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ABSTRAK 
 

Siswandi Andika Putra, 2021. Minat siswa dalam memilih program keagamaan 

di madrasah aliyah darul ilmi kelas x tahun ajaran 2020/2021. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas tarbiyah dan Keguruan, 

Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi Bapak Dr. H. Surawardi, 

S.Ag, M.Ag, dan Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan Ibu 

Mahmudah, M.Pd.I. 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Minat 

Siswa Dalam Memilih Program Keagamaan Di Madrasah Aliyah Darul Ilmi Kelas 

X Tahun Ajaran 2020/2021.  

Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan langsung terjun ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan sejumlah 

data yang diperlukan mengenai Minat Siswa Dalam Memilih Program Keagamaan 

Di Madrasah Aliyah Darul Ilmi Kelas X Tahun Ajaran 2020/2021. 

Pendekatan yang penulis gunakan adalah metode deskriprif kualitatif yaitu 

menggambarkan data dalam bentuk uraian sehingga akan terlihat bagaimana minat 

siswa dalam memilih program keagamaan dalam faktor internal mencakup bakat, 

prestasi, cita-cita, motivasi dan minat sebagai indikator angket dan faktor eksternal 

mencakup ingkungan sekolah, keluarga dan teman. Objek dalam penelitian ini 

adalah minat siswa kelas x (agama) di Madrasah Aliyah Darul Ilmi Banjarbaru. 

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas x 

(agama) di Madrasah Aliyah Darul Ilmi Banjarbaru sebanyak 50 siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa minat siswa 

dalam memilih program keagamaan di madrasah aliyah darul ilmi kelas x tahun 

ajaran 2020/2021. Dapat dikatakan sangat tinggi dengan faktor peminatan dengan 

indikator bakat 86%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa 

terhadap peminatan agama dapat dilihat dari faktor bakat dikatakan tinggi dengan 

rata-rata 86%, faktor prestasi dikatakan tinggi dengan rata-rata 80%, faktor cita-cita 

dikatakan tinggi dengan rata-rata 72%, faktor motivasi dikatakan tinggi dengan 

rata-rata 74%, faktor minat dikatakan tinggi dengan rata-rata 61%, faktor 

lingkungan sekolah dikatakan tinggi dengan rata-rata 69%, faktor lingkungan 

keluarga dikatakan tinggi dengan rata-rata 55%, dan faktor teman dikatakan tinggi 

dengan rata-rata 51%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


