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Penelitian ini dilatarbelakangi karena kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

khususnya ekstrakurikuler keagamaan diharapkan dapat meningkatkan 

pengembangan wawasan anak didik khususnya dalam bidang nilai religius siswa. 

Selain itu juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah 

SWT melalui nilai religius dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian dengan cara terjun 

langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperoleh informasi 

mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam upaya 

menanamkan nilai religius siswa di SMKN PP Pelaihari, SMAN 1 Kintap dan MAN 

Tanah Laut. Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 5 orang guru PAI 

dan Pembina ekstrakurikuler keagamaan di SMKN PP Pelaihari, SMAN 1 Kintap 

dan MAN Tanah Laut. Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan dalam upaya menanamkan nilai religius siswa di SMKN 

PP Pelaihari, SMAN 1 Kintap dan MAN Tanah Laut. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis 

data yang digunakan ialah secara kualitatif, teknik pengecekan keabsahan data yang 

digunakan ialah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.  

Hasil penelitian ini adalah perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMKN PP Pelaihari, SMAN 1 Kintap, dan 

MAN Tanah Laut ialah diawali dengan perencanaan dengan mengadakan rapat atau 

musyawarah untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang akan 

dilaksanakan dengan menentukan sarana prasarana, biaya, materi yang akan 

disampaikan, pembina kegiatan dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat 

dilihat dari evaluasi terhadap siswa yang antusias untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan baik di SMKN PP Pelaihari, SMAN 1 Kintap maupun 

MAN Tanah Laut yakni dengan mengikuti pengajian kitab kuning, Jumat Beriman, 

Tahfidz, tilawah, muhadharah, Maulid Habsyi dan lain-lain serta melakukan 

pengawasan, pembiasaan dan keteladanan kepada siswa dan siswi baik pada saat 

jam pelajaran maupun diluar jam pelajaran.  

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam upaya 

menanamkan nilai religius siswa di SMKN PP Pelaihari, SMAN 1 Kintap, dan 

MAN Tanah Laut dapat dilihat dari  antusias siswa maupun siswi untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah dan beberapa siswa juga menjuarai  

MTQ tingkat Kabupaten dan Gebyar Maulid tingkat Kabupaten.


