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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan dalam pengembangan karakter religius di MIS Miftahul Ulum Barito 

Kuala yang meliputi tentang kegiatan dan pembiasaan serta untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

yang terdiri dari faktor guru, faktor peserta didik dan faktor sarana dan prasarana. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Adapun subjek 

dalam penelitian yaitu peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler dan guru yang 

melatih kegiatan ekstrakurikuler keagaman. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian yaitu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan serta faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam pengembangan karakter 

religius di MIS Miftahul Ulum Barito Kuala. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul 

diadakan analisis data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di MIS Miftahul Ulum Barito Kuala berpengaruh 

dalam pengembangan karakter religius. Dari kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, 

peserta didik  dapat belajar sambil bermain. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

berhubungan dengan musik, maksud dari musik disini menggunakan syair-syair 

tentang perilaku baik atau sikap tauladan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan 

adanya pembiasaan yang dilakukan maka pengembangan karakter peserta didik 

yang religius akan terbentuk. Terlihat dari tutur kata dan perilaku yang sopan,dan 

berpenampilan rapi. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan di MIS Miftahul Ulum Barito Kuala yaitu, faktor guru, faktor peserta 

didik dan faktor sarana dan prasarana. Semua faktor terbilang berperan penting 

dan saling memiliki keterkaitan dalam mendukung terlaksananya kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

  

 


