
 

 
 

ABSTRAK 

 

Judul  : Peran Organisasi Rohis dalam Pelaksanaan Ibadah Siswa SMAN  

    1 Rengasdengklok Kabupaten Karawang. 

 

Skripsi ini membahas Peran Organisasi Rohis Dalam Pelaksanaan Ibadah 

Siswa SMAN 1 Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjawab permasalahan : (1) Bagaimana Peran Organisasi Rohis di SMAN 

1 Rengasdengklok Kabupaten Karawang ? (2) Bagaimana pelaksanaan Ibadah 

siswa SMAN 1 Rengasdengklok Kabupaten Karawang ? (3) Bagaimana peran 

organisasi Rohis dalam Pelaksanaan Ibadah Siswa di SMAN 1 Rengasdengklok 

Kabupaten Karawang ? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey, yaitu penelitian yang 

tujuan utamanya mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok 

objek. Sedangkan pendekatannya adalah kualitatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data berupa kata-kata atau sumber yang 

bersangkutan dan kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapat informasi. 

Pengumpulan data menggunakan hasil wawancara dan observasi kelas yang 

dilakukan untuk mengetahui peran aktif Organisasi Rohis untuk siswa. Sedangkan 

untuk pengumpulan data pendukungnya yaitu dengan dokumentasi. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran kegiatan organisasi 

rohani Islam dalam pelaksanaan Ibadah siswa. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan informan subjek penelitian  wakil  

kepala  sekolah,  pembina  rohani  Islam, dan  anggota  rohani  Islam.  Teknik  

pengumpulan  data  menggunakan pedoman  wawancara,  pedoman  observasi dan  

pedoman dokumentasi.  

Penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Peran Organisasi Rohis di SMAN 1 

Rengasdengklok Kabupaten Karawang sangat baik karena hasil yang menunjukan 

bawa dengan adanya Organisasi Rohis memiliki peran dalam meningkatkan 

kualitas Ibadah siswa. (2) Pelaksanaan Ibadah Siswa menunjukan bukti bahwa 

organisasi Rohis layak dijadikan acuan untuk siswa mempelajari agamanya 

terutama didalam Ibadah.(3) Peran Organisasi Rohis dalam pelaksanaan ibadah 

menunjukan bahwa beratapa pentingnya ilmu yang di miliki oleh seseorang 

terutama anggota Rohis sangat penting untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan dapat  diketahui  

bahwa organisasi rohani  Islam  berperan dalam kegiatan dakwah  umum  (studi  

dasar Islam,  bimbingan  baca  Al-Qur‟an,  tadabur alam) sedangkan dalam 

pelaksanaan Ibadah siswa berperan  dalam kegiatan dakwah  khusus (mentoring) 

pembacaan Al-Qur‟an di SMAN 1 Rengasdengklok. 

 

Kata kunci: dakwah khusus, dakwah umum, nilai Ibadah dan rohani Islam.


