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ABSTRAK  

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MINAT  PESERTA DIDIK  
PADA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

DI SMP NEGERI 25 BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2016/2017 

Oleh : 
Muflihin 

 
 Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dalah tentang faktor-faktor 
penyebab rendahnya minat peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler pendidikan 
agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab 
rendahnya minat peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam 
di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Minat adalah perasaaan ingin tahu, mempelajari, 
mengagumi atau memiliki sesuatu.  
 Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, adapun jenis penenlitian ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif yang di fokuskan pada objek minat peserta didik pada 
kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di SMP Negeri 25 Bandar 
Lampung. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan sumber data diambil 
dari observasi langsung di lapangan dan interview dengan kepala sekolah serta guru 
dan murid yang bersangkutan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja 
faktor penyebab rendahnya minat peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler 
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Bandar Lampung ? Faktor manakah yang 
paling dominan penyebab rendahnya minat peserta didik pada kegiatan 
ekstrakurikuler Pendidika Agama Islam di SMP Negeri 25 Bandar Lampung ?  
 Dengan demikian hasil penelitian di SMP Negeri 25 Bandar Lampung 
menunjukkan bahwa faktor penyebab rendahnya minat peserta didik pada kegiatan 
ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam adalah faktor yang datang dari dalam diri 
anak itu sendiri diantaranya faktor fisiologis (jasmaniah) dan psikologis (rohaniah), 
faktor dari luar diri dan faktor pendekatan belajar. Sementara pembimbing sudah 
berusaha dengan baik dalam melaksanakan tugasnya.    
 
Kata Kunci : Faktor, Minat, Ekstrakurikuler PAI  

 



 
 

MOTTO 

 

              

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya (An-Najm[53] : 39)1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah : “Faktor-

Faktor Penyebab Rendahnya Minat Peserta Didik pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”. Ada beberapa hal penting yang 

perlu dijelaskan berkaitan dengan judul tersebut antara lain adalah : 

1. Faktor 

faktor adalah hal (peristiwa) yang menyebabkan, 

mempengaruhi terajadinya sesuatu.2 

2. Minat  

Secara umum dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang 

itunjukkan oleh individu kepada sesuatu objek, baik objek berupa 

benda hidup maupun benda yang tidak hidup.3 

3. Peserta Didik 

 Merupakan suatu komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, 



 
 

sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.4 

4. Ekstrakurikuler PAI 

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Islam ini yang 

dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler PAI adalah upaya 

pemantapan, pengayaan, dan perbaikan nilai-nilai, norma serta 

pengembangan bakat, minat dan kepribadian peserta didik dalam 

aspek pengamalan dan penguasaan kitab suci, keimanan, ketaqwaan, 

akhlaq mulia, ibadah, sejarah, seni dan kebudayaan, dilakukan di luar 

jam intrakurikuler, melalui bimbingan guru PAI, guru mata pelajaran 

lain, tenaga kependidikan dan tenaga lainnya yang berkompenten, 

dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.5 

5. SMP Negeri 25 Bandar Lampung  

SMP Negeri 25 Bandar Lampung  yang akan penulis teliti 

terletak di daerah Jln Amir Hamzah No 58 Gotong Royong, 

Kecamatan Tanjung karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung. Merupakan lembaga pendidikan formal yang menjadi 

tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau menjadi tempat 



 
 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam mengajukan sesuatu tentunya memerlukan alasan yang 

dapat diterima oleh berbagai pihak secara objektif, oleh karena itu penulis 

memilih judul dengan alasan sebagai berikut : 

1. Minat peserta didik merupakan unsur yang paling penting menuju 

keberhasilan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sehingga 

tujuan dari Pendidikan Agama Islam dapat tercapai dengan baik. 

2. Penulis ingin mengetahui apa saja faktor penyebab rendahnya minat 

peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Saat ini semakain banyak orang tua yang menginginkan agar 

anaknya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerds secara 

spiritual. Alhasil orang tuapun menginginkan agar pihak sekolah dapat 

mewujudkannya melalui praktik pendidikan tambahan bagi putra putrinya. 

Tentu saja keinginan itu bukanlah tanpa alasan, krisis karakter yang kini 

melanda bangsa Indonesia dapat berpengaruh terhadap karakter anak-anak 

mereka. 



 
 

oleh setiap manusia. Banyak dari kalangan pelajar yang lupa dengan 

agamanya sendiri, sehingga dalam pergaulan sehari-hari kurang 

memperhatikan tingkah laku yang pada hakikatnya menjadi cerminan diri 

sendiri. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan 

diluar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai 

dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler berupa 

kegiatan pengayaan dan perbaikan berkaitan dengan program kurikuler. 

Mengingat aneka ragamnya mata pelajaran, cara penyajian pelajaran 

hendaknya memanfaatkan berbagai sasaran penunjang, seperti 

kepustakaan, alat peraga, lingkungan, budaya serta masyarakat. 

Disamping kegiatan ekstrakurikuler dapat diberikan kegiatan belajar 

mengajar sebagai tambahan kepada siswa, baik yang akan melanjutkan 

kependidikan selanjutya.6 

Pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang 

bermutu tidak hanya menitikberatkan pada aspek intelektual, tetapi juga 

harus memperhatikan keseimbangan aspek sosial dan spiritual. Proses 

pembelajaran PAI di sekolah harus diberikan melalui 2 (dua) program, 

yaitu program intrakurikuler dan ekstrakurikuler, agar tujuan dan 



 
 

demikian, prestasi dan kompetensi peserta didik di lembaga pendidikan 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam saat ini umumnya belum 

mencapai tingkat kompetensi yang menggembirakan. Indikasinya antara 

lain adalah rendahnya kejujuran, kerjasama, kasih sayang, toleransi, 

disiplin, termasuk juga dalam aspek integritas keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. Peserta didik pada tingkat satuan pendidikan ini juga 

terindikasi banyak melakukan penyimpangan perilaku yang tidak sesuai 

dengan norma agama, norma hukum, dan norma susila, seperti terlibat 

narkoba, minum-minuman keras, tawuran, dan pergaulan bebas yang 

terkesan menjadi trend kehidupan anak remaja. Kemampuan mereka 

dalam hal praktek peribadatan, membaca, hafalan (tahfidz), dan menulis 

huruf Al Qur'an juga umumnya masih rendah. 

PAI adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan di 

sekolah. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa peserta didik pada setiap satuan pendidikan 

berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peraturan 

pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

keagamaan menyatakan pula bahwa setiap satuan pendidikan di semua 



 
 

jalur jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan 

agama.7 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”8 

 
Melihat tujuan pendidikan nasional tersebut diatas dapat dikatakan 

bahwa melalui pendidikan pemerintah ingin membentuk manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 

mulia. Salah satu pendukung tercapainya tujuan tersebut yaitu dengan 

penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah. 

Rumusan tujuan pendidikan agama Islam juga diarahkan pada 



 
 

mementingkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Hal ini sejalan dengan 

firman Allah SWT.dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 201 : 

                             

      

Artinya : “Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, 

berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah 

Kami dari siksa neraka".9 

 

Jadi secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia 

sebagai makhluk individu dan sosial yang sehat dan cerdas, dengan 

bercirikan : 

1. Kepribadian yang kuat, religius dan menjunjung tinggi budaya luhur 

bangsa. 

2. Kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

3. Kesadaran moral hukum yang tinggi, dan 

4. Kehidupan yang makmur serta sejahtera.10 



 
 

Agar dalam proses belajar mengajar berhasil dibutuhkan strategi, 

salah satunya adalah metode yang digunakan oleh pendidik. Metode yang 

sesuai dengan materi akan dengan mudah dipahami oleh peserta didik. 

Metode dapat digunakan sebagai alat motivasi ekstrinsik yakni motif-motif 

yang aktif dan berfungsi disebabkan oleh pengaruh dari luar yang dapat 

membangkitkan belajar seseorang11. 

Pendapat diatas memberikan penjelasan bahwa dalam proses 

pembelajaran seorang guru di tuntut harus memiliki ilmu dan tata cara 

mengajar, strategi dan metode mengajar yang mantap, dimana metode 

mengajar banyak ragamnya, akan tetapi seorang guru harus memiliki dan 

menerapkan metode mengajar yang sesuai dan fasilitas kriteria peserta 

didik dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi kesenjangan pengajaran 

akibat penerapan metode yang salah atau kurang tepat.  

Salah satu sekolah yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler PAI 

adalah SMP Negeri 25 Bandar Lampung yang berada di naungan guru 

Pendidikan Agam Islam. Adapun kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP 

Negeri 25 Bandar Lampung adalah Rohani Islam (ROHIS). 



 
 

Rohis adalah sekumpulan orang-orang atau kelompok orang atau 

wadah tertentu dan untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sama dalam 

badan kerohanian, sehingga manusia yang tergabung di dalamnya dapat 

mengembangkan diri berdasarkan konsep nilai-nilai keislaman dan 

mendapatkan siraman kerohanian.12 

Bahwa Organisasi Rohis merupakan wadah organisasi / 

kegiatanekstrakulikuler siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan 

iman dan taqwa dan merupakan bagian dari perangkat OSIS13. Adapun 

peran atau fungsi dari Rohis pada pokoknya dijelaskan menjadi 3, yaitu : 

1. Lembaga Keagamaan  

Rohis identik dengan agama Islam, hal ini disebabkan rohis 

mempunyai tujuan dan usaha yang bersumber pada agama Islam. 

Semua kegiatan yang dilaksanakannya tidak lepas dari kerangka ajaran 

Islam. Rohis juga dipandang sebagai pusat kegiatan remaja yang 

bernafaskan Islam, sehingga diharapkan mampu menjadi wadah yang 

dapat menghasilkan manusia berakhlaq mulia. 

2. Lembaga Dakwah  



 
 

dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan yang ada disekolah seperti 

pengajian hari besar Islam, kegiatan yang tidak hanya diikuti oleh 

anggota rohis saja, akan tetapi semua jajaran yang ada di sekolah. 

3. Lembaga Perjuangan  

Kalau kita membaca kembali sejarah tentang bagaimana 

perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam, maka 

akan ditemui pahlawan-pahlawan muda. Ini menunukkan bahwa 

bendera Islam tidak akan berkibar tinggi membentang luas 

kekuasaannya di permukaan bumi dan tidak akan tersebar dakwahnya 

dipenjuru alam kecuali melalui tangan sekelompok orang-orang 

beriman dari kalangan generasi muda.  

Adapun peserta didik yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler PAI 

yang dinaungi oleh Rohis adalah sebagi berikut : 

Table I 

Data Peserta Didik Anggota Ekstrakurikuler PAI yang dinaungi oleh Rohis  

SMP Negeri 25 Bandar Lampung  

No Kelas Siswa/i Anggota Rohis Aktif Tidak Aktif 

1 VII 305 125 60 65 

2 VIII 292 29 12 17 



 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota 

Ekstrakurikuler PAI yang dinaungi Rohis di SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung berjumlah  166  siswa, jumlah anggota yang aktif 77  siswa, dan 

jumlah anggota yang tidak aktif sebanyak 89 siswa.  

Ekstrakurikuler PAI yang ada dinaungan Rohis yang dipimpin oleh 

Virgiansyah Al-Hafidz Periode 2016-2017 ini mengurusi semua kegiatan 

kesiswaan dalam bidang keagamaan. 

Kegiatan Rohis yang ada di SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

merupakan kegiatan yang banyak membina para siswa-siswi untuk dapat 

memberikan dampak positif dari hasil belajar di kelas. Hal ini berdsarkan 

wawancara dengan ketua Rohis di SMP Negeri 25 Bandar Lampung yang 

menytakan bahwa : 

“Ekstrakurikuler PAI yang ada dinauang Rohis telah membuat 
program-program setiap periode. Sebagaimana diketahui bahwa 
pentingnya pendidikan agama bagi kami, khususnya agama Islam. Kita 
belajar harus dari sejak dini, apalagi belajar agama, untuk itu saya selaku 
ketua terus mengajak kepada anggota dan pengurus untuk tetap belajar 
bersama melalui kegiatan Rohis ini.”14 
 

Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung sudah berusaha membantu, membina dan membimbing peserta 

didik agar bisa ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler PAI yang ada di 



 
 

“Sebagai guru bidang studi PAI telah banyak memberikan materi 
tentang agama Islam dengan baik, melihat dan menyesuaikan kurikulum 
yang ada, metode bahkan media yang saya gunakan. Disamping itu juga 
saya berusaha untuk terus mengarahkan dan membimbing mereka untuk 
selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI yang ada di Rohis, agar 
nantinya bisa lebih mengerti setelah belajar dari kelas yang ada”.15 
 

Guru PAI juga bekerja sama dengan Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum dan guru BK untuk membantu, mengawasi peserta didik yang 

ada didalam kegiatan ekstrakurikuler PAI.  

Melihat hasil prasurvei diatas, ternyata kesadaran peserta didik 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI tidak sesuai dengan jumlah 

anggota yang ada, lebih banyak anggota yang tidak aktif daripada jumlah 

anggota yang aktif, dan masih tergolong rendah minat siswa untuk terus 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI yang ada di Rohis. Meskipun 

ekstrakurikuler PAI yang ada di Rohis telah berupaya membimbing, 

mengarahkan untuk dapat ikut serta di kegiatan ekstrakurikuler PAI 

tersebut.Sementara di SMP Negeri 25 Bandar Lampung telah tersedia 

tempat ibadah yaitu Musholla di dalam sekolah yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan kegiatan keislaman dan mayoritas peserta didik 

beragama Islam. 



 
 

Oleh karenanya penelitian ini diarahkan pada kajian 

Ekstrakurikuler PAI dengan judul : “Faktor-faktor Penyebab Rendahnya 

Minat Peserta Didik pada  Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017” 

 

D. Identifikasi Masalah  

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas dan berdasarkan 

pengamatan ada beberapa masalah yang dapat penulis identifikasi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kurangnya kesadaran peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler PAI.  

2.  Peserta didik tidak konsisten dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler PAI.  

3. Rendahnya minat peserta didik untuk dapat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler PAI.  

 

E. Batasan Masalah  



 
 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dapat rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Apa faktor-faktor penyebabkan rendahnya minat peserta didik pada 

kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di SMP Negeri 25 

Bandar Lampung ? 

2. Faktor manakah yang paling dominan penyebab rendahnya minat 

peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 25 Bandar Lampung ? 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan uraian di atas, maka  tujuan penelitian adalah : 

a. Menemukan apa sajakah faktor yang menyebabkan rendahnya 

minat peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama 

Islam di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan penyebab minat 



 
 

2.  Manfaat Penelitian  

   Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui rendahnya minat  dengan melihat banyaknya peserta 

didik yang mengikuti ekstrakurikuler PAI. 
 

b. Mengembangkan lagi agar ekstrakurikuler PAI lebih optimal dan 

lebih baik lagi. 
 

c. Membekali siswa dengan ilmu yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dibidang keagamaan setelah lulusyaitu dengan 

melaksanakan kewajibannya sebagai manusia yang beragama. 

 

H. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subyek penelitian, 

pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan 

penelitian.16 Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto memberi batasan 

subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat, data untuk 

variabel penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 



 
 

a)   Place, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung. 

b)   Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran 

tertentu. 

c)   Activity, atau kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam situasi sosial 

yang sedang berlangsung.17 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka informan dalam penelitian 

ini adalah : 

a)      Kepala Sekolah 

c)      Guru Pendidikan Agama Islam 

e)      Peserta Didik 

I. Penelitian yang Relevan 

1.    Tesis Sudirman Anwar, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dengan judul 

Implementasi Program Pengembangan Diri Dalam Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMA PGRI Tembilahan. Tesis ini menyimpulkan 



 
 

ekstrakurikulerdi SMA PGRI Tembilahan belum sepenuhnya sesuai 

dengan buku panduanyang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan 

SMA, baik dari segimanajemen maupun administrasi.18 

2.    Skripsi Ardyansah Jani Putra, mahasiswa Fakultas bahasa dan seni 

jurusan seni musik, dengan judul pengaruh minat dan motivasi belajar 

siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seni musik terhadap prestasi 

belajar seni budaya di SMP 1 Wates. Skripsi ini menyimpulkan 

bahawa upaya meningkatkan kegiatan-kegiatan yang di adakan 

disekolah seperti: Kegiatan ekstrakurikuler seni musik, guna untuk 

mengmbangkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki siswa, 

agar siswa bisa terus berprestasi dibidang yang disenanginya.19 

3.    Skripsi Robiatul Adawiyah, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan judul Upaya 

Kepala Sekolah dalam Melakukan Pengembangan Pendidikan Bidang 

Ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Batu. Skripsi ini menyimpulkan 

bahwa pengembangan aspek fasilitas yaitu dengan menyisihkan dana 

bantuan dari luar sekolah ini sebagaian diperguanakan untuk 

memenuhi kebutuhan siswa yang disertai dengan adanya transparansi 



 
 

yang jelas tentang penggunaannya, dalam pengembangan ini kepala 

sekolah dituntut untuk dapat memainkan perannya dengan baik agar 

visi misin sekolah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.20 

Penelitian yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-

penelitian diatas, didalam penelitian Sudirman Anwar tentang 

pengembangan ekstrakurikuler serta administrasinya. Ardyansah Jani 

Putra dalam penelitiannya lebih menekankan kepada kegiatan seni. 

Sedangkan Robiatul Adawiyah dalam penelitiananya lebih menekankan 

kepada pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam penelitian dengan 

judul Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Peserta Didik dalam 

Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler PAI di SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung T.A 2016/2017, penulis memaparkan tentang faktor penyebab 

rendahnya minat peserta didik. 

 

 

  



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Minat 

1. Pengertian Minat  

Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Menurut Reber (1988), minat tidak termasuk istilah populer dalam 

psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor 

internal lainnya seperti : pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi 

dan kebutuhan.21 

Djali mengemukakan, minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa aa yang menyuruh. 

Minata pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Crow and Crow 

mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang 

mendorong seseorang unutk menghadapi atau berurusan dengan orang, 



 
 

benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri.22 

Lusi Nuryanti mengatakan, minat adalah kecenderungan 

seseorang terhadap sesuatu, atau bisa dikatakan apa yang disukai 

seseorang untuk dilakukan. Pada dasarnya setiap orang akanlebih 

senang melakukan sesuatu yang sesuai dengan minatnya dariapada 

melakukan sesuatu yang kurang disukai.23 

Jadi, minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, 

mengagumi, atau memiliki sesuatu.Diasmpung itu juga, minat 

merupakan bagian dari ranah afeksi, mulai dari kesadaran sampai pada 

pilihan nilai.Garungan menyebutkan minat merupakan pengarahan 

perasaan dan menafsirkan unutk sesuatu hal (ada unsur seleksi).24 

2. Macam-macam Minat 

Tugas dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tanpa 

pengarahan usaha, daya dan tenaga.Semakain sulit tugas, semakin 

banyak pula tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan tugas dengan 

baik.Generalisasi ini berlaku pula dalam belajar. 



 
 

Berdasarkan orang dan pilihan kerjanya, minat dapat dibagi 

dalam enam jenis, yaitu : 1) realistis, 2) investigatif, 3) artistik, 4) 

sosial, 5) enterprising, dan 6) konvensional. 

1. Realistis 

Orang realistis pada umumnya mapan, kasar, praktis, 

berfisik kuat, memiliki koordinasi otot yang baik dan terampil. 

Akan tetapi kurang mampu menggunakan medium komunikasi 

verbal dan kurang memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan 

orang lain. Orang realistis menyukai pekerjaan montir, ahli listrik, 

ikan, dan kehidupan sawa liar, operator alat berat, dan perencana 

alat. 

2. Investigatif  

Orang investigatif termasuk orang yang berorientasi pada 

keilmuan.Mereka pada umumnya berorientasi pada tugas, 

introspektif, dan asosial, lebih suka memikirkan sesuatu daripada 

melaksanakannya, memiliki dorongan kuat untuk memahami alam, 

suka bekerja sendirian, kurang pemahaman dalam kepemimpinan 

dan akademik.Kecenderungan pekerjaan yang disukai termasuk 



 
 

3. Artistik  

Orang artistik menyukai hal-hal yang tidak terstruktur, 

bebas, memiliki kesempatan bereaksi, sangat membutuhkan 

suasana yang dapat mengekspresikan sesuatu secara individual, 

sangat kreatif dalam seni dan musik.Kecenderungan pekerjaan 

yang disenangi adalah pengarang, musisi, penata pentas, konduktor 

konser, dan lain-lain. 

4. Sosial  

Tipe ini dapat bergaul, bertanggung jawab, 

berkemanusiaan, dan sering alim, suka berkerja dalam kelompok, 

senang menjadi pusat perhatian kelompok, memiliki kemampuan 

verbal, terampil bergaul, menghindari pemecahan masalah secara 

intelektual. Pekerjaan yang disukai menjadi pekerja sosial, ulama, 

pendeta dan guru. 

5. Enterprising 

Tipe ini cenderung menguasai atau memimpin orang lain, 

memiliki ketrampilan verbal unutk berdagang, memiliki 

kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, agresif, percaya 

diri, dan umumnya sangat aktif. Pekerjaan yang disukai termasuk 



 
 

6. Konvensional 

Orang konvensional menyukai lingkungan yang sangat 

tertib, menyukai komunikasi verbal, senang kegiatan yang 

berhubungan dengan angka, patuh,praktis, tenang, efisien. 

Pekerjaan yang disukai antara lain sebagai akuntan, ahli tata buku, 

ahli pemeriksaan barang, dan pimpinan armada pengangkutan.25 

3. Pentingnya Minat  

Sepanjang masa kanak-kanak, minat menjadi sumber 

motivasi yang kuat untuk belajar. Anak yang berminat terhadap suatu 

kegiatan, baik permainan taupun pekerjaan, akan barusaha lebih keras 

untuk belajar dibandingkan dengan anak yang kurang berminat atau 

merasa bosan.  

Minat mempengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi anak. 

Ketika anak sudah mulai berfikir tentang pekerjaan mereka dimasa 

mendatang misalnya, mereka menentukan apa yang mereka ingin 

lakukan bila mereka dewasa.  

Minat menambah kegembiraan pada setiap kegiatan yang 

ditekuni seseorang. Bila anak-anak berminat pada suatu kegiatan, 

pengalaman mereka akan lebih jauh menyenangkan daripada bila 



 
 

seperlunya saja. Akibatnya, prestasi mereka lebih jauh lebih rendah 

dari kemampuan mereka.Ini menjadikan mereka merasa bersalah dan 

malu dan sikap ini lebih mengurangi kesenangan mereka pada 

kegiatan tersebut.26 

4. Aspek-aspek Minat 

Minat mempunyai dua aspek, yaitu aspek kognitif dan 

aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan atas konsep yang 

dikembangkan anak mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. 

Misalnya aspek kognitif dari minat anak terhadap sekolah. Bila 

mereka menganggap sekolah sebagai tempat mereka dapat belaajr 

tentang hal-hal yang telah menimbulkan rasa ngin tahu mereka dan 

tempat nereka akan mendapat kesempatan untuk bergaul dengan 

teman sebaya yang tidak didapat pada masa prasekolah.27 

Konsep yang membangun aspek kognitif minat didasarkan 

atas pengalaman pribadi dan apa yang dipelajari di rumah, di sekolah, 

di masyarakat serta dari berbagai jenis media massa. Dari sumber 

tersebut anak belajar apa saja yang akan memuaskan kebutuhan 

mereka dan yang tidak. Yang pertama kemudian akan berkembang 

menjadi minat, dan yang kedua tidak. 



 
 

Aspek afektif atau bobot mosional konsep yang 

membangun aspek kognitif minat dinyatakan dalam sikap terhadap 

kegiatan yang dibutuhkan minat. Seperti halnya aspek kognitif, aspek 

afektif berkembang dari pengalaman pribadi, dari sikap orang yang 

penting yaitu orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan 

yang berkaitan dengan minat tersebut, dan dari sikap yang dinyatakan 

atau tersirat dalam berbagai bentuk media massa terhadap kegiatan itu. 

5. Faktor Penyebab Rendahnya Minat 

Belajar merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan 

setiap orang secara maksimal untuk dapat mengatasi atau memperoleh 

sesuatu. Prinsip-prinsip belajar meliputi kematangan jasmani dan 

rohani, umur cukup, dan secara psikologis memiliki kemampuan 

berfikir termasuk ingatan dan fantasi, memiliki kesiapan, kesiapan 

mental (minat, motivasi) dan fisik yang sehat, memahami tujuan, arah 

tujuan belajar dipahami dan mengetahui manfaat belajar bagi dirinya, 

memiliki kesanggupan, sungguh-sungguh dalam melakukan dan 

mengharapkan hasil yang memuaskan, serta maksimal, sesuatu yang 

dipelajari perlu diulang dan latihan, agar meresap di otak. Fakto-faktor 



 
 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, kemauan (minat) 

berasal dari dalam diri dan berasal dari luar diri.28 

Secara global, faktor-faktor yang penyebab rendahnya 

minat  peserta didik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni faktor 

internal (dalam diri), faktor eksternal (dari luar) dan faktor pendekatan 

belajar. 

a. Faktor Internal 

Didalam faktor internal ini meliputi 2 aspek, yakni 1) aspek 

fisiologis (bersifat jasmaniah)dan aspekpsikologis (bersifat 

rohaniah). 

1. Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran.Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai 

pusing kepala berat misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah 

cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinyapun kurang 

atau tidak berbekas.Unutk mempertahankan tonus jasmnai agar 



 
 

memilih pola istirahat dan olahraga ringan yang sedapat 

mungkin terjadwal secara tetap dan berkesinambungan.Hal ini 

penting sebab kesalahan pola makan dan minum serta istirahat 

akan menimbulkan reaksi tonus  yang negatif dan merugikan 

semangat mental siswa itu sendiri. 

Kondisi organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan 

indera pendengaran dan indera penglihatan, juga sangat 

mempengaruhi kemamuan siswa dalam menyerap informasi 

dan pengetahuan.29 

Faktor kesehatan sebagai faktor internal yang 

memperngaruhi proses dan hasil belajar dimaksudkan, yaitu 

bahwa peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan 

akantidak dapat belajar dengan maksimal dan optimal.30 

2. Aspek Psikologis  

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan 

pembelajaran siswa. Namun, diantara faktor-faktor rohaniah 

yang dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut:  

a) Inteligensi Siswa 



 
 

Inteligensi pada umumnya dapat diartikan 

sebagai kemampuan psiko-fisik unutk mereaksi rangsangan 

atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara 

yang tepat (Reber,1988).31 

Alfred Binet mendefinisikan intelegensi terdiri 

atas tiga komponen, yaitu : 

 Kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau 

mengarahkan tindakan, 

 Kemampuan untuk mengubah arah tindakan, 

 Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri32 

Menurut William Stren, intelegensi merupakan 

kapasitas atau kecakapan umum pada individu yang secara 

sadar unutk menyesuaikan pikirannya pada situasi yang 

dihadapi.33 

Dengan demikian, intelegensi bukan persoalan 

kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ 

tubuh lainnya. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa 

peran otak dalam hubungannya dengan inteligensi manusia 

lebih menonjol daripada peran organ-organ tubuh lainnya, 



 
 

lantaran otak merupakan ”menara pengontrol” hampir 

seluruh aktivitas manusia.34 

b) Sikap siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau 

merespon (response tendency) dengan cara yang relatif 

tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik 

secara positif maupun negatif.35 

Selain itu, sikap juga dapa didefinisikan dengan 

berbagai cara dan setiap definisi itu berbeda satu sama lain. 

Trow mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental 

atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi 

yang tepat.Sementara itu Allport seperti dikutip oleh Gable 

mengemukakan bahwa sikap adalah suatu kesiapan mental 

dan saraf yang tersusun melalui pengalaman dan 

memberikan pengaruh langsung kepada respons individu 

terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan 

dengan objek itu.36 



 
 

Saifuddin Azwar (mengutip teori fungsional 

Katz) mengemukakan bahwa salah satu fungsi sikap bagi 

individu adalah fungsi instrumental atau fungsi manfaat.37 

c) Bakat Siswa  

Secara umum, bakat (aptitude) adalah 

kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang 

(Chaplin, 1972; Reber, 1988).38 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard adalah the 

capacity to leran. Dengan perkataan lain, bakat merupakan 

kemampuan untuk belajar. Secara umum, bakat hampir 

mirip dengan intelegensi, itulah sebabnya seorang anak 

yang memiliki intelegensi yang sangat cerdas (superior) 

atau luar biasa cerdasnya (very superior) disebut juga 

sebagai talented chlid atau anak berbakat.39 

d) Minat Siswa 

Hilgard ( dalam slameto, 1991) menyatakan : 

interest is persiting tendency to pay anttention to and enjoy 

some activity or content.Dengan demikian, minat adalah 



 
 

kecenderungan yang tetap untuk memerhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, 

kareana apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak 

sesuai dengan minat siswa atau tidak diminati siswa, maka 

siswa yang bersangkutan tidak akan belajar sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Sebaliknya 

bahan pelajaran yang diminati siswa, akan lebih mudah 

dipahami dan disimpan dalam memori kognitif siswa 

karena minat dapat menambah kegiatan belajar.40 

e) Motivasi Siswa  

Motivasi menurut Sumardi Suryabrata adalah 

keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan. Sementara itu Gates dan kawan-

kawan mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu 

kondisi fisiologis dan psikologis yang terdpat dalam diri 

seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara 

tertentu. Adapun Greenberg menyebutkan bahwa motivasi 



 
 

tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi 

fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan).41 

Dalam perkembangan selanjutnya, motivasi 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :1) motivasi 

intrinsik; 2) motivasi ekstrinsik.Motivasi intrinsikadalah 

motivasi yang timbul dari dalam diri siswa sendiri yang 

dapat mendorongnya melalukan tindakan belajar. 

Termasuk alam motivasi intrinsik siswa adalah 

menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap meteri 

tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan. Adapun 

motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang 

dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk 

melalukan kegiatan belajar.Pujian dan hadiah, 

peraturan/tata tertib sekolah, suri tauladan orangtua, guru 

dan seterusnya merupakan contoh-contoh konkret motivasi 

ekstrinsik yang dapat menolong siswa untuk belajar.42 

 



 
 

b. Faktor Eksternal  

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa juga 

terdapat dua macam, yakni : faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nonsosial. 

1. Lingkungan Sosial 

Lingkunga sosial sekolah seperti para guru, para staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi 

semangat belajar seorang siswa. 

Selanjutnya yang termasuk dalam lingkungan sosial 

siswa adalah masyarakat dan tetangga juga teman-teman 

sepermainan di sekitar perkampungan siswa tersebut. 

Lingkungan sosial yang banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar ialah orangtua dan keluarga siswa itu 

ssendiri.Sifat-sifat orangtua, praktik pengelolaan keluarga, 

ketegangan keluarga, dan demografi keluarga (letak keluarga), 

semua dapat memberi dampak baik atau buruk terhadap 

kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa.43 

2. Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor lyang termasuk lingkungan nonsosial 



 
 

keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan siswa.44 

Di lingkungan keluarga, peranan orangtua dan anggota 

keluarga seisi rumah sangat menentukan bagi kesuksesan belajar 

anak di rumah.Di lingkungan sekolah, peranan kepala sekolah, 

guru, wali kelas, konselor, staf administrasi, dan sekelas juga 

berpengaruh dalam membantu kesuksesan belajar anak di sekolah. 

Selain itu, fasilitas belajar, media pembelajaran, perpustakaan, 

laboratorium dan insfrastruktur lainnya di sekolah yang lengkap 

dan berkualitas akan berkontribusi terhadap kesuksesan belajar 

peserta didik di sekolah. Di lingkungan masyarakat, peran tokoh 

masyarakat, pemerintah dan ketersediaaan sumber daya belajar di 

masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di 

sekolah. 

Untuk menunjang keberhasilan anak dalam mengikuti 

proses pembelajaran di sekolah, maka pihak sekolah perlu 

melakukan kerjasam yang baik dengan lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Sekolah tidak dapat sukses melalukan misi dan visi 

pendidikan tanpa dukungan dari lingkungan keluarga, masyarakat 



 
 

c. Faktor Pendekatan Belajar 

Yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan 

metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Secara umum, strategi dapat dirtikan sebagai suatu garis-

garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran 

yang telah di tentukan.Dihubungkan dengan belajar-mengajar, 

strategi juga bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan 

anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan.46 

Dalam masalah belajar ini, metode mengajar akan banyak 

mempengaruhi cara belajarnya orang yang sedang belajar. Apabila 

mata pelajaran diberikan tanpa tujuan dan murid diharuskan 

mengingat-ingat dan mendapatkan hal-hal yang tidak bertujuan, ini 

akan melemahkan semangat belajar. Sebalaiknya, apabila mata 

pelajaran diatur sedemikian rupa dan mempunyai tujuan tertentu 

dan murid mempunyai pengertian yang luas, maka semangat 

belajar akan datang dengan sendirinya, tidak hanya dalam arti 

mendapatkan keterangan dan kecakapan, tetapi juga dalam arti 



 
 

menambah kekuatan untuk mengartikan, kecakapan untuk 

mempergunakan dan mengubah sikap.47 

 

B. Ekstrakurikuler PAI 

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan 

nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat 

peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan diluar jam 

intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.48 

Pendalaman yang dimaksud adalah pengayaan materi agama, penguatan 

yang dimaksud adalah pemantapan keimanan dan ketakwaan, pembiasaan  

pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia 

dalam kehidupan sehari-hari, perluasan dan pengembangan yang 

dimaksud adalah penggalian potensi, minat, bakat, keterampilan, dan 

kemampuan peserta didik di bidang pendidikan agama.  

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta 

didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis 



 
 

pendidikan.49Pendidikan agama sebagai usaha pembentukan pribadi 

manusia yang utuh perlu ditempuh melalui program yang panjang dan 

bersinergi dengan bidang-bidang studi lainnya, serta perlu dukungan 

suasana sekolah, keluarga dan masyarakat.Keberhasilan agama hanya 

dapat diketahui dan dirasakan hasilnya pada waktu yang cukup lama. 

Pembelajaran PAI di sekolah diberikan melalui kegiatan 

intrakurikuler  dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler PAI 

merupakan salah satu perangkat oprasional kurikulum, yang perlu disusun 

dan dituangkan dalam rencana tahunan sesuai dengan kalender pendidikan 

pada satuan pendidikan serta dievaluasi pelaksanaannya pada setiap 

semester oleh satuan pendidikan. 

Penyelenggaraan ekstrakurikuler PAI pada SMP perlu diarahkan 

pada pencapaian kompetensi peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler PAI 

pada SMP ini dapat menambah beban kerja untuk memenuhi jumlah jam 

minimal guru PAI pada SMP.50 

Secara umum, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan 

sekolah setidak-tidaknya mencakup kegiatan-kegiatan untuk memfasilitasi 

peserta didik mencapai butir-butir Standar Kompetensi Lulusan(SKL). 

Berdasarkan butir-butir SKL, sejumlah kegiatan ekstrakurikuler dapat 



 
 

akademikmaupun kepribadian. Adapun kegiatan-kegiatan untuk 

mengusung pengembangan butir-butir SKL tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu kegiatan ekstra kurikuler yang secara langsung 

mendukung pengembangan kompetensi akademik terutama pencapaian 

Kriteria Ketuntasan Minimal(KKM), dan kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan bakat, minat, dan kepribadian/karakter. 

1. Pengertian Ekstrakurikuler PAI pada SMP  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran (kurikulum) untuk 

menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki peserta sisik baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan 

yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk 

membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat 

yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun 

pilihan. 51 

Ekstrakurikuler PAI pada SMP adalah kegiatan kurikuler 

PAI pada SMP yang dilakukan oleh peserta didik pada jenjang SMP di 

luar jam belajar kegiatan intrakurikuler PAI, dibawah bimbingan guru 

PAI dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk 



 
 

kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan agama islam. 52 

2. Fungsi Ekstrakurikuler PAI pada SMP  

Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau 

acuan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan 

pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan 

supervise atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi 

sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya 

proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai 

suatu pedoman belajar.53 

Selain itu, untuk fungsi ekstrakurikuler PAI pada SMP adalah 

sebagai berikut : 

a. Pembinaan, yaitu membentuk prilaku Islami dalam kehidupan 

sehari-hari dan memberikan bantuan klinis bagi peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam pengusaan kompetensi PAI. 

b. Pengembangan, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi 

untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui 

perluasan bakat, minat dan kreativitas. 



 
 

c. Sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab sosial 

keagamaan peserta didik.  

d. Rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam 

suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan sehingga 

menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan 

ekstrakurikuler harus mengembangkan kehidupan budaya Islami di 

sekolah yang lebih menarik bagi peserta didik.  

e. Persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir 

peserta didik melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi 

PAI.54 

3. Tujuan Ekstrakurikuler PAI pada SMP 

Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin 

dicapai, oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini 

merupakan tujuan anara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lain 

yang lebih tinggi tingkatannya yakni tujuan pendidikan dan tujuan 

nasional.55 

Sedangkan untuk tujuan dari ekstrakurikuler PAI pada SMP 

yaitu : 



 
 

a. Meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan dan ketrampilan 

peserta didik. 

b. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam pembinaan 

kepribadian muslim. 

c. Mewujudkan budaya keberagaman (religious culture) pada tingkat 

satuan pendidikan. 

d. Meningkatkan syi’ar Islam. 

Selain itu juga, dalam pelaksanaannya tujuan dari pendidikan 

agama Islam dapat dibedakan dalam 2 macam tujuan yaitu : 

a. Tujuan oprasional, yaitu suatu tujuan yang dicapai menurut 

program yang telah ditentukan/ditetapkan dalam kurikulum. 

b. Tujuan fungsional, yaitu tujuan yang telah dicapai dalam arti 

kegunaannya, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, 

meskipun kurikulum ssecara oprasional belum tercapai.56 

4. Prinsip Penyelenggaraan Ekstrakurikuler PAI pada SMP  

Dalam hal ini, prinsip dari penyelenggaraan Ekstrakurikuler 

PAI pada SMP adalah sebagai berikut : 

a. Bersifat individual, yaitu dikembangkan sesuia dengan potensi, 

bakat, dan minat peserta didik masing-masing. 



 
 

b. Bersifat wajib, yaitu bagi peserta didik yang belum menguasai 

kopetensi PAI tertentu. 

c. Bersifat pilihan, yaitu dikembangkan sesuia dengan minat, dan 

diikuti oleh peserta didik secara sukarela. 

d. Partisipasi aktif, yaitu menuntut keikutsertaan peserta didik secara 

penuh sesuia dengan inat dan pilihan masing-masing. 

e. Menyenangkan, yaitu dilaksanakan dalam suasana yang 

menggembirakan bagi peserta didik. 

f. Membangun etos kerja, yaitu dikembangkan dan dilaksanakan 

dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha 

dan bekerja dengan giat dan baik.  

g. Kemanfaatan sosial, yaitu dikembangkan dan dilaksanakan bagi 

peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. 

h. Bernuansa Islami, yaitu penyelenggaraan ekstrakurikuler dilandasi 

dengan nilai-nilai Islami.57 

5. Materi atau Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada SMP 

Materi atau kegiatan ekstrakurikuler PAI pada SMP mengacu 

kepada pengembangan aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan 

peserta didik.Satauan pendidikan dapat mengembangkan jenis 



 
 

peraturan perundangan yang berlaku. Adapun jenis kegiatan 

Ekstrakurikuler PAI yang dapat dikembangkan diantranya : 

a. Baca Tulis Al-Quran (BTQ) 

Merupakan kegiatan pembinaan kemampuan membaca 

dan menulis Al-Quran meliputi penguasaan dasar-dasar ilmu 

tajwid, makharijul huruf dan kelancaran membaca serta menulis.58 

Kemampuan membaca Al-Quran merupakan tuntunan 

ajaran Islam yang harus dikuasai oleh setiap pemeluknya 

sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama yang dirunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Surat Al-Alaq ayat 1-5 : 

                        

                         

       

  

Artinya :”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
pemurah,Yang mengajar (manusia) dengan perantaran 
kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.” (Q.S Al-Alaq 1-5) 



 
 

Hal ini merupakan perintah Allah SWT kepada manusia 

agar dapat membaca, baik membaca tulisan dari kitab suci dan 

buku-buku ilmu pengetahuan (ayat-ayat qauliyah)  maupun 

meneliti dan memperhatikan alam sekitar ciptaan Allah SWT 

(ayat-ayat kauniyah) serta menuliskan kembali hasil bacaannya 

tersebut (‘allama bil qalam) untuk dijadikan sumber ilmu 

pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi manusia lainnya  

(‘allamal insaan maa lam ya’lam). 

b. Tahfidz Al-Quran 

Merupakan kegiatan pembinaan ketrampilan menghafal 

ayat-ayat Al-Quran yang menjadi muatan kurikulum mata 

pelajaran PAI tingkat SMP. Sasaran program ini adalah peserta 

didik SMP yang berminat  atau memiliki bakat dalam bidang 

tahfidz Al-Quran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan 

peserta didik agar menjadi generasi Qurani, yaitu generasi yang 

mencitai Al-Quran, berkomitmen dengan Al-Quran serta 

menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-

hari. 

Adapun tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler ini agar 



 
 

2) Memiliki kemampuan untuk menghafal ayat-ayat suci Al-

Quran yang disertai dengan seni membaca Al-Quran. 

c. Pembinaan Tilawah Al-Quran 

Merupakan kegiatan pembinaan ketrampilan seni 

membaca Al-Quran yang mengacu pada kaidah-kaidah tartil yang 

dikembangkan melalui qira’atus sab’an (tujuh jenis bacaan). 

Kegiatan ekstrakurikuler pembinaan tilawah Al-Quran 

termasuk pada jenis pendidikan yang berorientasi pada 

peningkatan kecakapan hidup. Karena kecakapan membaca Al-

Quran dengan baik dan indah akan berdampak positif pribadinya 

dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari 

pentingnya Al-Quran sebagai kehidupan, pememrintah 

mengeluarkan regulasi perundang-undangan dalam terkait dengan 

upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi umat 

Isalam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan 

Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.Disamping itu, pemerintah 

juga menggelar pembinaan tilawah Al-Quran secara rutin dan 

berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi 

sampai nasional. 



 
 

1) Meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan 

indah bagi peserta didik sebagai bekal dalam kehidupan 

mereka. 

2) Menigkatkan kualitas kekhusyuan dalam beribadah, terutama 

shalat berjamaah, peserta didik muslim dipersiapkan unutk 

menjadi imam shalat. 

3) Mempersiapkan generasi yang akan berkiprah dalam kegiatan 

pembinaan tilawah Al-Quran, baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. 

d. Seni Kaligrafi  

Merupakan kegiatan pembinaan ketrampilan menulis 

indah teks Arab berdasarkan kaidah khatiyah dan imlaiyah yang 

benar.Sasaran program ini adalah peserta didik SMP yang 

berminat atau memiliki bakat dalam bidang seni kaligrafi. 

Tujuan program ekstrakurikuler kaligrafi Al-Quran ini 

antara lain agar peserta didik dapat : 

1) Memiliki kemampuan menulis kaligrafi Al-Quran dengan 

kaidah-kaidah ilmu kitabah, yaitu kaidah khattiyah dan kaidah 

imla’iyyah.  



 
 

3) Menggali dan menyalurkan potensi serta hasrat seninya ke 

dalam kegiatan yang religius sehingga dapat meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.59 

e. Ceramah Keagamaan (Muhadharah) 

Merupakan kegiatan pembinaan ketrampilan 

menyampaikan pesan keagamaan depan publik secara lisan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah sebagai lembaga 

pendidikan memiliki fungsi sebagai tempat pengajaran, 

pemahaman dan pendalaman ajaran Islam. Selain itu, sekolah juga 

berupaya menyikapi realita tersebut dengan mengadakan kegiatan 

yang didalamnya berisi pembelajaran mengenai teknik-teknik 

berbicara di depan orang banyak dalam menyampaikan pesan-

pesan dakwah yang dikenal denga istilah muhadharah.  

Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler muhadharah ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar.  

2) Memberikan bekal kepada peserta didik agar mempunyai 

keneranian untuk berbicara di deapan umum. 

3) Memberikan pelatihan keapda peserta didik unutk mampu 



 
 

4) Memberikan bekal tentang teknik dan pesan-pesan dakwah 

dengan baik. 

5) Menggalai dan menyalurkan potensi peserta didik dalam 

bidang muhadharah. 

f. Nasyid  

Merupakan kegiatan pembinaan ketrampilan dalam 

bidang seni suara yang bercorak Islam dan mengandung kata-kata 

memuji Allah SWT, kisah para Nabi, nasihat, dan sejenisnya yang 

dinyanyikan dengan mengutamakan olah vocal tanpa alat musik.60 

Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler nasyid dapat 

mengimbangi music-musik konvensional yang berdampak 

negative terhadap mental peserta didik.Kegiatan ekstrakurikuler 

nasyid berfungsi sebagai sarana hiburan, mengekspresikan 

perasaan dan mengembangkat bakat minat, juga berfungsi sebagai 

saran untuk melestarikan budaya bangsa yang bernafaskan Islami. 

Adapun tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler nasyid 

adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

bidang naasyid. 



 
 

3) Sebagai sarana menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap 

ajaran Islam. 

4) Sebagai saran berdakwah unutk mensyiarkan Islam melalui 

kesenian.  

g. Seni Musik Islami 

Merupakan kegiatan pembinaan ketrampilan olah seni 

vocal yang diiringi oleh alat music bernuansa Islami meliputi 

rebana, hadrah, marawis, qasidah dan sejenisnya. 

Adapun tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler seni music 

Islami adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam 

bidang sni music Islami. 

2) Untuk memberikan wadah keapda peserta didik dalam 

berekspresi melalui seni music Islami. 

3) Sebagai sarana menumbuhkan ghirah peserta didik terhadap 

ajaran agama Islam. 

4) Sebagai sarana untuk mensyiarkan agama Islam. 

h. Jurnalistik Islam 

Merupakan kegiatan pembinaan ketrampilan 



 
 

tentang pesan-pesan keagamaan meliputi majalah dinding, bulletin, 

poster, karikatur, blog, website, dan lain-lain.61 

Ekstrakurikuler jurnalistik Islam, dimaksudkan untuk 

membangun kelompok-kelompok jurnalistik Islam di tingkat 

peserta didik SMP.Kegiatan ini selaras dengan salah satu tujuan 

pendidikan nasional yaitu membuat anak terampil. 

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ekstrakurikuler ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Jangka panjang. Peserta didik dapat memperdalam dan 

memperluas serta mengembangkan bakat dan minat dalam 

bidang jurnalistik. 

2) Jangka pendek. Melatih pserta didik belajar bersosialisasi 

dengan orang lain, melatih peserta didik belaajr 

mengemukakan pikirran dan pendapat melalui tulisan. 

6. Format Kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada SMP 

Dengan memperhatikan kegiatan yang ada, bahwasanya format 

kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada SMP adalah sebagai berikut : 

a. Individual, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam 

format yang diikuti oleh pserta didik secara perorangan. 



 
 

c. Klasikal, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam 

format yang diikuti oleh peserta didik dalam satu kelas. 

d. Gabungan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam 

format yang diikuti oleh peserta didik antar kelas. 

e. Lapangan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam 

format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik 

melalui kegiatan diluar sekolah atau kegiatan lapangan. 

 

  



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keguanaan tertentu.62 

 

A. Jenis Penelitian  

Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang mempelajari secara 

intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang 

terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau 

komunitas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau 

penelitian etnografi. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskriptifkan 

suatu kebudayaaan. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan aktivitas 

belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, 

berbicara, berfikir dan bertindak dengan cara yang berbeda.63   

 

 



 
 

B. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.64 Adapun metode penelitian data yang digunakan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan.65Dalam hal ini peneliti melakukan observasi 

terfokus, yaitu merujuk pada rumusan masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan. Dalam tradisi 

kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus 

terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. 

Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.Pengamatan dan pencatatanyang dilakukan terhadap 

objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 

observasi berada bersama objek yang diselidiki.66 



 
 

Didalam observasi ini peneliti mengamati kegiatan 

ekstrakurikuler PAI yang ada di SMP Negeri 25 Bandar Lampung, 

nantinya peneliti menemukan titik fokus kegiatan keagamaan siswa 

yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama islam. 

Selain itu dengan observasi peneliti bisa mendapatkan gambaran 

tentang SMP Negeri 25 Bandar Lampung secara keseluruhan, serta 

kegiatan pembelajaran baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler 

tentunya hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan 

peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.67 Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai pewawancara, dan pihak yang 

diwawancarai anatara lain: Kepala Sekolah, Guru PAI atau  

Pembimbing Ekstra kurikuler PAI, serta peserta didik dalam 

kegiatan keagamaan, dan pihak sekolah lainnya. 



 
 

sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam(in-dept 

interview) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti 

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan.68 

c.  Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.69 

Dengan metode ini peneliti bisa mendapatkan data-data 

mengenai gambaran umum sekolah, progam kegiatan keagamaan 

sekolah, data kegiatan ekstra kurikuler, data siswa yang ikut 



 
 

C. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.70 

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis yang dikemukakan Miles dan Huberman mencakup tiga 

kegiatan yang bersamaan antara lain:71 

a.    Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari 

lapangan. 

 



 
 

b.    Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

c.    Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. 

 

D.  Pengujian Keabsahan Data 

   Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber.72 Terdapat beberapa cara 

menggunakan triangulasi, yaitu : a) dengan menggunakan waktu yang 

cukup dalam proses penelitian, b) dengan membandingkan teori-teori 



 
 

pengecekan atau dapat membandingkan data yang diperoleh, d) dengan 

cara mengamati objek yang sama dalam berbagai situasi, dan e) mencari 

data dari berbagai sumber, serta f) menggunakan berbagai metode dan 

tekhnis analisis data.73 

Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman 

peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal  yang 

diinformasikan informan kepada peneliti. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat dalam penelitian kualitatif, persoalan pemahaman makna 

suatu hal bisa jadi berbeda antara orang satu dan lainnya.74 

Dalam hal ini, peneliti mengumpulakan dan menguji data dari 

pembimbing ekstra kurikuler, Kepala Sekolah, serta siswa yang 

bersangkutan. Data dari ketiga sumber tersebut tidak peneliti samaratakan 

akan tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang 

sama, yang berbeda,dan mana yang spesifik dari tiga sumber data itu. 

Kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan(Member Check) dengan 

sumber tersebut. 



 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Tinjauan Umum SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

SMP Negeri 25 Bandar Lampung yang terletak di jalan Amir 

Hamzah No. 58 Gotong Royong Bandar Lampung. Letaknya sangat 

strategis dan dilalui oleh jalur angkutan umum, sehingga menyebakan 

SMP Negeri 25 Bandar Lampung mudah unuk dijangkau. Sejarah singkat 

pendirian dan perkembangan SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Sekolah 

lanjut tingat pertama (SLTP) Negeri 25 Bandar Lampung, didirikan dan 

dibangun sebagai unit sekolah baru pada tahun 1994/1995, yaitu pada saat 

Ka. Kanwil Depdikbut Propinsi Lampung dijabat oleh bapak Drs. Enggus 

Subarman dan Ka. Kandep Kodya Bandar Lampung dijabat bapak Hi. 

Baskoro pada awal berdirinya bernama sekolah lanjut tingkat pertama 

(SLTP) Negeri 25 Bandar Lampung. Selama menunggu peyelaesaian 

pembangunan gedung sekolah baru, maka seluruh kegiata sekolah, mulai 

dari penerimaan siswa baru, penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, 



 
 

Lampung. Bapak sukirman dan segenap dewan guru SLPT Negeri 2 

Bandar Lampung. Pada taggal 15 Juli 1994 ditugaskan Drs. Sartono yang 

sepenuhnya sebagai guru di SMA N 10 Bandar Lampung menjadi 

pelaksanan harian kepala SMP Negeri 25 Bandar Lampung, melalui surat 

tugas Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung No. 

8371/5.12.C1/C1/C7/1994. 

Pada tahun pertam 1994/1995, SLTP Negeri 25 Bandar Lampung 

menerima 130 orang siswa, atau kelas 3 dengan NEM (Nilai Ebtanas 

Murni) terendah yang diterima 29,80. Terhitung tanggal 1 Agustus 1994, 

SLTP Negeri 25 Bandar Lampung memperoleh tenaga guru tetap, 3 orang 

guru laki-laki 8 orang guru perempuan. Tenaga pegawai tata usaha 

sebanyak 3 orang, laki-laki 2 dan 1 orang perempuan. Terhitung tanggal 1 

Februari 1995, memperoleh tambahan guru tetap 1 orang perempuan. 

Selama catur wulan I dan II tahun 1994/1995, kegiatan sekolah 

sepenuhnya dilaksanakan sore hari menumpang di SLTP Negeri 2 Bandar 

Lampung. Hari Jum’at tanggal 17 Maret 1995 adalah hari pertama 

menempati gedung baru di Jalan Amir Hamzah No. 58 Gotong Royong 

Bandar Lampung, sejak saat itu kegiatan dilaksanakan pagi hari. Untuk 



 
 

didirian oleh bapak Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung dan bapak 

Ka. Kandep Depdikbud Kodya Bandar Lampung, dewan guru dan 

undangan lainnya. Kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 1 Oktober 

2004 SMP Negeri 25 Bandar Lampung dipimpin oleh Bapak Drs. 

Sukirman.  Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2004 SMP Negeri 25 

Bandar Lampung di pimpin oleh Bapak Sugiono, S.Pd. Terhitung 1 Maret 

2013 SMP Negeri 25 Bandar Lampung di pimpin oleh Bapak  M. Badrun. 

M.Ag sampai sekarang. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

“UNGGUL DALAM PRESTASI IPTEK DAN IMTAQ SERTA 

TERPERCAYA DI MASYARAKAT.” 

b. Misi SMP Negeri 25 Bandar Lampung  

” DISIPLIN DALAM BEKERJA, MEWUJUDKAN MANAJEMEN 

BERBASIS SEKOLAH, PELAYANAN PRIMA DENGAN 

MENINGKATKAN SILATURAHMI ” 

Di setiap kerja komunitas pendidikan, kami selalu 



 
 

hubungan kerja yang harmonis dengan berdasarkan pelayan prima, 

kerjasama, dan silahturahmi. Penjabaran misi di atas meliputi : 

1. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keimanan 

ketaqwaan, dan budi pekerti siswa sehingga menjadi sumber 

kearifan dalam bertindak. 

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 

3. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, efisien dan relevan 

dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. 

4. Meningkatkan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan melakui Work Shop, IHT, lokakarya, Seminar, dan 

penyetaraan kualifikasi pendidikan. 

5. Menanamkan budaya tertib dan disiplin dalam kehidupan warga 

dan lingkungan sekolah. 

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses 

pembelajaran. 



 
 

8.  Memberdayakan dan melengkapi fasilitas sekolah untuk 

menunjang proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan 

keunggulan baik prestasi akademis maupun nonakademis. 

9. Menerapkan menejemen partisipasi dengan memberdayakan 

seluruh warga sekolah, komite sekolah, dan stakeholder. 

c. Letak Geografis  

Alamat Sekolah  :   Jln Amir Hamzah No 58 Gotong Royong 

  :  Kecamatan Tanjung karang Pusat 

  : Kota Bandar Lampung 

  : Provinsi Lampung  

Luas Lahan, dan jumlah rombel  :  

 Luas Lahan      : 6600 m2 

  Jumlah ruang pada lantai 1  : 16 

  Jumlah ruang pada lantai 2  : 11 

  Jumlah ruang pada lantai 3  : - 

  Jumlah Rombel    : 27  

 

 



 
 

3. Data Tenaga Pengajar  

Tabel II 

Data Guru SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

NO NAMA JABATAN PENDIDDKAN 
TERAKHIR 

BIDANG 
STUDI 

1. A. Baidowi, 
S.Pd. Guru S1 B.Indonesia 

2. Hi.Marjanto, 
S.Pd.M.MPd Guru S2 Fisika/Bio 

3. Yulinar Johan, 
S.Pd.MM Guru S2 MTK 

4. DR. M. Badrun, 
M.Ag. Kapsek S3 PAI 

5. Drs. Tahmin Guru S1 Geografi 
6. Dra. Karmini Guru S1 Fisika/Bio 
7. Dra. Hj.Fristi 

Susi.S Guru S1 B.Inggris 

8. Mulyadi, S.Pd. Guru S1 Sejarah 
9. Dra. 

Aresnawati.M.M
.Pd Guru S2 MTK 

10. Dra. Zurnaini, 
M.Pd. Guru S2 PMP 

11. Dra. Aseptina Guru S1 MTK 
12. Dra. Ratna 

Rosida R Guru S1 PDU 
13. Dra. Tarmiati Guru S1 Ket.Pkk 
14. Dra. Sri Laila Guru S1 B.Inggris 
15. Dra. Suwarti Guru S1 B.Indonesia 
16. Dra. Siti Neti 

Herawati Guru S1 Sejarah 
17. Suciningsih, 

S.Pd Guru S1 MTK 



 
 

22. Dra. Siti 
Umaidah Guru S1 MTK 

23. Dra. Hj. Mila 
Marlina Guru S1 PAI 

24. Drs. Januar K. Guru S1 Olahraga 
25. Dra. Ratnawati Guru S1 B.Indonesia 
26. Syakiah,S.Pd. Guru S1 Ket.Jasa 
27. Farilawati, S.Pd. Guru S1 B.Indonesia 
28. Sugiyanto Guru DII Sejarah 
29. Endang Palupi, 

S.Pd. Guru S1 Fisika/Bio 
30. Ria Tati, S.Pd. Guru S1 PKN 
31. Dra. Aida Fahtya KaTU S1 Ilmu Adm. 
32. Irmawani, S.Pd. Guru S1 B.Inggris 
33. Dra. Tati 

MulyawatiNingsi
h Guru S1 BP 

34. Erwinda 
Rismayasari, 
S.Pd. Guru S1 B.Inggris 

35. Ellyana, S.Pd Guru S1 BK 
36. Sulistiawati, 

S.Pd. Guru S1 Penjas 
37. Ela Nuradha, 

S.Pd Guru S1 Geografi 
38. Sri 

Purwaningsih, 
S.Pd Guru S1 B.Indonesia 

39. Hernawati, SE. Staf S1 Ekonomi 
40. Lulu Yudhisinta 

Nuranggeraini, 
Kons Konselor SP 1 

P.Profesi 
Kons 

41. Erwin Junaidi, 
S.Pd. Guru S1 B.Inggris 

42. Vita Artanti, 
S.Pd Guru S1 B.Indonesia 



 

Data Jumlah Siswa 

Tabel III 

Data Siswa dari Tahun ke Tahun 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah 

Pendaftar  

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah  

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Siswa  Rombel  

2006/2007 400 234 6 231 6 267 7 732 19 
2007/2008 554 239 6 234 6 229 6 702 18 
2008/2009 599 230 7 232 6 228 7 690 20 
2009/2010 567 226 7 243 7 223 7 690 21 
2010/2011 457 250 8 227 7 239 7 716 22 
2011/2012 507 295 8 251 8 221 7 768 23 
2012/2013 498 253 8 295 8 252 8 799 24 
2013/2014 600 282 9 259 8 292 8 834 25 
2014/2015 624 312 9 263 9 248 9 823 27 
2015/2016 600 305 9 292 9 310 9 907 27 

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2016-2017 

 

 

 



 

Tabel IV 

Data Siswa Sekarang 

 

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2016-2017 

 
 
 
 
 
 

 
Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

7 A 12 27 39 
7 B 19 18 37 
7 C 17 19 36 
7 D 17 21 38 
7 E 17 19 36 
7 F 11 13 24 
7 G 10 12 22 
7 H 17 19 36 
7 I 16 21 37 

Jumlah  136 169 305 



 

Tabel V 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2016-2017 

Kelas Laki-laki  Perempuan Jumlah  
8 a 16 16 32 
8 b 7 26 33 
8 c 14 20 34 
8 d 17 15 32 
8 e 16 16 32 
8 f 17 16 33 
8 g 17 15 32 
 h 15 16 31 

8 I 12 21 33 
Jumlah  131 161 292 



 

Tabel VI 

Kelas Laki-laki  Perempuan Jumlah  
9 a 12 22 34 
9 b 13 21 34 
9 c 17 18 34 
9 d 15 20 35 
9 e 16 19 35 
9 f 14 20 34 
9 g 15 20 35 
9 h 16 18 34 
9 i 21 14 35 

Jumlah  155 155 310 
Jumlah keseluruhan L+P 422 485 907 



 

Sarana Dan Prasarana  

 Sarana Gedung  

Tabel VII 

Jenis Ruangan Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(pxl) 

Kondisi*) Jenis Ruangan Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(pxl) 

Kondisi 

1. Perpustakaan 1 7 x 15 
m2 

Baik 6. Lab. Bahasa 1 7x9 m2 Rusak 
ringan 

2. Lab. IPA 2 8  x 15 
m2 

Baik 7. Lab. 
Komputer  

1 7x9 m2 Rusak 
ringan 

3. Ketrampilan - - - 8. PTD - - - 

4. Multimedia 1 8 x 12 Baik 9. 
Serbaguna/aula 

- - - 

5. Kesenian - - - 10. …………… 

 

- - - 

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2016-2017 



 

Tabel VIII 

Jenis Ruangan Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(pxl) 

Kondisi*) 

1. Kepala Sekolah 1 3.5 X 6 Baik 

2. Wakil Kepala 
Sekolah 

1 3.5 X 
2,5 

Sedang 

3. Guru 1 7 X 10 Baik 

4. Tata Usaha 1 3.5 X 7 Sedang 

5. Tamu 1 4 X 9 Sedang 

6. Ruang Lobi 1  Sedang 

Lainnya: 
……………… 

   

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2016-2017 



 

 Sarana Fasilitas Belajar  

Tabel IX 

Lapangan Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(pxl) 

Kondisi Keterangan 

1. Lapangan Olahraga 

a. Volly Ball 

b. Basket 

Sepak Bola 

d. Tenis Meja 

 

1 

1 

1 

1 

 

15 X 25 

25 X 40 

25 X 40 

6 X 15 

 

Sedang 

Baik 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

 

 

 

SMP NEGERI 25 BL 

2. Lapangan Upacara 1 25 X 50 Baik SMP NEGERI 25 BL 

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2016-2017 

 

 

 

 



 

Tabel X 

No. Ruang 

Perabot 

Meja Kursi Almari + rak 
buku/alat 

kondisi 

  Perpustakaan 20 - - - 20 - - - 5 3 - 2 baik - 

  Lab. IPA 20 10 5 5 40 30 - 10 3 2 - 1  baik - 

  Ketrampilan - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Multimedia - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Lab. bahasa 40 - - - 40 - - - 1 - - - baik - 

  Lab. komputer 40 - - - 40 - - - 1 - - -  baik - 

  Serbaguna - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Kesenian - - - - - - - - - - - - - - - - 

  PTD - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. Lainnya: ........ 

 

          - - - - - - 

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2016-2017 



 

 Sarana Penunjang  

Tabel XI 

Jenis Ruangan Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(pxl) 

Kondisi*) Jenis Ruangan Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(pxl) 

Kondisi 

1. Gudang 1 3 X 3 Sedang 10. Ibadah 1 6 X 10 Rusak 

2. Dapur 1 3 X 3 Sedang 11. Ganti  - - Rusak 

3. Reproduksi - - - 12. Koperasi 1 3 X 7 Rusak 

4. KM/WC Guru 2 2 X 2 Sedang 13. Hall/lobi  - - Sedang 

5. KM/WC 
Siswa 

20 2 X 2 Sedang 14. Kantin  10 3 X 6 Rusak 

6. BK 1 4 X 8 Sedang 15. Rumah Pompa/ 
Menara  Air 

2 4 X 9 Sedang 

7. UKS 1 6 X 8 Baik 16. Bangsal 
Kendaraan 

1 3 X 7 Sedang 

PMR/Pramuka 
1 3 X 3 Baik 17. Rumah Penjaga  - - Sedang 

9. OSIS 1 4 X 7 Baik 18. Pos Jaga  1 3 X 3 Sedang 

Sumber Dokumentasi SMP Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2016-2017 



 
 

B. Tinjauan Umum Ekstrakurikuler PAI/ROHIS SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung  

 

1.  Sejarah Berdirinya ROHIS SMP Negeri 25 Bandar Lampung  

Rohis di SMP Negeri 25 Bandar Lampung adalah singkatan 

dari Rohani Islam. Dari awal berdirinya hingga sekarang Rohis 

merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 

25 Bandar Lampung.  

Rohis SMP Negeri 25 Bandar Lampung  berdiri pada tahun 

2010. Awal berdirinya pada saat itu Rohis masih merupakan bagian 

organisasi yang belum berdiri sendiri, acara yang dilakukanpun masih 

berupa Perayaan Hari Besar Islam biasa yang diangkat bersama dengan 

OSIS. Pada periode ini ketua Sub-Organisasi kerohanian Islam di ketuai 

oleh Khaidir Alatas pada saat kepemimpinan kepala sekolah dikepalai 

oleh Bapak Sugiono, S.Pd. 

Sejak berdirinya Rohis di SMP Negeri 25 Bandar Lampung ini 

sudah banyak menghasilkan generasi-generasi yang mampu memberikan 

hal positif dalam kegiatan walaupun umur dari Rohis ini masih tergolong 

muda.  



 
 

terhadap siswa yang ikut tergaabung dalam kegiatan-kegiatan yang ada di 

ekstrakurikuler PAI/Rohis.  

2. Tujuan  

Termuat dalam visi dan misi Rohis  

Visi  

”Rohis sebagai organisasi ekstrakurikuler nilai-nilai keIslaman 

sebagai usaha pembentukan pelajar muslim yang cerdas, 

spiritual, dan akademik.” 

Misi  

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota 

b. Mempelopori kegiatan keIslaman di sekolah 

c. Mempererat silaturahim dengan seluruh warga akademik SMP 

Negeri 25 Bandar Lampung 

d. Berusaha menciptakan iklim keIslaman yang cerdas dan 

membentuk insan Kamil. 

3. Periode Kepemimpinan Ketua Rohis di SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung  

Dari sejak berdirinya, Rohis SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

mengalami beberapa pergantian ketua, adapun urutan ketua dari tahun 



 
 

c. 2012 – 2013 Muhammad Iqbal 

d. 2013 – 2014 Raden Gumilar  

e. 2014 – 2015 Ahmad Syaifuddin 

f. 2015 – 2016 Rizky Hakiki 

g. 2016 – 2017 Virgiansyah Al-hafidz 

4. Data Anggota Ekstrakurikuler Rohis  

Dari 907 siswa kelas VII, VIII dan IX SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung, yang menjadi anggota Rohis sebanyak  166   siswa, sebagian 

ada yang aktif dan ada juga yang tidak aktif dalam kegiatan. 

5. Program Kerja Ekstrakurikuler Rohis  

Program kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh suatu organisasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Agar setiap 

pengurus mengerti jalannya organisasi. Begitu halnya denga Rohis, untuk 

memudahkan kinerja kedepan, Rohis SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

juga memiliki program kerja yang dibuat di awal kepengurusan Rohis 

sebagai tujuan dari pembinaan akhlak dan kualitas agama yang baik. 

Adapun program kerja Rohis SMP Negeri 25 Bandar Lampung Peroide 

2016-2017 dapat dilihat sebagai berikut :  

  



 

Tabel XIV 
Program Kerja Rohis SMP Negeri 25 Bandar Lampung  

Periode 2016-2017 

NO PROGJA KEGIATAN WAKTU 

PROGRAM PEMBINAAN 

 Mutabaah 
(Mengikuti Nabi) 

Sholat 2 rokaat 
dan tilawah al-qur’an min. 2 lembar 

setiap 
pertemuan 

 Khott Menulis Arab/ kaligrafi 
Dan menulis+menghafal hadits/doa sehari-hari Rabu 

 
BBQ 

(Bimbingan Belajar 
Quran) 

Hafalan juz 30 Rabu 

 Tahsin Latihan tajwid dan nada baca al-qur’an Jumat 

 FBI 
(Forum Bina Insan) Diskusi kelompok membahas islam dan keseharian 1x/pekan 

 FLH 
(Forum Lingkar Hati) Forum curhat  



 

 
KARISMA 

(Kajian Rohis Muslim 
Muslima) 

Kajian umum mengundang pemateri dari luar 1x/bulan 

 
ADS 

(Aktivis Dakwah 
Sekolah) 

PROGRAM UNGGULAN* 
Program pemantasan aktivis rohis 
(*undang-undang ADS terlampir) 

Pemantauan 
setiap hari 

 Liqo ADS Pertemuan membahas keseharian ADS 1x/bulan 

 Reorganisasi Pembentukan pengurus baru 1x/tahun 

 Mukhoyyam Orientasi pengurus 1x/tahun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel XV 

PROGRAM PENGEMBANGAN 

 Piket Musholla Bersih-bersih musholla dan menjaga kokondusifan 
sholat dzuhur berjamaah di musholla Senin-jumat 

 
BBM 

(Bersih Bersih 
Musholla) 

Membersihkan keseluruhan isi musholla dan 
menata ulang 1x/bulan 

 NOBAR 
(nonton bareng) Nonton bareng film-film islami/positif 1x/bulan 

 Nasyid Latihan bernyanyi dan music islami untuk lomba 
dan tampil di acara-acara sekolah Tentatif 

 Kabaret Latihan drama musikalisasi islami untuk lomba dan 
demo exkul Tentatif 

 Rihlah Jalan-jalan, refreshing, tadabbur alam 1x/tahun 



 

Sumber Dokumentasi Program kerja Rohis 2016-2017 

  

 Mading Menerbitkan majalah dinding dan informasi 2x/bulan 

 Rohis Shop pembuatan aksesoris, atribut, bet, seragam rohis 
dll. Dan berjualan makanan ringan 

Setiap agenda 
rohis 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa Rohis SMP Negeri 25 

Bandar Lampung mempunyai 19 program kerja untuk jangka waktu 1 

tahun. Pelaksanaan program kerja ersebut dilakukan secara berkelanjutan 

dari setiap periode dengan selalu melalukan inovasi demi kinerja yang 

masikmal untuk mencapai perubahan yang lebih baik.  

6. Kepengurusan Ektrakurikuler Rohis  

Susunan Pengurus Rohani Islam (ROHIS) 
SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

Masa Bakti 2016/2017 
 

 
PRESIDIUM 

Pembina  : Dra. Mila Marlina, S,Pd.I 

Tutor  : Atsil 

Ketua Umum :Virgiansya Alhafiz  

Wakil Ketua Umum 1 (Internal) :Vio Heven Susanto  

Wakil Ketua Umum 2 (External) :Qusay Nurfajri Ali 

Sekretaris Umum :Marisa Nafa Kusuma  

Wakil Sekretaris Umum : Nayla Putri Anindita  

Bendahara Umum :Azzahra Noviona  

Wakil Bendahara Umum :Nurul Habibah  
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TIM PEMBINAAN 

Ketua Tim :Rafi Ramadhan Pratama  

Wakil Ketua Tim :Diana Salsabila 

Anggota Tim :Ahmad Ridwan  

  Ari Muhammad Luthfi  

  M. Budi Satria Jaya  

  M. Dani Pratama  

  M. Fathan Fawazi  

  M. Haikal Junior  

  M. Tegar Aldian Turaya  

  Muzzammil Arif Rahman  

  Teguh Samudra  

  Alfi Nurussyifa  

  Bintang Fitria Putri  

  Emilia Sukmawati H  

  Galuh Nadiya Putri  

  Indah Aulia  

  Indri Wulan Aulia  

  Maula Putri Julia  

  Restu Aulia Syavira  
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TIM PENGEMBANGAN 

Ketua Tim :M. Reynaldi Gunawan  

Wakil Tim :Kemuning  

Anggota Tim :Ahmad Sheridan Kurniawan  

  Govanza Firdaus  

  Hawali Nur Aqil  

  M. Dimas Raihan Rahardjo  

  M. Rafly Aryasatya  

  M. Rizki Pratama  

  Revell Ramadhan  

  Rizqy Brillian Wahyudi  

  Anisa Mumtaz Zahra  

  Aurellia Salma Yan Putri  

  Gladis Adista  

  Nia Agustina Nurdin  

  Nurul Alia  

  Salsa Dila Ramadhani  

  Salsa Sabila Anjani  

  Seddrie Zetta Koeswara V  

  Vira Putri Wahyudi  
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C. Kondisi Minat Peserta Didik pada Kegiatan Ekstrakurikuler PAI 

Hasil observasi terhadap ekstrakurikuler PAI yang terkait dengan 

minat peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel XVI 

Observasi Minat Peserta Didik 

Ekstrakurikuler PAI/Rohis di SMP Negeri 25 Bandar Lampung  

 

Hal yang diamati 

Ket  

Baik  Cukup  Kurang  

Peserta Didik :  

a. Perhatian Peserta Didik 

b. Kesadaran Peserta Didik 

c. Kekompakan Peserta 

Didik 

d. Keaktifan Peserta Didik 

 

 

 

  

 

 

  

  

 
 

  

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari empat indikator 

yang ada, peserta didik hanya menunjukkan perhatian yang cukup, selain itu 

dari kesadaran, kekompakan dan keaktifan masih kurang. Maka dapat 
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Selain hasil observasi, peneliti juga melakukan interview dengan guru 

pembimbing dan kepala sekolah. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah 

dan guru pembimbing diketahui bahwa mayoritas peserta didik berasal dari 

daerah perkotan, sehingga kurangnya perhatian dan motivasi akan pentingnya 

pendidikan agama bagi anak. Selain itu juga faktor dari lingkungan keluarga, 

masyarakat dan teman-teman sebaya yang kurang mendukung sehingga  

menyebabkan minat peserta didik itu rendah.75  

Faktor lain yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian di sekolah ini adalah karena dalam proses pelaksanaan kegiatan 

pembimbing kurang memanfaatkan media, sehingga kegiatan yang 

berlangsung cenderung membuat peserta didik jenuh dengan pemberian 

materi atau pengajaran yang diberikan bersifat monoton. Selain itu juga, 

kegiatan yang dilaksanakan kurang kondusif atau lebih banyak bermain 

daripada keseriusan dalam penyampaian materi. 

Hal demikianlah yang menyebabkan peserta didik tidak bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI, serta tidak mampu untuk 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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D. Analisa Data 

Analisa data ini merupakan bagian yang membahas tentang 

pengolahan dan analisis data yang diperoleh melalui penelitian yang 

dilakukan. Dimana data tersebut penulis dapatkan melalui observasi dan 

wawancara sebagai metode pokok dalam pengumpulan data untuk mengambil 

suatu keputusan yang objektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. Disamping 

itu pula penulis menggunakan dokumentasi guna melengkapi data yang 

penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara.  

Untuk mengamati penyebab rendahnya minat peserta didik pada 

kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP Negeri 25 Bandar Lampung peneliti di 

lengkapi dengan perlengkapan yang sudah disiapkan berupa instrumen yang 

berisi daftar cek. Pengamatan ini dilakukan tiga kali, yaitu dengan melihat 

atau mengamati peserta didik ketika kegiatan ekstrakurikuler PAI sedang 

berlangsung. Berikut penulis mendeskripsikan hasil observasi dan interview di 

SMP Negeri 25 Bandar Lampung.  

1. Deskriptif Data 

Sesuai dengan rancangan awal yang penulis sebutkan di atas 

bahwa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitina ini 

adalah observasi dan wawancara, maka dalam bagian ini akan disajikan 
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peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa SMP 

Negeri 25 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah di Bandar 

Lampung yang memiliki peserta didik dari berbagai macam lingkungan 

yang berbeda. Selain itu juga, dalam kegiatanya senantiasa 

mengedepankan pendidikan agama, memang pada dasarnya SMP Negeri 

25 Bandar Lampung merupakan sekolah berbasis non agama, akan tetapi 

yang terihat di lapangan banyak sekali kegiatan keagamaan yang di 

terapkan di sekolah tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika pagi hari semua 

guru berbaris menyambut peserta didik dengan bersalaman terlebih 

dahulu, memberikan hukuman bagi yang telat dengan hukuman yang 

mendidik, ini sudah menunjukkan bahwasanya SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung mampu menerapkan walaupun sekolah bukan berbasis 

keagamaan. Sebagai pembentukan prilaku moral ddan akhlaq yang baik. 

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru 

pembimbing kegiatan ekstrakurikuler PAI, bahwasanya kegiatan 

ekstrakurikuler PAI sebagai pendukung atau pendamping pembelajaran 

sangat memberikan kontribusi yang baik,yang sangat membantu guru 
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“Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP Negeri 

25 Bandar Lampung ini, khususnya untuk pelajaran PAI sangat membantu 

guru dalam menyampaikan materi atau hal yang belum sempat 

disampaikan di kelas, karena untuk pelajaran PAI sendiri itu seminggu 

hanya mendapat 45x2 jam dalam seminggu untuk setiap kelas, ini 

tentunya sangat tidak sesuai dengan latar belakang peserta didik yang 

mayoritas beragama Islam, sehingga kami dari pihak sekolah berusaha 

untuk dapat memberikan jam tambahan di luar jam sekolah, yaitu dengan 

mengadakan kegiatan ekstrakurikuler PAI”76 

Hal serupa juga disampaikan oleh pembimbing ekstrakurikuler 

PAI sekaligus guru PAI di SMP Negeri 25 Bandar Lampung, bahwa “ 

kegiatan ekstrakurikuler PAI ini sangat berguna sekali keberadaannya 

sebagai pendukung atau pendamping daripada pelajaran PAI, sehingga 

dalam hal ini saya selaku pembimbing terus berusaha untuk dapat 

memberikan pengetahuan keagamaan melalui kegiatan ini.”77 

Dengan demikian, pihak sekolah dalam hal ini sangat 

memperhatikan bagaimana pentingnya pendidikan agama yang ada saat 

ini, khususnya agama Islam itu sendiri.  

Selain bergunanya kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP Negeri 
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yang menyebabkan peserta didik tidak mau atau kurang berminat terhadap 

kegiatan ekstrakurikuler PAI yang ada. Dari informasi yang didapatkan, 

penyebab rendahnya minat peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler 

PAI adalah dari peserta didik itu sendiri, kurangnya perhatian orangtua, 

pengaruh dari teman sebaya serta lingkungan peserta didik yang kurang 

mendukung. Peseta didik lebih banyak bermain setelah pulang sekolah 

daripada harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI di sekolah.  

Menurut salah satu peserta didik, bahwa penyebab dari tidak 

minatnya dalam mengikuti kegiatan ektrakurikuler PAI adalah “masih 

terbawa dengan suasana teman-teman untuk lebih banyak bermain di luar 

daripada harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI di sekolah. Selain 

itu juga, orangtua juga tidak terlalu menuntut saya untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. Serta penyampaian materi dan metode dari pembimbing 

yang kurang menarik.78 

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

penyebab rendahnya minat peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler 

PAI tidak hanya disebabkan dari dalam diri peserta didik itu sendiri, 

namun juga berasal dari luar diri peserta didik, serta penyampaian materi 

dan metode dari pembimbing yang kurang menarik. Dimana pengetahuan 
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2. Pembahasan  

Berdasarkan uraian deskriptif dan berlandaskan pada landasan 

teoritis yang telah dibahas sebelumnya, dalam pembahasan ini penulis 

lebih merinci berbagai faktor penyebab rendahnya minat peserta didik 

berdasarkan wawancara dan observasi di SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung. Dari hasil pelaksanaan penelitian di SMP Negeri 25 Bandar 

Lampung menunjukkan bahwa faktor penyebab rendahnya minat peserta 

didik dapat penulis rangkum diantaranya meliputi faktor internal (dari 

dalam diri peserta didik) dan faktor ekstrnal (keluarga, lingkungan 

sekolah/metode, serta masyarakat) berikut uraian yang penulis maksud. 

a. Faktor Internal 

1) Motivasi/Kemauan dari Peserta Didik 

Motivasi dapat terlatih, karena sering kali mengulangi 

sesuatu, dengan demikian kecakapan dan pengetahuan yang 

dimilikinya dapat menjadi makin dikuasai dan makin mendalam. 

Sebaliknya, tanpa mendalami atau mempelajari kembali 

pengetahuan yang telah dimilikinya dapat menjadi hilang atau 

berkurangnya pengetahuan yang ada. 

Dengan melalui latihan, seseorang dapat timbul niatnya 
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seorang peserta didik sehingga akhirnya menjadi pribadi yang baik 

dalam bidang ilmu pengetahuan tertetu.   

2) Sifat-sifat Peserta Didik 

Setiap peserta didik mempunyai sifat dan kepribadian 

masing-masing yang berbeda anatara yang satu dengan yang 

lainnya. Ada peserta didik yang mempunyai kemauan keras, tekun 

dalam usahanya, halus perasaanya dan begitu juga sebaliknya. 

Sifat-sifat itu sedikit banyak juga menjadi penyebab rendahnya 

minat peserta didik dalam kegiatan yang ada. Yaitu faktor fisik dan 

faktor kondisi badan.  

b. Faktor Eksternal 

1).  Faktor Keluarga (Orang Tua) 

  Keluarga merupakan lembaga terkecil dari kehidupan 

ini, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Pada lingkungan keluarga 

inilah tempat anak mendapatkan curahan kasih sayang dan 

perhatian dari kedua orang tuanya, begitu juga sebaliknya tempat 

orang tua untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. 

Dilain pihak, keluarga merupakan langkah awal didalam 

melaksanakan kegiatan belajar. 
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cukup logis dan realitas. Misalnya mereka mersa sudah 

memberikan imbalan yang cukup, karena sibuk dan sebagainya.  

Apapun alasannya, hala ini jelas tidak dapat 

dibenarkan. Mengingat keberadaan anak itu sendiri justru lebih 

banyak di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosialnya, 

selain waktunya relatif singkat, seorang guru harus menangani 

anak itu sendiri. Dengan demikian jika dikalkulasikan secara 

matematis, maka masing-masing anak hanya akan mendapat porsi 

waktu beberapa menit saja dari guru yang bersangkutan.  

2). Faktor Lingkungan Masyarakat dan Teman sebaya 

Salah satu masalah yang dialami oleh peserta didik 

adalah Kondisi masyarakat dan teman-teman sepermainan di 

sekitar juga menjadi faktor penyebab rendahnya minat peserta 

didik. Kondisi masyarakat di lingkungan kurang mendukung dan 

teman-teman yang malas, akan menjadi penyebab terganggunya 

minat anak itu sendiri. Anak akan menemukan kesulitan ketika 

memerlukan teman belajar atau berdiskusi.  

Untuk menunjang keberhasilan anak dalam mengikuti 

proses kegiatan yang ada di sekolah, maka pihak sekolah perlu 
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hubungan antara pihak sekolah dan lingkungan harus aktif dalam 

menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan 

pendidikan di sekolah.  

3). Metode dan Media 

Menciptakan suasana yang kondusif harus dengan 

metode yang bervariasi, sehingga membuat peserta didik dapat 

mengikuti kegiatan dengan senang hati. Selain metode, media juga 

harus mendukung sebagai pelengkap suasana kegiatan. 

Penggunaan metode dan media sangat berpengaruh terhadap minat 

peserta didik. Dalam setiap kegiatan pembimbing dituntut aktif dan 

kreatif dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri.  

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

ekstrakurikuler PAI di sekolah ini sudah cukup memadai. Namun 

pemanfaatan media tersebut belum maksimal. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan pembimbing dalam mengoprasikan media. 

Tersedianya buku pedoman kegiatan juga sangat mendukung 

dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didik.  

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor 

penyebab rendahnya minat peserta didik adalah :  
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kurangnya akan merasa butuh dari dalam diri peserta didik akan pentingya 

ilmu agama sebagai pedoman hidup.  

Kedua, faktor yang datang dari luar (eksternal) yaitu 

lingkungan keluarga (orang tua), masyarakat dan teman sebaya serta 

metode dan media yang digunakan. Keluarga merupakan pendidikan bagi 

anak yang utama, dimana anak akan lebih banyak belajar dari 

keluarganya, sehingga keluarga mempunyai peran penting. Selain 

lingkungan keluarga, lingkungan sekitar atau masyarakat juga menjadi 

faktor penyebab bagi peserta didik, teman sebaya juga biasanya lebih 

banyak menyebabkan rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan tersebut. Selain itu juga, pentingnya penggunaan media dan 

metode dalam memberikan respon kepada peserta didik juga perlu 

ditingkatkan agar peserta didik tidak jenuh dengan keadaan atau cara yang 

disampaikan oleh pembimbing. Dari penjelasan yang ada, faktor dominan 

yang menjadi penyebab rendahnya minat peserta didik adalah faktor dari 

dalam diri peserta didik  dan faktor dari luar yaitu lingkungan keluarga 

yang kurang perhatian/mendukung dan teman sepermainan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil analisis data bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut faktor-faktor penyebab rendahnya minat peserta didik  pada 

kegiatan ekstrakurikuler PAI terdiri dari : 

1.  Faktor yang datang dari dalam diri (internal) peserta didik itu sendiri 

diantaranya : motivasi dan sifat-sifat peserta didik.   

2. Faktor dari luar (eksternal) peserta didik diantaranya :  lingkungan 

keluarga (orang tua), masyarakat, teman sebaya (sepermainan) dan 

metode atau media yang digunakan.  

Faktor-faktor paling dominan penyebab rendahnya minat peserta didik 

pada kegiatan ekstrakurikuler PAI adalah faktor dari dalam ( internal) diri 

peserta didik yaitu motivasi, minatdan sifat-sifat peserta didik dan faktor dari 

luar (eksternal) yaitu lingkungan keluarga yang kurang perhatian/mendukung 

dan masyarakat serta teman sepermainan. 
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B. Saran  

Sehubungan dengan pemikiran di atas serta adanya data-data di 

lapangan, maka untuk menuju ke arah yang yang lebih baik, penulis akan 

mengajukan saran sebagai berikut :  

1. Diharapkan kepada peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler PAI yang ada, khususnya untuk anggota Rohis harus lebih 

aktif daripada yang tidak terdaftar sebagai anggota. Sehingga ada usaha 

untuk membina diri menjadi lebih baik dalam hal keagamaan.  

2. Penggunaan media, hendaknya mulai dipelajari oleh pembimbing, agar 

lebih memberikan kesan dan minat peserta didik serta perhatian dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PAI.  

3. Diharapkan kepada pihak sekolah agar selalu menjaga hubungan dengan 

orang tua dan lingkungan sekitar dengan saling mendukung kegiatan yang 

ada di sekolah.  
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C. Penutup  

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-

Nya, penulis dapat menyelesaikan skrispsi ini, meski harus menempuh banyak 

hambatan sebagai usaha untuk memaksimalkan penulisan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kesalahan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan dalam 

penyusunan.  

Akhirnya, penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

para pembaca dan terutama bagi pihak SMP Negeri 25 Bandar Lampung yang 

menjadi tempat penelitian. 

 

 

 

 

 



76 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Utami Munandar, pengembangan kreativitas anak berbakat, (Jakarta:Rineka 
Cipta, 2012) 

 
Direktorat PAI, KEMENAG RI, Pedoman Ekstrakurikuler PAI SMP 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 

 
Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta:Raja Wali Pers, 2010) 

 
DEPAG, DIRJEN Kelembagaan Agama Islam, Panduan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam, (Jakarta, 2005) 

Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: 
Rineka Cipta 2010)  

 
Sudirman Anwar, Implementasi Program Pengembangan Diri Dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMA PGRI Tembilahan, ( Tesis Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
Pekanbaru, 2011) 

 
Ardyansah Jani Putra, pengaruh minat dan motivasi belajar siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler seni musik terhadap prestasi belajar seni 
budaya di SMP 1 Wates, (Skripsi Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) 

 

Robiatul Adawiyah, Upaya Kepala Sekolah dalam Melakukan Pengembangan 
Pendidikan Bidang Ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Batu.(Skripsi 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2008) 

 

Muhibbin Syah. Psikologi Belajar. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011) 
 



77 
 

Mustaqim, Abdul Wahab, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:PT.Rineka 
Cipta,2010) 

Rosleny Marliany, Psikologi Umum, (Bandung: CV Pustaka Setia 2014) 
 

Abdul Hadis, Nurhayati, Psikologi dan Pendidikan, (Bandung:Alfabeta 2010) 
 

Beni S. Ambarjaya, Psikologi Pendidikan dan Pengajaran. 
(Yogyakarta:CAPS 2012) 

 
Tohirin, Psikologi Pembelajaran PAI,(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada 2011) 

 
Peraturan Menteri Agama RI No.16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 1 
 

Direktorat Pendidikan Agama Islam, Pedoman Ekstrakurikuler PAI SMP 
2015 

 
DEPAG, DIRJEN Kelembagaan Agama Islam, Panduan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam, (Jakarta, 2005) 
 

Tim pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran ,Kurikulum dan 
Pembelajaran, (Jakarta:RajaWali Pers,2012) 

 
Direktorat Pendidikan Agama Islam, Pedoman Ekstrakurikuler PAI SMP 

2015 
 

Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996)  
 

Direktorat Pendidikan Agama Islam, Pedoman Ekstrakurikuler PAI SMP 
2015 

 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010) 
 

Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta:PT Raja 
Grafindo Persada, 2013) 



78 
 

Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta : Kencana, 2009) 
 

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif,( Jakarta : PT. 
Rajagrafindo Persada, 2012) 

  

 

 

  



79 
 

 

 

 

LAMPIRAN 

 



80 
 

DAFTAR ANGGOTA ROHIS SMP NEGERI 25 BANDAR LAMPUNG 

MASA BAKTI 2016-2017 
 

  
NO NAMA L/P JABATAN  
1 Adinda Najla   
2 Ahmad Rafif   
3 Aldi Tutukansa   
4 Antika Nilam C   
5 Audra Sakira   
6 Ayu Zara Kamila   
7 Della Pusvita   
8 Dhea Rahma   
9 Dinda Agustin   
10 Faiza   
11 M. Hafiz Zafir Ramadan   
12 M.Figo Bio   
13 Nurhaliza Septiana P   
14 Putri Firma   
15 Qorunnisa   
16 Ranti Rumiyati Resni   
17 Sabrina   
18 Triana Putri F   
19 Varghobi Gian A   
20 Akhadyah Niken Kartika P   
21 Atailla Daffa P.   
22 Cahya Dwi S.   
23 Dinda Aisyarini   
24 Fisca Anggita   
25 Han Hary Rahmanto   
26 Maharani Apriansyah   
27 Nabilazia Kinanti   
28 Nafisa Dwi Kartika   
29 Rafi Putra Pradipta   
30 Alwan Ghozi   
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36 Hermita Liana Sari   
37 Jingga Aulia   
38 Karina Septiana   
39 Rahmanika Fauzia   
40 Savina   
41 Suci Wulandari   
42 Tasya Reina   
43 Amanda   
44 Anggi   
45 Aqila Reza Fahri   
46 Bilal Mulyana Bassif   
47 Ferrencia Nadya   
48 Jihan Handayani   
49 M.Ihlam   
50 M.Malvin Rafi   
51 M.Ridho Al Fariji   
52 Maharani Andini Dwi P   
53 Marcelino Ramadhan   
54 Mingga Ayu Saputri   
55 Nabila   
56 Nadita Rahmawati   
57 Nita   
58 Noval Saputra   
59 Pandia Maulana   
60 Raiana Lutfia   
61 Sheria Ihya Angeli   
62 Shiva   
63 Aldi Dwi Putra   
64 Alia Azizah   
65 Aulia Afifah   
66 Jessica Artika   
67 Siti Rosidah   
68 Tarisya Febrianti   
69 Adinda   
70 Agis   
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77 Kesya Risti   
78 Luthfi Karomah   
79 Nadia Octaviani   
80 Salwa Annisa Anggraini   
81 Tubagus Ahmad   
82 Ahmad Zaki Farindra   
83 Aji Nugraha   
84 Anifah Khairasari   
85 Aura Dinda Maharani   
86 Dhea Cantika   
87 Febby   
88 Habib Pratama   
89 Ikhlas Pandu Nusantara   
90 M.Akmal Ramadhan   
91 M.Aldri Pratama   
92 Mutiara Adellia   
93 Nadia Nur Annisa Putri   
94 Permata Nurul   
95 Rakha Afriz   
96 Ramadhan Arda Yuda   
97 Ratu Indah D.P   
98 Reno Iskandar Zulkarnain   
99 Rifa Anbar Wulan   

100 Satria Adira Mahardika   
101 Tasya Dwi Tami Putri   
102 Adinda Aura Safitri   
103 Adinda Meirisya   
104 Alifia Az-Zahra   
105 Amira Munita   
106 Annisa Dwi P   
107 Annisa Fristiana   
108 Arsy Hana Istya   
109 Chailia Nabila P   
110 Cyntia   
111 Diah Katina   
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118 Lutfia Rahma Maulia   
119 M.Rizko   
120 Nourma Layyina   
121 Nur Amelia   
122 Ragil   
123 Salsabila Kinanti   
124 Syafa Sadida   
125 Syahvira   
126 Ari Muhammad Luthfi   
127 Aurellia Salma YP   
128 Jihan Tama F   
129 Khanza A. S.   
130 Meta Berliana   
131 Muzzammil Arif R   
132 Rizki Brillian W   
133 Sabiqa A   
134 Wulan Suci R   
135 Raden Ayu Luna A.   
136 Isna Nurazky   
137 Nadia Raissa M   
138 Ahmad Sheridan K   
139 Dela Amanda   
140 M. Budi Satria Jaya   
141 M. Rafly Aryasatya   
142 Nabila Mentari P   
143 M. Fathan Fawazi   
144 Govanza Firdaus   
145 Indah Eka Sari   
146 Revell Ramadhan   
147 Farhan   
148 M. Dias Olivian   
149 Adellia Assiva   
150 M. Rizki P   
151 Indah Aulia   
152 Moktika S   
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159 Marisa Nafa K   
160 M. Haikal Junior   
161 Hawali Nur Aqil   
162 Bintang Fitria P   
163 Rafi Ramadhan P   
164 Virgiansya Al-Hafiz   
165 Teguh Samudra   
166 Azzahra Noviona   
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