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MOTTO 
 
 

ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالِتي ِهَي َأْحَسُن ِإن رَبَك 
 )125ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضل َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن (النحل:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 
dan pelajaran yang baik dan berbantahlah kepada mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk” (Q.S. An-Nahl: 125) (Depag RI, 

1985:421). 
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ABSTRAK  
 

 
 

Penelitian dengan judul “Hubungan Mengikuti Pengajian Bulanan 
Dengan Pemahaman Agama Guru Dan Karyawan SMAN 11 Kota 
Semarang” ini membahas kualitas hubungan antara kegiatan mengikuti pengajian 
dengan pemahaman agama guru dan karyawan SMAN 11 Kota Semarang. Pada 
dasarnya, penelitian ini bertolak dari keinginan untuk mengetahui kebenaran 
mengenai hubungan mengikuti pengajian dengan pemahaman agama. Hal ini 
disandarkan pada teori hubungan yang secara garis besar menyatakan bahwa 
sesuatu hal yang secara terus menerus dilakukan oleh seseorang akan mampu 
memberikan perubahan pada diri orang tersebut. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: Adakah hubungan mengikuti pengajian bulanan dengan 
pemahaman agama guru dan karyawan SMA Negeri 11 Semarang? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode angket sebagai metode pengumpulan data primer. 
Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode kuantitatif 
dengan menggunakan rumusan korelasi melalui program SPSS. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua variabel 
dalam penelitian ini telah valid dan reliabel dengan nilai yang sangat tinggi yakni 
untuk variabel X sebesar 0,911 (91%) dan variabel Y sebesar 0,964 (96%) dengan 
kualitas nilai 4,5 untuk variabel X dan kualitas nilai 4,4 untuk variabel 4,4. 
Besarnya nilai korelasi antara mengikuti pengajian dan pemahaman keagamaan 
adalah sebesar 0,11. Nilai ini dalam tabel keeratan hubungan berada di rentang 
0,00 – <0,20 yang berarti memiliki keeratan hubungan sangat lemah dan secara 
tidak langsung dapat diartikan tidak memiliki hubungan. Hasil penghitungan 
signifikansi menunjukkan nilai signifikansi hitung sebesar 0,354. Hal ini berarti 
bahwa nilai sig hitung lebih besar dari nilai sig yang digunakan yakni 0,05. Oleh 
karena nilai sig hitung lebih besar, maka hipotesis yang diajukan ditolak yang 
berarti kegiatan pengajian bulanan SMAN 11 Kota Semarang tidak memiliki 
hubungan dengan pemahaman keagamaan. Nilai korelasi sebesar 11% sekaligus 
menunjukkan bahwa terdapat peluang 89% faktor lain yang memiliki hubungan 
dengan pemahaman keagamaan guru dan karyawan SMAN 11 Kota Semarang. 
Ketidakadaan hubungan antara kegiatan pengajian dan pemahaman keagamaan 
lebih karena sikap karyawan dan guru dalam mengikuti kegiatan pengajian lebih 
berorientasi terpenuhinya absensi dan bukan untuk kepentingan penambahan 
pemahaman keagamaan. Hal ini karena guru dan karyawan telah mengetahui 
wacana dan pemahaman sebelum adanya kegiatan pengajian. 

 



 x

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  .................................................................................   

HALAMAN  NOTA  PEMBIMBING  .......................................................  ii 

HALAMAN  PENGESAHAN ...................................................................  iii 

HALAMAN  MOTTO  ...............................................................................  iv 

HALAMAN  PERSEMBAHAN  ...............................................................  v 

HALAMAN  PERNYATAAN  ...................................................................  vi 

KATA  PENGANTAR  ...............................................................................  vii 

ABSTRAK  .................................................................................................  ix 

DAFTAR  ISI  ..............................................................................................  x 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ...................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah..............................................................  6 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........................................  6 

1.4 Tinjauan Pustaka................................................................  7 

1.5 Metode Penelitian ..............................................................  9 

1.6 Sistematika Penulisan ........................................................  17 

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Pengajian ...........................................................................  19 

2.1.1.Pengertian Pengajian ................................................  19 

2.1.2.Tujuan Pengajian ......................................................  19 

2.1.3.Unsur-unsur Pengajian .............................................  23 

2.1.4.Bentuk-bentuk Pengajian ..........................................  32 

2.2 Pemahaman Agama ...........................................................  36 

2.2.1.Pengertian Pemahaman Agama ................................  36 



 xi

2.2.2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman ......  39 

2.3 Hubungan Mengikuti Pengajian dengan Pemahaman Agama 42 

2.4 Hipotesis ............................................................................  42 

BAB III Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

3.1. Profil SMAN 11 Semarang..............................................  43 

3.2. Profil Pengajian ...............................................................  48 

3.3. Profil Responden .............................................................           50 

3.4. Deskripsi Hasil Jawaban Angket .....................................  50 

BAB IV Analisis Data 

4.1. Deskripsi Variabel-variabel Penelitian ............................  54 

4.1.1. Variabel Pengajian ...............................................  54 

4.1.2. Variabel Pemahaman Agama ...............................  73 

4.2. Analisis Pendahuluan .......................................................  92 

4.3. Analisis Lanjutan .............................................................  98 

4.4. Uji Hipotesis ....................................................................  99 

4.5. Pembahasan ......................................................................  100 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan .......................................................................  105 

5.2 Saran-saran .......................................................................  106 

5.3 Penutup .............................................................................  106 

 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

BIODATA PENULIS 

 


