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MOTTO 

                           

         

 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (QS. Al Hasyr (59) ayat 18)
*
 

                                                           
*
 Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung:CV J-ART,2005) Hlm. 

549 
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ABSTRAK 
 

 

Ahmad Faruq Al Fatah, 2021 “Manajemen Kegiatan Ekstrakulikuler 

Keagamaan dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2020/2021. 

 

Kata Kunci: Manajemen Ekstrakurikuler, Pembentukan karakter, Religius. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam pendidikan karakter yang 

sangat penting untuk mendapatkan pengalaman langsung. Peserta didik terlibat 

secara aktif dan menyediakan cukup waktu diluar jam efektif pelajaran, sehingga 

pendidikan nilai lebih terakomodasi melalui aktivitas kegiatan ekstrakurikuler. 

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana program perencanaan, penerapan 

dan evaluasi manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan 

karakter religius peserta didik di MI Nurul Hidayah? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian studi lapangan (field research). Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan 

analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif model interaktif 

melalui kondensasi data, Penyajian, dan Penarikan kesimpulan. Keabsahan 

datanya menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teknik. 

Hasil penelitian: (1) Perencanaan pendidikan karakter Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah dilakukan pada awal tahun melalui kegiatan workshop 

dengan melibatkan guru, peserta didik, dan komite madrasah. Perencanaan yang 

dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh madrasah 

yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan ekstrakurikuler dana dan sarana, 

serta manfaat bagi peserta didik dan madrasah. (2) Penerapan manajemen kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah yaitu dengan mengadakan kegiatan 

kesenian Hadroh, BTQ atau Hafalan Juz „amma, kegiatan Istighosah dan sholat 

dluhur berjamaah. (3) Evaluasi manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah dititikberatkan pada hasil yang dicapai, yaitu tumbuhnya nilai 

karakter dalam diri peserta didik. Indikatornya adalah perilaku peserta didik yang 

disesuikan dengan nilai-nilai karakter yang ditetapkan dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sebagai upaya pembentukan budaya madrasah yang 

berkarakter religius. 

 

 

 

 

 

  



 

 vii 

KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas Rahmat 

dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai 

salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaika dengan 

lancar. 

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh 

karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-

dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., Rektor UIN KHAS Jember yang 

telah memfasilitasi peneliti selama proses kegiatan belajar mengajar di 

lembaga UIN KHAS Jember  

2. Ibu Dr. Hj. Mukni‟ah, M.Pd.I., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

UIN KHAS Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan 

3.  Bapak Dr. Rif‟an Humaidi, M.Pd.I. selaku kordinator jurusan Pendidikan 

Islam dan Bahasa yang telah berhasil mengembangkan kejurusan di FTIK. 

4. Bapak Anwar Dr. H. Moh. Anwar, M. Pd. Selaku kordinator program studi 

Manajemen Pendidikan Islam FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

yang telah memotivasi kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya.  

5. Bapak Dr. Abd Wahib, M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan 

penuh  kesabaran dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan 

waktu memberikan bimbingan dan penggarahan. 



 

 viii 

6. Ibu Luluk Rofiqoh, S.Pd.I selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul 

Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso yang telah memberikan ijin 

untuk mengadakan penelitian dilembaganya. 

7. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi atas kerjasama, 

motivasi serta berbagai bantuan moril dan materielnya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik fisik maupun psikis dalam 

penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Atas jerih payah dan bantuan beliau-beliau diatas, penulis merasa 

berhutang budi dan penulis tidak bisa membalasnya kecuali hanya bisa berdo‟a 

semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya untuk beliau-

beliau. 

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala 

kemampuan  yang penulis miliki, namun penulis menyadari bahwa penyusunan 

Skripsi ini masih kurang sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan. 

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 

lembaga terkait pada khususnya dan juga semoga semua amal yang telah 

dilakukan akan menjadi amal sholih yang diridhoi Allah SWT. amin. 

 

 

Bondowoso, 23 November 2021 

Penulis 

 

AHMAD FARUQ AL FATAH 

NIM.: T20163051 

 



 

 ix 

DAFTAR ISI 
 

 

HALAMAN SAMPUL ..............................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................................  ii 

PENGESAHAN TIM PENGUJI .............................................................  iii 

MOTTO .....................................................................................................   iv 

PERSEMBAHAN ......................................................................................  v 

ABSTRAK................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR................................................................................  vii 

DAFTAR ISI................................................................................................ ix 

DAFTAR TABEL .....................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR. ................................................................................  xii 

BAB I : PENDAHULUAN........................................................................   1 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................   1 

B. Fokus Penelitian ..............................................................................   7 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................   8 

D. Manfaat Penelitian ..........................................................................   9 

E. Definisi Istilah .................................................................................   10 

F. Sistematika Pembahasan .................................................................   13 

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN ......................................................   16 

A. Penelitian Terdahulu .......................................................................   16 

B. Kajian Teori ....................................................................................   17 

BAB III : METODE PENELITIAN ........................................................   40 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian......................................................   40 



 

 x 

B. Lokasi Penelitian .............................................................................   41 

C. Subyek Penelitian ............................................................................   41 

D. Teknik Pengumpulan Data ..............................................................   43 

E. Analisis Data ...................................................................................   48 

F. Keabsahan Data ...............................................................................   50 

G. Tahap-Tahap Penelitian ..................................................................   53 

H. Subjek Penelitian .............................................................................  54 

BAB IV : GAMBARAN OBYEK PENELITIAN ..................................   56 

A. Sejarah Singkat Berdirinya MI Nurul Hidayah  ..............................   56 

B. Penyajian dan Analisis Data ...........................................................   63 

C. Pembahasan Temuan .......................................................................   93 

BAB V : PENUTUP ..................................................................................   107 

A. Kesimpulan ...........................................................................................   107 

B. Saran ......................................................................................................   108 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................   110 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

1. Pernyataan Keaslian Tulisan 

2. Pedoman Wawancara 

3. Surat Ijin Penelitian 

4. Surat Selesai Penelitian 

5. Jurnal Penelitian 

6. Dokumentasi 

7. Biodata Diri 



 

 xi 

AFTAR TABEL 

 

Uraian:          

          Hal: 

 

4.1 Data Pendidik Dan Kependidikan .........................................................   60 

4.2 Data Pendidik Dan Kependidikan  ........................................................  62 

4.3 Keadaan Sarana Dan Prasarana Madrasah ............................................  62 

4.4 jadwal dan pembina kegiatan ekstrakurikuler .......................................  66 

4.5 Program Kegiatan .................................................................................  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 xii 

 DAFTAR GAMBAR 

Uraian:          

          Hal: 

 

4.2 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah  ............................................  61 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan bukan hanya sebagai sarana memberikan ilmu pengetahuan 

kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu pendidikan berfungsi sebagai sarana 

pengembangan semua kemampuan yang dimiliki peserta didik serta untuk 

membentuk watak dan karakter yang menjadikannya sebagai manusia 

seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, 

moral, watak dan kemandirian serta menjunjung tinggi nilai-nilai karakter atau 

akhlakul karimah. 

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal  3, yang 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 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 serta bertanggung jawab.
1
 

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar 

dan terencana yang bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral dan 

akhlak sehingga terwujud dalam implementasi sikap dan perilaku yang baik. 

                                                           
1
 Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung:Fokus Media, 2006) Hlm. 5-6 



 

 

2 

Pelaksanaan pendidikan agama dalam strategi pembangunan 

pendidikan nasional memposisikan pendidikan agama pada urutan pertama, 

yaitu pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia baru dilanjutkan 

dengan strategi lainnya, seperti pengembangan dan pelaksanaan kurikulum 

pendidikan agama pada saat pembudayaan dan pembangunan masyarakat dan 

pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan agama merupakan bagian dari proses pembinaan mental 

seseorang dimulai sejak kecil. Semua pengalaman yang dilalui baik yang 

disadari atau tidak, dapat menjadi unsur-unsur yang bergabung dalam 

kepribadian seseorang. Pendidikan agama Islam adalah upaya mendidikkan 

agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life 

(pandangan dan sikap hidup) seseorang.
2
 

Sedangkan menurut Basri dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam 

menyatakan bahwa pendidikan Agama Islam adalah seperangkat pengetahuan 

yang berbasis kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang dijadikan landasan 

untuk pembelajaran dalam kehidupan.
3
 

Jadi, Pendidikan agama Islam merupakan suatu upaya dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya yaitu al-Qur‟an dan al-hadits, melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. 

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam di 

                                                           
2
 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Di Sekolah, Madrasah, 

Dan Perguruan Tinggi, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2012) Hlm. 8 
3
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2009) Hlm. 14 
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madrasah diatur dalam peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2010 Bab IV tentang Proses Pembelajaran Pasal 8 yang menyatakan 

bahwa proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan 

mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan 

ajaran agama. Pembelajaran pendidikan agama dikembangkan dengan 

memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang dapat mendorong 

pencapaian tujuan pendidikan agama dan dilakukan melalui kegiatan intra 

kurikuler dan ekstrakurikuler.
4
  

Adapun kegiatan ekstrakurikuler adalah pelaksanaan kegiatan yang 

bertujuan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati 

oleh peserta didik seperti olahraga, kesenian, berbagai macam keterampilan 

dan kepramukaan di luar jam pelajaran formal di kelas. Pengembangan 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari pengembangan institusi 

madrasah. Berbeda dari pengaturan kegiatan intrakurikuler yang secara jelas 

disiapkan dalam perangkat kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler lebih 

mengandalkan inisiatif sekolah.
5
 

Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang materinya tidak terdapat 

dalam uraian kompetensi dasar atau silabus mata pelajaran kurikuler. Kegiatan 

ini dilaksanakan baik di madrasah maupun di luar madrasah dengan maksud 

memperluas pengetahuan dan wawasan peserta didik dalam rangka mencapai 

                                                           
4
 Depdikbud, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sebagai Salah Satu Jalur 

Pembinaan Kesiswaan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Dirjend Dikdasmen, 

2010) Hlm. 6 
5
 B. Suryo Subroto, Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat, School Public Relations,  

(Jakarta:Rineka Cipta, 2012) Hlm. 270 
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tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang diselenggarakan 

oleh Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah bertujuan untuk mencapai tujuan-

tujuan kurikuler pendidikan agama Islam yang mencakup tujuh pokok 

pelajaran, yaitu keimanan, ibadah, al- Qur‟an, akhlak, muamalah, syari‟ah, 

dan tarikh. 

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam pendidikan nilai sangat 

penting karena dalam kegiatan tersebut peserta didik mendapatkan 

pengalaman langsung karena terlibat secara aktif dalam kegiatan dan 

menyediakan cukup waktu diluar jam efektif pelajaran, sehingga pendidikan 

nilai lebih terakomodasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam bidang pendidikan agama Islam. Dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan, maka peserta didik mempunyai bekal untuk 

menjauhkan dirinya dari berbagai pengaruh negatif. Kurang efektifnya jam 

pelajaran pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah dianggap sebagai 

penyebab utama kurangnya pelajar dalam memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagai akibat dari kekurangan ini, para 

pelajar tidak memiliki bekal yang memadai untuk membentengi dirinya dari 

berbagai pengaruh negatif akibat globalisasi kehidupan. 

Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi 

seseorang, terbentuk baik karena pengaruh lingkungan, yang membedakannya 

dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan religius merupakan suatu sikap yang kuat 



 

 

5 

dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai cerminan dirinya 

atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya.
6
 Jadi, karakter 

religius dapat diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak atau kepribadian, sikap, 

perilaku seseorang yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan 

berlandaskan ajaran ajaran Agama. 

Penerapan nilai-nilai religius secara universal menjadi tanggung jawab 

guru terutama guru pendidikan agama, melalui pendidikan agama peserta 

didik diajarkan bagaimana bersikap sesuai dengan doktrin atau ajaran agama 

yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai religius 

melalui pendidikan agama juga menjadi salah satu upaya dalam rangka 

membentuk karakter religius. Hanya saja dalam implementasinya cenderung 

menuntut peserta didik untuk melaksanakan nilai-nilai religius karena doktrin 

agama, bukan karena kesadaran diri. 

Pembelajaran di madrasah selama ini cenderung berjalan secara 

verbalistik dan berorientasi kepada penguasaan mata pelajaran. Pendidikan 

difokuskan agar peserta didik menguasai materi pelajaran dan kemudian di 

evaluasi dari seberapa jauh penguasaan tersebut. Terdapat tiga aspek 

pembelajaran yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dimana dalam 

konteks evaluasi hasil belajar, maka ketiga domain atau ranah itulah yang 

harus dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan evaluasi hasil belajar. Namun 

kebanyakan evaluasi hasil belajar lebih menitikberatkan pada ranah kognitif, 

sedangkan ranah afektif dan psikomotorik kurang dikembangkan. Untuk 

                                                           
6
 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya, 2012) Hlm. 43 
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meningkatkan evaluasi hasil belajar peserta didik dalam ranah afektif dan 

psikomotorik dapat ditempuh dengan langkah strategis, yaitu melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Selanjutnya alasan yang melatarbelakangi peneliti melakukan 

penelitian di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul 

Tenggarang Kabupaten Bondowoso antara lain karena pelaksnaan 

ekstrakurikuler menjadi sebuah wadah minat bakat dan pengembangan 

karakter peserta didik baik dalam bidang umum maupun agama yang ada di 

MI Nurul Hidayah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di 

Kota Bondowoso, terdapat penyeleksian peserta didik dalam belajar di 

madrasah, fasilitas yang cukup memadai dan sudah terakreditasi. 

Pembiasaan yang dilaksanakan secara rutin sebelum jam belajar di 

mulai adalah membaca surat-surat pendek yang dilanjut dengan asma‟ul 

husna, pembacaan istighosah maupun tahlil, yang dipimpin oleh peserta didik 

sesuai dengan jadwal dan tugasnya dilanjutkan dengan ifsahussalam 

(bersalaman dengan guru), adanya infaq bagi peserta didik dan para guru, serta 

adanya home visit (kunjungan ke rumah peserta didik), dimana di MI Nurul 

Hidayah Koncer Kidul terdapat paguyuban wali murid sehingga hubungan 

antara keluarga, madrasah dan masyarakat lebih terbangun. 

Fenomena merosotnya karakter pelajar dan kegiatan belajar peserta 

didik menarik peneliti untuk mengadakan penelitian. Hal ini perlu diungkap 

agar dapat diketahui secara rinci mengenai pembentukan karakter religius 

yang terbangun melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah 
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tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan serta dijadikan contoh bagi lembaga 

lain yang membutuhkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian secara mendalam dan mengangkat judul tentang “Manajemen 

Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan dalam Pembentukan Karakter Religius 

Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul 

Tenggarang Bondowoso Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

B. Fokus Penelitian 

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya 

dicarikan melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal 

bagi peneliti untuk penjelajahan pada obyek yang diteliti.
7
 Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun Pelajaran 

2021/2022? 

2. Bagaimana program perencanaan manajemen kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Bondowoso Tahun Pelajaran 2021/2022? 

3. Bagaimana penerapan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2014) 

Hlm. 290 
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(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2021/2022? 

4. Bagaimana evaluasi manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

2. Untuk mendeskripsikan program perencanaan manajemen kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul 

Tenggarang Bondowoso Tahun Pelajaran 2021/2022. 

3. Untuk mendeskripsikan penerapan manajemen kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Bondowoso Tahun Pelajaran 2021/2022. 

4. Untuk mendeskripsikan evaluasi manajemen kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik di 
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Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Bondowoso Tahun Pelajaran 2021/2022. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat secara teoritis, dan 

praktis.
8
 Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan manajemen pendidikan pada umumnya, serta dapat 

menambah wawasan pengetahuan tentang manajemen ekstrakurikuler 

utamanya tentang manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul 

Dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan manajemen 

kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius. 

  

                                                           
8
 Ibid. Hlm. 291 
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c. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat meningkatkan minat dan semangat belajar 

peserta didik untuk meraih prestasi belajar. 

d. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

refrensi kurikulum pembelajaran dan Pendidikan supaya evaluasi dan 

pengembangan lebih lanjut. Serta akan menambah kualitas mahasiswa 

dan calon pemimpin atau manager sekolah, sehingga dapat dijadikan 

sebagai informasi dan refrensi bagi seluruh aktivis akademika untuk 

menggali lebih dalam terkait pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan dalam membentuk karakter religious. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami konsep pokok 

yang terdapat dalam judul skripsi, ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan. 

Istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. 

Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan 

fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan 

pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang 

diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan 

pemasaran yang dilakukan dengan sitematis dalam suatu proses.
9
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen adalah 

sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi 

dengan cara bekerja secara bersama sama dengan orang-orang dan sumber 

daya yang dimiliki organisasi. 

2. Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran 

biasa (intrakurikuler) tidak erat terkait dengan pelajaran di sekolah. 

Program ini dilakukan disekolah atau di luar sekolah. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan siswa, menambah 

keterampilan, mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, 

menyalurkan bakat, minat, menunjang penjapaian tujuan intrakurikuler, 

serta melengkapi usaha pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. 

Kegiatan ini dilakukan secara berkala pada waktu-waktu tertentu.
10

 

Sedangkan keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam 

agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan 

seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-

menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. 

(Pengertian Agama dan Keagamaan). 

Jadi, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan adalah sebuah program 

kegiatan yang tertulis dalam kurikulum yang dilaksanakan di luar jam 

madrasah dimana dalam kegiatan keagamaan yakni seperti membaca 

shalawat, lantunan ayat suci Al-Quran serta kegiatan yang berhubungan 

                                                           
10

  Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta Rineka Cipta, 2011) Hlm. 161-

162 

http://islamnegaraku.blogspot.com/2017/02/pengertian-agama-dan-keagamaan.html
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dengan religius dalam rangka memberikan jalan bagi peserta didik untuk 

mendorong pembentukan pribadi mereka sesuai dengan karakter religius, 

membentuk manusia terpelajar dan bertakwa kepada Allah SWT. 

3. Karakter Religius 

Karakter merupakan nilai dasar yang membangun pribadi 

seseorang  karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang 

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan religius merupakan 

suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta 

sebagai cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang 

dianutnya.
11

 Jadi, karakter religius dapat diartikan sebagai watak, tabiat, 

akhlak atau kepribadian, perilaku seseorang yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa dan berlandaskanajaran ajaran Agama. 

4. Peserta Didik 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, peserta didik 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan 

informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang 

pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
12
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 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter, 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012) Hlm. 43 
12

 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Sisdiknas & PP. Tahun 2015, Standar 

Nasional Pendidikan dan Wajib Belajar, (Bandung:Citra Umbara, 2016) Hlm. 142 
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5. Madrasah Ibtidaiyah 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 

Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada 

Pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya 

disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam 

binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 

kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran 

secara global tentang kerangka pemikiran dari tiap-tiap bab dari penulisan 

skripsi. Penggunaan sistematika pembahasan juga akan mempermudah 

pembaca untuk mempelajari dan menelaah isi dari penyusun skripsi. Adapun 

sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan pertanggung jawaban 

metodologis yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika 

pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara 

umum mengenai pembahasan dalam skripsi. 

BAB II: Kajian Pustakaan 

Pada bab ini akan di paparkan tentang penelitian terdahulu yang relevan, 
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kajian teori yang membahas tentang manajemen ekstrakurikuler 

keagamaan yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (implementation), pengawasan (controlling). 

Kemudian dilanjutkan pada pembahasan tentang Karakter Religius, 

pengertian Karakter Religius, model pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab 

berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang memuat tentang 

secara rinci metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV Penyajian dan Analisis Data 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan empiris tentang hasil penelitian 

yang meliput sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul 

Hidayah Koncer Kidul Tenggarang, profil madrasah, Visi dan Misi, data 

pendidik dan kependidikan, struktur organisasi dan data peserta didik 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang. 

Penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Fungsi bab ini 

adalah sebagai bahasan kajian empiris untuk memaparkan data yang 

diperoleh. 

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi 
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pembahasan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti. Fungsi bab ini 

adalah sebagai pemaparan suatu gambaran dari hasil penelitian. Dengan 

hasil kesimpulan penelitian dapat membantu peneliti dalam memberikan 

saran-saran konstruktif kepada Kepala Madrasah dan guru yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Zainor Rahman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Tahun 2019 dalam karyanya 

yang berjudul “Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Dalam Membentuk 

Karakter Santri Di Pondok Pesantren Nurut Taqwa Grujugan Cerme 

Bondowoso Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

Perbedaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang manajemen 

kurikulum Pondok Pesantren dalam membentuk karakter santri yang ada di 

pondok pesantren. Sedangkan di dalam peneliti sekarang membahas tentang 

manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik yang ada di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso. 

1. Dalam skripsi ini sama sama membahas tentang manajemen akan tetapi 

perbedaannya dalam penelitian terdahulu difokuskan pada manajemen 

kurikulum yang di dalamnya membahas tentang perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi kurikulum pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Nurut 

Taqwa Grujugan Cerme Bondowoso. Sedangkan skripsi ini difokuskan 

pada manajemen ekstra kurikuler yang di dalamnya membahas tentang 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(implementation) dan pengawasan (controlling) yang juga membahas 
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tentang karakter religius peserta didik yang ada di MI Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso. 

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui bahwa posisi penelitian ini 

melanjutkan penelitian yang sebelumnya. 

B. Kajian Teori 

1. Manajemen Ekstrakurikuler Keagamaan 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. 

Pengelolaan ini dilakukan melalui proses berdasarkan urutan dan fungsi-

fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan 

sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya 

adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang 

dilakukan dengan sitematis dalam suatu proses.
14

 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah pelaksanaan kegiatan 

yang bertujuan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang 

diminati oleh peserta didik, misalnya olahraga, kesenian, berbagai macam 

keterampilan dan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah di luar 

jam pelajaran formal di kelas. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan bagian dari pengembangan institusi sekolah. Berbeda dari 

pengaturan kegiatan intrakurikuler yang secara jelas disiapkan dalam 

perangkat kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler lebih mengandalkan 

inisiatif sekolah.
15
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  Rohiat, Manajemen Sekolah, Teori Dasar Dan Praktik, Hlm. 14 
15

 B. Suryo Subroto, Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat, School Public Relations,  

(Jakarta:Rineka Cipta, 2012) Hlm. 270 
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Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu cara 

penambahan pendidikan agama Islam, sehingga harus disusun secara 

terencana agar semua pihak terkait dapat berperan secara aktif mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan agama Islam. 

Dapat diketahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu 

kegiatan yang dilaksanakan diluar jam mata pelajaran intrakurikuler yang 

bisa dilaksanakan di sekolah ataupun diluar sekolah dengan tujuan untuk 

menambah wawasan, pengalaman, pengamalan peserta didik serta 

mengembangkan bakat yang mereka miliki. 

Adapun keagamaan diambil dari kata dasar agama yang memiliki 

pengertian ikatan. Karena itu, agama mengandung arti ikatan yang harus 

dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari kekuatan 

yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat 

ditangkap dengan pancaindra manusia itu sendiri, namun mempunyai 

pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.
16

 Hal ini 

menunjukkan bahwa pengertian keagamaan adalah usaha yang dilakukan 

seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara terus-menerus 

maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. 

Dengan demikian kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang 

dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah sebagai 

kegiatan tambahan diluar jam pelajaran untuk memperluas pengetahuan 

dan kemampuan peserta didik, dalam lingkup agama Islam. Seperti 
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  Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, (Bandung:Pustaka Setia, 2008) Hlm. 14 
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kegiatan ekstrakurikuler banjari, qosidah, qiroah, BTQ (Baca Tulis 

AlQur‟an), tadarus, sholat dhuha berjama‟ah, dan sebagainya. 

Sejalan dengan fungsi manajemen yang dikemukakan Handoko 

bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
17

 Adapun fungsi-fungsi 

manajemen tersebut peneliti uraikan sebagai berikut : 

a. Perencanaan (Planning) 

Rohani dalam Asrohah dan Mustofa menyatakan bahwa 

perencanaan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah plan artinya 

serangkaian kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. 

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan 

yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
18

 

Dengan demikian, perencanaan adalah membuat suatu target-

target yang akan dicapai dan diraih dimasa depan oleh madrasah. 

Perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang diperhatikan oleh 

para manajer dan para pengelola pendidikan Islam. Sebab perencanaan 

adalah bagian penting dari sebuah kesuksesan, kesalahan dalam 

menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat fatal 

bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Bahkan Allah memberikan 

arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah 
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 Hani Handoko,  Manajemen , Edisi 2, (Yokyakarta:BPFE-Yokyakarta, 2015) Hlm. 8 
18

 Hanun Asrohah dan Ali Mustofa, Perencanaan Pembelajaran, (Surabaya:Kopertais IV 
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rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana 

Firman-Nya QS. Al Hasyr (59) :18 : 

                                 

          

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.
19

 

 

Ayat ini menunjukkan dalam menyusun sebuah perencanaan 

dalam pendidikan Islam tidaklah dilakukan hanya untuk mencapai 

tujuan dunia semata, tapi harus jauh lebih dari itu melampaui batas-

batas target kehidupan duniawi tapi juga dilakukan untuk mencapai 

target kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kedua-duanya bisa 

dicapai secara seimbang. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian berarti para manajer mengkoordinasikan 

sumber daya manusia dan material organisasi.
20

 Sedangkan fungsi 

pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada 

orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk memudahkan 

pelaksanaan kerja.
21

 

Adapun wujud dari pelaksanaan organizing ini adalah 

tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan 
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terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan 

mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses organizing yang 

menekankan pentingnnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan, 

dalam hal ini al-Qur'an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan 

kesatuan yang dalam suatu organisasi. Firman Allah dalam QS. al-

Imron (3) ayat 103: 

                               

                               

                           

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-

orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang 

neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, 

agar kamu mendapat petunjuk.
22

 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian setelah 

fungsi perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena 

tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan 

pelaksanaannya. Suatu rencana yang telah tersusun secara matang dan 

ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu, tentunya 

tidak dengan sendirinya mendekatkan organisasi pada tujuan yang 

hendak dicapainya. Ia memerlukan pengaturan-pengaturan yang tidak 

saja menyangkut wadah dimana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, 
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namun juga aturan main yang harus ditaati oleh setiap orang dalam 

organisasi. 

Pengorganisasian merupakan fungsi administrasi yang dapat 

disimpulkan sebagai kegiatan menyusun struktur dan membentuk 

hubungan hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai 

tujuan bersama. Pengorganisasian yang baik memungkinkan semua 

bagian dapat bekerja dalam keselarasan, dan akan menjadi bagian 

dalam keseluruhan yang tak terpisahkan. Unsur pemersatu yang 

pertama adalah tujuan yang hendak dicapai, kedua adalah yang 

mempersatukan kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk 

melakukan sesuatu atas dasar kedudukan yang ditempati seseorang, 

ketiga adalah pengetahuan yang dianggap sebagai pemersatu karena ia 

adalah dasar bagi pengertian dan kesesuaian paham diantara para 

anggota organisasi dan menjadi pedoman bagi sikap dan perbuatan. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan atau aktualisasi merupakan usaha untuk 

menggerakkan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai sasaran 

yang dikehendaki dari rencana dan program. Usaha-usaha tersebut 

dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang ada dengan 

dukungan sarana dan prasarana yang ada. Oleh karena itu, sangat 

dibutuhkan bentuk nyata dari kerja keras, kerjasama dan kerja nyata 

didalamnya. Pengoptimalan seluruh sumber daya manusia yang ada 
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juga sangat penting, terutama ditunjukkan untuk mencapai visi, misi 

dan planning yang telah diterapkan.
23

 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan 

(actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. 

Pelaksanaan merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar 

setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai 

dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Al-Qur'an dalam hal ini 

juga memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, 

pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk actuating 

dalam QS. al-Kahfi (18) ayat 2: 

                           

        

Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan 

siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita 

gembira kepada orang-orang yang beriman, yang 

mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 

pembalasan yang baik.
24

 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan (actuating) tidak 

lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan   pemotivasian   

agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal 

sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 
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d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan (controlling) sering disebut pengendalian, hal ini 

adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa pengadaaan penilaian 

dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang 

sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan 

maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan.
25

 

dalam proses pengawasan atau kegiatan pencapaian tujuan 

organisasi melalui pengawasan dapat dinamakan sebagai proses 

manajemen. Mengawasi institusi pendidikan adalah membuat institusi 

berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada 

tujuan secara efektif dan efisien. Perjalanan menuju tujuan dimonitor, 

diawasi dan dinilai (evaluasi) supaya tidak keluar dari apa yang 

diusahakan. Dari hasil evaluasi dapat dijadikan informasi yang harus 

menjamin bahwa aktivitas yang menyimpang tidak terulang kembali. 

Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. At-Taubah (9) ayat 105 

                                

                   

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.
26
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Ayat di atas mununjukkan bahwa pengawasan merupakan 

suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan 

disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan 

rencana kerja yang akan datang. Oleh karena itu, pengawasan 

merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana 

terutama yang memegang jabatan pimpinan. Tanpa pengawasan, 

pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan-penyimpangan 

dari rencana yang telah rencanakan dan juga tidak dapat menyusun 

rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman lalu. 

Pengawasan merupakan proses pengamatan, penentuan standar 

yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan, dan jika 

diperlukan mengambil tindakan korektif, sehingga pelaksanaan dapat 

berjalan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan. Agar pekerjaan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka akan dibutuhkan 

pengontrolan yang optimal, baik itu dalam bentuk supervisi, 

pengawasan, inspeksi ataupun audit. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen 

pendidikan  merupakan totalitas interaksi dari seperangkat  unsur-

unsur pendidikan  madrasah  yang bekerja sama secara terpadu, dan 

saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan 

pendidikan karakter religius  yang telah menjadi cita-cita bersama. 
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2. Karakter Religius 

a. Pengertian Karakter Religius 

Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin 

(character), yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, 

budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah, 

karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya dimana 

manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor 

kehidupannya sendiri.
27

  

Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa 

asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau 

kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. 

Sedangkan religius berasal dari kata religious yang berarti sifat religi 

yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai 

karakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam 

menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini 

siswa diharapkan mampu memiliki dan berprilaku dengan ukuran baik 

dan buruk yang di dasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama.
28

 

Agama dalam kehidupan pemeluknya merupakan ajaran yang 
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mendasar yang menjadi pandangan atau pedoman hidup. Kata Islami 

(religius) diambil dari kata dasar Islam yang memiliki makna damai; 

tenteram; agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan 

kitab suci Al-Qur‟an.
29

 Jadi, karakter religius adalah suatu 

penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri 

seseorang serta memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang dapat 

membedakan dengan karakter orang lain. 

Pendidikan karakter dilaksanakan dengan menanamkan nilai-

nilai karakter pada setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh semua 

instansi pendidikan kepada peserta didiknya yang meliputi aspek 

Iman, keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para 

Nabi dan sebagainya. 

Landasan religius dalam pendidikan merupakan dasar yang 

bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam 

pendidikan adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat 

mempunyai manfaat dan makna hakiki. Agama memberikan dan 

mengarahkan fitrah manusia memenuhi kebutuhan batin, menuntun 

kepada kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran. Seperti yang 

ditetapkan pada Al-Qur'an surat Al-'Alaq (96) ayat 1-5 : 
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Artinya : 1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

 

Lima ayat diatas memerintahkan kepada manusia untuk 

melakukan pembacaan atas semua ciptaan Tuhan dengan berdasarkan 

ketauhitadan. 

Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal 

yang saling berhubungan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal dari empat 

sumber yaitu, agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional. Agama menjadi sumber kehidupan individu, masyarakat, 

dan bangsa yang selalu didasari pada ajaran agama dan 

kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan didasari pada 

nilai agama. Sehingga nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada 

nilai dan kaidah dari agama. Pancasila sebagai prinsip kehidupan 

bangsa dan negara, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila 

mengatur kehidupan politik, hokum, ekonomi, kemasyarakatan dan 

seni. Sedangkan budaya menjadi dasar dalam pemberian makna dalam 

komunikasi antar anggota masyarakat. Budaya menjadi penting karena 

sebagai sumber nilai dalam pendidikan budaya dan pendidikan 
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karakter bangsa. 

Adapun sumber nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia 

digolongkan menjadi dua macam yaitu : 

1) Ilahiyah 

Sebagaimana diungkapkan oleh Nilai ilahiyah adalah nilai 

yang berhubungan dengan ketuhanan atau habul minallah, dimana 

inti dari ketuhanan adalah keagamaan. Kegiatan menanamkan nilai 

keagamaan menjadi inti kegiatan pendidikan. Nilai-nilai yang 

paling mendasar adalah : 

a) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah. 

b) Islam, yaitu sebagai kelanjutan dari iman, maka sikap pasrah 

kepadaNya dengan menyakini bahwa apapun yang datang dari 

Allah mengandung hikmah kebaikan dan pasrah kepada Allah. 

c) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah 

senantiasa hadir atau berada bersama kita di manapun kita 

berada. 

d) Taqwa, yaitu sikap menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan Allah. 

e) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan 

tanpa pamrih, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. 

f) Tawakal, yaitu sikap yang senantiasa bersandar kepada Allah, 

dengan penuh harapan kepada Allah. 

g) Syukur, yaitu sikap dengan penuh rasa terimakasih dan 
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penghargaan atas ni'mat dan karunia yang telah diberikan oleh 

Allah. 

h) Sabar, yaitu sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan 

asal dan tujuan hidup yaitu Allah.
30

 

2) Insaniyah 

Nilai insaniyah adalah nilai yang berhubungan dengan 

sesama manusia atau hablum minanas yang berisi budi pekerti. 

Adapun nilai yang tercantum dalam nilai insaniyah a) Silaturahim, 

yaitu petalian rasa cinta kasih anata sesama manusia. b) Al-

Ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan. c) Al-Musawah, yaitu 

pandangan bahwa harkat dan martabat semua manusia adalah 

sama. d) Al-Adalah, yaitu wawasan yang seimbang. e) Husnu 

Dzan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia f) Tawadlu, 

yaitu sikap rendah ahti. g) Al-Wafa, yaitu tepat janji. h) Insyirah, 

yaitu lapang dada. i) Amanah, yaitu bisa dipercaya. j) Iffah atau 

ta’afuf, yaitu sikap penuh harga diri, tetapi tidak sombong tetap 

rendah hati. k) Qawamiyah, yaitu sikap tidak boros. l) Al-

Munfikun, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan 

yang besar menolong sesama manusia.
31

 

b. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan 
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pembelajaran.
32

 Jadi, model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau pola yang dapat digunakan untuk keagamaan dalam pembentukan 

karakter religius mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di 

dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya, buku, film, program computer 

dan kurikulum. Adapun dalam pelaksanaan manajemen kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius 

peserta didik dilakukan dengan dengan model pembelajaran sebagai 

berikut : 

1) Inquiry 

Inquiri berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta, 

atau terlibat, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari 

informasi, dan melakukan penyelidikan. Ia menambahkan bahwa 

pembelajaran inquiry ini bertujuan untuk memberikan cara kepada 

peserta didik untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual 

(kecakapan berfikir) yang berkaitan dengan proses-proses berfikir 

reflektif.
33

 

Dalam model inquiry, keterlibatan aktif peserta didik 

merupakan suatu keharusan sedangkan peran guru adalah sebagai 

fasilitator. Peserta didik bukan secara pasif menuliskan jawaban 

pertanyaan pada kolom isian atau menjawab soal-soal pada akhir 

bab sebuah buku, melainkan dituntut terlibat dalam menciptakan 
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sebuah produk yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap 

konsep yang dipelajari atau dalam melakukan sebuah investigasi. 

Ciri utama pembelajaran inquiry ini, yaitu : 

a) Model pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas 

siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. 

Artinya model pembelajaran inquiry menempatkan peserta 

didik sebagai subjek belajar. 

b) Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk 

mencari dan menemukan jawaban sendiri dari semua yang 

dipertanyakan agar dapat menumbuhkan percaya diri. 

c) Tujuan dari penggunaan model pembelajaran inquiry adalah 

untuk mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis, 

logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental.
34

 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran inquiry, yaitu : 

a) Orientasi 

Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk 

membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. 

b) Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah langkah 

untuk membawa peserta didik pada suatu persoalan yang 

mengandung teka-teki. Persoalan yang yang disajikan adalah 
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persoalan yang menantang peserta didik untuk memecahkan 

teka-teki itu. 

c) Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara 

hipotesis perlu diuji kebenarannya. 

d) Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas untuk menjaring 

informasi yang dibutuhkan dalam menguji hipotesis yang 

diajukan. 

e) Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang 

diperoleh berdasarkan pengumpulan data. 

f) Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan ini merupakan suatu proses 

mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis.
35

 

Dengan demikian, model inquiry merupakan model 

pembelajaran penemuan yang menuntut pengetahuan yang lebih 

kompleks dibandingkan pendekatan discovery. Pada model 

pembelajaran inquiry peserta didik dengan proses mentalnya 
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sendiri dapat menemukan suatu konsep, sehingga dalam menyusun 

rancangan percobaan dilakukan atas kemampuannya sendiri. Pada 

model pembelajaran inquiry, permasalahan dilontarkan oleh guru, 

cara pemecahan masalah dan kesimpulan ditentukan juga 

dilakukan oleh peserta didik. 

c. Discovery 

Model pembelajaran discovery (penemuan) adalah model 

mengajar yang mengatur pengajaran sehingga anak memperoleh 

pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Model Discovery 

diartikan sebagai prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran 

perseorangan, memanipulasi objek sebelum sampai pada 

generalisasi.
36

 Pernyataan lebih lanjut dikemukakan oleh Hamalik, 

bahwa model belajar  discovery  paling baik dilaksanakan dalam 

kelompok belajar yang kecil. Namun dapat juga dilaksanakan dalam 

kelompok belajar yang lebih besar. Meskipun tidak semua peserta 

didik dapat terlibat dalam proses  discovery. Discovery  ini dapat 

dilaksanakan dalam bentuk komunikasi satu arah atau komunikasi dua 

arah bergantung pada besarnya kelas.
37

 

Setiap model pembelajaran mempunyai langkah masing-

masing dalam penerapannya. Persiapan dalam pelaksanaan model 

pembelajaran discovery learning melalui beberapa tahapan yang harus 

dilakukan dengan baik sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya 
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sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan mampu menyampaikan 

materi pembelajaran dengan baik. Adapun langkah-langkah 

pelaksanaan model  pembelajaran discovery sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik 

2) Menyeleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian 

konsep dan generalisasi pengetahuan 

3) Menyeleksi bahan, masalah atau tugas-tugas 

4) Membantu dan memperjelas tugas atau masalah yang dihadapi 

siswa serta peranan masing-masing peserta didik 

5) Mempersiapkan  kelas dan alat-alat yang diperlukan dan mengecek 

pemahaman peserta didik terhadap masalah yang akan dipecahkan 

6) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

penemuan dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa 

7) Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang 

mengarahkan dan mengidentifikasi masalah 

8) Merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa 

9) Membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil 

penemuannya.
38

 

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa discovery 

merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung 

kepada peserta didik melalui praktek atau percobaan sehingga peserta 

didik dapat menemukan sendiri informasi yang sedang diajarkan dan 
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dapat menarik suatu kesimpulan dari informasi tersebut. Sehingga 

pemahaman suatu konsep informasi akan bertahan lama dikarenakan 

peserta didik menemukan sendiri informasi tersebut. Penemuan 

(discovery) merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan 

pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu 

disiplin ilmu, melalui keterlibatan  peserta didik secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Model ini menekankan pentingnya pemahaman 

struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui 

keterlibatan  peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Evaluasi 

Evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta 

didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program.
39

 

Evaluasi ini merupakan penentuan sampai seberapa jauh sesuatu 

berharga, bermutu, atau bernilai. Pada umumnya evaluasi mempunyai 

fungsi dan tujuan yaitu untuk menentukan angka kemajuan atau hasil 

belajar peserta didik, untuk menempatkan para peserta didik kedalam 

situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi dengan tingkat 

kemampuan, minat dan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh setiap 

peserta didik. Evaluasi juga merupakan proses yang berkenaan dengan 

pengumpulan informasi yang memungkinkan kita menentukan tingkat 

kemajuan pengajaran dan bagaimana berbuat baik pada waktu-waktu 
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mendatang.
40

 

Jadi, dalam melakukan evaluasi terhadap hasil belajar, dimulai 

dengan assesment (melakukan tes dan pengoreksian) kemudian 

pengukuran (membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan kunci) dan 

diakhiri dengan penilaian (diambil keputusan tentang penguasaan anak 

terhadap materi). 

1) Evaluasi Formatif 

Penilaian ini digunakan untuk mengukur setiap satuan 

bahasan tertentu dan bertujuan hanya untuk memperoleh gambaran 

tentang daya serap peserta didik terhadap satuan bahasan. Evaluasi 

jenis ini dapat dipandang sebagai “ulangan” yang dilakukan pada 

setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul.
41

 Jadi, 

penilaian formatif adalah aktivitas pendidik dan peserta didik yang 

dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik 

selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan 

umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, 

mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan 

perbaikan. 

Penilaian formatif ini bertujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan 

peserta didik. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan 
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pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan informasi 

tersebut untuk memperbaiki, mengubah atau memodifikasi 

pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan 

kompetensi peserta didik. 

Hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi pendidik dan 

peserta didik. Manfaat bagi pendidik yaitu dapat mengetahui sejauh 

mana bahan pelajaran dikuasai dan dapat memperkirakan hasil 

penilaian sumatif. Jika pendidik mengetahui tingkat keberhasilan 

peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, maka pendidik 

dapat membuat keputusan, apakah suatu materi pembelajaran yang 

sudah disampaikan perlu diulang atau tidak. Jika harus diulang, 

pendidik juga harus memikirkan strategi pembelajaran yang akan 

ditempuh. Penilaian formatif merupakan penilaian hasil belajar dari 

kesatuan-kesatuan kecil materi pelajaran. Beberapa hasil penilaian 

formatif dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkirakan 

penilaian sumatif. Manfaat bagi peserta didik yaitu mengetahui 

susunan tingkat bahan pelajaran, mengetahui butir-butir soal yang 

sudah dikuasai, dan butir-butir soal yang belum dikuasai. Hal ini 

merupakan umpan balik yang sangat berguna bagi peserta didik, 

sehingga dapat diketahui bagian-bagian yang harus dipelajari 

kembali secara individual. 

2) Evaluasi Sumatif 

Penilaian ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa 
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terhadap pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu 

semester. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau taraf 

keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode belajar tertentu. 

Selain itu evaluasi ini lazim dilakukan pada akhir semester atau 

akhir tahun dan hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai 

kinerja akademik peserta didik. Ragam penilaian sumatif dapat 

dianggap sebagai “ulangan umum” yang dilakukan untuk 

mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir 

periode program pengajaran.
42

 

Dengan demikian, evalusi sumatif adalah evaluasi yang 

dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Jadi guru baru dapat 

melakukan evaluasi sumatif apabila guru yang bersangkutan selesai 

mengajarkan seluruh pokok bahasan atau unit pengajaran yang 

merupakan porsi dari semester yang bersangkutan. Oleh karena itu 

evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

yang dicapai peserta didik selama satu semester. Jadi fungsinya 

untuk mengetahui kemajuan belajar anak didik. 

Dengan demikian, pernyataan di atas menjelaskan bahwa 

evaluasi formatif adalah pengumpulan informasi dengan tujuan 

memperbaiki pembelajaran yang telah diberikan, sedangkan 

evaluasi sumatif adalah suatu metode pengambil keputusan diakhir 

pembelajaran yang memfokuskan pada hasil belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

karena objek yang diteliti memerlukan pengamatan secara total sehingga dapat 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Pendekatan kualitatif menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
43

 Penelitian ini bermaksud untuk memahami 

fenomina tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan jenis 

penelitiannya adalah studi lapangan (field research). Hal ini didasarkan pada 

pendapat yang dikemukan oleh Moleong yang menyatakan bahwa field 

research dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. 

Ide pentingnya setelah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan 

pengamatan tentang sesuatu fenomina dalam suatu keadaan alamiah.
44

 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-

strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut padang partisipan. 

Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana 

peneliti merupakan instrumen kunci. 
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B. Lokasi Penelitian 

Untuk penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang 

Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul sudah lama 

menerapkan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik. 

C. Subyek Penelitian 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun 

angka.
45

 Sedangkan sumber data menurut Lofland dan Lofland sebagaimana 

dikutip Moleong menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, data lainnya sebagai data pelengkap seperti 

dokumen dan lain-lain.
46

 

Dalam penelitian ini jenis datanya adalah pernyataan yang 

disampaikan oleh subjek penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada 

sebagai pedoman. Jika dilihat dari mana sumber data berasal, maka sumber 

data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau berbentuk dokumen.
47
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Dengan demikian, sumber data adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data. Adapun sumber data Berdasarkan 

sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber Data Primer yaitu sumber pokok yang menjadi sumber 

dalam penelitian, dalam hal ini yang bertindak sebagai sumber data primer 

adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul. 

b. Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang peneliti peroleh 

untuk memperkuat data primer, yaitu Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, 

guru dan peserta didik. Dari kedua sumber data tersebut dapat diperoleh 

dari beberapa hal sebagai berikut : 

1) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis, yaitu Kepala Madrasah, 

Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, guru dan peserta didik Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul. 

2) Place, atau tempat adalah sumber data yang menyajikan tampilan 

berupa keadaan diam dan bergerak  dan keadaan keduanya merupakan 

obyek untuk penggunaan metode observasi yaitu bangunan atau lokasi 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul. 

3) Paper, sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa tulisan 

angka, gambar, atau simbol-simbol lain yang ada di  Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul. 
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Keterangan singkat untuk ketiganya adalah sebagai berikut: 

1) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau informan penelitian. 

2) Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa berupa 

keadaan diam (ruangan, kelengkapan alat, dan lain-lain) dan gerak 

(kinerja, kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya). 

3) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa 

tulisan angka, gambar, atau simbol-simbol lain.
48

 

Subyek yang akan dituju oleh peneliti mengenai suatu judul yang 

telah ditetapkan di lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso yaitu: 

1. Luluk Rofiqoh, S.Pd.I    : Kepala sekolah 

2. Eni Susilowati, S.Pd    : Waka Kurikulum 

3. Hendrik Nuryanto, S.Pd    : Waka Kesiswaan 

4. Erick Albukhori    : Siswa 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses 

peneliti dalam pengumpulan data. Kesalahan yang dilakukan dalam proses 

pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil 

dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila 

pengumpulan data dilakukan tidak dengan benar. Adapun teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Pedoman 

observasi yang peneliti gunakan adalah observasi sistematis, yaitu observasi 

yang dilakukan dengan mempergunakan rencana kerangka terlebih 

dahulu.
49

 

Dengan demikian maka materi observasi mempunyai cakupan yang 

lebih spesifik dan terbatas, sehingga pengamatan lebih terarah.
50

 Adapun 

data yang ingin diperoleh dari observasi ini adalah untuk mendapatkan data 

tentang : 

a. Sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer 

Kidul. 

b. Manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan 

karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul 

Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun Pelajaran 

2021/2022. 

c. Program perencanaan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

Tahun Pelajaran 2021/2022 

d. Penerapan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 
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(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

e. Evaluasi manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

Dengan menggunakan teknik observasi ini diharapkan dapat 

memperoleh data yang akurat, karena telah dipersiapkan secara sistematis. 

2. Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan 

wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada informan penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, yang mana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
51

 

Dengan demikian, wawancara adalah suatu proses interaksi dan 

komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa 

faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor 

tersebut ialah: pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang 

dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. 

maka dari itu dalam hal ini pewawancara menyampaikan pertanyaan 

kepada informan, merangsang informan untuk menjawabnya, menggali 
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jawaban lebih jauh bila dikehendaki mencatatnya. Adapun wawancara ini 

dilakukan untuk mendapatkan data tentang: 

1) Bagaimana manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2021/2022? 

2) Bagaimana program perencanaan manajemen kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Bondowoso Tahun Pelajaran 2021/2022? 

3) Bagaimana penerapan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

Tahun Pelajaran 2021/2022? 

4) Bagaimana evaluasi manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

Tahun Pelajaran 2021/2022? 

Adapun dalam pelaksanaan metode tersebut peneliti terlebih 

dahulu membuat pedoman wawancara sebelum akhirnya peneliti terjun 

kelapangan untuk melakukan wawancara dengan beberapa informan. Dari 

hasil wawancara ini diambil suatu kesimpulan yang bersifat general yang 

pada akhirnya dideskripsikan dalam hasil penelitian. 
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, 

majalah, prasasti dan sebagainya. Dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis.
52

 

Adapun data yang ingin diperoleh melalaui dokumentasi ini adalah 

data yang berkenaan dengan nama dan jumlah siswa serta kondisi lokasi 

penelitian. Selain dari itu dokumen resmi diberikan oleh waka kurikulum 

atas intruksi langsung dari Kepala Madrasah, dalam bentuk profil 

madrasah, visi misi, dan arsip-arsip lain yang memadai, ada yang berupa 

naskah cetak dan ada yang berupa dokumen dari data file computer. Data 

lain juga peneliti peroleh dari data-data tertulis secara detail dan akurat 

seperti: 

1) Latar belakang berdirinya MI Nurul Hidayah Koncer Kidul. 

2) Profil, Visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer 

Kidul. 

3) Data peserta didik, Data tenaga pendidik dan kependidikan serta 

struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer 

Kidul. 

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh 

dari wawancara. dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari data tertulis (arsip) 
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E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas.
53

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

model interaktif (Interactive Model of Analysis). Dalam model ini tiga 

komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, 

dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (data 

collecting) sebagai suatu siklus.
54

 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Instumen sebagi alat bantu dalam 

menggunakan methode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat 

diwujudkan dalam benda, misalnya angket ,perangkat tes, pedoman 

wawancara, pedoman observasi, skala dan sebaginya. 
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2. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data  merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data. Kegiatan ini merupakan seleksi data, diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan 

tertulis dilapangan. Sehiangga harus dilakukan terus menerus selama 

proses penelitian berlangsung.
55

 

Jadi, data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih 

dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-

milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, 

wawancara dan dokumentasi. 

3. Penyajian data (data display) 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman. 

Penyajian data ini dilakukan setelah data selesai direduksi atau 

dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, tes, wawancara dan 

dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan 
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Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). 

Kemudian data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, 

catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk 

mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat 

dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan 

pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data 

yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan 

dalam bentuk teks. 

4. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif 

adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah 

direduksi dan disajikan, kemudian peneliti membuat kesimpulan yang 

didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. 

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang 

telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. 

F. Keabsahan Data 

1. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan  (realibilitas) menurut versi 

positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigmanya sendiri.
56

 Untuk mengetahui keabsahan data-data yang di 

dapat maka peneliti berusaha untuk mengeceknya secara teliti supaya 
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penelitian yang di lakukan tidak sia-sia. Teknik-teknik yang digunakan 

peneliti untuk mengukur keabsahan data sebagai berikut : 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data  yang telah diperoleh melalui beberapa  

sumber.
57

 Dengan demikian, triangulasi dengan sumber data artinya 

membandingkan dan mengecek kembali sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dari 

berbagai sumber tersebut. Dalam menguji keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi 

dan dokumentasi untuk mengecek kebenaran data dan juga 

memperkaya data. 

Jadi triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks 

suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan 

triangulasi, peneliti dapat merechek temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, meode atau teori.  

b. Pepanjangan pengamatan atau keikutsertaan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi sengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru.
58
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Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan 

narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan 

oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Menurut Suheri 

keterlibatan peneliti dalam waktu yang panjang, di luar untuk 

mempelajari kebudayaan, membangun kepercayaan, juga, untuk 

mengeleminir distorsi yang mungkin terjadi.
59

 

Selain itu, perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan 

untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. 

Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan 

kembali data di lapangan telah kredibel. 

c. Ketekunan pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Jadi, pengamatan secara cermat yang dilakukan dan 

berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang 

dilakukan peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas 

data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan 

data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 
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G. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistemastis 

maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong (2007: 127-148), 

ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan  

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari 

subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan 

penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data 

dan informasi tentang manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Peneliti juga 

menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku 

dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan 

penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode 

penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Tahap pra 

lapangan dilakukan peneliti selama bulan Januari-Februari 2022. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian 

dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan selama bulan 

Maret-April 2022. 

3. Tahap Tahap analisis data 

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. 

Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data 

kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh 
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sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data 

yang diperbandingkan dengan teori kepustakaan. Tahap analisis data 

dilakukan selama bulan Mei-Juni 2022. 

4. Tahap evaluasi dan pelaporan 

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan 

pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan. Juni-Juli 

2022. 

H. Subjek Penelitian 

Menurut Suharsismi Arikunto (1998 : 200) subjek penelitian adalah 

benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian yang 

dipermasalahkan melekat. Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan 

tanpa adanya subjek penelitian, karena seperti yang telah diketahui bahwa 

dilaksanakannya penelitian dikarenakan adanya masalah yang harus 

dipecahkan, maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan 

persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan 

data sebanyak-banyaknya dari informan. 

Dalam penelitian ini, pengambilan sumber data penelitian 

menggunakan teknik “purpose sampling”. Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 

101) menyatakan, sampel purposive adalah sampel yang dipilih karena 

memang menjadi sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang 

ingin ditiliti. Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan peneliti tentang 

aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini 

terus-menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat purposive yaitu 



 

 

55 

tergantung pada tujuan fokus suatu saat. Dalam penelitian ini yang diajadikan 

sebagai subjek adalah mahasiswa yang berprofesi sebagai gigolo. Diangkatnya 

mahasiswa sebagai subyek penelitian dikarenakan oleh masih sedikitnya 

penelitian mengenai praktek palacuran di dunia pendidikan, khususnya gigolo 

Melihat keterbatasan peneliti dan pendekatan penelitian yang 

digunakan, maka subyek penelitian ditentukan berdasarkan ciri dan 

karakteristik tertentu. Adapun ciri dan karekteristik yang digunakan yaitu: 1. 

Laki-laki yang berprofesi sebagai gigolo 2. Berdomisili di provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 3. Masih mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa 4. 

Masih aktif menjalani profesinya sebagai gigolo Kriteria ini dipilih untuk 

lebih memudahkan dan memfokuskan penelitian pada satu daerah. Penentuan 

subyek dilakukan peneliti dengan menggunakan kriteria yang telah disebutkan 

diatas. Hal tersebut dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan 

penelitian. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Didirikan Oleh (KH. Moh. 

Djamaluddin) yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan panggilan Kiai 

Jamak Pengasuh dan Pendiri Pondok Peantren Nurul Hidayah mendirikan 

madrasah guna untuk meringankan beban orang tua di dunia pendidikan, 

sedangkan pada tahun 1978 sekolah yang didirikan oleh pemerintah 

dikenal dengan sebutan sekolah PGA yang pada saat itu anak – anak tidak 

berkenan di sekolah PGA tersebut dikarenakan muatan keagamaan sangat 

kurang, pada tanggal 12 April 1978 Kiai Djamak Mengumpulkan para 

sesepuh untuk mendirikan Sekolah yang bernuansa agama dan pada 

tanggal 12 Mei 1978 berdirilah MI Nurul Hidayah yang siswanya hanya 

10 orang saja, tahun demi tahun perubahan MI nurul hidayah mulai 

nampak keberadaannya dan di sahkan oleh pemerintah Departemen 

Agama. 42 tahun MI Nurul Hidayah telah mencetak siswa lulusan yang 

agamis. Adapun pergantian Kepala MI Nurul Hidayah sebagai berikut :  

1. K. Moh. Djamak, A.Ma ( 1978 – 1989 ) 

2. Moh. Zuhri Masykur, A.Ma ( 1989 – 2008 ) 

3. Encik Fatimatus Zahro, A.Ma ( 2008 – 2013 ) 
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4. Luluk Rofiqoh, S.Pd.I ( 2013 – sekarang ).
60

 

2. Profil Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Koncer Kidul 

a. Nama Madrasah    : MI. NURUL HIDAYAH 

b. Nomor Statistik  : 111235110074 

c. Nomor Pokok Sekolah : 60716153 

d. Akreditasi   : B 

e. Tahun Berdiri   : 1978 

f. Alamat    : Jl Tamanan Dusun Jatian RT. 026/RW.009 

      Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso  

g. NPSN    : 60716153 

h. Identitas Nama Kepala Madrasah  

1) Nama Lengkap  : Luluk Rofiqoh, S.Pd.I 

2) Pendidikan Terakhir : S1 

3) Jurusan   : PAI ( Pendidikan Agama Islam ) 

4) Alamat   : Jl Tamanan Dusun Jatian RT.026/RW.009  

      Desa Koncer Kidul 

      Kec.Tenggarang  Kab. Bondowoso 

5) Telp./HP  : 085335102716.
61

 

3. Tujuan dan Sasaran Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah 

a. Tujuan 

1) menyiapkan generasi yang unggul di bidang imtaq dan iptek 
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2) menumbuhkan penghayaan terhadap ajaran agama sehingga 

terbangun insan yang cerdas, cendekia, berbudi pekerti luhur dan 

berakhlak mulia 

3) membentuk SDM yang aktif, kreatif, inovatif dan berprestasi 

4) membangun citra madrasah sebagai mitra terpercaya masyarakat 

5) melaksanakan pembelajaran yang efekif 

6) menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 

belajar siswa untuk mendukung pengembangan potensi peserta 

didik agar berkembang secara optimal 

7) memberikan jaminan pelayanan yang prima dalam berbagai hal 

untuk mendukung proses belajar dan bekerja yang harmonis dan 

selaras 

b. Sasaran 

Adapun sasaran dari -tujuan tersebut di atas yaitu :  

1) Meningkatnya pemahaman nilai-nilai agama / IMTAQ 

2) Meningkatnya pemahaman terhadap IPTEK 

3) Meningkatnya mutu kelulusan siswa  

4) Meningkatnya Prestasi Olahraga 

5) Meningkatnya Prestasi Seni 

6) Meningkatnya kualitas SDM yang aktif, kreatif, inovatif dan 

berprestasi 

7) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana 

8) Terbangunnya citra madrasah yang terpercaya 
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9) Meningkatnya pelayanan yang prima dalam berbagai hal untuk 

mendukung proses belajar dan bekerja yang harmonis dan 

selaras.
62

 

4. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Koncer Kidul 

a. Visi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah 

“Cerdas, Tawakkal dan Berakhlak Mulia” 

b. Misi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah 

1) Meningkatkan insane Islami, berakhlak mulia yang siap 

berkompetisi. 

2) Menciptakan lulusan yang berkualitas, memiliki skill dan mampu 

mengaktualisasikannya. 

3) Menerapkan management partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga madrasah dan komite madrasah. 

4) Meningkatkan efektifitas dan kualitas pembelajaran yang 

menantang dan menyenangkan. 

5) Menciptakan suasana berseri (bersih, sehat, rapi dan indah) guna 

untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. 

6) Meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.
63

 

5. Data Pendidik dan Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Hidayah Koncer Kidul 

Adapun Data Pendidik dan Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Hidayah Koncer Kidul seabgaimana tabel berikut : 
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Tabel 4.1 

Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

 

NO NAMA 
TANGGAL 

LAHIR 

MAPEL 

YANG 

DIAMPU 

TUGAS 

TAMBAHAN 

1 Luluk Rofiqoh, S.Pd.I 
Bondowoso, 

25/03/1983 
- 

Kepala 

Madrasah 

2 Eni Susilowati, S.Pd 
Bondowoso, 

06/11/1976 

Guru Kelas 

IV 

Bg. 

Kurikulum 

Wali Kelas 4 

3 Uswatun Hasanah, S.Pd 
Bondowoso, 

24/04/1995 

Guru Kelas 

III 

Bhs. Arab & 

Bhs Inggris 

Wali Kelas 3 

4 Titin Sutriyatin, S.Pd.I 
Bondowoso, 

14/10/1983 
Guru Kelas II Wali Kelas 2 

5 Wiwid Dianto, S.Pd.I 
Bondowoso, 

16/08/1986 

Qurdits 

Akidah Ahlak 

Bg. Sarana 

Prasarana 

6 Hosnanto, S.Pd.I 
Bondowoso, 

24/02/1983 
Guru Kelas 1 Bg. Humas 

7 
Hendrik Nuryanto, 

S.Pd.I 

Bondowoso, 

23/06/1986 
Guru Kelas V 

Bg. 

Kesiswaan 

Wali Kelas 5 

8 Pipin Dianawati, S.Pd.I 
Bondowoso, 

11/03/1992 

Guru Kelas 

VI 
Wali Kelas 1 

9 Usman Budianyo, S.Pd 
Bondowoso, 

30/10/1986 
Fiqih Wali Kelas 6 

10 
Muh. Faisol Firdaus, 

S.Pd 

Bondowoso, 

28/06/1993 
SKI Bendahara 

11 Mahrus Salam, S.Pd 
Bondowoso, 

12/12/1992 
PJOK - 

 

6. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Koncer 

Kidul 

Adapun Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah 

Koncer Kidul dapat dilihat pada bagan berikut : 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

: Garis Konsultatif 

                                               : Garis Instruktif 

: Garis Koordinatif.
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 Dokumentasi Kantor MI Nurul Hidayah, Bondowoso, 29 Desember 2021 

KOMITE 

Zaifuddin Z., S.Pd,I 
KEPALA MADRASAH 

LULUK ROFIQOH, S.Pd.I 

KEPALA TATA USAHA 

M. Faisol F., S.Pd.I 

 

SISWA 

 

GURU 

UBID. KURIKULUM 

Eni Susilowati, S.Pd 

UBID. KESISWAAN 

Hendrik Nuryanto, S.Pd 

UBID. HUMAS 

Mahrus S., S.Pd 

UBID. SARPRAS 

Hosnanto, S.Pd.I 

KETUA YAYASAN 

K. THAHARUDDIN 

WALI  

KELAS I 

Hosnanto, S.Pd.I 

WALI  

KELAS II 

Titin, S.Pd.I 

WALI  

KELAS III 

Umi Kulsum, S.Pd 

WALI  

KELAS IV 

Eni S., S.Pd 

WALI  

KELAS V 

Hendrik, S.Pd 

WALI  

KELAS VI 

Pipin DW., S.Pd 

JABATAN 
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7. Data Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Koncer kidul 

Tenggarang Bondowoso 

Tabel 4.2 

Data Rombongan Belajar 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah  

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

 

KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

I 7 3 10 

II 8 11 19 

III 3 6 9 

IV 7 4 12 

V 10 10 20 

VI 15 5 20 

JUMLAH 56 48 90 

 

8. Data sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

Tabel 4.3 

Keadaan Sarana Dan Prasarana 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah  

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

 

No. 
Jenis 

Prasarana 

J
u

m
la

h
 R

u
a
n

g
 

J
u

m
la

h
 R

u
a
n

g
 

K
o
n

d
isi B

a
ik

 

J
u

m
la

h
 R

u
a
n

g
 

K
o
n

d
isi R

u
sa

k
 

Kategori 

Kerusakan 

R
u

sa
k

 

R
in

g
a
n

 

R
u

sa
k

 

S
ed

a
n

g
 

R
u

sa
k

 

B
era

t 

1 Ruang Kelas 6 - - - - - 

2 Perpustakaan 1 - - 1 - - 

3 R. Lab IPA - - - - - - 

4 R. Lab. Biologi - - - - - - 

5 R. Lab. Fisika - - - - - - 
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6 R. Lab. Kimia - - - - - - 

7 R. Lab. Komputer - - - - - - 

8 R. Lab. Bahasa - - - - - - 

9 R. Pimpinan - - - - - - 

10 R. Guru 1 - - 1 - - 

11 Ruang Tata Usaha 1 1 - - - - 

12 R. Konseling - - - - - - 

13 Tempat Beribadah 1 1 - - - - 

14 R. UKS 1 - - 1 - - 

15 Jamban 2 2 - - - 1 

16 Gudang 1 - - 1 - - 

17 R. Sirkulasi - - - - - - 

18 Tempat Olahraga 1 - - - - 1 

19 R. Org. Siswa - - - - - - 

20 R. Lainnya - - - - - - 

 

B. Penyajian dan Analisis Data 

1. Perencanaan Manajemen Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan 

Dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Program Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

merupakan serangkaian kegiatan dalam menetapkan tujuan serta 

merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, finansial, isi/materi 

kegiatan, metode, waktu atau jadwal dan sarana kegiatan untuk 

memaksimalisasi efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan. 

Langkah pertama yang dilakukan dalam manajemen 

ekstrakurikuler keagamaan adalah perencanaan. Perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 
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dilaksanakan melalui workshop dengan melibatkan para ahli. Perencanaan 

program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di MI Nurul Hidayah 

disusun oleh tim pengembang kurikulum madrasah dengan melibatkan 

berbagai pihak untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ustadzah Luluk sebagai berikut : 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah ini sudah 

mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan menyesuaikan 

kearifan lokal madrasah yang mana kurikulum tersebut telah 

disusun oleh tim pengembang kurikulum dengan melibatkan 

berbagai pihak. Termasuk MGMP yang bertugas mengembangkan 

program pembelajaran sebagai pedoman baik pembelajaran 

kokurikuler maupun ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik yang ada di madrasah ini.
65

 

 

Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah di atas memberikan 

pemahaman bahwa perencanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik merupakan bagian 

tidak terpisahkan dengan kegiatan manajemen madrasah secara 

keseluruhan. Hasil perencanaan dan program kerja bagi kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan penurunan dari program visi, misi, tujuan, dan 

program kerja madrasah secara umum. 

Dalam hal ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

menegaskan bahwa Hal terpenting sebelum pelaksanaan program kegiatan 

ekstrakurikuler, termasuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan adalah 

perencanaan. Oleh karena itu perencanaan program harus dipersiapkan dan 

direncanakan sebelumnya. Agar program kegiatan tersebut berjalan 

dengan baik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Eni Susilowati: 
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 Wawancara, Luluk Rofiqoh, Kepala MI Nurul Hidayah, Bondowoso, 07 Oktober 2021 
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Program kerja merupakan landasan yang dapat dijadikan sebagai 

pijakan dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan-tujuan yang 

ditetapkan dapat tercapai. Program kerja ini berupa perencanaan-

perencanaan kegiatan sebagai langkah awal suatu kegiatan, dengan 

perencanaan yang jelas dapat diketahui apa yang menjadi tujuan 

diadakannya kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Perencanaan 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan proses pembentukan dan 

penyusunan program kerja. Dari uraian kegiatan, target, sasaran, 

waktu, penanggung jawab hingga sumber dana. Semua itu harus 

direncanakan dengan baik dan maksiaml agar tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler di madrasah ini tercapai.
66

 

 

Dengan demikian, keberadaan penyusunan program kerja sebagai 

kerangka acuan yang jelas dalam setiap bentuk kegiatan diharapkan 

mampu mengeliminir adanya ketidaksesuaian antara tujuan kegiatan 

dengan pelaksanaannya di lapangan. Kerangka acuan yang dimaksud 

dalam hal ini adalah berupa perencanaan-perencanaan tentang pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

Hasil studi dokumentasi terhadap kerangka acuan atau perencanaan 

yang dibuat oleh Kepala Madrasah dan waka kesiswaan di MI Nurul 

Hidayah menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan dapat dijadikan 

acuan dalam melaksanakan kegiatan. Jenis program kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan dalam pembentukan karakter religius 

peserta didik diprioritaskan pada kegiatan yang diminati dan memiliki 

sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kreatifitas siswa. 

Hasil Observasi juga menunjukkan pelaksanaannya sesuai dengan 

jadwal yang telah direncanakan. Jadwal tersebut disusun pada awal tahun 

menyesuaikan dengan agenda kegiatan sekolah.
67
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 Observasi, Kegiatan Ektrakurikuler Keagamaan, Bondowoso, 31 Desember 2021 
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Kemudian berkaitan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan 

manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan 

karakter religius peserta didik, ustadz Hendrik menyatakan : 

Secara umum tahapan yang dilalui dalam kegiatan perencanaan di 

madrasah ini, pertama rapat kerja awal tahun selanjutnya dilakukan 

tindak lanjut dari hasil rapat tersebut. Pada tahap berikutnya, 

kepala madrasah memberikan tugas kepada wakamad bidang 

kurikulum dan wakamad bidang kesiswaan untuk menentukan 

siapa yang ditunjuk sebagai pembina dari masing-masing kegiatan 

ekstrakurikuler. Pada tahap berikutnya, para pembina kegiatan 

ekstrakurikuler diajak untuk menyusun jadwal kegiatan.
68

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Eni Susilowati sebagai berikut : 

Salah satu hasil perencanaan manajemen ekstrakurikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik 

adalah menetapkan jenis kegiatan, jadwal dan pembagian tugas 

pengampu (pembina). Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan dilaksanakan bersama perencanaan ekstrakurikuler. 

 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Rabu tanggal 6 

Oktober 2021 menunjukkan bahwa Pada tahun pelajaran 2021/2022, 

jadwal dan pembagian tugas ditetapkan sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 4.4 
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Tabel di atas menginformasikan jadwal dan pembina kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul 

Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso. Ustadzah Eni Susilowati 

selaku Waka Kurikulum menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

kepada peneliti sebagai berikut: 

Kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini dibagi dua nak Faruq, ada 

yang bersifat wajib dan ada yang bersifat pilihan. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang wajib ini diikuti oleh semua siswa adalah 

pramuka, komputer, khithobah dan jama‟ah dzuhur. Sedangkan 

yang lainnya bersifat pilihan. Artinya, siswa boleh mengikuti 

sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing.
69

 

 

Musyarrofah selaku peserta didik kelas IV menyampaikan kepada 

peneliti sebagai berikut : 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah ini tidak semuanya 

wajib untuk diikuti, tergantung pada minat peserta didik itu sendiri. 

Kalau saya sendiri ikut ektra baca sholawat yang diiring hadroh itu 

kak.
70

 

 

Sofyanto selaku peserta didik kelas VI juga menyampaikan kepada 

peneliti bahwa menurutnya : 

Kegiatan ekstrakurikuler ini kalau menurut saya sangatlah penting, 

karena kata guru kami, jika dalam kegiatan ekstra selalu 

bersungguh-sungguh maka kita akan memetik hasilnya saat kita 

hidup di dunia masyarakat. Contohnya saat ada undangan hadroh 

itu kan Kak Faruq, kita bisa bersholawat bersama, dapat pahala, 

dan pulangnya dapat berkat.
71

 

 

Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua kegiatan 

ekstrakurikuler harus diikuti oleh siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang 

wajib diikuti semua siswa hanya pramuka, komputer, sedangkan yang lain 
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bersifat pilihan. Dari beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

direncanakan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dikategorikan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan, yaitu istighosah, rebana/sholawat, khithobah, 

dan jamaah dzuhur. 

2. Pengorganisasian Manajemen Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan 

Dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Kemudian setelah perencanan selesai dilanjutkan pada 

pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian ini merupakan kegiatan 

membagi tugas, agar tidak terjadi tumpang tindih (overlap). Adapun 

manfaat dari pengorganisasian sebagaimana diungkapkan oleh Ustadzah 

Luluk Rofiqoh selaku Kepala Madrasah sebagai berikut : 

Manfaat pengorganisasian ini adalah terbentuknya suasana kerja 

yang hormonis dan tidak saling membebani satu dengan yang lain 

karena sudah ada pembagian tugas masing-masing. Dengan 

pengorganisasian yang mengandung koordinasi akan 

mendatangkan keuntungan pula berupa terpadunya berbagai 

kemampuan dan keahlian para pelaksana kegiatan yang 

kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah direncanakan.
72

 

 

Ustadzah Eni Susilowati selaku Waka Kurikulum juga 

menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut : 

Pengorganisasian manajemen ekstrakurikuler di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Bondowoso ini kami bentuk berdasarkan keputusan yang 

ditetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Seperti 

struktur organisasi, dan latar belakang kompetensi. Penempatan 

personil dalam kegiatan ekstrakurikuler mempertimbangkan tugas 

struktural dari masing-masing guru. Selain itu, juga 

mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing 
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guru.
73

 

 

Paparan di atas menunjukkan bahwa dalam pengorganisasian 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul 

Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso, telah menerapkan 

manajemen yang tepat menempatkan personil untuk melaksanakan tugas 

yang tepat. Tentunya, pemberian tugas dengan mempertimbangkan tugas 

struktural dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 

pelaksanaan dan pelaporannya. Sedangkan pemberian tugas sesuai 

kompetensi dimaksudkan agar guru yang mengampu dapat menjalankan 

tugas dengan baik karena sesuai keahlian dan kompetensinya. 

Kemudian berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan 

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di MI Nurul 

Hidayah diketahui setelah peneliti melakukan observasi, wawancara 

dengan beberapa sumber, maupun memeriksa beberapa dokumen yang 

terkait sehingga diperoleh data dan informasi yang relevan. Beberapa 

unsur pengorganisasian seperti; penentuan sumberdaya dan kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, proses perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi yang akan membawa hal-hal tersebut 

kearah tujuan, penugasan tanggungjawab tertentu, dan pendelegasian 

wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan 

tugasnya dilaksanakan oleh Pimpinan Madrasah. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Ustadzah Luluk Rofiqoh sebagai berikut : 
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Penentuan sumberdaya dan penugasan pada tanggungjawab 

tertentu dalam kegiatan ekstrakurikuler di MI Nurul Hidayah ini 

didasarkan pada hasil analisis sumberdaya yang dibutuhkan yang 

menunjukkan memiliki tingkat kesiapan faktor dalam kategori siap 

untuk selanjutnya disusun dalam program operasional kegiatan 

ekstrakurikuler. Kemudian, berkaitan dengan program yang telah 

disusun dan dalam rangka implementasinya maka diketahui 

penentuan komponen dalam pengorganisasian sumberdaya yang 

mencakup mencakup sarana-prasarana, Penanggungjawab 

Kegiatan, serta komponen Pembiayaannya.
74

 

 

Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti yang menunjukkan 

bahwa program kegiatan ekstrakurikuler di MI Nurul Hidayah sudah 

tersusun sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Program Kegiatan Ekstrakurikuler 

Mi Nurul Hidayah 

1 
Pendidikan 

Kepramukaan 

1. Sarana prasarana, mencakup; 

Sanggar Gudep, Tenda, Bendera, Alat 

berkemah, Perlengkapan, dst.. 

2. Penanggungjawab Kegiatan; 

Hendrik Nuryanto, S.Pd.I 

3. Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan 

volume 72 pertahun, Pengadaan 

alat/perlengkapan, Kegiatan Lomba. 

2 
Baca Tulis Al-

Qur‟an (BTQ) 

1. Sarana prasarana mencakup; 

Ruangkelas/Mushalla, Al- Qur`an, 

bukuTajwid, Iqra, Qiraati, Media belajar. 

2. Penanggungjawab Kegiatan; 

Wiwid Dianto, S.Pd.I  

3. Pembiayaan mencakup; 

Biaya pembinaan volume 48 pertahun, 

Pengadaan alat/perlengkapan. 

3 
Muhadharah 

(Rohis) 

1. Sarana prasarana mencakup; 

Ruangkelas/Mushalla, Kitab Al-Qur`an, 

Hadits, Buku-buku Agama, Media beljar. 

2. Penanggungjawab Kegiatan; 

Eni Susilowati, S.Pd 

3. Pembiayaan mencakup; 

Biaya pembinaan volume 48 pertahun, 

Pengadaan peralatan/perlengkapan 
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kegiatan. 

4 Minat Komputer 

1. Sarana prasarana mencakup; 

Lab. Komputer, Alat (printer,CD, flasdisc, 

LCD proyektor, internet) dll. 

2. Penanggungjawab Kegiatan; 

Wiwid Dianto, S.Pd.I 

3. Pembiayaan mencakup; 

Biaya pembinaan, volume 54 pertahun, 

Pengadaan dan perawatan peralatan 

 

Dari uraian dalam di atas dapat diketahui bahwa unsur 

pengorganisasian yang dilakukan melalui tindakan penentuan sumberdaya 

yang mencakup; Sarana prasarana untuk kegiatan, Penanggungjawab 

kegiatan oleh Pembinanya, dan Pembiayaan beserta perkiraan volumenya 

pada setiap program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Dalam 

Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso. 

Selanjutnya peneliti menemui Ustadzah Luluk Rofiqoh, S.Pd.I 

untuk menanyakan bagaimana mekanisme kerja pengorganisasian kegiatan 

ekstrakurikuler. Kepada peneliti beliau menyatakan : 

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat satuan 

pendidikan di MI Nurul Hidayah ini terpadu dengan pengelolaan 

madrasah secara keseluruhan. Adapun mekanisme kerjanya yang 

kami atur itu terdiri dari; (a) kegiatan yang berkaitan dengan 

penyusunan program dan hasil penilaian dikoordinasikan melalui 

Waka Kurikulum, (b) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 

dikoordinasikan melalui Waka Kesiswaan, sedangkan (c) yang 

berkaitan dengan penggunaan fasilitas dikoordinasikan melalui 

Waka Sarana prasarana, (d) dan dalam hal-hal khusus, 

koordinasinya langsung pada Kepala madrasah.
75

 

 

Dalam proses pengorganisasian, diperoleh informasi bahwa pihak- 
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pihak terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini sudah 

dilibatkan dari awal pada tahap perencanaan. Pihak yang dimaksud di sini 

yaitu, guru atnau pembina kegiatan ekstrakurikuler, dan para waka 

madrasah yang dinilai sudah memiliki pengalaman dalam bidangnya. 

Dalam hal ini Ustadzah Eni Susilowati, S.Pd selaku Waka Kurikulum 

menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut : 

Sebenarya yang dinilai atau dianggap paling memahami masing- 

masing karakteristik kegiatan ekstrakurikuler dan permasalahannya 

adalah masing-masing guru atau pembinanya, maka dalam 

penyusunan program mereka selalu dilibatkan, sekaligus 

diharapkan agar ikut memiliki rasa tanggungjawab mensukseskan 

pelaksanaan kegiatannya.
76

 

 

Proses pengambilan keputusan tentang pembagian tugas guru atau 

pembina kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 

semua pihak yang terkait. Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk secara 

bersama-sama mempertimbangkan bentuk kegiatan dan siapa yang layak 

menjadi pembinanya, kesediaannya, serta penetapannya dalam bentuk 

Surat Keputusan Kepala Madrasah. 

Berkaiatan dengan hal tersebut Ustadzah Eni Susilowati, S.Pd 

Selaku Waka Kurikulum menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut: 

Penetapan guru atau pembina kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di MI Nurul 

Hidayah ini selalu kami usahakan agar sesuai dengan keahlian pada 

bidangnya masing-masing, baik itu didasarkan dari kemampuan, 

pengalaman, juga kesediaan yang bersangkutan dan juga kami 

sesuaikan dengan kondisi yang ada meskipun masing-masing juga 

memiliki keterbatasan.
77
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Pembagian tugas guru atau pembina disertai dengan pelimpahan 

wewenang melalui arahan atau bimbingan. Isi bimbingan dari pimpinan 

umumnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok (tupoksi). Adapun  

fungsi, dan peran guru atau pembina ini sebagaimana diungkapkan oleh 

Ustadzah Eni Susilowati, S.Pd. selaku Waka Kurikulum, kepada peneliti 

mengungkapkan sebagai berikut : 

Guru atau pembina kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MI Nurul 

Hidayah ini diharapkan dapat bertanggungjawab baik secara 

perorangan maupun secara kolektif atas tugasnya, termasuk arah 

kebijakan untuk penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. 

Dan semua guru atau pembina kegiatan ekstrakrikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik juga telah 

menerima kesepakatan untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

religius bagi peserta didik.
78

 

Mengenai arah kebijakkan tentang pembentukan karakter melalui 

kegiatan ekstrakurikuler di MI Nurul Hidayah ini dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan di ketahui bahwa pimpinan dalam berbagai kesempatan 

telah menyampaikan hal tersebut. Penerpan pendidikan karakter dalam 

kegiatan ekstrakurikuler ditempuh melalui kegiatan rutin, tindakan 

keteladanan, tindakan spontan, dan pengkondisian yang baik.
79

 

Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan Ustadzah Eni Susilowati, 

S.Pd dari Waka Kurikulum sebagai berukut : 

Sebagaimana yang telah dik Faruq ketahui bahwa tiap-tiap satuan 

pendidikan yang ada di MI Nurul Hidayah ini telah melaksanakan 

pendidikan karakter sebagaimana yang telah dilakukan dan 

merupakan pra-kodisi masing-masing madrasah. Di madrasah ini 

penerapan nilai-nilai karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik 

sebagai bentuk penguatan yang secara umum dilakukan melalui 

kegiatan sehari-hari di madrasah. Dengan tersedianya kesempatan 
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berinteraksi dengan para peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, pengembangan nilai-nilai karakter disarankan 

terpadu dengan pengembangan materi yang relevan. Mengingat 

bahwa materi kegiatan ekstrakurikuler bersifat dinamis, maka 

penerapan nilai- nilai karakter yang pasti adalah melalui kegiatan 

rutin, keteladanan dari para guru dan warga madrasah lainya, 

kegiatan spontan sesuai kebutuhan, dan melalui pengkondisian 

pada setiap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.
80

 

 

Adapun upaya meningkatkan kesiapan para guru atau pembina 

kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini agar pelaksanaan dapat berjalan 

lancar diketahui bahwa para guru/pembina tersebut diikutsertakan dalam 

diskusi program yang dilaksanakan di awal tahun. Selanjutnya Waka 

Kesiswaan menjelaskan: 

Biasanya kami rapat membahas berbagai hal, termasuk membahas 

pembagian tugas, pengarahan untuk pelaksanaannya, tata cara 

pelaksanaanya, anjuran melengkapi administrasinya, ruang lingkup 

materi pokoknya, termasuk penanaman nilai-nilai karakter juga 

selalu menjadi bahan pembahasan. Biasanya dilaksanakan di awal 

tahun. Mengenai penggunaan dana dan fasilitas sesuai bidang 

masing-masing disarankan berprinsip pada efektif dan efisien 

mengingat keterbatasan yang ada. Dan kalau akan ada even 

tertentu dibahas secara khusus dan melihat kondisi, jika 

memungkinkan ya diikuti.
81

 

 

Diketahui terdapat faktor keterbatasan maupun faktor yang sudah 

mendukung berkaitan dengan pembagian tugas guru atau pembina 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di madrasah ini, dalam hal ini 

Ustadz Hendrik Nuryanto, S.Pd.I selaku Waka Kesiswaan yang sekaligus 

Wali Kelas II kepada peneliti mengemukakan sebagai berikut : 

Keterbatasan sumberdaya yang ada di MI Nurul Hidayah karena 

kesempatan mengikuti pelatihan dirasakan masih kurang, kita 

menganggap yang sudah pengalaman, mampu melaksanakan 

kegiatan dengan baik, beberapa bentuk kegiatan ekstrakurikuler 
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seperti kegiatan kesenian Hadroh, BTQ atau Hafalan Juz „amma, 

kegiatan Istighosah dan sholat dluhur berjamaah bekerjasama 

dengan pembina yang sudah sesuai dengan bidangnya. Sebagian 

besar guru atau pembina kegiatan ekstrakurikuler dinilai memiliki 

loyalitas yang tinggi, dan bisa diandalkan.
82

 

 

Pemberdayaan serta pengorganisasian guru atau pembina kegiatan 

ekstrakurikuler di madrasah ini diketahui sudah cukup baik, meskipun ada 

beberapa hal dinilai belum bisa optimal, tetapi masing-masing berusaha 

secara maksimal. Waka Kesiswaan menjelaskan bahwa : 

Secara umum pengorganisasian di madrasah ini sudah cukup baik, 

para guru dan pembina kegiatan ekstrakurikuler sudah memahami 

tugasnya masing-masing, mereka tidak keberatan menerima 

tugasnya. Sehingga dengan begitu sudah bisa dikatakan berjalan 

sesuai dengan harapan dan tujuan kita dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik. 

 

Kemudian berkaiatan dengan bebarapa hal yang dirasakan belum 

optimal dalam pengorganisasian di MI Nurul Hidayah ini Ustadzah Eni 

Susilowati, S.Pd selaku Waka Kesiswaan kepada peneliti menyatakan 

sebagai berikut : 

Bebarapa hal yang saya rasa masih belum optimal dalam 

pengorganisasian di MI Nurul Hidayah ini, yaitu adanya 

keterbatasan sarana prasarana yang tersedia dan menghadapi 

peserta didik yang harus membutuhkan perhatian lebih dari sikap 

dan prilakunya, juga peran orang tua yang belum optimal.
83

 

 

Ustadzah Eni Susilowati, S.Pd mengemukakan kepada peneliti bahwa : 

Maka penting dilakukan pelatihan bagi para guru/pembina agar 

dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi, dan dalam 

pengorganisasian perlu dilakukan secara konsisten”. Pernyataan ini 

muncul karena dirasakan selama ini belum semua pihak yang 

terkait berperan aktif dan konsisten dalam menerapkan pendidikan 

karakter di madrasah ini.
84
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Ungkapan tersebut menegaskan bahwa terdapat beberapa 

komponen yang belum sepenuhnya siap mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik. Pengelola 

madrasah yang optimis dapat menanamkan nilai-nilai karakter dengan baik 

pada para peserta didik. Beberapa kendala yang dihadapi tentunya masih 

sangat mungkin dapat diatasi dengan meningkatkan kerjasama yang baik 

dan saling percaya dari antar semua pihak. Dan agar dapat mencapai hasil 

yang optimal 

3. Pelaksanaan Manajemen Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan 

Dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Pelaksanaan manajemen ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso diawali 

dengan pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Siswa). Kegiatan MOS 

bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai program kegiatan 

ekstrakurikuler kepada peserta didik baru agar tertarik untuk mengikuti 

kegiatan ekstra yang telah diprogramkan. Ustadzah Luluk Rofiqoh selaku 

Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah mengatakan : 

Sosialisasi program ekstrakurikuler dilakukan pada saat MOS atau 

masa orientasi siswa. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik baru 

memahami kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan. 

Sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler pada saat MOS tidak hanya 

dimaksudkan untuk mengenalkan, tetapi juga untuk menumbuhkan 

minat dan ketertarikan mereka dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Selanjutnya, dilakukan penjaringan minat dan 

bakat peserta didik baru.
85
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Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

mensosialisasikan kegiatan ekstrakurikuler kepada peserta didik baru pada 

saat MOS di awal tahun. Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk 

menumbuhkan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang diprogramkan. 

Ustadz Hendrik menyatakan kepada peneliti : 

Sebagai penangunggjawab kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan 

ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso berjalan lancar dan tidak 

menemui kendala yang berarti.
86

 

 

Kemudian untuk memperjelas kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan 

hasil penelitian yang peneliti lakukan selama ini, berikut ini dipaparkan 

pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler keagamaan secara rinci yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Bondowoso dalam pembentukan karakter religius peserta didik. 

a. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso 

dalam Membentuk Karakter Siswa 

Di depan telah disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang 

dikategorikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler keagamaan adalah 

pramuka, rebana, khitobah, istighosah dan jamaah sholat dzuhur. 

Namun pada sub bab ini hanya dijelaskan 4 (empat) ekstrakurikuler 
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yang murni keagamaan, yaitu rebana/sholawat, khitobah, istighosah 

dan jamaah sholat dzuhur. Berikut pelaksanaan kegiatan tersebut. 

1) Rebana/Sholawat 

Kegiatan ekstrakurikuler rebana merupakan kegiatan 

musik Islami yang dibarengi dengan melantunkan sholawat Nabi. 

Kesenian rebana banyak digunakan dalam acara/upacara 

keagamaan Islam. Ustadz Hosnanto selaku pembina kegiatan 

rebana atau hadrah banjari di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul 

Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso menjelaskan: 

Dalam permainan rebana lagu yang dinyanyikan adalah 

lagulagu berbahasa Arab dan mengandung puji-pujian 

terhadap kekuasaan Allah swt maupun shalawat kepada 

Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan perkembangan 

zaman, kesenian rebana mulai sedikit tergeser dengan 

kesenian-kesenian barat. Dikhawatirkan kesenian rebana 

ini akan hilang, kita perlu melestarikannya. Selain itu, 

kesenian rebana diharapkan dapat mengembangkan bakat 

anak terutama di bidang seni rebana, membentuk karakter 

religius, berakhlakul karimah dan menumbuhkan rasa 

cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
87

 

 

Penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya kesenian 

rebana bagi generasi muslim, khususnya peserta didik madrasah. 

Hal ini karena kesenian rebana merupakan salah satu kesenian 

Islami, yang perlu dilestarikan agar tetap mewarnai kesenian Islam 

di Indonesia. Selain itu, kesenian rebana di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah juga dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa 

relegius dan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Hal ini 
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diungkapkan Ustad Hendrik Nuryanto selaku Waka Kesiswaan 

sebagai berikut: 

Tujuan utama kegiatan ekstrakurikuler rebana di madrasah 

ini adalah untuk menumbuhkan jiwa relegius pada peserta 

didik dan agar bisa berpartisipasi melestarikan kesenian 

rebana sebagai seni musik Islami. Selain itu, juga untuk 

menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Nabi 

Muhammad SAW.
88

 

 

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler rebana yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah, yaitu 1) menumbuhkan jiwa relegius, 2) 

memberikan keterampilan seni rebana, dan 3) menumbuhkan cinta 

kepada Rasulullah SAW. 

2) Khitobah 

Khitobah adalah pidato atau berbicara di depan khalayak 

umum agar di dengar dan dilihat dengan tujuan untuk 

menyampaikan sesuatu seperti menyampaikan ajaran Islam kepada 

masyarakat agar masyarakat paham dan mengamalkan ajaran 

Islam dalam kegiatan hidup mereka sehari hari. Tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul 

Hidayah sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Hendrik Nuryanto 

sebagai berikut: 

Pembinaan khitobah merupakan paket pembinaan integral 

antara berbagai unsur ketrampilan, yaitu keterampilan 

menulis, keterampilan berbahasa, dan keterampilan 

retorika. Kegiatan khitobah juga sangat efektif untuk 

mengembangkan rasa percaya diri peserta didik. Hal ini 
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karena peserta didik dilatih untuk menyampaikan materi di 

hadapan banyak orang.
89

 

 

Alimakki selaku peserta didik kelas V menyampaikan 

kepada peneliti sebagai berikut : 

Kegiatan Khitobah di madrasah kami untuk melatih mental 

kita untuk berani berbicara di depan umum. Awalnya saya 

sendiri merasa grogi karena tidak PD, tapi karena sudah 

terbiasa, ahirnya bisa juga berbicara di depan teman-teman 

dan umum.
90

 

 

Pernyataan tersebut menjelaskan tujuan dari kegiatan 

ekstrakurikuler khitobah, yaitu melatih keterampilan berbahasa, 

keterampilan menulis, dan keterampilan retorika. Selain itu, 

kegiatan khitobah juga ditujukan untuk mengembangkan rasa 

percaya diri dan mental berani tampil di hadapan umum untuk 

menyampaikan isi hati. 

3) Jama‟ah Dzuhur 

Sholat dhuhur berjamaah menjadi rutinitas di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul. Kegiatan ini 

dilakukan oleh guru dan peserta didik. 

Hasil Observasi peneliti selama beberapa hari di lokasi 

peenlitian memukan kegiatan ini berjalan cukup baik. Pada waktu 

yang telah ditentukan, peserta didik dan guru keluar mengambil air 

wudlu dan menuju masjid madrasah untuk sholat berjamaah. Para 

peserta didik tampak cukup tertib melaksanakan kegiatan ini.
91
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Hasil observasi tersebut juga diperkuat oleh pemaparan 

Ustadz Usman Budianyo selaku guru mata pelajaran Fikih 

menjelaskan sebagai berikut : 

Alhamdulillah, peserta didik di madrasah ini sudah sangat 

terbiasa dengan jamaah sholat dzuhur. Jamaah dzuhur di 

madrasah ini sudah sangat mengakar. Sejak zaman dulu 

peserta didik di madrasah ini melaksanakan sholat dzuhur 

berjamaah, sehingga telah menjadi budaya madrasah yang 

sangat tertib.
92

 

 

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa jamaah 

sholat dzuhur merupakan kegiatan rutin yang sudah berjalan sejak 

lama, sehingga menjadi budaya madrasah yang sangat tertib. 

Semua peserta didik dan guru selalu melaksanakan sholat dzuhur 

secara berjamaah. Dalam hal ini, Ustadzah Pipin Dianawati selaku 

wali kelas VI menuturkan kepada peneliti sebagai berikut : 

Pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah sudah sangat baik. 

Hal ini karena keterlibatan guru, terutama guru wali kelas 

yang menjadi teladan bagi para peserta didik. Andaikan 

ada yang bolos jamaah, kasusnya terjadi sangat sedikit. 

Terkadang, dan sangat jarang sekali, ada satu dua anak, 

yang bolos jamaah. Selama ini, alasan mereka karena 

merasa haus dan perlu membeli minuman atau makanan.
93

 

 

Penuturan tersebut menjelaskan adanya keteladanan dari 

para guru, terutama wali kelas, yang menjadi teladan bagi para 

peserta didik, sehingga mereka sangat aktif dan rajin mengikuti 

jamaah sholat dzuhur. Namun begitu, bukan berarti tidak ada 

pelanggaran sama sekali. Terkadang masih ada satu dua peserta 
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didik yang bolos jamaah, hanya untuk keperluan makan siang, 

atau sekedar membeli minuman. 

b. Manajemen Ekstrakurikuler Keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso dalam 

Membentuk Karakter religius 

Pelaksanaan Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah telah dipaparkan sebelum ini, dan 

ditemukan terlaksana dengan baik. Namun, agar bisa efektif 

membentuk karakter pada diri peserta didik, perlu dilaksanakan 

dengan manajemen yang baik. Karena itu, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah Koncer Kidul menggariskan prinsip-prinsip dalam 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler keagama tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian prinsip-prinsip tersebut peneliti 

uraikan sebagai berikut : 

1) Pembinaan Secara Kontinyu dan Berkelanjutan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul ini 

diselenggarakan di bawah naungan Yayasan Nurul Hidayah Desa 

Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. 

Selain Madrasah Ibtidaiyah ini, ada jenjang lain yang berada satu 

atap, yaitu MTs. Dan MA Nurul Hidayah. Dengan demikian, 

pendidikan di madrasah ini merupakan program pendidikan 6 

tahun, yaitu 3 tahun di tingkat tsanawiyah dan 3 tahun di tingkat 

aliyah. Oleh karena itu, sebagian kegiatan ekstrakurikuler 
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dilakukan secara terus dan berkelanjutan dari jenjang MI, MTs 

sampai dengan MA. Ustadzah Luluk Rofiqoh selaku Kepala 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah memaparkan kepada 

peneliti sebagai berikut: 

Kegiatan ekstrakurikuler di madrasah kami dilaksanakan 

secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari ingkat 

Madrasah Ibtidaiyah, tsanawiyah sampai dengan tingkat 

aliyah. Kita melakukan pembinaan secara kontinyu dan 

berkelanjutan. Dengan cara seperti ini, kami berharap apa 

yang kami lakukan dapat memberikan manfaat sebesar-

besarnya kepada peserta didik,diantaranya dapat 

menjadikan anak didik kami memiliki karakter religius 

yang baik serta memiliki akhlakul karimah yang dapat di 

amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
94

 

 

Hartono selaku peserta didik kelas VI juga menyatakan : 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah ini 

berkelanjutan sampai tingkat mas Faruq, buktinya saat 

istighosah baik tingkat MI, MTs dan MA semuanya 

kumpul jadi satu.
95

 

 

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah menerapkan pembinaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan secara bertahap mulai dari tingkat 

Ibtidaiyah, tsanawiyah dan dilanjutkan di tingkat aliyah. 

Pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan ini meliputi 

beberapa kegiatan, khususnya kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan. Dengan demikian, ekstrakurikurikuler keagamaan 

bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah bukan 

kegiatan baru, karena sudah dilakukan pada tingkat sebelumnya, 
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yaitu tingkat Ibtidaiyah, tsanawiyah sampaik ke aliyah. 

2) ) Penyaringan Minat dan Bakat 

Hal yang tak kalah penting dalam kegiatan ekstrakurikuler 

adalah penyaringan minat dan bakat peserta didik. Proses ini 

dilakukan bertujuan agar peserta didik yang mengikuti 

ekstrakurikuler dapat diarahkan potensinya sesuai dengan minat 

dan bakatnya. Hal ini ditegaskan oleh Ustadzah Luluk Rofiqoh 

selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah sebagai 

berikut: 

Selama pelaksanaan ekstrakurikuler, selain membimbing 

peserta didik, pembina juga diberi tugas untuk 

mengidentifikasi peserta didik yang memiliki minat dan 

bakat terkait kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti, untuk 

kemudian dilakukan pembinaan secara khusus. 

 

Penegasan tersebut menjelaskan bahwa dalam 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah, pembimbing diberi tugas untuk menggali 

minat dan bakat peserta didik dalam kegiatan tersebut. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan pembinaan secara khusus dan lebih 

fokus bagi peserta didik yang memiliki bakat dan minat tertentu. 

3) Pengiriman Peserta Didik Ikut Lomba 

Program ini terkait dengan program penyaringan minat dan 

bakat. Peserta didik yang memiliki minat dan bakat, dijadikan 

wakil atau delegasi untuk dikirim mengikuti perlombaan seperti 

ajang Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI). Program ini 
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ditujukan untuk melatih dan memberikan pengalaman langsung 

kepada peserta didik dalam bidang yang diminatinya. Ustadz 

Hendrik Nuryanto selaku Waka Kesiswaan menjelaskan kepada 

peneliti sebagai berikut : 

Apabila di luar madrasah ada kegiatan lomba, peserta didik 

yang memiliki minat dan bakat akan dikirim mengikuti 

lomba Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) sebagai 

wakil dari madrasah. Selain untuk lomba, program ini juga 

kami terapkan dalam bentuk tugas belajar di tengah-tengah 

masyarakat. Misalnya, mengirim peserta didik untuk tugas 

belajar memimpin sholawat dalam acara-acara tertentu atau 

menjadi protokol acara di lingkungan masyarakat terutama 

saat di lembaga ada kegiatan seperti (Peringatan Hari Besar 

Islam) PHBI dan haflatul imtihan.
96

 

 

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah dilaksanakan tidak sekedar untuk memberikan 

kegiatan, tetapi benar-benar diarahkan agar kegiatan tersebut dapat 

bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Peserta didik yang 

berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tertentu, 

dijadikan wakil madrasah dalam lomba, dan ada program khusus 

tugas belajar di lingkungan masyarakat dan pada acara-acara 

tertentu di lingkungan madrasah. Dengan demikian, ada 

kesempatan bagi siswa yang berprestasi untuk menggali 

pengalaman langsung dalam bentuk praktek. 

Dalam perjalanannya tidak cukup disitu, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso juga melakukan 
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pengawasan terhadap jalannya kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. 

Kegiatan pengawasan ini memiliki fungsi dalam kegiatan manajemen. 

Fungsi pengawasan pada dasarnya adalah untuk menilai, menganalisis, 

dan memberikan rekomendasi dan menyerahkan laporan yang berkaitan 

dengan bidang pekerjaan dari departemen atau organisasi yang telah 

diteliti. Kegiatan ini juga termasuk dalam fungsi kepemimpinan dalam 

organisasi. Ustadzah Luluk Rofiqoh selaku Kepala Madrasah kepada 

peneliti menyatakan : 

Dilembaga kami pengawasan ini sangat penting, diantara fungsi 

pengawasan ini diantaranya adalah yang pertama, untuk menilai 

apakah masing-masing elemen dalam organisasi sudah 

menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas 

masing-masing atau tidak. Kedua, untuk menilai, apakah sudah 

dapat menggambarkan aktivitas aktual dengan benar dan hati-hati. 

Ketiga, sebagai penilaian mengenai kegiatan manajemen apa yang 

memadai dan diimplementasikan secara efektif. Keempat, analisis 

apakah kegiatan yang telah dilakukan secara efektif memenangkan 

target yang ditargetkan sebelumnya. Dan yang kelima, pengawasan 

ini bagi kami berfungsi untuk meneliti apakah kegiatan tersebut 

dijalankan seefisien mungkin atau tidak.
97

 

Ustadzah Eni Susilowati selaku Waka Kurikulum juga menegaskan 

kepada peneliti terkait dengan tujuan pengawasan yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul sebagai berikut : 

Ya betul Nak Faruq sebagaimana diungkapkan oleh Kepala 

Madrasah barusan. Kegiatan pengawasan ini juga memiliki 

berbagai jenis tujuan dalam manajemen organisasi, termasuk di 

dalamnya pertama, untuk memastikan perjalanan kerja apakah 

sudah sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan atau tidak. Kedua, untuk berkoordinasi antar kegiatan 

yang dilakukan. Ketiga, untuk menghindari terjadinya 

penyalahgunaan dan bengka'nya anggaran. Keempat, Untuk 

menjamin realisasi kepuasan konsumen dengan produk yang 

diproduksi dan juga bertujuan untuk membangun kepercayaan 
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konsumen atau publik pada kepemimpinan organisasi yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul ini.
98

 

Pengawasan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah dapat tercapai secara efektif dan efisien, karena ada 

dukungan manajeman pendidikan yang tepat. Madrasah tanpa adanya 

dukungan proses manajemen yang baik, hanya akan menghasilkan 

tersendatnya laju organisasi, yang pada akhirnya tujuan ektrakurikuler 

tidak akan tercapai secara optimal. Pengawasan ekstrakurikuler dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik merupakan upaya 

mengendalikan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana 

dan untuk mengetahui seberapa besar tujuan yang telah ditetapkan bisa 

tercapai. Terkait dengan pengawasan ekstrakurikuler dalam pembentukan 

karakter religius ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso kepada peneliti mengatakan : 

Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

dimaksudkan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan telah diakukan sesuai dengan 

rencana atau belum. Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan 

ekstrakurikuler keagamaan ini dilakukan oleh pembimbing masing-

masing kegiatan. Sehingga saya dapat dengan mudah untuk 

melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pada masing-

masing kegiatan yang ada di madrasah ini.
99

 

 

Penjelasan kepala madrasah tersebut memberikan pengertian 

bahwa pengawasan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan menjadi 

tanggungjawab guru pembimbing masing-masing kegiatan. Program 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul 
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Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso ditugaskan kepada 

pembimbing tersendiri. Setiap pembimbing memiliki kewajiban untuk 

melakukan pengawasan, terutama dalam hal keaktifan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan. Ustadz Hendrik Nuryanto selaku Waka Kesiswaan 

menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut : 

Pengawasan yang utama dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah 

terhadap keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Karena 

itu, yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah guru pembimbing 

masing-masing kegiatan, untuk kemudian dilaporkan kepada 

wakamad bidang kesiswaan. Berdasarkan laporan dari 

pembimbing, wakamad bidang kesiswaan berkordinasi dengan 

guru BK untuk ditindaklanjuti dengan pembinaan dan 

bimbingan.
100

 

 

Penuturan wakamad bidang kesiswaan tersebut menjelaskan bahwa 

mekanisme pengawasan kegiatan ekstrakurikuler dimulai dari guru 

pembimbing. Pengawasan oleh guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler 

difokuskan pada keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Hasil 

pengawasan guru pembimbing tersebut dilaporkan kepada wakamad 

bidang kesiswaan untuk dikordinasikan dengan guru BK. Kemudian Guru 

BK menindaklanjutinya dengan pembinaan dan bimbingan 

Selain pengawasan langsung oleh guru pembimbing, pengawasan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dilakukan oleh Kepala Madrasah. 

Secara periodik, kepala madrasah meminta laporan dari guru Pembimbing 

atau cukup dari Wakamad bidang kesiswaan, tentang perkembangan hasil 

kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius 

peserta didik yang telah dilakukan. Ustadzah Luluk Rofiqoh selaku Kepala 
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Madrasah menjelaskan : 

Saya secara periodik memang selalu meminta kepada para 

pembimbing untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan 

program. Saya sering meminta kepada pembimbing atau Wakamad 

bidang Kesiswaan untuk menganalisis, seberapa jauh hasil 

pelaksanaan program.
101

 

 

Penjelasan tersebut memberikan gambaran tentang pengawasan 

yang dilakukan Kepala Madrasah terhadap pelaksanaan program 

pendidikan karakter keagamaan. Pengawasan dilakukan dengan cara 

meminta laporan kepada Pembimbing atau Wakamad Kesiswaan. Hal ini 

dikuatkan oleh pernyataan Ustadz Wiwid Dianto salah satu guru 

pembimbing Hafalan Juz „amma sebagai berikut: 

Memang betul, Kepala Madrasah sering menanyakan 

perkembangan pelaksanaan program ekstrakurikuler keagamaan. 

Bahkan, pada saat tertentu, beliau melihat langsung buku absen, 

atau dokumen lain untuk mengetahui perkembangannya. Apabila 

ditemui ada kasus, beliau juga menanyakan tindakan yang 

dilakukan itu seperti apa dan hasilnya bagaimana.
102

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang 

dilakukan Kepala Madrasah terhadap pelaksanaan program ekstrakulikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Kepala 

Madrasah sebagai penanggungjawab selalu menanyakan keberhasilan 

pelaksanaan program. Bahkan, untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanan program, Kepala Madrasah kadangkadang juga melihat 

langsung dokumen terkait pelaksanaan program ekstrakurikuler 

keagamaan. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat 

dipahami bahwa pengawasan program ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik selalu dilakukan Kepala 

Madrasah dengan cara: 1) Bertanya kepada guru pembimbing tentang 

perkembangan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 2) 

Melihat langsung dokumen pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan, dan 3) Meminta guru untuk melaporkan perkembangan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 

4. Pengawasan Manajemen Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan 

Dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Pengawasan yang sekaligus penilaian terhadap kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta 

didik merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh informasi 

secara menyeluruh tentang proses dan hasil dicapai oleh peserta didik. 

Pengawasan yang sekaligus penilaian ini dititikberatkan kepada hasil yang 

dicapai, yaitu tumbuhnya nilai karakter dalam diri peserta didik. 

Indikatornya adalah perilaku peserta didik yang disesuikan dengan nilai-

nilai karakter religius yang ditetapkan. 

Pengawasan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Bondowoso didasarkan pada hasil supervisi Kepala Madrasah pada 

masing-masing kegiatan dan laporan dari masing pembina ekstra 
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kurikuler. Untuk melakukan evaluasi terhadap program ini, pembina 

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan kepada 

Wakamad bidang Kesiswaan untuk dilakukan analisis. Hal ini 

diungkapkan oleh Ustadz Hendrik Nuryanto selaku pembimbing 

istighosah sebagai berikut : 

Untuk menjamin pelaksanaan ekstrakurikuler keagamaan yang 

diprogramkan, Kepala madrasah memberikan tugas kepada 

Wakamad bidang Kesiswaan untuk melaksanakan pengawasan 

terhadap semua program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 

Secara periodik, pembimbing wajib melaporkan perkembangan 

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Wakamad 

bidang kesiswaan untuk dijadikan bahan evaluasi.
103

 

 

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa semua pembina kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso berkewajiban melaporkan kepada 

Wakamad bidang kesiswaan sebagai kordinator kegiatan ekstrakurikuler. 

Kemudian laporan dari masing pembimbing tersebut dievaluasi, yang 

tentunya ditindaklanjuti dengan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada 

Kepala Madrasah. Hal ini juga diungkapkan oleh Ustadz Hendrik 

Nuryanto selaku Waka kesiswaan sebagai berikut : 

Saya sebagai Wakamad Kesiswaan diberi tugas menjadi kordinator 

kegiatan ekstrakurikuler oleh Kepala Madrasah. Semua 

pembimbing harus melaporkan pelaksanaan kegiatan kordinator 

untuk bahan evaluasi. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler kami 

laksanakan bersama guru BK. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan 

kepada Kepala Madrasah yang dilengkapi dengan rekomendasi 

tindak lanjut. Apabila rekomendasi tindak lanjut disetujui Kepala 

Madrasah, akan diteruskan kepada guru pembimbing, atau 

dilaksanakan sendiri oleh guru BK berkordinasi dengan guru 
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pembimbing.
104

 

 

Berdasarkan paparan di atas, dapat di pahami bahwa pengawasan 

yang juga sekaligus evaluasi kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik dilaksanakan dengan 

melibatkan guru BP untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil 

evaluasi tersebut. 

Mekanisme yang dilakukan dalam melakukan pengawasan, 

evaluasi dan rencana tindak lanjut sebagaimana diungkapkan oleh 

Ustadzah Eni Susilowati selaku Waka Kurikulum sebagai berikut : 

Kalau masalah mekanisme yang dilakukan dalam melakukan 

pengawasan, evaluasi dan rencana tindak lanjut di madrasah kami 

dilakukan dengan mekanisme Kepala Madrasah mengunjungi 

kegiatan serta mengontrol jalannya kegiatan, kemudian sambil lalu 

menilai. Untuk tindak lanjut, pertama guru pembimbing menyusun 

laporan kepada kordinator kegiatan ekstrakurikuler (Wakamad 

Kesiswaan). Kedua, Wakamad Kesiswaan melakukan evaluasi dan 

menyusun rekomendasi tindak lanjut bersama guru BP untuk 

dilaporkan kepada Kepala Madrasah. Ketiga, setelah rekomendasi 

tindak lanjut disetujui Kepala Madrasah diteruskan kepada guru 

pembimbing untuk ditindaklanjuti, atau ditindaklanjuti guru BP 

dengan berkordinasi dengan guru BP. Dan yang ketiga, hasil tindak 

lanjut ini dijadikan laporan untuk periode berikutnya.
105

 

 

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa makanisme 

evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah dilakukan secara periodik oleh 

Bidang Kesiswaan bersama guru BP. Dari hasil evaluasi tersebut 

kemudian bisa dilihat perkembangan pilar karakter religius yang sudah 

tercapai dan yang belum tercapai, yang kemudian dijadikan materi tindak 
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lanjut yang harus dilakukan oleh guru pembimbing, atau dilakukan guru 

BP berkordinasi dengan guru pembimbing. Rekomendasi tindak lanjut 

yang telah disetujui Kepala Madrasah diteruskan kepada guru 

pembimbing. Dengan demikian, mengetahui tindakan apa yang harus 

dilakukannya. 

C. Pembahasan Temuan 

Setelah memaparkan data hasil temuan penelitian, langkah selanjutnya 

adalah menganlisis data yang telah ditemukan tersebut. Analisis yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain analisis data model 

interaktif (Interactive Model of Analysis). Dalam model ini tiga komponen 

analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan 

dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) 

sebagai suatu siklus.
106

 Adapun pembahasan dalam sub bab ini akan mengkaji 

dan menganalisis ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer 

Kidul Tenggarang Bondowoso, yang mencakup kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

1. Perencanaan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dipaparkan bahwa 

perencanaan pendidikan karakter Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 
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Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso dilakukan pada awal tahun melalui 

kegiatan workshop. dengan melibatkan para ahli dan tiga komponen 

madrasah, yaitu guru, siswa, dan komite madrasah yang mewakili 

masyarakat. Perencanaan awal tahun tersebut menjadi dasar bagi madrasah 

untuk menyusun tata tertib dan menjadi dasar pula bagi penetapan nilai-

nilai karakter yang ingin dikembangkan dalam setiap kegiatan pendidikan 

di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul. Dalam 

perencanaan tersebut juga ditetapkan kegiatan ekstrakuler yang akan 

dilakukan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik. 

Perencanaan program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah disusun oleh tim pengembang kurikulum madrasah dengan 

melibatkan berbagai pihak untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

adalah untuk menciptakan budaya sekolah yang berkarakter. Menanamkan 

kebiasaan shalat tepat waktu dan berjamaah. Dan membekali kemampuan 

aktif di lingkungan masyarakat. 

Penetapan program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso ditetapkan oleh 

Kepala Madrasah telah mempertimbangkan regulasi yang ada dan kearifan 

lokal. Dengan demikian, program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 
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dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah dengan sendirinya tersosialisasikan kepada warga 

madrasah seperti guru, karyawan, dan peserta didik, juga kepada orang tua 

peserta didik dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Subroto yang menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah 

pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan salah satu 

bidang pelajaran yang diminati oleh peserta didik, misalnya olahraga, 

kesenian, berbagai macam keterampilan dan kepramukaan 

diselenggarakan di sekolah di luar jam pelajaran formal di kelas. 

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari 

pengembangan institusi sekolah. Berbeda dari pengaturan kegiatan 

intrakurikuler yang secara jelas disiapkan dalam perangkat kurikulum, 

kegiatan ekstrakurikuler lebih mengandalkan inisiatif sekolah.
107

 

Sosialisasi perlu dilakukan secara matang kepada berbagai pihak 

agar pendidikan karakter yang ditawarkan dapat dipahami dan diterapkan 

secara optimal, karena sosialisasi merupakan langkah penting yang akan 

menunjang dan menentukan keberhasilan pendidikan karakter. 

Setelah sosialisasi, kemudian diadakan musyawarah antara Kepala 

Madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, dan pengawas 

untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari berbagai pihak dalam 

rangka menyukseskan implementasi manajemen ekstrakurikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Pelibatan 
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berbagai pihak ini sesuai dengan tahapan pengembangan pendidikan 

karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan 

bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan perlu 

melibatkan seluruh warga madrasah, orangtua siswa, dan masyarakat 

sekitar. Hal ini dapat diketahui bahwa perencanaan pendidikan karakter 

yang terintegrasi dalam perencanaan madrasah dilakukan pada awal tahun 

pelajaran dengan melibatkan komite madrasah, guru, karyawan, dan 

peserta didik. 

Selain itu, dihasilkan temuan lapangan melalui wawancara dengan 

berbagai pihak, bahwa perencanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul disesuaikan dengan kebutuhan dan 

potensi yang dimiliki oleh madrasah yang meliputi analisis kebutuhan, 

perencanaan dana dan sarana, serta manfaat bagi peserta didik dan 

madrasah. Program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik disusun oleh masing-masing 

pembina ekstrakurikuler yang diantaranya Sepakbola, Voly, Pramuka 

Siaga dan Pramuka Penggalang, Kesenian Hadroh, BTQ atau Hafalan Juz 

„amma, kegiatan Istighosah Bersamadan sholat dluhur berjamaah. 

Dari beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang direncanakan 

tersebut, ada beberapa kegiatan yang dikategorikan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan, yaitu pramuka, rebana/sholawat, khithobah, 

dan jamaah dzuhur. 
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Pengorganisasian dalam manajemen kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul 

dilakukan dengan prinsip menempatkan personil untuk melaksanakan 

tugas yang tepat, dan mempertimbangkan tugas struktural dan kompetensi. 

Hal ini merupakan upaya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 

pelaksanaan dan pelaporannya. Sebagai kordinator, ditunjuk waka 

Kesiswaan. Tugas yang harus dilaksanakan adalah merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan 

ekstrakurikuler. Selain itu, krodinator juga berkewajiban mengusulkan 

pembimbing/pembina pada setiap kegiatan yang telah diprogramkan. 

Guru yang bertugas menjadi pembimbng kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan berkewajiban mengusulkan program ekstrakurikuler untuk 

dibahas dalam rapat perencanan umum madrasah bersama komite 

madrasah dan stakeholder pendidikan. Para pembimbing/pembina setiap 

kegiatan berkewajiban merencanakan, melaksanakan dan mengawasi 

kegiatan. 

Temuan lapangan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku saat 

ini, bahwa madrasah dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk 

memenuhi kebutuhan pembina dan pembimbing kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan. Karena itu, perlu dipertimbangkan pembina yang dipilih untuk 

mengampu telah sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Dari 

hasil kegiatan ekstrakurikuler yang terjadwal rapi dan ditangani oleh guru 

pembimbing yang berkompeten, maka hasil yang diraih pun bisa 
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gemilang, hal ini dapat terlihat dari berbagai prestasi yang diraih oleh para 

peserta didik di madrasah. 

2. Pengorganisasian manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Setelah perencanan selesai dilanjutkan pada pengorganisasian. 

Kegiatan pengorganisasian ini merupakan kegiatan membagi tugas, agar 

tidak terjadi tumpang tindih (overlap). Adapun manfaat dari 

pengorganisasian adalah terbentuknya suasana kerja yang hormonis dan 

tidak saling membebani satu dengan yang lain karena sudah ada 

pembagian tugas masing-masing. Dengan pengorganisasian yang 

mengandung koordinasi akan mendatangkan keuntungan pula berupa 

terpadunya berbagai kemampuan dan keahlian para pelaksana kegiatan 

yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah direncanakan. 

Pengorganisasian manajemen ekstrakurikuler di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah di bentuk berdasarkan keputusan yang 

ditetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Seperti struktur 

organisasi, dan latar belakang kompetensi. Penempatan personil dalam 

kegiatan ekstrakurikuler mempertimbangkan tugas struktural dari masing-

masing guru. Selain itu, juga mempertimbangkan kompetensi yang 

dimiliki oleh masing-masing guru. 

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah, telah menerapkan manajemen yang tepat 
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menempatkan personil untuk melaksanakan tugas yang tepat. Tentunya, 

pemberian tugas dengan mempertimbangkan tugas struktural dimaksudkan 

agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan dan pelaporannya. 

Sedangkan pemberian tugas sesuai kompetensi dimaksudkan agar guru 

yang mengampu dapat menjalankan tugas dengan baik karena sesuai 

keahlian dan kompetensinya. 

Kemudian berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan 

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di MI Nurul 

Hidayah diketahui setelah peneliti melakukan observasi, wawancara 

dengan beberapa sumber, maupun memeriksa beberapa dokumen yang 

terkait sehingga diperoleh data dan informasi yang relevan. Beberapa 

unsur pengorganisasian seperti; penentuan sumberdaya dan kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, proses perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi yang akan membawa hal-hal tersebut 

kearah tujuan, penugasan tanggungjawab tertentu, dan pendelegasian 

wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan 

tugasnya dilaksanakan oleh Pimpinan Madrasah.  

Penentuan sumberdaya dan penugasan pada tanggungjawab 

tertentu dalam kegiatan ekstrakurikuler di MI Nurul Hidayah ini 

didasarkan pada hasil analisis sumberdaya yang dibutuhkan yang 

menunjukkan memiliki tingkat kesiapan faktor dalam kategori siap untuk 

selanjutnya disusun dalam program operasional kegiatan ekstrakurikuler. 

Kemudian, berkaitan dengan program yang telah disusun dan dalam 
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rangka implementasinya maka diketahui penentuan komponen dalam 

pengorganisasian sumberdaya yang mencakup mencakup sarana-

prasarana, Penanggungjawab Kegiatan, serta komponen Pembiayaannya. 

Unsur pengorganisasian yang dilakukan melalui tindakan 

penentuan sumberdaya yang mencakup; Sarana prasarana untuk kegiatan, 

Penanggungjawab kegiatan oleh Pembinanya, dan Pembiayaan beserta 

perkiraan volumenya pada setiap program kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan Dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Bondowoso. 

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat satuan 

pendidikan di MI Nurul Hidayah ini terpadu dengan pengelolaan madrasah 

secara keseluruhan. Adapun mekanisme kerjanya yang kami atur itu terdiri 

dari; (a) kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program dan hasil 

penilaian dikoordinasikan melalui Waka Kurikulum, (b) yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan melalui Waka Kesiswaan, 

sedangkan (c) yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas dikoordinasikan 

melalui Waka Sarana prasarana, (d) dan dalam hal-hal khusus, 

koordinasinya langsung pada Kepala madrasah. 

Dalam proses pengorganisasian, diperoleh informasi bahwa pihak- 

pihak terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini sudah 

dilibatkan dari awal pada tahap perencanaan. Pihak yang dimaksud di sini 

yaitu, guru atnau pembina kegiatan ekstrakurikuler, dan para waka 
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madrasah yang dinilai sudah memiliki pengalaman dalam bidangnya. 

Proses pengambilan keputusan tentang pembagian tugas guru atau 

pembina kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 

semua pihak yang terkait. Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk secara 

bersama-sama mempertimbangkan bentuk kegiatan dan siapa yang layak 

menjadi pembinanya, kesediaannya, serta penetapannya dalam bentuk 

Surat Keputusan Kepala Madrasah. 

Pembagian tugas guru atau pembina disertai dengan pelimpahan 

wewenang melalui arahan atau bimbingan. Isi bimbingan dari pimpinan 

umumnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok (tupoksi). Adapun  

fungsi, dan peran guru atau pembina diharapkan dapat bertanggungjawab 

baik secara perorangan maupun secara kolektif atas tugasnya, termasuk 

arah kebijakan untuk penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. 

Dan semua guru atau pembina kegiatan ekstrakrikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik juga telah menerima 

kesepakatan untuk menanamkan nilai-nilai karakter religius bagi peserta 

didik. 

Adapun upaya meningkatkan kesiapan para guru atau pembina 

kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini agar pelaksanaan dapat berjalan 

lancar diketahui bahwa para guru/pembina tersebut diikutsertakan dalam 

diskusi program yang dilaksanakan di awal tahun. 

Pemberdayaan serta pengorganisasian guru atau pembina kegiatan 
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ekstrakurikuler di madrasah ini diketahui sudah cukup baik, meskipun ada 

beberapa hal dinilai belum bisa optimal, tetapi masing-masing berusaha 

secara maksimal. Kemudian berkaiatan dengan bebarapa hal yang 

dirasakan belum optimal dalam pengorganisasian, yaitu adanya 

keterbatasan sarana prasarana yang tersedia dan menghadapi peserta didik 

yang harus membutuhkan perhatian lebih dari sikap dan prilakunya, juga 

peran orang tua yang belum optimal. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen yang 

belum sepenuhnya siap mendukung kegiatan ekstrakurikuler dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Pengelola madrasah yang optimis 

dapat menanamkan nilai-nilai karakter dengan baik pada para peserta 

didik. Beberapa kendala yang dihadapi tentunya masih sangat mungkin 

dapat diatasi dengan meningkatkan kerjasama yang baik dan saling 

percaya dari antar semua pihak. Dan agar dapat mencapai hasil yang 

optimal 

3. Pelaksanaan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan atau 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam pembentukan 

karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

Koncer Kidul sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan karakter 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyatakan bahwa 
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ekstrakurikuler merupakan bagian dari program pembinaan kesiswaan, 

yang termasuk kelompok bidang peningkatan mutu pendidikan. Ini 

artinya, kegiatan ekstrakurikuler dirancang dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan di madrasah, yang memperkuat penguasaan kompetensi 

dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan di luar 

jam pelajaran. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul, yaitu Sepakbola, Voly, 

Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang, Kesenian Hadroh, BTQ atau 

Hafalan Juz „amma, kegiatan Istighosah Bersamadan sholat dluhur 

berjamaah. 

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tersebut telah dilaksanakan 

oleh masing pembina dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Semua 

peserta didik dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan rajin dan tertib. 

Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nurul Hidayah Koncer Kidul dilakukan langsung oleh guru pembimbing. 

Pembimbing yang memiliki akses langsung dengan peserta didik 

memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam mengawasi 

interaksi antar peserta didik, membentuk karakter, dan mengembangkan 

potensi peserta didik. Sedangkan pengawasan secara umum tentang 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan diserahkan kepada 

Wakamad Kurikulum dan guru BP. Pengawasan secara langsung yang 
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dilakukan oleh guru pembina bertujuan untuk dilaporkan kepada waka 

kesiswaan sebagai kordinator kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dipahami bahwa 

pengawasan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam pembentukan 

karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

Koncer Kidul Tenggarang Bondowoso dilaksanakan dengan tertib sesuai 

dengan rencana. Guru pembimbing melakukan pengawasan secara 

langsung, untuk dilaporkan kepada Waka Kesiswaan untuk dievaluasi dan 

penyusunan rekomendasi tindak lanjut bersama guru BP. Dengan 

demikian, guru pembimbing bisa melaksanakan perbaikan dengan 

mengacu pada rekomendasi tersebut. 

4. Pengawasan manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Nurul Hidayah Koncer Kidul Tenggarang 

Pengawasan yang sekaligus penilaian terhadap kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta 

didik merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh informasi 

secara menyeluruh tentang proses dan hasil dicapai oleh peserta didik. 

Pengawasan yang sekaligus penilaian ini dititikberatkan kepada hasil yang 

dicapai, yaitu tumbuhnya nilai karakter dalam diri peserta didik. 

Indikatornya adalah perilaku peserta didik yang disesuikan dengan nilai-

nilai karakter religius yang ditetapkan. 

Pengawasan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di 
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Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah didasarkan pada hasil supervisi 

Kepala Madrasah pada masing-masing kegiatan dan laporan dari masing 

pembina ekstra kurikuler. Untuk melakukan evaluasi terhadap program ini, 

pembina melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan kepada Wakamad bidang Kesiswaan untuk dilakukan analisis. 

Semua pembina kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah berkewajiban melaporkan kepada 

Wakamad bidang kesiswaan sebagai kordinator kegiatan ekstrakurikuler. 

Kemudian laporan dari masing pembimbing tersebut dievaluasi, yang 

tentunya ditindaklanjuti dengan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada 

Kepala Madrasah. 

Pengawasan yang juga sekaligus evaluasi kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik 

dilaksanakan dengan melibatkan guru BP untuk menyusun rekomendasi 

tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. 

Adapun mekanisme yang dilakukan dalam melakukan pengawasan, 

evaluasi dan rencana tindak lanjut dilakukan dengan mekanisme Kepala 

Madrasah mengunjungi kegiatan serta mengontrol jalannya kegiatan, 

kemudian sambil lalu menilai. Untuk tindak lanjut, pertama guru 

pembimbing menyusun laporan kepada kordinator kegiatan 

ekstrakurikuler (Wakamad Kesiswaan). Kedua, Wakamad Kesiswaan 

melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi tindak lanjut bersama 

guru BP untuk dilaporkan kepada Kepala Madrasah. Ketiga, setelah 
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rekomendasi tindak lanjut disetujui Kepala Madrasah diteruskan kepada 

guru pembimbing untuk ditindaklanjuti, atau ditindaklanjuti guru BP 

dengan berkordinasi dengan guru BP. Dan yang ketiga, hasil tindak lanjut 

ini dijadikan laporan untuk periode berikutnya. 

Makanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah 

dilakukan secara periodik oleh Bidang Kesiswaan bersama guru BP. Dari 

hasil evaluasi tersebut kemudian bisa dilihat perkembangan pilar karakter 

religius yang sudah tercapai dan yang belum tercapai, yang kemudian 

dijadikan materi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru 

pembimbing, atau dilakukan guru BP berkordinasi dengan guru 

pembimbing. Rekomendasi tindak lanjut yang telah disetujui Kepala 

Madrasah diteruskan kepada guru pembimbing. Dengan demikian, 

mengetahui tindakan apa yang harus dilakukannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Perencanaan (Planning) pendidikan karakter MI Nurul Hidayah 

dilakukan pada awal tahun melalui kegiatan workshop melibatkan guru, 

peserta didik, dan komite madrasah. Perencanaan yang dibuat menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki madrasah meliputi analisis 

kebutuhan, perencanaan ekstrakurikuler sarana dan prasarana, serta manfaat 

bagi peserta didik dan madrasah. 

Pengorganisasian (Organizing) manajemen ekstrakurikuler MI Nurul 

Hidayah di bentuk berdasarkan keputusan yang ditetapkan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, Seperti struktur organisasi, dan latar 

belakang kompetensi. Penempatan personil dalam kegiatan ekstrakurikuler 

mempertimbangkan tugas struktural dari masing-masing guru. Selain itu, juga 

mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing guru. 

Pelaksanaan (actuating) manajemen kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik MI Nurul 

Hidayah yaitu dengan mengadakan kegiatan kesenian Hadroh, BTQ atau 

Hafalan Juz „amma, kegiatan Istighosah dan sholat dluhur berjamaah. 

Pengawasan (controlling) kegiatan ekstrakurikuler keagamaan MI 

Nurul Hidayah didasarkan pada hasil supervisi pada masing-masing kegiatan 

dan laporan dari pembina ekstra kurikuler. pembina melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan kepada Wakamad bidang 
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Kesiswaan untuk dilakukan analisis. 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan program ekstrakurikuler keagamaan 

dalam pembentukan karakter religius peserta didik di atas, penelititi 

mengugkapkan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepala Madrasah, sebagai supervisor utama dalam hal program madrasah, 

maka Kepala Madrasah juga memberikan motivasi tentang pentingnya 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam pembentukan karakter religius 

peserta didik sekaligus memantau jalannya kegiatan tersebut. Lebih jauh 

lagi diharapkan agar madrasah dapat memiliki fasilitas yang lebih lengkap. 

2. Pembina kegiatan ekstrakurikuler, hendaknya lebih tegas dalam 

meningkatkan kedisiplinan peserta didik baik dalam hal kehadiran maupun 

dalam setiap kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dengan cara memberikan 

sistem reward and punishment. Reward diberikan bagi peserta didik yang 

rajin dan aktif mengikuti kegiatan pramuka dengan memberikan poin nilai 

tambahan. Sementara pusnishment diberikan kepada peserta didik yang 

tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan tidak. 

3. Peserta didik, hendaknya lebih giat dan semangat lagi dalam 

mengembangkan bakat yang dimiliki, sehingga akan mempermudah dalam 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hidup 

bermasyarakat. 

4.  Peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengkaji pelaksanaan kegiatan 

manajemen kegiatan ekstrakulikuler keagamaan dalam pembentukan 
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karakter religius peserta didik sehingga dapat menyempurnakan penelitian 

ini. 
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