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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penulis menemukan terdapat beberapa judul skripsi  yang mempunyai 

kajian hampir sama tetapi beda fokus kajiannya. 

1. Rizki Dwi Wisnawati, Skripsi, 2016, Pengelolaan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di Sdit Mta Gemolong Berbasis Fullday School. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler di adakan untuk 

menyalurkan bakat dan minat siswa agar dapat berkembang sesuai dengan 

keinginannya. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di SDIT MTA 

Gemolong dilakukan setiap menjelang tahun ajaran baru dengan 

mengadakan rapat yang melibatkan kepala sekolah, semua guru, dan 

pelatih ekstrakurikuler, rapat tersebut membahas terkait kegiatan 

ekstrakurikuler untuk satu tahun kedepan. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler siswa diharuskan mengikuti ekstrakurikuler wajib. 

Sedangkan untuk yang pilihan siswa bebas memilih satu kegiatan 

ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh pihak sekolah sesuai dengan apa 

yang mereka kuasai dan mereka minati, yakni : komputer, seni lukis, 

English Club Arabic Club, murotal, KIAS (Kreasi Ilmiah Anak Islam), 

Science Club, Mathematic Club, teater islami, seni musik, bulu tangkis, 

futsal, taekwondo, tapak suci. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di SDIT 

MTA Gemolong dilakukan setiap akhir semester dengan mengadakan 
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rapat yang melibatkan kepala sekolah, semua guru, dan pelatih 

ekstrakurikuler, rapat tersebut membahas segala kekurang optimalan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler maka akan dicari solusi untuk memecahkan 

permasalahan yang tengah dihadapi. Hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler antara lain siswa ingin pindah kegiatan 

ekstrakurikuler lainnya, tidak adanya lapangan, dan kekurangan pembina 

pramuka.15  

2.  Siti Rohima, Skripsi, 2016, Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan dalam upaya menenamkan nilai religius siswa di Madrasah 

Tsanawiyah negeri Jambewangi Selopuro Blitar. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa program kegiatan esktrakurikuler keagamaan 

mempunyai tujuan agar terbentuk karakter yang baik pada setiap siswa dan 

dapat menanamkan rasa iman dan taqwa siswa. Program kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan tersebut meliputi: sseni baca aAl- Qur’an 

(SBQ), Shalawat Al-Banjari, Nasyid, Shalat Dhuha dan Dhuhur 

Berjamaah dan pelaksanaan hari-hari besar Islam. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan dilakukan dengan penjadwalan secara rutin 

selama satu minggu sekali. Upaya yang di laukan  dalam menanamkan 

nilai religius siswa dengan cara memasukkan siraman rohani, keteladanan, 

pembiasaan kedalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

tersebut. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dapat 

dilihat dari keantusiasan sisiwa yang dilihat dari absensi yang termasuk 

 
15 Rizki Dwi Wisnawati, 2016, Pengelolaan Kegiatan Ekstrakurikuler Di Sdit Mta Gemolong 

Berbasis Fullday School, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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dalam nilai ibadah dan pembiasaan, dan rapor sekolah yang dijasikan 

sebagai muatan lokal yang termasuk dalam nilai cinta kepada kitabullah.16 

3.  Rizki Adib Nugraha, Skripsi, 2017. Implementasi Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan di SMP Gunungjati Kembaran Tahun 

Pelajaran 2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan mempunyai tujuan agar terbentuk karakter 

yang baik pada setiap siswa dan dapat menanamkan rasa iman dan taqwa 

siswa. Program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tersebut meliputi: 

BTA (Baca Al-Qur‟an) dan hadroh. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan dilakukan dengan penjadwalan secara rutin selama satu 

minggu sekali. Upaya yang dilakukan dalam menanamkan nilai religius 

siswa dengan cara memasukkan siraman rohani, keteladanan, pembiasaan 

ke dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tersebut. 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dapat dilihat 

dari keantusiasan siswa yang dilihat dari absensi yang termasuk dalam 

nilai ibadah dan pembiasaan, dan rapor sekolah yang dijadikan sebagai 

muatan lokal yang termasuk dalam nilai cinta terhadap kitabullah.17 

Merujuk dari tiga judul skripsi di atas, bila dikaitkan dengan skripsi 

yang peneliti tulis maka, letak perbedaan sebagai berikut; penelitian pertama, 

fokus terhadap bakat dan minat siswa peserta didik agar dapat berkembang 

 
16 Siti Rohima, Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam upaya menenamkan 

nilai religius siswa di Madrasah Tsanawiyah negeri Jambewangi Selopuro Blitar. Prodi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. UIN Malang. 
17 Rizki Adib Nugraha, Skripsi, 2017,  Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

Di SMP Gunungjati Kembaran Tahun Pelajaran 2016/2017,  Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto. 
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sesuai dengan skill yang dimiliki. Penelitian kedua, fokus terhadap tujuan 

terbentuknya  karakter yang baik pada peserta didik dan dapat menanamkan 

rasa iman dan taqwa peserta didik. Penelitian ketiga, fokus terhadap upaya 

yang dilakukan dalam menanamkan nilai religius siswa dengan cara 

memasukkan siraman rohani, keteladanan, dan pembiasaan. Sedangkan dalam 

penelitian ini fokus terhadap implementasi kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan di bidang qira’ah dan tartil  pada sekolah berbasis full day school. 

 

B. Perencanaan Kegiatan Esktrakurikuler Keagamaan 

Perencanaan merupakan hal yang paling penting dalam suatu kegiatan, 

begitupula dengan perencanaan kegiatan eksrakurikuler keagamaan. Ada dua 

hal yang akan diuraikan yaitu: 

1. Pengertian perencanaan kegiatan esktrakurikuler keagamaan 

Ada dua hal yang diuraikan pada bagian ini, yaitu: 

a. Perencanaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari 

kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan 

perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan.18 Siswanto 

mengatakan bahwa perencanaan adalah proses dasar yang digunakan 

untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya.19 

Pendapat lain mengatakan bahwa: 

 
18 https://kbbi.web.id/rencana. Online. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019. 
19 B. Siswanto  Sastrohadiwiryo, Pengantar Manajemen ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007),  

hal. 42. 

https://kbbi.web.id/rencana
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Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang terhadap hal yang akan dikerjakan pada masa 

yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 20  

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa  

perencanaan adalah rencana kegiatan yang di desain secara terstruktur 

agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu 

kegiatan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan 

merupakan tahap awal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan 

rancangan kegiatan ini dimaksudkan agar guru mempunyai pedoman 

yang jelas dalam melatih kegiatan ekstrakurikuler.21  

b. Ekstrakurikuler keagamaan 

Ekstrakulikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dengan 

maksud untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan dan kemampuan yang telah di miliki siswa dari berbagai 

bidang studi.22 

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan adalah upaya pemantapan, 

pengayaan, dan perbaikan nilai-nilai, norma serta pengembangan bakat, 

minat, dan kepribadian peserta didik dalam aspek pengamalan dan 

penguasaan kitab suci, keimanaan, ketaqwaan, akhlak mulia, ibadah, 

sejarah, seni, dan kebudayaan Islam, dilakukan di luar jam 

intrakurikuler, melalui bimbingan guru PAI, guru mata pelajaran lain, 

 
20 Sobri dkk, Pengelolaan Pendidikan, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2009), hal. 3. 
21 Suryosubroto, B., Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hal. 304. 
22 Moh. Uzar Usman, Lilis Setyowati, Upaya Optimalisasi kegiatan Belajar Mengajar, 

(Bandung: Posdakarya, 1993), hal. 22. 
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tenaga kependidikan dan tenaga lainnya yang berkompeten yang 

dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.23 

Ekstrakurikuler keagamaan merupakan  program kegiatan yang 

tertulis dalam kurikulum yang dilaksanakan diluar jam pelajaran untuk 

mengembangkan bakat dan minat peseta didik sesuai dengan tujuan 

pendidikan agama Islam. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan adalah rencana kegiatan yang dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Bentuk perencanaan kegiatan ekstrakurikuler  

Perencanaan kegiatan esktrakurikuler merupakan kegiatan yang 

sangat vital bagi terlaksananya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan, maka dari itu satuan pendidikan harus melakukan 

perencanaan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. 

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler  akan lebih terorganisir dan lebih 

mudah untuk dioperasionalkan, apabila memliki bentuk perencanaan 

yang baik.  

Berdasarkan buku Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler Di 

Sekolah Dasar, pedoman kegiatan esktrakurikuler sebagai berikut: 

a. Penyusunan Program Kegiatan Ekstrakurikuler  

 
23 Kemenag, Pendidikan Agama Islam Dalam Lintasan Sejarah,( Jakarta: Kemenang,  

2016),  hal. 65. 
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Setiap satuan pendidikan perlu menyusun program kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. 

Penyusunan kegiatan ekstrakurikuler diantaranya  memuat:  

1) Jenis kegiatan, pilih salah satu jenis kegiatan ekstra kurikuler 

yang akan diselenggarakan: Kepramukaan, LDKS, PMR, 

Paskibra, KIR, Lomba/keberbakatan/pretasi olahraga (bulu 

tangkis, futsal, bola voley, atletik), seni dan budaya (kerawitan, 

musik, dll), teater, cinta alam, jurnalistik, keagamaan, seminar, 

lokakarya.  

2) Waktu kegiatan, sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang dimaksud. 

3) Sasaran, peserta didik yang dikenai kegiatan ekstra kurikuler 

dapat berasal dari satu atau dari sejumlah sekolah/madrasah. 

4) Rangkaian kegiatan, rangkaian kegiatan disesuaikan 

karakteristik jenis kegiatan kurikuler. 

5) Tempat kegiatan, sekolah/madrasah sendiri, dan atau sekolah/ 

madrasah yang menyelenggarakan kegiatan yang sama, dan atau 

tempat lain. 

6) Peralatan yang digunakan, sesuai dengan karakteristik jenis 

kegiatan.  

7) Pelaksanan, pelaksanaan utama dan pihak-pihak lain yang 

terlibat. 

8) Pengorganisasian kegiatan, sesuai dengan karakteristik jenis 

kegiatan ekstra kurikuler. Jika diperlukan dapat dibentuk 

kepanitiaan tersendiri. 

9) Anggaran, yakni anggaran yang diperlukan dalam kegiatan yang 

disusun.24 

 

b. Program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

Tabel 2.1 

Tabel program ekstrakurikuler keagamaan 

No Program Tujuan Target Sasaran 

1 Qiro’ah Menumbuhkan dan 

meningkatkan  

Memunculkan 

bibit unggul qori’  

Kelas 

3 – 5 

 
24 Ibid, hal, 36. 
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No Program Tujuan Target Sasaran 

  keterampilan 

membaca Al-

Qur’an dengan 

irama yang merdu 

qori’ah  

2 Tartil Menumbuhkan dan 

meningkatkan 

keterampilan 

membaca Al-

Qur’an sesuai 

dengan kaidah 

tajwid 

Dapat membaca 

Al-Qur’an dengan 

baik dan benar 

sesuai dengan 

kaidah tajwid dan 

makhorijul huruf 

 

 

 

kelas 

1 – 3 

3 Kaligrafi Mengasah 

kemampuan dalam 

seni Islam 

Dapat menulis 

Arab dengan 

berbagai macam 

khat, khususnya 

khat naskhi dan 

riq’ah 

 

 

kelas 

3 – 5 

4 Al-Banjari Menumbuh 

kembangkan dan 

melestarikan rasa 

cinta terhadap 

budaya Islam  

Dapat memainkan 

alat musik AL-

Banjari dengan 

performance yang 

baik 

 

kelas 

3 – 525 

 

 

Dari keempat program kegiatan esktrakurikuler keagamaan  tersebut 

yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah qiraah dan tartil. 

Kedua kegiatan esktrakurikler memiliki tujuan meningkatkan 

 
25 Dokumentasi program kegiatan esktrakurikuler di SD Islam Tompoersan Lumajang, 

diambil pada tanggal 7 september 2019. 
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keterampilan membaca sehingga menarik peneliti untuk membahas 

lebih dalam. 

3. Jenis Ekstrakurikuler keagamaan 

Jenis eksktrakurikuler keagamaan terdapat dua pendapat, menurut 

permendikbud dan kemenag, sebagai berikut: 

a. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Pasal 3 yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler terdiri atas:  

1) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib 

merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh 

seluruh peserta didik. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib berbentuk 

pendidikan kepramukaan.  

2) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh 

satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dapat berbentuk latihan olah-

bakat dan latihan olah-minat.26 

 

b. Buku Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pendidikan Agama Islam, sebagai berikut; 

1) Pesantren kilat adalah kegiatan pesantren yang 

dilaksanakandengan waktu yang relatif singkat, pada bulan 

Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan. Pesantren kilat ini 

disebut juga Pesantren Ramadhan apabila dilaksanakan pada 

bulan Ramadhan. 

2) Pembiasaan akhlak mulia adalah kegiatan yang dilaksanakan 

secara berulang-ulang untuk pengembangan karakter 

(character building) keagamaan peserta didik melalui 

penanaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pelaksanaan pembiasaan akhlak mulia dilakukan di sekolah, di 

lingkungan keluarga, dan di masyarakat. Pembiasaan akhlak 

mulia di sekolah dimulai dari peserta didik tiba di sekolah 

dengan membiasakan salam, berjabat tangan, menjaga 

 
26 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah pasal 

3. 
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kebersihan, santun, sampai pada pembiasaan mengikuti salat 

berjamaah, tausiah sesudah berjamaah, dan sebagainya. 

3) Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), Pembinaan BTQ adalah kegiatan 

pengenalan huruf-huruf Hijaiyah, penguasaan Makharijul 

huruf, ilmu tajwid, kemampuan melafalkan, membaca, dan 

menulis al-Qur’an secara intensif. Kegiatan ini merupakan 

penguatan kompetensi membaca dan menulis al-Qur’an pada 

kegiatan intrakurikuler. 

4) Ibadah Ramadhan (IRAMA) adalah kegiatan ibadah selama 

bulan Ramadhan yang meliputi puasa, tarawih, tadarus, 

mendengarkan kultum, i’tikaf dan menunaikan zakat fitrah 

serta salat idul fitri. 

5) Wisata Rohani (WISROH) adalah kegiatan pembelajaran PAI 

yang dilakukan melalui aktifitas bersifat ruhani/religius dan 

menyenangkan dalam bentuk tadabbur alam, outbound, 

mengunjungi masjid-masjid bersejarah dengan kekhasan 

tertentu, museum Al-Qur’an, pesantren, orang-orang salih, 

panti asuhan, panti jompo, yayasan yatim piatu, dan umrah. 

6) Kegiatan Rohani Islam (ROHIS) adalah organisasi yang ada 

dalam struktur kepengurusan OSIS berfungsi sebagai forum 

mentoring, dakwah, dan sharing untuk memperkuat keislaman 

peserta didik. 

7) Pekan Keterampilan dan Seni (PENTAS) adalah wahana 

kompetisi peserta didik dalam berbagai jenis keterampilan 

agama meliputi: Musabaqoh Tilawatil Qur’an, hafalan surat-

surat pendek, kaligrafi, pidato, cerdas cermat, khutbah, 

kesenian islami, dan yang lainnya. 

8) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) adalah kegiatan 

memperingati hari-hari besar Islam, yang bertujuan untuk syiar 

Islam, menggali makna dan hikmah peristiwa sejarah umat 

Islam.27 

 

Ada tiga alternatif yang bisa dilakukan untuk menetapkan jenis 

kegiatan ekstra pilihan yang akan dikembangkan di sekolah dasar, 

yaitu:  

1) Top-Down, sekolah menyediakan/menyelenggarakan program 

kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk paket-paket (jenis-jenis 

kegiatan) yang diperkirakan dibutuhkan siswa. Dalam konteks 

ini juga, sekolah menetapkan jenis ekstrakurikuler yang wajib 

diikuti peserta didik, seperti Pramuka. 

 
27 Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam, 

Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kma, hal 

65. 

http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/kma
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2) Bottom-Up, sekolah mengakomodasikan keragaman potensi, 

keinginan, minat, bakat, motivasi dan kemampuan seorang atau 

kelompok siswa untuk kemudian 

menetapkan/menyelenggarakan program kegiatan 

ekstrakurikuler.  

3) Kombinasi antara top-down dan bottom-up, artinya kegiatan 

esktrakurikuler tertentu sudah disediakan sekolah sebagai 

kebijakan satuan pendidikan, namun beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler yang lain dapat diselenggarakan berdasarkan 

atas inisiatif dari siswa atau pemangku kepentingan 

pendidikan.28 

 

Jenis kegiatan esktrakurikuler harus disesuaikan dengan minat dan 

bakat peserta didik serta  tujuan yang sudah ditetapkan oleh satuan 

pendidikan. 

 

C. Pelaksanaan Kegiatan Esktrakurikuler Keagamaan Full Day School 

Maksud pelaksanaan kegiatan esktrakurikuler keagamaan yaitu kegiatan 

merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan, 

sehingga kegiatan esktrakurikuler keagamaan dapat tercapai dengan 

maksimal. Berikut ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler, sebagai berikut: 

1. Tujuan ekstrakurikuler keagamaan 

Ada dua pendapat tujuan esktrakurikuler, yakni sebagai berikut: 

a. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 pasal 2 yang berbunyi: 

“kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, 

 
28 Ibid, hal, 34. 
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kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam 

rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional”.  

b. Departemen Agama, tujuan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

sebagai berikut:  

1) Meningkatkan pemahaman terhadap agama sehingga mampu 

mengembangkan diri sesuai dengan norma-norma agama dan 

mampu mengamalkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan budaya. 

2) Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota 

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. 

3) Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik 

agar menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh karya. 

d. Melatih sikap displin, kejujuran, kepercayaan dan 

tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 

4) Menumbuhkembangkan akhlak Islami yang mengintegrasikan 

hubungan dengan Allah, Rasul, manusia, alam semesta bahkan diri 

sendiri. 

5) Mengembangkan sensitifitas peserta didik dalam melihat 

persoalan-persoalan sosial keagamaan sehingga menjadi insan yang 

proaktif terhadap permasalahan sosial dan dakwah. 

6) Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta 

didik agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan, dan 

terampil.  

7) Memberi peluang kepada peserta didik agar memiliki kemampuan 

untuk berkomunikasi (human relation) dengan baik; secara verbal 

dan non verbal. 

8) Melatih kemampuan peserta didik untuk bekerja dengan sebaik-

baiknya secara mandiri dan kelompok. 

9) Menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan persoalan sehari-hari.29  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan esktrakurikuler keagamaan 

yaitu mengembangkan minat dan bakat keagamaan  serta memiliki 

kepribadian yang baik serta mengamalkan ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 
29 Departemen Agama R.I., Kegiatan Ekstrakurikuler PAI, pada Sekolah Umum dan 

Madrasah; Panduan Untuk Guru dan Siswa (Jakarta: Depag R.I., 2004),  h. 10-11. 
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2. Prinsip-prinsip program ekstrakurikuler.  

Kegiatan ekstrakurikuler perlu disusun dan dituangkan dalam rencana 

kerja tahunan untuk menjembatani kebutuhan perkembangan dan 

kemampuan peserta didik dengan baik, maka dari itu harus 

memperhatikan prinsip prinsip yang ada. Prinsip-prinsip program 

esktrakurikuler terdapat beberapa pendapat, yakni sebagai berikut; 

a. Permendikbud 

Prinsip dari kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan Permendikbud 

nomor 62 tahun 2014 yaitu pada pasal 5 yang menyatakan bahwa 

satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan 

Ekstrakurikuler  yang merupakan bagian dari rencana kerja sekolah. 

Program kegiatan ekstrakurikuler diantaranya memuat: (1) rasional 

dan tujuan umum, (2) deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler, (3) 

pengelolaan (4) pendanaan (5) evaluasi.30 

b. Buku panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar, 

kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip sebagai berikut:  

1) Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan sesuai potensi, minat, bakat, peserta didik 

masing-masing.  

2) Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan sesuai dan diikuti oleh peserta didik secara 

sukarela. 

3) Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai minat 

dan bakat masingmasing. 

 
30 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah pasal 

5. 
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4) Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta 

didik.  

5) Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun 

semangat peserta didik bekerja dengan baik dan giat.  

6) Manfaat sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan 

kepentingan masyarakat.31 

 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tentunya harus 

memperhatikan prinsip-prinsip diatas agar berjalan sesuai dengan 

semestinya. 

djbfj 

2. Program kegiatan ekstrakurikuler 

 Ada beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini, sebagai berikut: 

a. Kegiatan esktrakurikuler 

Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuer keagamaan sebagai berikut: 

1) Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus 

dirancang pada awal tahun atau semester dan di bawah bimbingan 

kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan 

peserta didik. Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan 

kegiatan kurikuler atau dapat menyebabkan gangguan bagi 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan kurikuler.  

 
31 Kemendikbud, Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler Di Sekolah Dasar, 

(Direktorat Pembinaan Sekolah dasar, 2016),  hal 7. 
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2) Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler 

yang terencana setiap hari. Kegiatan ekstrakurikuler dapat 

dilakukan setiap hari atau waktu tertentu. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah dasar, setidaknya memuat tentang:  

a) Nama kegiatan: sesuai dengan program kerja yang telah 

disusun.  

b) Penyiapan perlengkapan dan peralatan: sesuai dengan tahap-

tahap kegiatan.  

c) Penyiapan pelaksanaan kegiatan.  

d) Kegiatan awal. Menyiapkan peserta untuk dapat 

melaksanakan kegiatan inti.  

e) Kegiatan inti. Sesuai dengan substansi untuk mencapai tujuan 

kegiatan.  

f) Kegiatan akhir.  

g) Penilaian terhadap hasil dan proses penyelenggaraan tahap- 

tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam penilaian dideskrpsikan 

proses dan kualitas pencapaian peserta didik berkenaan 

dengan kegiatan yang dimaksud.32  

 

b. Full Day School 

Full day school sendiri merupakan satu istilah dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh, dimana aktifitas anak 

lebih banyak dilakukan di sekolah dari pada di rumah. Materi ajar 

yang disampaikan dengan metode pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu 

pengetahuan.33 

 
32 Kemendikbud, Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar, 

Direktorat Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah, 2016), hal. 37. 
33 Chusnul Chotimah, Peranan Full Day School Dalam Pengembangan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Islam Terpadu ( Sdit ) Al Uswah Tuban, Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Surabaya 2011. 
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Penerapan full day school mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, 

psikomotorik dan afektif secara seimbang, yang diwujudkan dalam 

program-program sebagai berikut: 

1) Pada jam sekolah, sesuai dengan alokasi waktu standar nasional 

tetap dilakukan pemberian materi pelajaran sesuai kurikulum 

standar nasional. 

2) Diluar jam sekolah (sebelum jam tujuh dan setelah jam dua belas) 

dilaukan kegiatan seperti kegiatan pengayaan materi pelajaran 

umum, pengembangan diri (musik), dan keagamaan ( praktek 

ibadah, sholat berjamaah, tahfidz). Selain itu peserta didik diberi 

kesempatan untuk beristirahat. Pola hubungan antara pendidik 

dan peserta didik dilandasi dengan akhlakul kharimah serta 

suasana kekeluargaan.34 

Sejalan dengan kegiatan esktrakurikuler keagamaan, full day 

school merupakan model sekolah umum yang memadukan sistem 

pengajaran Islam secara intensif. Memberi tambahan waktu khusus 

untuk pendalaman keagamaan peserta didik. Tambahan tersebut 

dialokasikan pada jam setelah sholat dhuhur sampai ashar, sehingga 

sekolah model ini masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 15.15.35 

Pelaksanaan sistem pendidikan full day school mengarah pada 

beberapa tujuan, antara lain:  

 
34 Fransiscus Xaverius Triapriyanto, Penerapa Sistem Pembelajaran Full Day School, (FKIP, 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta: 2018), hal.12. 
35 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School (Konsep, Manajemen  dan Quality Control), 

(Yogyakarta: AR-RUZ MEDIA, 2017), hal. 21. 
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a) agar pelaksaan pendidikan dan pembelajaran bisa digunakan 

untuk memberikan pengayaan dan pendalaman materi pelajaran 

yang telah ditetapkan oleh departemen pendidikan nasional sesuai 

jenjang pendidikan.  

b) untuk memberikan pengayaan pengalaman melalui pembiasaan 

hidup yang baik di sekolah untuk kemudian diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ketiga, untuk melakukan pembinaan 

kejiwaan, mental dan moral peserta didik, disamping mengasah 

otak, agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan 

rohani agar terbentuk kepribadian yang utuh. Keempat, untuk 

pembinaan spiritual intelegence peserta didik melalui 

penambahan materi-materi agama dan kegiatan keagamaan 

sebagai dasar dalam bersikap dan berperilaku. 36 Beberapa 

program program keagamaan yang diterapkan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas peserta didik diantaranya kelas tahfidh, 

pembiasanaan sholat dhuha, pembiasanaan shalat fardhu 

berjamaah. 

1. Penganggung jawab kegiatan esktrakurikuler 

Deskripsi tanggung jawab secara organisatoris kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah perlu dibuat masing-masing komponen, 

seperti :  

 

 
36 Yusuf, Model Persekolahan Dengan Sistem Full Day School Di Madrasah Aliyah Negeri I 

Surakarta Tahun 2017. Program Pasca Sarjana Strata Tiga Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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a) Kepala Sekolah 

1) bertanggung jawab secara formal operasional dalam 

keseluruhan program melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

2) Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

3) Memberikan arahan kepada, pembimbing ekstrakurikuler, dan 

stakeholder sekolah yang lain terkait dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

4) Memantau pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, 5) 

memantau pelaksanaan pembimbingan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

5) Melaporkanndan mempertanggung jawabkan program 

kegiatan ekstrakurikuler kepada stakeholder.  

 

b) Pembimbing kegiatan ektrakurikuler 

1) Menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang dibina.  

2) Melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler yang dibina.  

3) Melakukan evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler yang 

dibina. 

4) Memantau kemajuan yang dicapai oleh siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbingnya. 

5) Bekerja sama dengan orangtua siswa dalam berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler.  

6) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus didukung dengan 

ketersediaan pembina. Satuan pendidikan dapat bekerja sama 

dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembina.37 

 

c) Pengawas sekolah 

1) Memantau dan melakukan pengawasan terhadap program 

kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah binaannya.  

2) Melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah sekolah dan 

guru di lingkungan sekolah binaannya, terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.  

3) Mempertanggungjawabkan kegiatan pemantauan, 

pengawasan, dan pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

di lingkungan sekolah binaannya kepada kepala UPTD dan 

dinas pendidikan kabupaten/kota.  

 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kewenangan dan 

tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh karena itu untuk 

dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler diperlukan kebijakan 

 
37 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2014 

Tentang Kegiatan ekstrakurikuler Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
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satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan pendidikan 

dengan melibatkan komite sekolah/madrasah baik langsung maupun 

tidak langsung. Kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan pembina ekstrakurikuler, bersama-sama 

mewujudkan keunggulan dalam ragam kegiatan ekstrakurikuler sesuai 

dengan sumber daya yang dimiliki oleh tiap satuan pendidikan. 

2. Peserta didik 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta didik dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan, 

antara lain: 

a. Peserta didik harus memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat 

dan bakat yang dimilikinya. 

b. Peserta didik harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib 

(kecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak 

memungkinkannya untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut), dan  

mengikuti suatu kegiatan ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait 

maupun yang tidak terkait dengan suatu mata pelajaran di satuan 

pendidikan tempatnya belajar. 38 

3. Sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler memerlukan dukungan 

berupa ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana ekstrakurikuler 

adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan 

 
38 Kemendikbud, Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler Di Sekolah Dasar, (Direktorat 

Pembinaan Sekolah dasar, 2016),  hal, 37-38 
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untuk mewujudkan proses kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu unsur 

prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan 

prasarana kesenian, serta prasarana lainnya.39 Sarana dan prasanara ini 

perlu  dikoordinasikan   melalui   proses   penyusunan anggaran dan 

pelaksanaan pembiayaan.40 Kegiatan ekstrakurikuler ini 

mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia 

pada sekolah. Penggunaannya difasilitasi oleh pemerintah provinsi 

atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-

masing.41   

Sarana dan prasarana yang  diperlukan  dalam  kegiatan  

ekstrakurikuler keagamaan diantaranya: 

a. Tersedianya tempat belajar yang representatif, dapat berupa ruang 

kelas, aula atau ruang pertemuan, masjid atau mushalla, atau 

tempat lain yang memungkinkan. 

b. Sumber belajar: buku atau sumber belajar lainnya. 

c. Sarana dan media pembelajaran berupa papan tulis atau white 

board dan spidol, komputer/laptop, LCD proyektor, SD/DVD 

player dan sebagainya.42 

 

 
39 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 

2014 Tentang Kegiatan ekstrakurikuler Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
40 Bintoro Tjokromidjojo, Teori Strategi Pembangunan Nasional, (Jakarta: P.T. Gunung 

Agung, 2000), hal. 199. 
41 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 

2014 Tentang Kegiatan ekstrakurikuler Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
42 Kemenag, Pedoman ekstrakurikuler PAI SMP, (Jakarta, Direktorat Pendidikan Agama 

Islam: 2015) hal. 15. 
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D. Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

1. Pengertian evaluasi esktrakurikuler keagamaan 

Evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur kadar efektifitas dan 

efisiensi suatu kegiatan. Evaluasi kegiatan esktrakurikuler keagamaan 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur efektifitas esktrakurikuler 

keagamaan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.  Hasil dari 

kegiatan evaluasi ini kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan suatu 

program/ kegiatan  serta bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

esktrakurikuler keagamaan.  

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui apakah 

perencanaan pembelajaran yang telah disusun dan direalisasikan dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran telah tercapai atau belum. Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 

ayat 1 berbunyi “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh 

pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan”.43 

Jika dihubungkan dengan pembelajaran al-Qur’an maka evaluasi 

begiatan pembelajaran esktrakurikuler keagamaan adalah proses yang 

dilakukan oleh pendidik secara sistematis, meyeluruh dan berkelanjutan 

untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan 

pembelajaran esktrakurikuler keagamaan yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

 
43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
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2. Jenis evaluasi kegiatan ekstrakurikuler 

Ada 2 hal yang dibahas pada bagian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Evaluasi hasil pembelajaran 

Evaluasi merupakan proses untuk menentukan tingkat 

keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan 

melalui penentuan bobot kepentingan nilai dari suatu program, dan 

menentukan apakah hasil tersebut efektif atau tidak.44  Evaluasi 

berdasarkan Permendikbud yaitu satuan pendidikan memberikan 

penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta 

didik.45 Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk : 

1) Mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan.  

2) Satuan pendidikan hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang 

sudah tercapai maupun yang belum tercapai.  

3) Berdasarkan hasil evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan 

perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan 

berikutnya.46 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

evaluasi pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk 

 
44 Ibid, 
45 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 

2014 Tentang Kegiatan ekstrakurikuler Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
46 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 

2014 Tentang Kegiatan ekstrakurikuler Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
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mengetahui keefektifan dan efisiensi pembelajaran kegiatan 

ekstrakurikuler, baik baik yang menyangkut tujuan, materi, metode, 

media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem evaluasi itu sendiri 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan 

pendidikan. 

b. Penilaian pembelajaran 

Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat perkembangan 

kompetensi peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan. 

a) Mekanisme Penilaian 

Kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler perlu 

mendapat penilaian dan dideskripsikan dalam raport. Kriteria 

keberhasilannya meliputi proses dan pencapaian kompetensi 

peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. 

Penilaian dilakukan secara kualitatif. Peserta didik wajib 

memperoleh nilai minimal “baik” pada setiap kegiatan 

esktrakurikuler pada setiap semester. Bagi peserta didik yang 

belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus 

menerus untuk mencapainya.  

Kriteria keberhasilan ditentukan melalui proses dan 

keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Penilaian 

diadasarkan pada keikutsertaan dan prestasi peserta didik dalam 



 

33 
 

suatu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Yang dicantumkan 

dalam rapor hanya nilai memuaskan atau di atasnya.47 

b) Teknik Penilaian 

Penilaian kegiatan ekstrakurikuler keagamaan menitikberatkan 

paa keikutsertaan dalam kegiatan dan pencapaian kompetensi. 

Penilaian dapat menggunakan  instrumen penilaian, observasi, 

proyek, dan portofolio.48 Dalam melakukan penilaian kegiatan 

esktrakurikuler dapat dilakukan penilain baik tentang sikap maupun 

keterampilan. Untuk penilaian sikap dapat mengacu pada 

kompetensi sikap pada jenjang sekolah dasar meliputi perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. 

Sementara itu untuk penilaian keterampilan bergantung pada 

karakteristik kegiatan ekstrakurikuler.49 

c) Petunjuk Penskoran 

Sehubungan dengan ketentuan nilai ekstrakurikuler harus 

dalam bentuk kualitatif, dan jika instrumen penilaian menggunakan 

instrumen kuantitatif, maka nilai tersebut menjadi kualitatif dengan 

berpedoman pada tabel berikut ini.50  

 

 
47 Kemendikbud, Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler Di Sekolah Dasar, 

(Direktorat Pembinaan Sekolah dasar, 2016),  hal, 40. 
48 Kemenag, Pedoman ekstrakurikuler PAI SMP, (Jakarta, Direktorat Pendidikan Agama 

Islam: 2015) hal. 6. 
49 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 

2014 Tentang Kegiatan ekstrakurikuler Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
50  
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Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑛𝑔𝑖 
𝑥 100 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

 

 

 

 


