di SMK Pasundan Rancaekek dikatakan cukup berperan. 

Sedangkan untuk hasil penelitian tentang  hubungan antara peranan kegiatan 

keagamaan dengan perkembangan spiritualitas remaja membuktikan bahwa 

hubungan (korelasi) antara variabel X (Kegiatan Keagamaan) dengan variabel Y 

(Perkembangan Spiritualitas Remaja) sebesar 0,283 artinya 28,3% dapat dikatakan 

cukup. 

 

 
 

 


