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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Berbicara mengenai pendidikan pasti tidak akan pernah selesai-selesai dan 

akan selalu ada sepanjang masih ada kehidupan manusia. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Tafsir (2008, hlm. 40) bahwa “tidak pernah mendengar ada 

suatu masa yang di situ pendidikan tidak dibicarakan”. Selain itupun pendidikan 

adalah salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena 

dengan pendidikan, manusia akan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang 

terjadi. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Tafsir (2008, hlm. 39) yang 

mengatakan bahwa: 

Selama manusia masih menghadapi masalah yang harus diselesaikan selama 
itu pula ia masih menjalani pendidikan, sememtara itu manusia tidak pernah 

tidak menghadapi masalah. Jadi, karena manusia selalu menghadapi masalah 
maka selama itu pula ia memerlukan pendidikan.   

Dengan demikian pendidikan merupakan solusi untuk semua persoalan-

persoalan, termasuk persoalan yang terjadi di negeri ini, selain itupun dengan 

pendidikan yang maju, mampu meningkatkan kualitas kebudayaan yang ada di 

suatu bangsa, sebagaimana Rosyadi (2009, hlm. 3) mengatakan bahwa “…kualitas 

pendidikan akan menunjukan kualitas budaya…”. Sehingga antara pendidikan dan 

kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena dengan  

keduanya mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Hal tersebut ditegaskan 

kembali oleh Rosyadi (2009, hlm. 3) yang menjelaskan bahwa: 

 Dua masalah penting yang saling terkait dalam meningkatkan kualitas hidup 

manusia adalah masalah pendidikan dan kebudayaan. Di satu pihak, 
pengembangan dan pelestarian kebudayaan berlangsung dalam proses 

pendidikan dan membutuhkan perekayasaan pendidikan. Sementara itu, 
pengembangan pendidikan juga membutuhkan suatu sistem kebudayaan 
sebagai akar dan pendukung berlangsungnya pendidikan tersebut. 

Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan ibarat dua sisi mata uang yang 

tidak bisa dipisahkan. Disamping itu pendidikan merupakan sebuah harapan bagi 

kemajuan suatu bangsa. Karena dengan pendidikan yang baik, krisis multidimensi 

separah apapun yang tejadi di negara ini akan mampu teratasi.  
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Jika menengok fakta sejarah, agenda kebangkitan nasional saat ini terletak 

pada pendidikan. Mengapa demikian? karena seluruh sektor kehiduapan 
bangsa merupakan concern sumber daya manusia (human resource) yang 

dihasilkan dari output dunia pendidikan (Elmubarok, 2009, hlm. 6). 

 Maka dari itu, untuk menjadikan bangsa ini maju dan mampu bersaing 

dengan negara lain, perlu adanya komitmen dari semua elemen bangsa terutama 

pemerintah. Karena seharusnya aparatur negara ini yang harus mampu menjadi 

ujung tombak dalam memajukan pendidikan demi kemajuan bangsa Indonesia. 

Adapun definisi dari pendidikan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Mulyasa (2012, hlm. 2) menjelaskan bahwa: 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. 
Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan 
hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan 

kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan pada 
pembentukan kepribadian unggul dengan menitik beratkan pada proses 

pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan. Puncak pendidikan 
adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup.  

Berpijak dari pengertian di atas, pendidikan dapat diartikan sebagai proses 

menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri yang mempunyai kemampuan dan 

kepribadian unggul sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai 

dengan yang diutarakan oleh Tafsir (2008, hlm. 33) yang mengatakan bahwa 

“…pendidikan ialah usaha membantu menusia menjadi manusia”. Sementara itu 

Elmubarok (2009, hlm. 3) memberikan definisi pendidikan adalah “usaha atau 

poses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya 

agar ia dapat melakukan peranannya dalam kehidupan secara fungsional dan 

optimal”. Sedangkan dalam Undang-Undang sistem pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadaian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 

Secara garis besar dapat kita tarik pengertian bahwa pendidikan adalah sebuah 

proses pembinaan kualitas sumber daya manusia seutuhnya dalam 
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadaian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.  

Selanjutnya, untuk menunjang keterlaksanaan sebuah pendidikan maka perlu 

adanya sarana tempat berlangsungnya sebuah pendidikan dan salah satu sarananya 

adalah sekolah. Karena pada kenyataannya pendidikan itu identik dengan sistem 

persekolahan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Suhartono (2009, hlm. 46) yang 

mengatakan bahwa: 

Pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan 

secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan 

diartikan sebagai sistem persekolahan. Dalam hal ini pendidikan merupakan 

suatu usaha sadar dan terencana yang diselenggarakan oleh istitusi 

persekolahan (school education) untuk membimbing dan melatih peserta didik 

agar tumbuh kesadaran tentang eksistensi kehidupan dan kemampuan 

menyelesaikan setiap persoalan kehidupan yang selalu muncul. 

Adapun dalam pelaksanaannya pendidikan yang dilakukan tidak hanya di 

lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan keluarga juga lingkungan 

masyarakat, yang ketiganya memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang 

saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk kepribadian anak.  Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Suhartono (2009, hlm. 50) bahwa: 

…pendidikan berlangsung di dalam tiga jenis lingkungan, yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Setiap lingkungan 
melaksanakan kegiatan pendidikan dengan sasaran berbeda. Lingkungan 
pendidikan keluarga menyelenggarakan kegiatan pembimbingan dengan 

sasaran menumbuhkan potensi spiritual. Lingkungan pendidikan sekolah 
sasarannya adalah bimbingan potensi intelektual. Sedangkan lingkungan 

masyarakat kegiatan pendidikannya berpusat pada bimbingan potensi moral. 

Berpijak dari pengertian di atas, dapat ditarik pengertian, bahwa 

penyelenggaraan pendidikan itu terbagi kedalam dua jalur, yaitu pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah dan pendidikan yang dilaksanakan di luar sekoah. 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasioanal No. 3 

Tahun 1989 pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan 

dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur 
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pendidikan luar sekolah”. Jalur pendidikan luar sekolah ini, salah satunya memuat 

di dalamnya mengenai pendidikan keluarga, dan tentang hal ini, lebih lanjut ayat 4 

menerangkan bahwa: “pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur 

pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan 

keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan”. 

Berbicara mengenai sistem pendidikan pasti tidak akan terlepas dengan 

adanya kurikulum. Karena kurikulum bisa diartikan juga sebgai jalur lintasan yang 

harus dilewati oleh peserta didik untuk sampai kepada tujuan pendidikan yang 

diharapkan. Mujib dan Mudzakkir (2008, hlm. 122) menjelskan bahwa “kurikulum 

adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan”. Sejalan dengan hal 

tersebut Άbd Allah (dalam Nata, 2012, hlm. 122) menyebutkan bahwa “kurikulum 

adalah sejumlah mata pelajaran yang disiapkan berdasarkan rancangan yang 

sistematik dan koordinatif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

ditetapkan”.   Kemudian Tafsir (2010, hlm. 53) menegaskan bahwa: 

       …kurikulum lebih dari sekedar rencana pelajaran atau bidang studi. 

Kurikulum dalam pandangan modern ialah semua yang secara nyata terjadi 
dalam proses pendidikan di sekolah. Pandangan ini bertolak sesuatu yang 

aktual, yang nyata, yaitu yang aktual terjadi di sekolah dalam proses belajar. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik pengertian bahwa kurikulum 

adalah seperangkat perencanaan, media, dan mata pelajaran yang disampaikan 

secara sistematik dan koordinatif serta bertolak pada sesuatu yang aktual, yang 

nyata, yang terjadi di sekolah dalam proses belajar dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, Allah swt menegaskan di 

dalam Al-Qur’ān, terdapat beberapa ayat pendukung yang ada hubungannya 

dengan kurikulum diantara ayat-ayat tersebut adalah: 

لَنإ  َي َهب لَنإ يَعإ ًَسَٰ ِ ََّن ٱۡلإ  َعل

 Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. Al-Άlaq [96]: 5). 

َوبٓءَ َءاَدَم  َوَعلَّنَ  َسإ ئَِكةِ ُكلَّهَب ثُنَّ َعَرَضهُنإ َعلَى  ٱۡلإ
ٓ ََٰ َول بِ  ٱلإ ًۢ َ ُٓلَٓآِء نِى   ُ فَقَبَل أ َوبِٓء ََٰٰٓ  ىًِب أِسَسإ

ِدقِيَي    ُكٌتُنإ َصَٰ

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 
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“Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar 

orang-orang yang benar (QS. Al-Baqarah [2]: 31). 

َي  َولَقَدإ  َوَٰ ٌَب لُقإ َوةَ َءاتَيإ ِحكإ ُكرإ أَِى  ٱلإ ِسهِ  ٱشإ ُكُر لٌَِفإ ََّوب يَشإ ُكرإ فَإًِ ِِۚ َوَهي يَشإ   ۦ  لِِلَّ

 َّ َ َوَهي َكفََر فَإًِ   َغٌِبٌّ َحِويد   ٱلِلَّ

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), 
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang 
tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" 

(QS. Luqmān [31]: 12). 

       Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt mengajarkan  manusia apa 

yang tidak diketahuinya, kemudian Allah mengajarkan nama-nama tentang segala 

sesuatu, pengetahuan dan hakikat segala sesuatu, akhlak mulia berupa mencintai 

Nabi Muhammad saw dan keluarganya, membaca Al-Qur’ān, menulis, berenang, 

berkuda. Termasuk Allah swt mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa 

bersyukur.  Berdasarkan hal tersebut Nata (2012, hlm. 126) menjelaskan bahwa: 

Adanya bidang ilmu yang harus diajarkan tersebut menggambarkan bahwa, 
muatan yang harus tercantum dalam kurikulum meliputi berbagai bidang ilmu 

pengetahuan yang dibutuhkan manusia, baik yang berkaitan dengan 
pembinaan mental spiritual, intelektual, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan 
kecakapan fisik, dan psikis lainnya. Dengan memberikan berbagai macam 

pengetahuan tersebut, maka akan tercipta manusia yang seutuhnya. 

      Jika pendapat tersebut dikaitkan dengan kurikulum sekolah saat ini, hal 

tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaannya, karena kurikulum yang ada saat ini 

sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sudah disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik, hal tersebut dipertegas oleh Ramayulis (2008, hlm. 40) yang 

menjelaskan bahwa: 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, 

pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, 
ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, 
keterampilan (kejuruan) dan muatan lokal. Berdasarkan hal tesebut bahwa 

pendidikan agama termasuk di dalamnya PAI merupakan dasar dan inti dari 
kurikulum pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam 

menjadi terpadu dalam sistem pendidikan Nasional.   

       Dalam pelaksanaannya kurikulum yang sudah bagus ini belum bisa diiringi 

dengan keberhasilan pendidikannya. Pendidikan yang ada belum sampai kepada 
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tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang menyatakan 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan yang kita cita-citakan tersebut masih belum mampu 

diwujudkan. Karena pada kenyataannya, masih banyak remaja yang berprilaku 

anti sosial, seperti tauran, pencurian, penyalahgunaan narkoba, serta perbuatan 

amoral lainnya. Berikut kasus kenakalan remaja bersasarkan data dari Crime Polda 

Metro Jaya, yang dihimpun oleh Detik News.com: 

Bagan 1.1 Kasus kenakalan remaja di Metro Jaya, DKI Jakarta tahun 2008 -2011 

 

 

       Dengan demikian, dalam rangka mengantisipasi berbagai persoalan itulah, 

maka pembelajaran pendidikan agama di sekolah harus menunjukan 

kontribusinya. Hanya saja perlu disadari bahwa selama ini terdapat berbagai kritik 

terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang terjadi. 

Sebagaimana Buchori (dalam Muhaimin, 2004, hlm. 88) menilai bahwa: 

...kegagalan pendidikan agama disebabkan karena prakti pendidikannya hanya 
memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai 

(agama), dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volutif, yakni 
kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya 
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terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengalaman, antara gnosis dan 

praxis dalam kehidupan nilai agama. 

Disamping itu, Rosdianah (dalam Muhaimin, 2004, hlm. 89)  mengemukakan 

beberapa kelemahan lainnya dari pendidikan agama Islam di sekolah, baik dalam 

pemahaman materi pendidikan agama Islam, maupun dalam pelaksanaannya. 

Diantaranya yaitu: 

... (4) dalam bidang hukum (fiqih) cenderung dipelajari sebagai tata aturan 
yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang memahami dinamika 
dan jiwa hukum Islam; (5) agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma 

dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu 
pengetahuan; (6) orientasi mempelajari Al-Qur’ān masih cenderung pada 

kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dari 
penggalian makna. 

Selain permasalahan di atas, jika kita tengok pada realita yang sebenarnya  

terdapat kekurangan jam pelajaran untuk pengajaran agama Islam yang disediakan 

di sekolah-sekolah umum seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum dan 

seterusnya. Masalah inilah yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya 

kekurangan para pelajar dalam memahammi, meghayati dan mengamalkan ajaran 

agama. Sebagai akibat dari kekurangan ini, Nata (2010, hlm. 18) mengatakan 

”para pelajar tidak memiliki bekal yang memadai untuk membentengi dirinya dari 

berbagai pengaruh negatif akibat globalisasi yang menerpa kehidupan”. 

Maka dari itu, harus ada solusi dari permasalahan pengajaran pendidikan 

agama Islam tersebut, agar pendidikan agama Islam yang ada mampu menunjukan 

kontribusi nyata dalam menunjang keberhasilan sebuah pendidikan dan sampai 

kepada visi dari pendidikan agama islam itu sendiri, yaitu ”Menjadikan 

pendidikan Islam sebagai pranata yang kuat, berwibawa, efektif, dan kredibel, 

dalam mewujudkan cita-cita ajaran Islam” (Nata, 2012, hlm. 44). Selain itupun 

dengan pengajaran pendidikan Islam yang baik, diharapkan mampu membantu 

sekolah dalam mencetak generasi penerus yang menjadi harapan bagi bangsanya. 

Adapun Tafsir (2010, hlm. 158-159) menjelaskan bahwa: 

... kunci keberhasilan pendidikan agama di sekolah bukan terutama terletak 
pada metode pendidikan agama yang digunakan dan penguasaan bahan, kunci 
pendidikan agama di sekolah sebenarnya terletak pada pendidikan agama 
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dalam rumah tangga. Inti pendidikan agama dalam rumah tangga itu ialah 

hormat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru. Di sekolah hormat 
kepada guru inilah kuncinya. Bila anak didik tidak hormat kepada guru, 

berarti ia juga tidak akan menghormati agama. Bila agama Islam dan guru 
agama tidak dihormati, maka metode pendidikan agama yang baikpun tidak 
akan ada artinya. 

Pendukung lainnya, guna menunjang keberhasilan sebuah pendidikan agama 

Islam, siswa sebaiknya disibukkan dengan berbagai macam aktivitas keagamaan, 

salah satunya adalah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Ekstrakurikuler 

keagamaan ini bisa dikatakan juga sebagai kegiatan tambahan di sekolah, yang 

dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler. Meskipun kegiatan ini bersifat ekstra, 

namun tidak sedikit dari kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini berhasil 

mengembangkan bakat siswa, bahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler inilah siswa 

mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, karena dalam ekstrakulikuler 

tersebut, siswa akan mendapatkan pelatihan soft skill yang tidak didapatkan di 

dalam kelas. Contohnya diskusi wawasan keislaman, taħsin Al-Qur’ān, kesenian 

islami, public speking dan lain sebagainya.  

       Selain menjadi tempat untuk mengembangkan bakat dan keterampilan, 

kegiatan ekstrakurikuler ini juga adalah salah satu sarana bagi siswa dalam 

mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan positif. Selain itupun dengan 

adanya kegiatan ekstrakurikuler mampu menjadikan siswa saling kenal mengenal 

satu sama lain tidak hanya dalam satu sekolah saja, tetapi juga lintas sekolah, 

lintas daerah, bahkan lintas negara. Sehingga kegiatan ekstrakurikuler ini selain 

wadah untuk mengembangkan bakat dan keterampilan juga bisa dijadikan sebagai  

ajang silaturahmi antar siswa. Hal tersebut sejalan dengan tujuan ekstrakurikuler 

yang tercantum dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  No. 62 Tahun 

2014 pasal 2 yang berbunyi:  

       Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, 
dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

       Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa keberadaan ekstrakurikuler adalah 

salah satu sarana penunjang dalam keberhasilan subuah pembelajaran guna 
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tercapainya tujuan pendidikan. Hal tersebut didukung oleh pendapat dari Sopiatin 

(2010, hlm. 104) yang menyebutkan bahwa: 

       …kegiatan ekstrakurikuler menghasilkan perhitungan statistik yang 
menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh signifikan sebesar 
0.385, determinan 14,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan 

ekstraklikuler merupakan unsur penting yang dapat berpengaruh terhadap 
mutu proses belajar mengajar. 

       Dari pendapat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa berpartisipasi pada 

kegiatan ekstraklikuler mempunyai efek positif pada prestasi akademik siswa 

serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dapat menunjang proses pembelajaran. 

Sehingga keberadaan ekstrakurikuler keagamaan dipandang perlu guna 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. 

       Dalam hal ini, salah satu sekolah yang berusaha secara nyata untuk membina 

akhlak siswa adalah SMP Negeri 44 Bandung. Sekolah ini berupaya 

mengejawantahkan nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah yang diwujudkan 

dengan menjadikan SMP Negeri 44 bandung menjadi sekolah yang 

mengimplementasikan PAI. Hal tersebut di aplikasikan dalam program 

pembiasaan PAI diantaranya program one day one ayat, peringatan hari besar 

keagamaan, pembacaan sholawat, raja istigfar dan asmaul husna, kemuadian 

sholat duha, sholat dzuhur berjama’ah, membaca juz amma sebelum sholat dzuhur 

berjamaa’ah dan mabit bagi kelas dan kegiatan ini wajib diikuti oleh selurh siswa 

yang beragama Islam. 

       Berdasarkan permasalahan yang dikemukaan di atas, penulis sangat tertarik 

untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang keterkaitan antara pembelajaran 

PAI dengan ekstrakurikuler Keagamaan tersebut.  Maka dari itu, penulis tertarik 

untuk mengadakan sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis 

dengan judul “Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Sekolah dalam 

Menunjang Tercapainya Tujuan Pembelajaran PAI (Studi Deskriptif 

Analisis di SMP Negeri 44 Bandung Tahun Ajaran 2014/2015)”. 

Bagan 1.2 Alur Pemikiran Penelitian 

 

KONDISI IDEAL 

1. Tujuan PAI 
SEBAB-SEBAB KESENJANGAN 

1. Pengajaran PAI hanya fokus 

REALITAS 

1. Masih banyak 

terjadi kasus-

PELAKSANAAN PAI 
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B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian 

adalah bagaimana kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah dalam 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran PAI (Studi Deskriptif Analisis di 

SMP Negeri 44 Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). 

SOLUSI 

1. Mengubah orientasi PAI 

2. Mengubah metode pembelajaran PAI 

3. Optimalisasi Ekstrakulikuler Keagamaan 

VISI DAN MISI 

SEKOLAH 

EKSTRAKULIKULER  INTRAKULIKULER 

EKSTRAKULIKULER  

KEAGAMAAN 
KBM PAI 

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KEAGAMAAN DI SEKOLAH  

DALAM MENUNJANG TERCAPAINYA TUJUAN PEMBELAJARAN PAI  

(Studi Deskriptif Analisis di SMP Negeri 44 Bandung Tahun Ajaran 2014/2015) 
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       Adapun untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka 

peneliti mencoba untuk merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam 

penelitian ini, adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI di SMP Negeri 44 Bandung? 

2. Bagaimana manajemen program ekstrakurikuler keagamaan di SMP Negeri 

44 Bandung? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di SMP Negeri 44 Bandung? 

4. Bagaimana upaya sekolah dalam mendorong siswa mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di SMP Negeri 44 Bandung? 

C. Tujuan Penelitian  

Perumusan  tujuan merupakan bagian yang penting dalam melakukan sebuah 

penelitian, dengan harapan agar penelitian yang akan dilakukan dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan.  Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah dalam 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran PAI yang di laksanakan di SMP 

Negeri 44 Bandung. 

Sesuai dengan tujuan umum di atas, maka peneliti merumuskan beberapa 

tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PAI di SMP Negeri 44 Bandung. 

2. Mendeskripsikan manajemen program ekstrakurikuler keagamaan di SMP 

Negeri 44 Bandung. 

3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di SMP Negeri 44 Bandung. 

4. Mendeskripsikan upaya sekolah dalam mendorong siswa mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di SMP Negeri 44 Bandung. 

 

 

 

 

D.  Manfaat Penelitian  
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Dari hasil penelitian ini, diharapkan membawa manfaat untuk berbagai pihak, 

dan manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontibusi terhadap bidang keilmuan yang terus berkembang. Penelitian ini juga 

bisa dijadikan sebagai contoh serta referensi atau masukan bagi pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Khususnya mengenai manajemen kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di sekolah.  

2. Manfaat praktis  

 Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak- yang terkait. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Bagi guru PAI, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran PAI. 

b. Kepala Sekolah 

Bagi pihak sekolah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam pengoptimalan program ekstrakurikuler keagamaan di 

sekolah. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memudahkan penulis dalam pemahaman dan pemecahan masalah 

secara sistematis, maka dibuatlah struktur organisasi skripsi dalam penelitian 

skripsi ini, adapun sistematikanya penulis uraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

       Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

       Bab ini berisi kajian teoritis tentang Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan 

dalam Menunjang Pembelajaran PAI. Diantaranya adalah Pendidikan Islam dalam 

Membina Kepribadian, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan 

Kedudukan Ekstrakulikuler dalam Manajemen Persekolahan.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

       Bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian diantaranya: 

Desain Penelitian, Partisipan, Tempat Penelitian, Pengumpulan Data dan Analisis 

Data. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

       Bab ini berisikan kajian tentang temuan penelitian serta kajian pembahasan 

dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pembelajaran PAI di SMP Negeri 44 

Bandung, Manajemen Program Ekstrakurikuler Keagamaan di SMP Negeri 44 

Bandung, Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan di SMP Negeri 44 Bandung, dan Upaya Sekolah 

dalam Mendorong Siswa Mengikuti Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMP 

Negeri 44 Bandung. 

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

       Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, serta rekomendasi bagi 

beberapa pihak untuk penelitian yang telah dilakukan. 

 
 

 

 
 


