
 

 
 

ABSTRAK 

Nurfina Siti Rahmatilah:Aktivitas Santri Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam 
(ROHIS) Pondok Pesantren Al – Mu’awanah Hubungannya dengan Kesadaran 
Beragama (Penelitian Pada Santriwan dan Santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Al-
mu’awanah Kec.Cileunyi Kab.Bandung) 

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 
oleh peneliti, bahwa tujuan Lembaga Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Pondok Pesantren 
Salafiyah Al-mu’awanah terhadap kegiatan kerohanian islam (ROHIS) yaitu untuk 
mengembangkan khazanah keilmuan santri mengenai peran pondok pesantren dalam 
menghadapi permasalahan disetiap zamannya sehingga mereka memiliki pemahaman 
keilmuan agama secara menyeluruh. Namun tanggapan yang baik itu tidak serta merta 
mampu meningkatkan motivasi mereka, hal ini ditandai dengan masih adanya sebagian 
santriwan dan santriwati yang kurang baik tanggapannya terhadap pelaksanaan kegiatan 
kerohanian islam (ROHIS) tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan adanya 
kesenjangan diantara dua sisi, yang satu sisi baik akan tetapi di sisi lain diperoleh 
kenyataan sisi buruk dalam artian kurang kesadaran untuk mengikuti kegiatan tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui aktivitas santri mengikuti 
kegiatan kerohanian islam (ROHIS) Pondok Pesantren Al – Mu’awanah, 2) mengetahui 
kesadaran beragama santri mengikuti kegiatan kerohanian islam (ROHIS) Pondok 
Pesantren Al – Mu’awanah, 3) mengetahui hubungan aktivitas santri mengikuti kegiatan 
kerohanian islam (ROHIS) Pondok Pesantren Al – Mu’awanah dengan Kesadaran 
Beragama. 

Penelitian awal menunjukkan bahwa kesadaran beragama santri dipengaruhi 
beberapa faktor. Salah satunya dipengaruhi aktivitas santri mengikuti kegiatan kerohanian 
islam (ROHIS).Bertolak dari hal tersebut, maka terdapat hipotesis yang menunjukkan 
bahwa: semakin tinggi aktivitas santri mengikuti kegiatan kerohanian islam (ROHIS) 
Pondok Pesantren Al – Mu’awanah, maka semakin tinggi pula kesadaran beragama 
santri. Sebaliknya, semakin rendah aktivitas santri mengikuti kegiatan kerohanian islam 
(ROHIS) Pondok Pesantren Al – Mu’awanah, maka semakin rendah pula kesadaran 
beragama santri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sampel 
populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang santriawan dan santriwati Pondok 
Pesantren Al-Muawanah. Sedangkan alat pengumpulan datanya dengan menggunakan 
observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan, dan teknik menyalin dokumen. 
Kemudian untuk analisis datanya menggunakan dua pendekatan yaitu analisis deskriptif 
dan analisis korelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aktivitas santri mengikuti keiatan 
kerohanian islam ( ROHIS ) termasuk kualifikasi tinggi dengan skor rata-rata sebesar 
4,04 yang berada pada interval 3,40 – 4,19; (2) Hubungannya dengan kesadaran 
beragama termasuk kualifikasi tinggi dengan skor rata-rata sebesar 3,59 yang berada pada 
interval 3,30 – 4,19; (3) Hubungan antara keduanya adalah: (a) Koefisien korelasinya 
termasuk pada kualifikasi sedang dengan skor sebesar 0,518; (b) Hipotesisnya diterima 
yakni semakin tinggi aktivitas santri mengikuti kegiatan kerohanian islam ( ROHIS ) 
maka semakin tinggi pula kesadaran beragamanya, berdasarkan perhitungan uji 
signifikasi diperoleh harga thitung = 5,20 dan ttabel = 2,012, maka data tentang hubungan 
kedua variabel memiliki korelasi yang signifikan. (c) Besarnya pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y sebesar 20%, artinya bahwa 80%  dipengaruhi oleh faktor lain.
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Tiada untaian kata yang patut dipanjatkan selain puji syukur kepada Allah 

SWT, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada makhluk-Nya baik 

nikmat Iman, Islam, serta sehat wal’afiat, sehingga Alhamdulillah atas karunia 

yang telah diberikan-Nya penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Aktivitas 

Santri Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam ( ROHIS ) PonPes Al – Mu’awanah 

Hubungannya dengan Kesadaran Beragama”. (Penelitian terhadap Santriwan dan 

Santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Al-mu’awanah Cibiru Wetan Kec.Cileunyi 

Kab.Bandung)” dengan baik. 

Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi 

besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa 

kita dari zaman zahiliyah sampai kepada zaman Islamiyah seperti sekarang ini. 

Dengan 

 berbekal niat yang tulus dan ikhlas serta rasa sabar, Alhamdulillah dengan 

izin Allah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini tentu tidak 

terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena 

itu dengan rasa hormat yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Ayah, Ibu, kakak dan adik - adikku yang selalu memberikan semangat, doa, 

serta dukukungannya baik secara materil maupun secara moril. 

2. Keluarga besar pengurus PonPes Al-Mu’awanah A Iwan Hermawan, S.Pd.I 

The Eni Nuraeni, S.Pd.I, Bapak KH. Deden Haedar Badruzzaman dan 

pengurus-pengurus lainnya. 

3. Teman-teman seperjuangan di PonPes Salafiyyah Al-Mu’awanah  yang telah 

ikut memberikan semangat dan do’a serta berbagai bantuan lainnya kepada 

penulis. 



 

 
 

4. Teman – teman seperjuangan di PAI – D angkatan 2015 yang telah ikut 

memberikan semangat dan do’a serta berbagai bantuan lainnya. 

5. Dr, H. Tedi Priatna,. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

6. Dr. H. Undang Burhanudin,. M.Ag, selaku Ketua jurusan Pendidikan Agama 

Islam. 

7. Dr.Mohamad Erihadiana,M. Pd, selaku pembimbing I dan H. Irfan Ahmad 

Zain, M. Ag., selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu, 

tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyusun skripsi ini hingga selesa 

8. Serta rekan-rekan sekalian yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Mudah - mudahan skripsi ini dapat berguna bagi para aktivis pendidikan dan 

siapapun yang membacanya, terlebih semoga bermanfaat bagi ummat aamiin. 

 

                    

         Penulis, 

 

                                                                                            Nurfina Siti Rahmatilah 
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