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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan terhadap agama. 

Hal tersebut didasari oleh fitrah beragama, manusia secara fitrah merupakan 

makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Hal itu sejalan dengan 

hadits Rasulullah SAW bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah 

(potensi beragama). Potensi beragama ini perlu pembinaan, pengarahan, 

pengembangan dengan cara mengenalkan agama kepada setiap manusia.1 

Manusia tidak bisa terlepas dari agama di segala sisi kehidupan. 

Agama mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya agar mendapatkan 

kesemalatan bagi dirinya dan kemaslahatan bagi orang lain.2 Sebagaimana 

pada pemaparan di atas, terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

kebebasan beragama, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, sebagai 

berikut: 

“ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ayat (2) 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.”3 

 

Setiap manusia wajib beragama dan berhak memeluk agama sesuai 

kepercayaannya. Agama mengatur pola hidup manusia baik dalam hubungan 

 
1 Muhammaddin , Kebutuhan Manusia Terhadap Agama, JIA/Juni 2013/ Th.XIV/Nomor 

1/99-114, hal. 109. 
2 Ibid, hal. 109. 
3 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29, Tentang Kebebasan Beragama ayat (1) dan (2). 
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dengan Tuhannya maupun berinteraksi dengan sesamanya.4 Oleh karena itu, 

agama sangat berperan dalam kehidupan  manusia sebagai berikut:  

(1) Agama sebagai transendensi, yaitu memberikan arah dan tujuan 

akhir yang luhur bagi manusia untuk keselamatan abadi di akhirat. 

Dengan demikian, agama menjadi sumber jawaban terhadap problema 

manusia, karena pada hakekatnya manusia selalu berusaha mengejar 

keselamatan baik di dunia maupun akhirat. (2) Agama sebagai 

edukasi, yaitu mendidik manusia untuk berwawasan dan berperilaku 

religius. (3) Agama sebagai sebuah sublimasi, manusia sebagai 

makhluk yang memiliki akal dan budi, selalu dituntut untuk berjuang 

dan berfikir kreatif dalam memilih antara baik dan buruk berdasarkan 

nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. (4) Agama merupakan 

kontrol sosial bagi masyarakat yaitu menjaga harmoni sosial agar 

tidak runtuh oleh perilaku-perilaku menyimpang masyarakat dengan 

cara panduan moral, hukum dan sanksi. (5) Agama memberikan 

manusia tuntunan dan ajaran hidup, manusia tanpa agama merupakan 

manusia yang tidak memiliki tujuan. (6) Agama merupakan sumber 

tatanan hidup dan pengetahuan manusia. Di dunia ini terdapat banyak 

hal dan kejadian yang tidak mampu dijawab dengan keterbatasan yang 

ada pada manusia. Agama memberikan jawaban jawaban dari 

pertanyaan yang tidak dapat ditemukan oleh nalar manusia. (7) Agama 

menjadi penyeimbang antara fisik dan jiwa manusia. Agama 

memberikan tuntunan kepada manusia untuk dapat memperoleh 

ketenangan dan kematangan jiwa ketika beribadah untuk 

menyeimbangkan kebutuhan fisik dan jiwa manusia. 5 

 

Pentingnya peran agama dalam kehidupan setiap manusia, maka 

pelaksanaan pendidikan keagamaan tidak terlepas dari pendidikan agama di 

keluarga ( informal), pendidikan agama di sekolah (formal), dan pendidikan 

agama di masyarakat (nonformal). Keluarga merupakan wadah pendidikan 

pertama dan utama bagi setiap orang, karena dalam keluarga seseorang 

dilahirkan, tumbuh dan berkembang hingga menjadi dewasa. Di dalam 

keluarga, setiap individu dididik untuk menjadi seorang anak yang memiliki 

 
4  Karlina, Minat Remaja Dalam kegiatan Keagamaan, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2008) hal. 1. 
5 Ramli. Agama dan Kehidupan Manusia, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas 

Ilmu Sosial, (Medan: Universitas Negeri Medan) hal. 140-143. 
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budi pekerti dan kepribadian baik, tahu sopan santun, etika serta mempunyai 

moral dan  sifat yang terpuji.6 

Selain dari keluarga pendidikan dapat diperoleh pula dari lingkungan 

formal (sekolah) atau lembaga formal lainnya yang berkompeten dalam 

bidang pendidikan. Pendidikan formal atau pendidikan sekolah, berupa 

rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku misalnya SD, SMP, SMA dan 

PT (Perguruan Tinggi). Pendidikan formal lebih difokuskan pada pemberian 

keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Dalam lingkungan formal, 

setiap individu akan mendapatkan pendidikan yang lebih luas mengenai 

pedoman dan etika moral kemanusiaan untuk bekalnya dalam menghadapi 

pergaulan di masyarakat. Lingkungan ketiga yang menjadi penentu sukses 

tidaknya pendidikan individu adalah lingkungan masyarakat (nonformal), 

lingkungan ini menuntut pengaplikasian pendidikan yang telah didapat oleh 

seorang individu baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan 

formal.7 

Pendidikan keagamaan secara formal yang dilakukan di sekolah tidak 

terlepas dari kurikulum. Kurikulum hadir dalam upaya pembentukan karakter 

bangsa, membimbing siswa agar bersifat positif terhadap segala hal demi 

kebaikan masa depan. Kurikulum didalamnya terdiri dari tiga bagian yaitu 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler 

adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan didalam kelas seperti biasanya. 

 
6 Arabiatul Adawiyah, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja, Jurnal Equilibrium 

Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 2 November 2016, J ISSN e-2477-0221 p-2339-2401, hal. 

1-2. 
7 Ibid,1-2. 
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Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang 

intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mengembangkan minat, bakat, potensi dan pengembangan diri siswa.8 

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah bagi para peserta didik dalam 

mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kemampuan. Kegiatan 

ekstrakurikuler secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.9 Peserta 

didik dituntut dapat menyeimbangkan antara sikap spiritual dan sosial, 

kemampuan intelektual serta mengembangkan psikomotorik dalam 

menghadapi kehidupan masa depan yang cerah.  Ekstrakurikuler keagamaan 

pada sekolah dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat pencapaian 

tujuan pendidikan, dengan menekankan kegiatan esktrakurikuler sebagai 

ajang untuk kompetensi dari hasil pembelajaan pendidikan agama Islam.10 

SD Islam Tompokersan Lumajang merupakan sekolah berbasis full 

day school,  kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari sabtu. Ada 

empat jenis  ekstrakurikuler keagamaan di SD Islam Tompokersan Lumajang, 

yaitu: qira’ah, tartil, al-banjari dan kaligrafi. Pada penelitian ini penulis hanya 

membahas qira’ah dan tartil, karena keduanya memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan meningkatkan keterampilan membaca al-Qur’an. Pelaksanaan 

ekstrakurikuler tersebut berjalan sebagaiana semestinya, hanya saja beberapa 

 
8 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, 

dalam jumpa pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, (14/6), diakses pada tanggal 10 Februari 2018 

dari https://www.kemdikbud.go.id.  
9 Wiyani, Novan Ardy, Menumbuhkan Pendidikan Karakter di SD (Konsep, Praktek dan 

Strategi), (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 108. 
10 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor Dj.I/12A Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam, hal. i. 

https://www.kemdikbud.go.id/
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peserta didik memilih esktrakurikuler berdasarkan kemauan orangtua dan 

adapula hanya sekedar mengikuti teman, sehingga dalam pelaksanaanya 

pembelajarannya kurang efektif. 

Melihat permasalahan di atas, maka jalan keluar yang harus dilakukan  

guru esktrakurikuler yaitu: (1) perencanaan yang harus dipersiapkan secara 

matang sebagai pedoman dalam melaksanakan ekstrakurikuler keagamaan, 

sehingga pembelajarannya berjalan dengan lancar. (2) pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan yang menyenangkan serta terealisasikan dengan 

baik sesuai dengan tujuan. (3) evaluasi yang menjadi tolok ukur keberhasilan 

serta bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan.  

SD Islam Tompokersan Lumajang merupakan salah satu sekolah 

berbasis full day school yaitu sekolah sepanjang hari atau sehari penuh. 

Biasanya dimulai pukul 07.00- 16.00.11 Full day school hadir sebagai solusi 

alternatif dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal 

demi terciptanya masa depan bangsa yang berkualitas tinggi. 12 Di SD Islam 

Tompokersan Lumajang, pembelajaran di mulai pada pukul 06.45 WIB -

16.00 WIB. Kelas 1 dimulai pukul 06.45 WIB – 13.00 WIB, kelas II dimulai 

pukul 06.45 WIB – 14.00 WIB. kelas III- VI dimulai pukul 06.45 WIB – 

16.00 WIB. Kegiatan full day school di SD Islam Tompkersan Lumajang 

yaitu tahfidz pagi, membaca juz 30 dilanjutkan asmaul husna, sholat dhuha, 

 
11 Jamal Ma’mur Asmani,  Full Day School (Konsep, Manajemen  dan Quality Control), 

(Yogyakarta: AR-RUZ MEDIA, 2017), hal. 8. 
12  Ibid,  7. 
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praktek sholat, sholat dhuhur dan ashar berjamaah, budaya antri, dan budaya 

disiplin.13  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan suatu kajian yang tentang “Implementasi Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan Berbasis Full Day School di SD Islam 

Tompokersan Kabupaten Lumajang”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan berbasis full 

day school di SD Islam Tompokersan Lumajang? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan berbasis full 

day school di SD Islam Tompokersan Lumajang? 

3. Bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan berbasis full day 

school di SD Islam Tompokersan Lumajang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi  perencanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

berbasis full day school di SD Islam Tempokersan Lumajang.  

 
13 Wawancara dengan kepala sekolah SD Islam Tompokersan Lumajang, hari senin tanggal 

25 Februari 2019 dikantor kepala sekolah. 
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2. Untuk mendeskripsikan  pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

berbasis full day school di SD Islam Tempokersan Lumajang. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

berbasis full day schoo di SD Islam Tempokersan Lumajang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini bermanfaat bagi sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. Bagi guru ekstrakurikuler keagamaan 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan evaluasi bagi guru 

ekstrakurikuler terhadap proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SD Islam Tompokersan Lumajang 

2. Bagi peserta didik 

Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan minat dan bakatnya 

dengan sebaik mungkin dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan 

disekolah. 

3. Bagi kepala sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif kepada kepala 

sekolah dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD 

Islam Tompokersan Lumajang. 

4. Bagi Orangtua 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kesadaran orangtua dalam 

mendidik dan mengembangkan minat dan bakat anaknya serta mendukung 

penuh kegiatan anak yang ada di sekolah. 
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5. Bagi peneliti 

Penelitian ini digunakan sebagai  penambahan  wawasan dan pengetahuan 

mengenai kegiatan ekstrakurikuler serta memberikan pengalaman yang 

bermanfaat. 

 

E. BATASAN ISTILAH 

1. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pengembangan Standar nasional Pendidikan Agama 

Islam Pada Sekolah: 

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.14  

 

Jadi ekstrakurikuler keagamaan adalah wadah bagi para peserta didik 

dalam mengembangkan bakat dan minat keagamaan sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Ekstrakurikuler yang ada di SD Islam 

yaitu qira’atul Qur’an, tartilul Qur’an, kaligrafi, dan al-banjari. Pada 

penelitian ini penulis hanya membahas qira’ah dan tartil, karena 

keduanya memiliki tujuan untuk menumbuhkan meningkatkan 

keterampilan membaca al-Qur’an. 

 

 

 
14  Kemenag, Pendidikan Agama Islam Dalam Lintasan Sejarah,( Jakarta: Kemenang,  2016),  

hal. 181. 
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2. Full day school 

Full day school adalah sekolah sepanjang hari atau sehari penuh. 

Biasanya dimulai pukul 07.00- 16.00. Full day school merupakan 

program sekolah yang dilaksanakan dari pagi hingga sore dengan 

harapan dapat membentuk peserta didik yang berintelektual tinggi dan 

berkarakter. 

 

F. SISEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

terdiri dari: 

Bab I  Pendahuluan,  meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II   Tinjauan pustaka,  meliputi penelitian terdahulu, perencanaan 

pelaksanaan dan  evaluasi ekstrakurikuler keagamaan berbasis full 

day school. 

Bab III  Metode penelitian, meliputi : pendekatan  penelitian, lokasi 

penelitian,  informan penelitian, metode  pengumpulan  data,  dan 

teknik analisis data. 

Bab IV  Hasil  Penelitian terdiri dari latar belakang objek penelitian,  

penyajian dan analisa data 

Bab V  Penutup meliputi  kesimpulan  dan  saran. 


