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ABSTRAK 

 

Itasari, Kiswo. 2015. Minat Siswa Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Pendalaman 

Agama (PA) di SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Dra. Fauti 

Subhan, M.Pd.I.  

 

Kata Kunci: Minat Siswa, Kegiatan Ekstrakurikuler, Pendalaman Agama (PA). 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional 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 sarta bertanggung jawab. 

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan 

pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang 

merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. 

Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional 

(supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam 

kalender pendidikan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani 

kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda: seperti perbedaan sense akan 

nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam 

kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan 

mengembangkan potensinya. 

SMP Hang Tuah 1 Surabaya adalah salah satu sekolah menengah pertama di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. SMP yang beralamatkan di Jln. Bogowonto No. 57 

kecamatan Wonokromo kota Surabaya ini adalah salah satu sekolah yang sudah 

menjalankan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya ekstrakurikuler Pendalaman Agama 

(PA). Dalam perapannya SMP Hang Tuah 1 Surabaya berusaha semaksimal mungkin 

dalam pelaksanaannya. 

Dalam penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengkaji Minat Siswa 

Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Pendalaman Agama (PA) di SMP Hang Tuah 1 

Surabaya, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pengembangan 

potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik yang mencerminkan 

budaya dan karakter bangsa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode intervew, observasi, angket dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif non statistik dengan 

analisis deskriptif sebagai penyajian datanya. Dari hasil analisis dibuktikan bahwa 

sebagian besar siswa di SMP ini berminat terhadap kegiatan ekstrakurikuler 

Pendalaman Agama (PA) Islam. 


