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MOTTO 

                       

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk 

dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”. 

QS. As- Sajdah (33): 24.
1
 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm 417. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup 

banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan 

bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 

158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 

1. Konsonaan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) ض
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 ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Komater balik keatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 ha’ H Ha ه

 Hamzah ′ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

 

2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

 Ditulis ‘iddah عّدة

 

3. Ta’ marbutah 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 

 Ditulis Hibah هبة

 Ditulis Jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 

sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, 
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dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila 

diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan “h”. 

 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كرامة األولياء

 

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis “t” 

 

 Ditulis Zakātul fiṭri زكاة الفطر

 

4. Vokal pendek 

 

  ِ  Kasrah Ditulis I 

  ِ  fatḥah Ditulis A 

  ِ  ḍammah Ditulis U 

 

5. Vokal Panjang 

 

   :fatḥah + alif   →  contohجاهلية
Ditulis ā → jāhiliyah 

  :fatḥah + alif layyinah  →  contohىيسع
Ditulis ā  →  yas‘ā 

  :kasrah + ya’ mati  →  contohكرمي
Ditulis    →   kar m 

  :ḍammah + w āwu mati  →   contohضفرو 
Ditulis   →  fur ḍ 

 

6. Vokal Rangkap 

 

  :fatḥah + ya’ mati   →   contohبينكم
Ditulis ai →  bainakum 
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  :fatḥah + wāwu mati  →   contohقول
Ditulis au   →   qaulun 

 

7. Huruf Sandang“ال” 

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan 

tanda penghubung “-” baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 

maupun huruf syamsiyah; contoh:  

 Ditulis al-qalamu القلم

 Ditulis al-syamsu الشمس

 

 

8. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, 

dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama 

diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 

 

 Ditulis Wa mā Muḥammadun illā ras l وما حممد اال رسول 
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ABSTRAK 

Kepala madrasah dalam satuan pendidikan merupakan pemimpin. Sebagai 

pemimpin, kepala madrasah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan. 

Jurusan agama merupakan salah satu jurusan yang wajib diadakan di Madrasah 

Aliyah Negeri. Kurangnya pemahaman peserta didik terhadap jurusan agama 

membuat minat peserta didik untuk memilih jurusan agama sangatlah minim.dari 

permasalahan diatas rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya kepala madrasah 

untuk menumbuhkan minat peserta didik untuk memilih jurusan agama. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang 

dilakukan oleh kepala madrasah untuk menumbuhkan minat peserta didik untuk 

memilih jurusan agama. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian 

ini dilakukan di MAN Sukoharjo pada bulan Maret sampai Mei 2017. Subyek dalam 

penelitian ini adalah kepala MAN Sukoharjo dan peserta didik kelas X tahun ajaran 

2016/2017. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi 

sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif, tahapan yang 

ditempuh adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil yaitu upaya yang dilakukan oleh kepala 

madrasah dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk memilih jurusan agama 

adalah sebagai berikut: 1) Memberikan stimulasi dengan cara memberikan motivasi 

kepada peserta didik pada saat upacara bendera dan ketika berada didalam kelas. 2) 

Bekerja sama dengan para pengajar khususnya guru BK dan guru agama dalam usaha 

menumbuhkan minat-minat baru dalam diri peserta didik di sela-sela pembelajaran. 3) 

Sosialisasi/pemberian informasi kepada wali murid dengan cara mengadakan 

pertemuan dengan wali murid dan memberikan surat pemberitahuan mengenai 

jurusan agama. 4) Kebijakan kepala madrasah membuka kegiatan ekstrakulikuler 

Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) bagi seluruh peserta didik. 

 

 Kata Kunci: Upaya Kepala Madrasah, Minat Memilih Jurusan Agama  
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ABSTRACT 

The head of a madrasah in educational units is a leader. As a leader, the head 

of the madrasah is responsible for the achievement of educational goals. Department 

of religion is one of the majors that must be held in Madrasah Aliyah Negeri. Lack of 

students' understanding of religious majors makes the interest of learners to choose 

the department of religion is very minimal. From the above problems the formulation 

of the problem is how the efforts of madrasah head to cultivate the interest of learners 

to choose the religious department. The purpose of this study is to find out what 

efforts are made by the head of madrasah to foster the interest of students to choose a 

religious department. 

This research uses descriptive qualitative approach method. This research was 

conducted at MAN Sukoharjo from March to May 2017. The subjects in this study 

were the head of MAN Sukoharjo and the students of the X class of academic year 

2016/2017. Data were collected by observation, interview and documentation. To 

check the validity of data using triangulation technique while data analysis using 

interactive analysis techniques, the steps taken are data collection, data reduction, data 

presentation, and conclusion. 

Based on the research, the results obtained are the efforts made by the head of 

madrasah in growing the interest of students to choose the religious majors are as 

follows: 1) Provide stimulation by providing motivation to learners during the flag 

ceremony and when in the classroom. 2) Cooperate with teachers especially BK 

teachers and religious teachers in an effort to cultivate new interests in learners on the 

sidelines of learning. 3) Disseminating / giving information to the guardians by 

holding meetings with the guardian and giving a letter about the religious department. 

4) The policy of madrasah head to open extracurricular activities Read Write Al-

Qur'an (BTA) for all students. 

 

Keywords: Lead the Madrasah, enthusiasm chosen the religion majors. 
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KATA PENGANTAR 

مِ يِ حِ ِالرِ ِمنِ حِ الرِ ِاللِ ِمِ سِ بِ   

َِوال ُمر َسل ي نَِوَِعَلىِاَلِ  َن ب َياء  ِاْل  َرف  ي َنَِوالص اَلُةَِوالس اَلُمَِعَلىِأَِش  ِال َعاَِلم  ُدِالل َِربِّ َمع ي َنَِأم اِِه ِوَِال َحم  ب ه َِأج  َصبح 
 بَ ع دُِ

Segala puji dan syukur  bagi Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, 

berkat limpahan rahmat, hidayah, dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan harapan dan keinginan penulis. Sholawat 

serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta 

keluarga,  para sahabat dan umat islam yang sholeh dan sholehah yang senantiasa 

menyampaikan risalah Islam sampai akhir hayat mereka. Akhirnya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi sebagai syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Upaya Kepala Madrasah 

Dalam Menumbuhkan Minat Peserta Didik Untuk Memilih Jurusan Agama (Studi 

Kasus di MAN Sukoharjo Kelas X Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Penjurusan yang di lakukan oleh pihak madrasah dalam melakukan 

penjurusan pada masing-masing program yakni dengan menggunakan angket, tes IQ 

dan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil angket, tes IQ diperoleh hasil 

bahwasanya peserta didik lebih tertarik untuk memilih jurusan IPA dan IPS 

dibandingkan jurusan agama. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman peserta 

didik terhadap jurusan agama, selain itu peserta didik merasa pembelajaran agama 

yang diperoleh di MAN sudah cukup jika dibandingkan peserta didik yang 
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menempuh di jenjang SMA sehingga peserta didik tidak berminat untuk memilih 

jurusan agama. 

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima 

kasih yang sebanyak-banyaknya kepada : 

1. Dr.Syamsul Hidayat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhamadiyah Surakarta, sekaligus pembimbing yang telah membimbing dalam 

penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. 

2. Wakil dekan, dan seluruh Dosen Fakultas Agama Islam khususnya Dosen Program 

Studi Pendidikan Agama Islam yang telah mendidik, memberikan ilmu yang 

sangat bermanfaat kepada penulis.  

3. Kepala MAN Sukoharjo beserta guru, karyawan, yang telah membantu dan 

berkenan memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan 

memberikan semua yang penulis butuhkan untuk kelengkapan penyusunan skripsi 

ini.  

4. Segenap karyawan FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 

melayani dan bersikap ramah. 

5. Sahabat dan teman seperjuangan selama kuliah di program studi Pendidikan 

Agama Islam telah berkawan dengan baik serta memberi dukungan dan motivasi 

selama menuntut ilmu. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada 

umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepala Madrasah dalam suatu pendidikan merupakan pemimpin. Ia 

mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan proses 

pendidikan. Pertama, kepala Madrasah adalah pengelola penidikan di sekolah 

dan kedua, kepala madrasah adalah pemimpin formal pendidikan di 

sekolahnya1. 

Sebagai pengelola pendidikan, kepala madrasah bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara 

melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh subtansinya. Disamping 

itu kepala Madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya 

manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan2. 

Penentuan standar dilakukan agar kinerja pemimpin sekolah/ 

madrasah dapat berjalan dengan efektif, effisien, memahami berbagai 

persoalan yang ada di sekolah/ madrasah, tepat dalam mngambil keputusan 

decision making) dan mampu memberi solusi masalah (problem solvin) atas 

                                                           
1
 Lipoto, Kepemimpinan Kepala Madrasah (Bandung: Tarsito, 2008), hlm. 8. 

2
 Ibid., hlm 10 
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masalah yang dihadapi lembaga3
. Sebagai seorang pemimpin diharapkan 

mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan dapat 

mempertanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Sebagaimana dalam 

hadits Rasulullah SAW, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian 

bertangung jawab atas kepemimpinannya’’. (HR.Bukhari).4 

Pembahasan mengenai masalah pendidikan tidak terlepas dari minat, 

karena minat merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu hal5. Dalam penjurusan program 

pendidikan yang dilakukan oleh pihak madrasah selain menggunakan tes IQ 

dan angket, minat juga harus dipertimbangkan sehingga peserta didik dapat 

memilih program sesuai dengan minat dan kemampuan bukan karena 

keterpaksan. 

Begitu pula penjurusan yang di lakukan oleh pihak madrasah dalam 

melakukan penjurusan pada masing-masing program yakni dengan 

menggunakan angket, tes IQ dan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil 

angket, tes IQ diperoleh hasil bahwasanya peserta didik lebih tertarik untuk 

memilih jurusan IPA dan IPS dibandingkan jurusan agama. Hal ini 

                                                           
3
 Ara Hidayat, dkk, Pengelolaan Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah dan 

Madrasah (Bandung: Pustka Educa 2010), hlm. 115. 

4
 Ibid., hlm. 1. 

5
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 2001), hlm 5. 
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dikarenakan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap jurusan agama, 

selain itu peserta didik merasa pembelajaran agama yang diperoleh di MAN 

sudah cukup jika dibandingkan peserta didik yang menempuh di jenjang SMA 

sehingga peserta didik tidak berminat untuk memilih jurusan agama. 

Melihat situasi yang seperti ini maka pihak madrasah memutuskan 

bahwasanya peserta didik yang memiliki prestasi belajar yang rendah akan 

dimasukkan ke dalam jurusan agama. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwasanya sebagian besar peserta didik yang tersaring dan masuk dalam 

jurusan agama ini tidak sesuai dengan minat untuk mempelajari ilmu agama 

secara mendalam. 

Madrasah Aliyah (MA) merupakan sekolah yang berciri khas Islam. 

Madrasah Aliyah adalah sekolah menengah umum yang diselenggarakan oleh 

Kementrian Agama. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 serta keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No.1489/U/1992, maka penyelenggaraan pendidikan pada 

MA lebih mengutamakan penyiapan peserta didik untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinngi tidak hanya di Perguruan Tinggi (PT) 

tetapi juga di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tertentu dengan 

memberikan penyampaian mata pelajaran agama Islam lebih secara detail. 

Madrasah Aliyah sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan 

umum dituntut untuk mempunyai kekhasan tersendiri dan penguatan 
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khususnya dalam pendidikan keagamaan. Maka dari itu, diadakan jurusan 

agama yang didalamnya terdapat jurusan agama yang diatur dalam PP.RI 

Tahun 2010 tentang pengolahan dan penyelenggaraan pendidikan dimana 

program tersebut merupakan penguatan ciri madrasah dan kekhasan bagi 

madrasah. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meneliti dengan judul: 

Upaya Kepala Madrasah Dalam Menumbuhkan Minat Peserta Didik 

Untuk Memilih Jurusan Agama (Studi Kasus Di Madrasah Aliyah Negeri 

Sukoharjo Kelas X Tahun Ajaran 2016/2017) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: “Bagaimana upaya kepala madrasah dalam menumbuhkan 

minat peserta didik untuk memilih jurusan agama’’ (Studi kasus di Madrasah 

Aliyah Negeri Sukoharjo Kelas X Tahun Ajaran 2016/2017). 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

upaya kepala madrasah dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk 

memilih jurusan agama (Studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo). 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperoleh pengetahuan lebih jauh mengenai jurusan agama. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan jurusan agama. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman untuk 

kegiatan penelitian yang lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menambah 

wawasan terutama mengenai jurusan agama. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

para kepala madrasah maupun kepala sekolah dalam menumbuhkan 

minat peserta didik untuk memilih jurusan agama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Untuk menunjukkan orisinialitas penulis perlu menunjukkan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan masalah yang akan penulis angkat, 

antara lain: 

Vatima Vini (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran kepala madrasah dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan di MAN Purwodadi tahun pelajaran 

2014-2015. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN Purwodadi kepala madrasah mampu 

melaksanakan pekerjaannya sebagai: (1) educator yaitu berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru, (2) 

supervisor yaitu memantau keseluruhan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran, (3) leader yaitu dapat menunjukkan sikap sebagaiman seorang 

pemimpin, (4) motivator yaitu selalu berusaha memberikan motivasi baik 

berupa fisik maupun psikis6. 

                                                           
6
 Vatima Vini, Peran kepala madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di MAN 

Purwodadi tahun pelajaran 2014-201 (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). 
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Tutik Nur Janah (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012) 

melakukan penelitian dengan pengembangan jurusan agama di madrasah 

aliyah negeri Sukoharjo (Tinjauan Kurikulum) berdasarkan analisis data dapat 

disimpulkan, yaitu; (1) MAN Sukoharjo menggunakan 2 bentuk kurikulum 

dalam kegiatan belajar mengajarnya, dengan tetap mengacu Standar Nasional 

Pendidikan yaitu: Kurikulum Kementrian Pendidikan Nasional dan 

Kurikulum Agama. (2) pengembangan kurikulum merupakan bagian yang 

esensial dalam proses pendidikan, faktor satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan dan mempengaruhi. (3) tujuan program jurusan agama yaitu untuk 

mencecak kader-kader Islam dimasa yang akan datang yang berpengetahuan 

luas dalam bidang agama serta mampu menggali dan memahami dasar-dasar 

agama dari al-Qur’an dan assunah yang memiliki integritas keIslaman dan 

kemampuan ilmu keIslaman yang memadai guna melanjutkan keperguruan 

tinggi Islam, dalam maupun luar negeri7. 

Paderi Siamudin (STAIN Surakarta, 2007) melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan upaya guru pembina kepeserta didikan dalam menumbuhkan 

minat peserta didik berorganisasi di MAN 1 Surakarta. Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan minat peserta didik 

adalah: (1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. (2) Menghubungkan 

                                                           
7
 Tutik Nur Janah, Pengembangan Jurusan Agama Di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 

(Tinjauan Kurikulum). (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). 
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dengan pengalaman masa lampau. (3) Memberi kesempatan untuk mendapat 

hasil yang baik. (4) Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar8. 

Diyah Rosyta (STAIN Surakarta, 2005) melakukan penelitian 

mengenai usaha kepala madrasah sebagai supervisor guru PAI di SMAN 1 

Kartosuro. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa usaha yang 

dilakukan adalah pengawasan dalam kegiatan proses belajar mengajar, baik 

bagaiman cara penyampaian materi kepada para peserta didik, kesiapan 

seorang guru sebelum mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), cara menilai dari hasil pembelajaran para peserta didik, dan yang 

mengatur keseluruhan peserta didik9. 

Dari empat penelitian diatas membahas tentang tugas kepala 

madrasah, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan minat 

peserta didik serta rendahnya presentase lulusan MAN yang melanjutkan ke 

PTAI dalam maupun luar negeri. Adapun dalam penelitian saya ini lebih 

difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam 

meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar 

dijurusan agama. 

 

                                                           
8
 Paderi Siamudin, Upaya Guru Pembina Kepeserta Didikan Dalam Menumbuhkan Minat 

Peserta Didik Berorganisasi Di MAN 1 Surakarta. (Skripsi: STAIN Surakarta, 2007). 
9
 Diyah Rosyta, Usaha Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Guru PAI Di SMAN 1 

kartosuro. (Skripsi: STAIN Surakarta, 2005). 
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B. Tinjauan Teoritik 

1. Kepala Madrasah 

Dalam Islam, kepemimpinan sering dikenal dengan perkataan “ulil 

amri” (jamaknya umara) bermakna penguasa, pemerintah , ulama, 

pemimpin, atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuhan umat.10 

                               

                                 

               

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al-Qur’an dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-Nisa’ (4):59)11. 

 

Dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya dibutuhkan seorang 

pemimpin sebagai pemegang kendali dan sebagai penanggung jawab 

dalam pengembangan yang terdapat dalam lembaga pendidikan itu sendiri. 

                                                           
10

 Ara Hidayat, dkk, Pengelolaan Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah 

dan Madrasah (Bandung: Pustka Educa 2010), hlm. 97 

11
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 

87. 
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia kepala madrasah diartikan sebagai 

seorang yang memimpin suatu sekolah12. 

Kepala madrasah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat 

penting. Dikatakan sangat penting karena lebih dekat dan langsung 

berhubungan dengan pelaksanaan program pendidikan pada setiap 

sekolah. Terlaksana atau tidaknya suatu program pendidikan dan 

tercapainya atau tidaknya tujuan pendidikan sangat tergantung pada 

kecakapan dan kebijaksanaan kepala madrasah sebagai pemimpin 

pendidikan13. 

Kemampuan kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor 

penentu utama pemberdayaan guru dan peningkatan mutu proses dan 

produk pembelajaran. Besarnya tugas dan tanggung jawab menurut 

Sumidjo14, bahwa kepala madrasah untuk jenjang dan jenis sekolah 

apapun merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab utama, yaitu 

mengawasi dan melihat kinerja guru dan staf dalam menjalankan tugas 

sesuai dengan fungsinya. Tugas-tugas kepala madrasah bersifat ganda 

yang saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

                                                           
12

 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 2012), hlm. 694. 

 
13

 Lipoto, Kepemimpinan Kepala Madrasah (Bandung: Tarsito, 2008), hlm. 13. 

14
 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Madrasah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm. 197 
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Menjadi kepala sekolah profesianal idealnya harus memahami 

secara komprehensif bagaimana kinerja dan kemampuan manajerialnya 

dalam memimpin sebuah sekolah sehingga sekolah itu bernuansa sekolah 

yang berbudaya. Dengan demikian diharapkan alumni sekolah itu 

memiliki budaya yang jelas sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Dengan demikian dilembaga pendidikan itu siswa harus (1) memahami 

sosiologi dan pendidikan, (2) kebudayaan dan pendidikan, (3) masyarakat 

dan sekolah, (4) masyarakat Indonesia dan pendidikan, (5) dampak konsep 

pendidikan15. 

Dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya dibutuhkan seorang 

pemimpin sebagai pemegang kendali dan sebagai penanggung jawab 

dalam pengembangan yang terdapat pada lembaga pendidikan itu sendiri. 

Wahjo Sumidjo mendefinisikan kepala madrasah adalah seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan pembelajaran atau tempat dimana terjadi interaksi antara 

guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran16. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepala madrasah adalah pemimpin pendidikan dan pemegang 

kendali yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam suatu lembaga 

                                                           
15

 Daryanto,  Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran  (Yohyakarta: Gava Media. 

2011),  hlm. 7. 
16

 Ibid., hlm. 83. 
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pendidikan. Sehingga yang dimaksudkan dengan upaya kepala madrasah  

adalah usaha yang dilakukan oleh pemimpin lembaga pendidikan sebagai 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana dalam penyelenggaraanya mampu berkembang menjadi lebih baik 

dalam segala aspek. 

2. Minat 

Sesorang merasa senang dalam melakukan sesuatu pasti karena 

adanya niat dalam diri seorang tersebut. Banyak ahli psikologi yang telah 

memberikan definisi mengenai minat dengan berbagai variasi meskipun 

demikian pada dasarnya itu merupakan pendapat yang saling melengkapi. 

Minat merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila seorang 

melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keingin-inginan atau kebutuhan-kebutuhan17. 

               

Artinya: “Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya”. (QS. An-Najm (53):39)18. 

 

Dapat diartikan bahwa minat ini terkait dengan usaha, semisal 

seorang menaruh minat pada pelajaran PAI tentu ia akan berusaha 

                                                           
17

 Sadirman,  Interaksi Dalam Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

2016), hlm. 76. 
18

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 

527. 
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semaksimal mungkin untuk menguasainnya, sealiknya orang yang kurang 

berminat, ia kurang berusaha bahkan akan mengabaikannya19. 

Minat juga bisa berhubungan dengan sesuatu yang dapat 

mendorong seseorang untuk merasa tertarik pada sesuatu hal seperti 

benda, orang ataupun pengalaman. Melalui pengalaman seseorang itu 

akan berkembang ke arah berminat atau tidak berminat kepada sesuatu. 

Sesuatu yang menarik itu tidak hanya menyenangakan atau dapat 

mendatangkan kepuasan bagi seseorang, tetapi juga yang menakutkan20. 

Dari pengertian di atas bahwasanya minat dapat menjadi penyebab 

kegiatan dan penyebab partisipasi dalam kegiatan. 

Minat sesorang terhadap suatu hal atau kegiatan tertentu tidak 

dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh di kemudian hari setelah adanya 

hubungan dan interaksi yang terjadi di luar dirinya. Menurut Dawson dan 

Bamman sebagaimana dikutip oleh Rahman H.A,dkk, minat itu dibagi 

menjadi dua yaitu minat spontan dan minat berpola21. 

a. Minat Spontan 

Minat spontan adalah minat yang tumbuh secara spontan dari 

dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi dengan sengaja atau langsung 

                                                           
19

 Bukhori Abu, Cara Mendidik Anak Menurut Islam (Bogor: Syakira Pustaka. 2007), hlm. 

80. 

20
 Ngalim Purwanto,  Administrasi dan Supervisi Pendidikan  (Bandung: RosdaKarya. 2016), 

hlm. 66. 
21

 Rahman H. A, dkk,  Minat Baca Murid Sekolah Dasar di Jawa Timur (Jakarta: Depdikbud. 

2012), hlm. 15. 



14 
 

 
 

dari pihak luar. Minat akan muncul dengan sendirinya, karena 

kebiasaan dan adanya sesuatu yang menarik maka dengan sendirinya 

minat itu akan muncul. 

b. Minat Berpola 

Minat berpola adalah minat yang muncul karena dibangkitkan 

dengan usaha. Minat ini timbul sebagai akibat dari adanya pengaruh 

dan kegiatan yang berencana dan berpola. Minat ini muncul karena 

disengaja, baik kesengajaan itu dari dorongan diri sendiri (internal) 

maupun karena pengaruh dari luar (eksternal) baik lingkungan, 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Menurut Crow dan Crow dalam bukunya Muhbib Abdul Wahab 

faktor-faktor yang menimbulkan minat adalah sebagai berikut. 

1) Faktor pendorong dari dalam 

Faktor ini berhubungan dengan perasaan senang atau tidak 

senang, simpati atau antipati, rasa cinta dan benci serta perasaan 

lain yang timbul dari dalam diri individu. Membangkitkan suatu 

kebutuhan merupakan dorongan dari dalam diri manusia misalnya 

ada keinginan untuk makan atau memotivasi aktivitas untuk 

mencari makan, hal ini muncul karena adanya kebutuhan biologis 

dan kebutuhan lainnya seperti rasa ingin tahu, hasrat menciptakan 

dan lainnya. 
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2) Faktor motif-motif sosial 

 Motif sosial adalah faktor yang timbul dari individu masing-

masing. Faktor ini dapat berbentuk suatu obyek kegiatan seseorang 

yang ada dalam lingkungan pergaulannya baik itu pengaruh dari 

keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Manusia selalu 

mengingat masa lalunya sehingga memacu dirinya untuk menjadi 

yang terbaik, hasratnya mampu untuk berkompetensi dalam 

pekerjaanya serta ingin mendapat penghargaan dari orang lain. 

Manusia selalu mencari kesempatan untuk mendapat hasil yang 

baik, hal ini dapat dipengaruhi oleh emosi. 

3) Faktor emosi 

Individu yang telah merasakan berhasil dalam suatu aktivitas 

maka dengan sendirinya ia akan merasa senang, puas dan bangga. 

Keberhasilan ini akan memperkuat motivasi yang akan membuat 

terus berusaha untuk melanjutkan dan meningkatkan aktivitas 

tersebut dan sebaliknya suatu kegagalan akan menimbulkan 

perasaan kecewa, putus harapan bahkan frustasi yang pada 

akhirnya individu akan kehilangan minat dalam meneruskan 

aktivitas tersebut. Dengan kata lain emosi merupakan faktor 

pelestarian minat seseorang22. 

                                                           
22

 Muhbib Abdul Wahab, dkk, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam (Jakarta: 

Permada Media, 2014), hlm. 264. 
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Menurut Bernard dalam bukunya menjelaskan bahwasanya 

minat itu timbul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat 

partisipasi, pengalaman, dan kebiasaan23. 

a) Partisipasi 

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau peran seseorang 

dalam suatu kegiatan, keikutsertaan seseorang dalam aktivitas 

tertentu dapat menumbuhkan minat. Dengan partisipasi maka 

seseorang akan terbiasa untuk melakukan suatu hal atau kegiatan 

dan lama beriringnya waktu akan menimbulkan rasa ketertarikan 

dan suka. Dengan adanya rasa tertarik dan suka timbulah minat 

untuk melakukan kegiatan tersebut. 

b) Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu yang pernah dialami, dijalani dan 

dirasakan24. Pengalaman dapat terjadi karena interaksi seseorang 

dengan lingkunganya, baik lingkungan fisik maupun non fisik. 

Pengalaman dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi 

seseorang sehingga mampu merasuk kedalam jiwa seseorang. 

Karena dengan adanya kesan yang mendalam maka dapat 

menimbulkan minat. 

                                                           
23

 Sardiman, Interaksi Dalam Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm. 74. 

24
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 2012),  hlm. 26. 
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c) Kebiasaan 

Kebiasaan adalah suatu yang bisa dikerjakan atau pola untuk 

melakukan tanggapan terhadap situasi yang dipelajari seseorang 

dan dilakukan secara berulang untuk hal yang sama25. 

Kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan terus-

menerus atau kontinyu. Seseorang yang awalnya tidak mempunyai 

minat terhadap suatu kegiatan karena ia sering melakukan kegiatan 

tersebut secara berulang-ulang maka akan timbul rasa senang akan 

muncul mina26.  

Menurut Nia Hidayati, untuk meningkatkan minat, diperlukan 

beberapa faktor berikut. Pertama, stimulasi. Faktor stimulan minat 

bisa internal bisa juga eksternal. Stimulan yang utama adalah 

kesadaran akan potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi 

dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan seseorang. Jangan 

selalu melihat kepada kelemahan, karena dapat membuang dengan 

sia-sia, dan minat tidak akan muncul. Kedua, berusaha untuk 

kreaktif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa 

saja. Kreaktifitas akan menuntun untuk menuju pengenalan dan 

menumbuhkembangkan minat, sehingga dapat berkembang dan 

bermanfaat bagi kehidupan. Ketiga, memelihara kejujuran dan 

                                                           
25

 Ibid., hlm. 146. 
26

 Mulyati, Psikologi Belajar (Yogyakarta: Andi Publisher, 2014), hlm. 20. 
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ketulusan. Seseorang harus jujur mengakui bakat yang dimilikinya 

sekalipun tidak begitu diminati. Ketulusan mensyukuri bakat dapat 

menumbuhkan minat meskipun perlu proses dan waktu. Bakat 

alami itu akan tetap ada, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan 

dengan meningkatkan kekuatan minat27. 

3. Jurusan/ Program Agama 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang Islami. Karakteristik 

yang sangat menonjol dari pendidikan Islam adalah prinsip pokoknya: 

“prinsip tauhid’’, yaitu prinsip dimana segalanya berasal dan berakhir. 

Prinsip ini telah memandu pengembangan teori dan praktik pendidikan 

Islam secara formal, informal, dan nonformal. Bahkan prinsip ini pula 

yang telah memandu persepsi umat tentang pendidikan Islam, sehingga 

pendidikan Islam dalam konteks yang penuh dinamika ini dipersepsi 

secara lebih komprehensif28. 

                           

Artinya: “Mereka hanya mengetaui yang (lahir) saja dari 

kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang (kehidupan) akhirat”. 

(QS. Ar-Rum (30):7) 29. 

                                                           
27

 Nia Hidayati,  Mengembangkan Bakat dan Minat  (Bandung: Rosda Karya, 2012), hlm. 51 

28
 Abdullah Halim Soebahar,  Kebijakan Pendidikan Islam dari Organisasi Guru Sampai UU 

Sisdiknas  (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hlm. 1  

29
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 

406. 
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Sebagai manusia jangan sampai kita menjadi orang yang sangat 

pandai tentang seluk-beluk ilmu dunia dengan segala permasalahannya, 

namun lalai dalam ilmu agama. 

Pendidikan Islam sebelumnya hanya dipersepsi sebagai materi, 

sekarang persepsi umat telah berubah, pendidikan Islam tidak hanya 

dipersepsi sebagai materi, tetapi juga sebagai institusi, sebagai kultur dan 

aktivitas, dan sebagai system. Inilah yang tercermin dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisstem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah yang secara operasional mengatur pelaksanaan 

undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka penyebutan istilah 

“Pendidikan Islam”  bisa mencakup empat persepsi tersebut: pertama, 

pendidikan Islam dalam pengertian materi; kedua, pendidikan Islam dalam 

institusi; ketiga, pendidikan Islam dalam pengertian kultur dan aktivitas, 

dan keempat pendidikan Islam dalam pengertian pendidikan yang islami. 

 Madraasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang 

menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau yang 

sederajat (PP. RI Tahun 2010 tentang pengelolahan dan kekhasan 

madrasah maka diadakan jurusan agama. 
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Ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada jurusan 

agama adalah sebagai berikut: 

a. Akhlak  

Mata pelajaran akhlak di MA jurusan agama bertujuan untuk: 

1) Mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari 

akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan 

individu maupun sosial. 

2) Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman peserta didik tentang tasawuf sehingga menjadi 

muslim yang tanggung jawab dan bijaksana dalam jehidupan 

pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. 

b. Sejarah Kebudayaan Islam(SKI) 

Mata pelajaran SKI di MA jurusan agama bertujuan untuk: 

1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya 

mempelajari landasan agama, nilai-nilai dan norma-norma Islam 

yang telah dibangun oleh Rasulullah saw dalam rangka 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

2) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu 

dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, 

masa kini, dan masa depan. 

3) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah 

secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 
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4) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di 

masa lampau. 

5) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil 

pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam, 

meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkanya dengan 

fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni dan 

lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

c. Bahasa Arab 

Mata pelajaran bahasa Arab di MA jurusan agama bertujuan 

untuk: 

1) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, 

baik lisan maupun tulis yang mencakup empat kecakapan 

berbahasa yakni: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

2) Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai 

salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar 

khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. 

3) Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara 

bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan 

demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas 

budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 
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d. Tafsir 

Mata pelajaran tafsir di MA jurusan agama bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an. 

2) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam 

Al-Qur’an sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi 

kehidupan. 

3) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman isi kandungan Al-

Qur’an yang dilandasi oleh dasar-dasar krilmuan tentang Al-

Qur’an. 

4) Meningkatkan kemampuan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman peserta didik tentang tafsir dan ilmu tafsir, sehingga 

dapat membekali mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. 

5) Meningkatkan pengamalan peserta didik terhadap isi kandungan 

Al-Qur’an dengan penuh tangggung jawab dan bijaksana dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta 

sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi. 

e. Hadits  

Mata pelajaran hadits di MA jurusan agama bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman, peserta didik tentang hadist sehingga menjadi 
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manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta 

berakhlak mulia dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2) Mengenalkan sumber ajaran atau hukum Islam kepada peserta 

didik dalam melaksanakan ajaran atau hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. 

f. Fikih  

Mata pelajaran fiqih di MA jurusan agama bertujuan untuk: 

1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan 

tata cara pelaksanaan hukum Islam dengan baik yang menyangkut 

aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup 

dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan 

benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam 

menjalankan ajaran agama Islam baik hubungan manusia dengan 

Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, makhluk lainnya 

maupun hubungan dengan lingkunganya. 

3) Mengenal, memahami dan menghayati terhadap sumber hukum 

Islam dengan memanfaatkan hukum ushul fiqih sebagai metode 

penetapan dan pengembangan hukum Islam dari sumbernya. 
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4) Menerapkan kaidah-kaidah pembahasan dalil-dalil syara’ dalam 

rangka melahirkan hukum Islam yang diambil dari dalil-dalilnya 

untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

g. Ilmu kalam 

Mata pelajaran ilmu kalam di MA jurusan agama bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan peserta didik tentang ilmu kalam sehingga menjadi 

muslim yang penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam 

kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaanya kepada Allah SWT. 

3) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia sebagai 

manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam30.  

 

 

 

 

                                                           
30

 Hasil Dokumentasi pada tanggal 4 April 2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. Sedangkan 

metode penelitian adalah pengetahuan tentang metode yang dipergunakan 

dalam penelitian. Penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha ini 

dilakukan dengan metode-metode ilmiah. 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati31. 

Penentuan pendekatan penelitian ini dengan pertimbangan bahwa 

penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengambil data-data tentang 

usaha kepala madrasah dalam menumbuhkan minat peserta didik terhadap 

jurusan agama (Studi kasus di MAN Sukoharjo). 

B. Tempat dan Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Madrasah Aliyah 

Negeri Sukoharjo (MAN Sukoharjo) yang beralamatkan di jalan KH. 

Samanhudi, Jetis Sukoharjo. Adapun peneliti mengambil lokasi di MAN 

Sukoharjo dikarenakan MAN Sukoharjo adalah salah satu Madrasah 

                                                           
31

 Lexy J Moleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011), 

hlm. 26. 
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Aliyah (MA) yang ada di kota Sukoharjo sekaligus juga menerapkan 

kurikulum agama yaitu berupa jurusan agama dengan menambah kelas 

khusus agama kelas X dengan subyek penelitiannya yaitu kepala 

madrasah dan peserta didik MAN Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Mei 2017. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 

untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun teknik 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi sering disebut juga dengan pengamatan, teknik 

pengamatan ini didasarkan atas pengalaman langsung dan juga 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana kejadian yang terjadi pada 

keadaan sebenar-benarnya32. 

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan pengamatan 

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan seluruh 

indera33
. Observasi dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian, 

dimana kegiatan penelitian tidak hanya sekali tetapi dilakukan 

berulang kali dengan harapan akan mendapatkan data yang valid. 

                                                           
32

 Lexy J Moleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011), 

hlm. 125-126. 
33

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktis  (Jakarta:  Bina Aksara. 2011), 

hlm. 145. 
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Observasi ini dilakukan di MAN Sukoharjo. Observasi dalam 

penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh data dengan 

mengamati kinerja kepala madrasah mengenai upaya dalam 

menumbuhkan minat peserta didik terhadap jurusan agama. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu34. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara 

yang memberi jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh 

penanya. Selain itu, ada pula yang menjelaskan bahwasannya 

wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, perasaan dan sebagainnya yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang 

diwawancarai
35

. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan kepada objek dan informan, 

dimana pertanyaan-pertanyaan itu sudah disiapkan dan dibuat 

                                                           
34

 Lexy J Moleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011), 

hlm. 22. 
35

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015), 

hlm. 155. 
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kerangka sistematik sebelum pertanyaan yang disamapikan kepada 

subjek dan informan berkembang sesuai dengan kejelasan jawaban 

yang dibutuhkan, meskipun pertanyaan tersebut tidak tercantum 

dalam daftar pertanyaan. Adapun pertanyaan yang diajukan 

mengenai upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam 

menumbuhkan minat peserta didik terhadap jurusan agama. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film. Dokumen 

internal berupa memo, pengumuman, instruksi, peraturan-peraturan, 

notulen rapat catatan harian dan sebagainnya36. 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah 

dokumen yang berkaitan dengan penjurusan (jurusan agama), yang 

terdiri dari sosialisasi jurusan agama, pelaksanaan jurusan agama, 

landasan filosofis, tujuan jurusan agama. 

D. Metode Analisis Data 

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya 

dianalisis secara analisis interaktif. Analisis data dilakukan setiap saat 

pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. 

Analisis data berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan lewat 

observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain telah disusun teratur. 

                                                           
36

 Lexy J Moleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011), 

hlm. 163. 
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Analisin data menurut Bogden dan Taylor37. Mengidentifikasikan bahwa 

“analisis data sebagai sesuatu proses yang merinci suatu usaha secara 

formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide 

seperti yang didasarkan oleh data dan sebagai usaha memberikan bantuan 

pada tema dan hipotesis itu”. 

Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam proses analisis 

data terdapat tiga komponen utama yang benar-benar harus dipahami oleh 

setiap peneliti kualitatif, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) 

penarikan kesimpulan atau verifikasi38. 

Dari rumusan data diatas dapat diketahui bahwa analisis data 

bermaksud untuk pengumpulan data, yaitu kegiatan mengorganisasikan 

data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode, 

dan mengkatagorikannya. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dan kata. 

Untuk menganalisis data hingga mencapai suatu kesimpulan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji, dilaksanakan 

melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

                                                           
37

 Ibid., hlm. 112. 
38

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta), hlm 91. 
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penelitian. Adapun langkah yang ditempuh pertama, menentukan 

obyek dan informan penelitian. Kedua, dalam pengumpulan data 

dilakukan wawancara tatap muka langsung antara peneliti dengan 

obyek dan informan penelitian. Tiga, pengamatan (observasi) dan 

penelaahan dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

Pada prosedur ini peneliti memilih proses penelitian, 

pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan 

tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses 

penelitian berlangsung. Seluruh data yang berasal dari wawancara 

dengan obyek dan informan penelitian, melalui observasi langsung 

berkaitan dengan kinerja kepala madrasah mengenai upaya dalam 

menumbuhkan minat peserta didik terhadap jurusan agama, melalui 

dokumentasi penelitian yang berkaitan sosialisasi jurusan agama, 

pelaksanaan jurusan agama, landasan filosofis, dan tujuan jurusan 

agama. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data adalah rakitan organisasi yang menunjukkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan sajian data diharapkan 

peneliti akan lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan 

memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisis atau tindakan 
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berdasarkan pemahaman yang telah dilalui. Maka dalam sajian data 

peneliti harus menyusun informasi secara teratur, runtut sehingga 

mudah dilihat, dibaca dan juga mudah untuk dipahami. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Dalam hal penarikan kesimpulan 

yang terkait dengan penelitian ini, maka setelah data dikumpulkan, 

dipilih mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan, 

kemudian disusun jaringan kerja yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian, yaitu usaha kepala madrasah dalam 

menumbuhkan minat peserta didik terhadap jurusan agama yang 

kemudian diadakan verifikasi. 
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Adapun bagan bagi analisis ini adalah sebagai berikut: 

   

     Pengumpulan Data 

 

 

Data  Reduksi Data      Penyajian  

 

                                

     Penarikan Kesimpulan 

       Model Analisis Interaktif 

Dengan menperhatikan gambar diatas, maka prosesnya dapat dilihat 

pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan 

sajian data. Dapat diartikan data yang berupa catatan lapangan yang telah 

digali dan didapat. Dari dua bagian tersebut peneliti menyusun rumusan 

pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting 

dalam arti pemahaman segala peristiwannya yang disebut reduksi data. 

Kemudian diikuti penyusun sajian data berupa cerita sistematis dengan 

suntingan penelitiannya supaya makna peristiwannya lebih jelas dipahami 

dengan dilengkapi perabot sajian data. Pada waktu pengumpulan data sudah 

berakhir, peneliti memulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan 

verifikasinnya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan 

sajian data. Jadi dalam penelitian ini, bergerak dalam komponen analisa data 
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yaitu sesudah mengumpulkan data kemudian bergerak diantara reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan waktu yang 

masih tersisa dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Gambaran Umum MAN Sukoharjo 

1. Sejarah Berdirinya MAN Sukoharjo 

Menjadi keprihatinan umat Islam Kabupaten Sukoharjo, karena belum 

adanya madrasah setingkat menengah atas yang negeri, sedangkan untuk 

daerah lain sudah ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengurus 

masjid besar Baiturrahman Sukoharjo bermaksud mendirikan Madrasah 

Aliyah (MA) yang dalam perkembanganya diharapkan menjadi Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN). Kemudian pengurus masjid besar Baiturrahman 

mengundang tokoh-tokoh umat Islam Kabupaten Sukoharjo, untuk 

mengadakan musyawarah tentang pendirian madrasah tersebut. 

Dalam langkah selanjutnya panitia menyampaikan permohonan 

kepada bapak kepala MAN Sragen, agar di Kabupaten Sukoharjo dapat berdiri 

MAN Sragen Filial di Sukoharjo. Maka permohonan itu dapat disetujui oleh 

bapak kepala MAN Sragen, yang pada waktu itu dijabat oleh bapak Jazid, BA. 

Kemudian bapak kepala MAN Sragen melangsungkan permohonan izin 

pendirian MAN Sragen Filian di Sukoharjo ke kanwil Depag Provinsi Jawa 

Tengah. 
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Sambil menunggu proses perizinan pendirian MAN Sragen Filian di 

Sukoharjo, maka untuk mempercepat proses perizinanya, pihak yang 

bersangkutan memulai tahun ajaran baru 1984/1985 baru untuk kelas 1. 

Adapun pada tanggal 25 April 1985 terbitlah surat keputusan kepala 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: Wk/ 

5.d/966/1985 tentang pembentukan kelas jauh, dimana Madrasah Aliyah 

Filiah di Sukoharjo menginduk kepada Madrasah Aliyah Negeri Sragen. 

Untuk menjaga stabilitas pengembangan MAN Sragen Filiah di Sukoharjo, 

maka dibentuk panitia pembina yang sekaligus juga sebagai pengurus BP 3 

yang mempunyai tugas antara lain berusaha sampai tercapainya Penegrian 

MAN Sukoharjo yang berdiri sendiri. Pada tanggal 8 Februari MAN Sragen 

Filiah di Sukoharjo telah mendapatkan Surat Keterangan (SK) penegrian dari 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 199339. 

2. Letak Geografis MAN Sukoharjo 

MAN Sukoharjo berlokasi di Jl. KH. Samanhudi, Jetis, Sukoharjo. 

Adapun batasanya antara lain sebagai berikut: 

   Sebelah Utara  : Rumah penduduk 

   Sebelah Selatan : PT Sritex 

   Sebelah Barat  : Rumah penduduk 

                                                           
39

 Hasil Dokumentasi pada tanggal 4 April 2017. 
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   Sebelah Timur  : Jalan raya 

Kondisi lingkungan fisik MAN Sukoharjo secara umum sangat 

mendukung untuk terjadinya proses belajar mengajar. Hal ini terlihat pada 

gedung dan kelas yang bersih serta nyaman dengan halaman yang cukup luas, 

letak strategis dengan jangkauan transportasi yang mudah40. 

a. Visi dan Misi MAN Sukoharjo 

MAN Sukoharjo merupakan lembaga pendidikan yang menggabungkan 

dua antara pembelajaran umum dan pembelajaran agama Islam. Dalam 

menggabungkanya perlu mempertimbangkan beberapa rumusan visi dan 

misi. Adapun visi dan misi dari MAN Sukoharjo adalah sebagai berikut: 

1) Visi 

Terwujudnya generasi muda yang Islami, prestasi, berbudaya 

dan berwawasan lingkungan hidup. 

2) Misi 

a) Mengantarkan peserta didik untuk mengimplementasikan ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Mengembangkan dan melestarikan budaya akhlaq mulia, cerdas, 

kompotitif dan menjadi pelopor pelestarian lingkungan hidup. 

                                                           
40

 Hasil Observasi pada tanggal 18 April 2017. 



37 
 

 
 

c) Menyiapkan warga madrasah yang sehat jasmani-rohani, bersikap 

religius, bersikap demokratis dan bertindak profesional. 

d) Mengupayakan peserta didik memperoleh lulusan yang 

bermartabat, berbudi luhur, kreatif, berguna bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. 

e) Mengupayakan peserta didik memperoleh lulusan yang dapat 

memuaskan: peserta didik, orang tua, perguruan tinggi yang 

menerima lulusannya dan pasar kerja yang menerima lulusanya. 

b. Struktur Organisasi MAN Sukoharjo 

Organisasi adalah suatu kerjasama orang-orang dalam suatu 

wadah yang sistematis, formal, berpikir, dan bertindak guna mencapai 

tujuan yang sama. Organisasi dan lembaga pendidikan dapat diartikan 

suatu proses penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Unsur-unsur organisasi di MAN Sukoharjo meliputi kepala 

madrasah, WA.KA.Ur.Kurikulum, WA.KA.Ur.Kesiswaan, 

WA.KA.Ur.Humas, WA.KA.Ur.Sarpras, Asisten I Kurikulum, Asisten I 

Kesiswaan, Asisten I Humas, Asisten I Sarpras, Guru. Masing-masing 

unsur dapat akan saling berhubungan dan saling berkerjasama agar 

berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang sama. 
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STRUKTUR ORGANISASI  

MAN SUKOHARJO 

Kepala Madrasah  : Drs. Mariyo, M.Pd.I 

Kepala Tata Usaha  : Suparmin, S.Pd 

Wakil Kepala Madrasah: 

1. Urusan Kurikulum : Kusundahari, S.Pd.I, M.Pd 

2. Urusan Kesiswaan  : Drs. Wdoto, M.Pd 

3. Urusan Humas  : Drs. Hardi, M.Pd 

4. Urusan Sarpras  : Drs. Edi Harsanto 

Asisten I: 

1. Kurikulum   : Umi Kulsum, S.Pd 

2. Kesiswaan   : Drs. Biantoro Ahmadi 

3. Humas   : Diyah Kesumaningsih, M.Pd 

4. Sarpras   : Drs. H. Salam 

Bimbingan Konseling  : Wiyono, S.Pd 

Kepala Laboratorium  : Drs. BudiWardoyo, M.Pd 

Pembina pramuka  : Drs. Wakhid Umar  

Kepala perpustakaan  : Suparmin, S.Pd 
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c. Keadaan Guru dan Peserta Dididk 

Sebuah lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan didukung 

oleh beberapa komponen, diantaranya guru, karyawan, peserta didik 

dan sarana prasarana. Komponen-komponen tersebut sangat 

berhubungan erat dalam proses pendidikan. 

1) Keadaan Guru 

Guru merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam 

proses belajar mengajar. Guru sebagai tenaga profesional 

berpengaruh dalam proses pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lembaga pendidikan. Dalam proses pembelajaran MAN Sukoharjo 

dikelola oleh 44 guru sesuai dengan bidangnya. 

Tabel 1.1 Sususnan Pengajar/ Guru41 

NO NAMA GURU 

MATA 

PELAJARAN 

1. Drs.. H. Abdul Aziz Fahruddin Fiqih 

2. Drs. Salam Pkn 

3. Drs. Hardi, M.pd Bahasa Inggris 

4. Drs. Wiyana, M.Pd Matematika 

5. Drs. Edi Harsanto Biologi 

                                                           
41

  Hasil Dokumentasi pada tangga 4 April 2017 
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6. Drs. Budi Wardoyo, M.Pd Fisika 

7. Drs. Biantoro Ahmadi Penjasorkes 

8. Drs. Joko Winarso Aqidah Akhlak 

9. Dra. Hj. Siti Sholikhah, M.Pd Kimia 

10. Drs. Haris Mahmud Matematika 

11. Wardi, S.Pd Bahasa Indonesia 

12. Drs. Wakhid Umar Santoso TIK 

13. Widoto, S.Pd Biologi 

14. Endang Listyowati, S.Pd Matematika 

15. Siti Muslikhah, S.Pd Kimia 

16. Drs. Sukamdi, M.Pd Bahasa Inssris 

17. Suyadi, S.Ag Aqidah Akhlak 

18. Kuswahyuningsih, S.Pd Bahasa Inggris 

19. Diyah Kusumaningsih Ekonomi 

20. Dra. Sri Supadmi, M.Pd Geografi 

21. Kusun Dahari, S.Pd., M.SI Qur’an Hadits, 

Tafsir, Bahasa 

Arab, TIK 

22. Sugeng, S.Pd Pendidikan Seni, 

Bahasa Jawa 

23. Fi’adah, S.Pd Pkn, Sosiologi 
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24. Umi Kultsum, S.Pd Fisika 

25. Khoiriyah Umuri, S.Ag Bahasa Arab  

26. Dra. Puji Astuti Sosiologi 

27. Suparmin, S.Pd Qur’an Hadits, 

Hadits, SBA 

28. Nur Khasanah, S.g SKI, Fiqih 

29. Wiyono S.Pd BP 

30. Syarifah Hidayati, S.Ag SKI, Hadits, Qur’an 

Hadits 

31. Desi Murtifi’ah, S.Si Kimia 

32. Sri Suciatun, S.Pd Biologi 

33. Rima Yanti Dewi, S.Pd Fisika, Kimia, 

Matematika 

34. Mufidatun Khasanah, S.Pd Ekonomi, Geografi 

35. Dra. Suwarti Bahasa Indonesia 

36. Dra. Niken Sumartini Ekonomi, Geografi 

37. Suwardi, S.Ag Fiqih 

38. Eni Septyanita, S.Pd BP/BK 

39. Mauria Tania, S.Pd Sejarah 

40. Wahyu Immaningtyas, S.Pd Sosiologi, Bahasa 

Jawa, Geografi 
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41. Ririn Sri Sumasni, S.Pd Penjasorkes 

42. Agus Ariyanto,S.Pd Bahasa Indonesia 

43. Wisnu Tri Amboro, SE Sosiologi, Bahasa 

Jawa 

44. Vinda Puspitasari, A.Md Bahasa Jepang 

    Sumber Data: Data Primer diolah tahun 2017 

2) Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan formal 

merupakan komponen yang sangant penting dalam interaksi pada 

proses pembelajaran. Jumlah peserta didik MAN Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2016/2017 sebanyak 

Tabel 2.1 Daftar Peserta Dididk Tahun Ajaran 

2016/201742 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. X 21 120 141 

2. XI 49 145 194 

3. XII 31 128 159 

Sumber Data: Data Primer diolah Tahun 2017 
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 Hasil Dokumentasi pada tanggal 4 April 2017. 
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Tabel 3.1 Data Perkembangan Peserta Dididk pada Tahun 

Terakhir43 

NO Tahun Ajaran Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 2015/2016 95 376 471 

2. 2016/2017 101 393 494 

Sumber Data: Data Primer diolah tahun 2017 

Dari data-data di atas menggambarkan bahwa tahun ajaran 

kondisi peserta didik dalam 1 tahun terakhir mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari data terakhir tahun ajaran 

2016/2017. 

d. Sarana dan Prasarana44 

Sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya sarana dan 

prasarana maka proses belajar-mengajar tidak bisa berjalan 

dengan baik 
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 Ibid., 

44
 Ibid., 
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Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana MAN Sukoharjo 

No Aspek yang di amati Jumlah Keterangan 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik  

2. Ruang Guru 1 Baik  

3. Ruang Kelas 23 Baik  

4. Ruang Tu 1 Baik  

5. Ruang Multimedia 1 Cukup  

6. Ruang OSIS 1 Cukup  

7. Ruang Ketrampilan 1 Cukup  

8. Perpustakaan 1 Cukup  

9. Lab IPA 1 Baik  

10 Lab Komputer 1 Baik  

11. Koperasi 1 Cukup  

12. Kantin 3 Cukup  

13. Kamar Mandi 14 Cukup  

14. Lapangan  1 Baik  

Sumber Data: Data Primer diolah tahun 2017 
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B. Upaya Kepala Madrasah Dalam Menumbuhkan Minat Peserta Dididk 

Untuk Memilih Jurusan Agama di MAN Sukoharjo. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mariyo selaku kepala MAN 

Sukoharjo, sebagai berikut: 

 “bahwasanya jurusan agama merupakan jurusan baru di MAN 

Sukoharjo. Pada awal penyelenggaraanya masih banyak peserta didik yang 

belum begitu mengetahui gambaran mengenai jurusan agama sehingga 

penjurusan untuk jurusan agama yang dilakukan oleh pihak madrasah pada saat 

itu adalah berdasarkan hasil angket, tes IQ, dan nilai rapot, bagi peserta didik 

yang nilai pelajaran IPA dan IPS nya rendah maka akan dimasukkan kejurusan 

agama”45. 

 

 Dari sini dapat diketahui bahwasanya peserta dididk yang masuk ke 

jurusan agama tidak berdasarkan minat mereka sehingga dalam proses belajar-

mengajar dijurusan agama menjadi terhambat. Banyak para guru yang mengeluh 

terutama guru agama karena masih banyak dari peserta didik dijurusan agama 

yang BTA nya belum lancar. 

Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh bapak Suwardi guru Fiqih yang 

mengajar di kelas XI Agama, sebagai berikut: 

 “Ketika permulaan di adakan jurusan agama pada tahun ajaran 

2010/2011, Bp.Suwardi sempat mengeluhkan akan keadaan peserta didik kelas 

XI Agama. Beliau mengira bahwasanya peserta didik yang terpilih pada jurusan 

agama ini adalah para peserta didik yang berkompeten dalam pelajaran agama 

dan sangat berminat untuk mempelajari agama secara khusus. Akan tetapi 

kenyataanya, tidak sedikit peserta didik yang masuk kejurusan agama yaitu para 

peserta didik yang nilai mata pelajaran IPA dan IPS nya rendah bukan 

berdasarkan dengan minatnya”46.  
                                                           

45
 Hasil wawancara dengan bapak Mariyo, kepala madrasah MAN Sukoharjo pada tanggal 21 

Apri 2017. 

46
 Hasil wawancara dengan bapak Suwardi, guru fiqih pada tanggal 22 April 2017. 
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Hal ini disampaikan pula oleh bapak Kusundahari (WakaUrKur), 

sebagai berikut: 

 “bahwa banyak sekali guru yang mengeluh khususnya guru agama yang 

mengajar dijurusan agama dan menanyakan proses penjurusan yang dilakukan 

oleh pihak madrasah dan Bapak Kusundahari juga membenarkan bahwasanya 

peserta didik yang dimasukkan kejurusan agama berdasarkan angket, tes IQ, dan 

nilai rapot bukan berdasarkan minat”47. 

 

Begitu juga yang disampaikan oleh Ahmad peserta didik kelas XI 

Agama, sebagai berikut: 

 “Ahmad masuk kejurusan agama ini karena karena keputusan dari 

pihak madrasah bukan karena keinginannya sendiri. Alasan yang menyebabkan 

Ahmad tidak masuk kejurusan agama adalah jam pelajaran agama yang banyak 

sekali membaca buku dan menulis Arab. Ahmad juga mengatakan bahwasannya 

banyak guru agama yang mengajar di kelas agama yang kesulitan ketika harus 

meminta peserta didik untuk menghafal ayat ataupun menulis Arab. Akhirnya 

bagi peserta didik yang belum bisa menulis Arab diminta untuk menulis 

latinnya”48.  

 

Berdasarkan permasalahan di atas maka, perlu adanya solusi untuk 

mengatasi permasalahan yang ada. Peran kepala Madrasah sangat dibutuhkan 

seperti memberikan upaya-upaya dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk 

memilih jurusan agama di MAN Sukoharjo. 

Memberikan stimulasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh 

kepala Madrasah. Menurut Bapak Mariyo stimulasi yang diberikan disini adalah 

                                                           
47

 Hasil wawancara dengan bapak Kusundahari, WaKaUr kurikulum pada tanggal 22 April 

2017.  

48
 Hasil wawancara denagan Ahmad, peserta didik MAN Sukoharjo kelas XI pada tanggal 25 

April 2017. 
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stimulasi dari luar yang berupa dorongan/ motivasi bahwasanya jurusan agama 

tidak kalah bagusnya dengan jurusan yang lain seperti IPA dan IPS. Lulusanya 

juga dapat melanjutkan ke PTAI maupun PTU. Ilmu yang nantinya didapatkan 

tetap berguna dalam kehidupan bermasyarakat jika nantinya peserta didik tidak 

melanjutkan kejenjang perkuliahan. Bapak Mariyo memberikan motivasi ini pada 

saat upacara bendera selain itu beliau juga memberikan motivasi hal yang serupa 

kepada peserta didik yang berada dijurusan agama49. 

Hal ini sesuai dengan diutarakan oleh Nafi’ siswa kelas X, sebagai 

berikut. 

“ketika pelaksanaan upacara bendera pada hari senin Bapak Mariyo 

sering mengutarakan hal sama akan keberadaan jurusan agama dan bagi peserta 

didik yang telah masuk ke kelas agama jangan pesimis bahwasanya kalian sudah 

berada di tempat yang tepat. Bapak Mariyo juga memberikan motivasi pada 

peserta didik agar tetap semangat dalam belajar”50. 

 

Seperti halnya pemberian motivasi yang diberikan kepada peserta didik 

kelas X didalam kelas yang dilakukan oleh Bapak Kusundahari selaku 

WakaUrKur, memberikan pencerahan atau motivasi kepada peserta didik kelas X 

yang mana pada saat itu guru yang mengajar di kelas X berhalangan hadir 

sehingga Bapak Kusundahari mengisi waktu yang kosong. Pada penyampaianya, 

Bapak Kusundahari menjelaskan, sebagai berikut. 

                                                           
49

 Hasil wawancara dengan bapak Mariyo, kepala madrasah MAN Sukoharjo pada tanggal 21 

April 2017. 

50
 Hasil wawancara dengan Nafi’, peserta didik MAN Sukoharjo kelas X pada tanggal 25 

April 2017. 
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 “bahwasanya apapun jurusan yang akan dipilih haruslah berdasarkan 

minat atau keinginan yang ada pada masing-masing peserta didik. Bapak 

Kusundahari juga menjelaskan tujuan dari masing-masing jurusan yang terdapat 

di MAN Sukoharjo, salah satunya jurusan agama. Lulusan dari jurusan agama 

dapat melanjutkan ke PTAI maupun PTU. Ilmu yang nantinya didapatkan akan 

tetap berguna dalam kehidupan bermasyarakat jika nantinya peserta didik tidak 

melanjutkan kejenjang perkuliahan”51. 
 

Upaya yang kedua yang dilakukan oleh Bapak Mariyo adalah bekerja 

sama dengan para pengajar dalam usaha menumbuhkan minat-minat baru dalam 

diri peserta didik. Dalam hal ini menumbuhkan minat peserta didik kepala 

Madrasah bekerja sama dengan guru BK dan guru agama yang mengajar di kelas 

X agar senantiasa memberikan arahan serta pencerahan kepada peserta didik 

disela-sela pembelajaran52. 

Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Nur Khasanah (guru SKI) di 

kelas X. Sebelum memulai pembelajaran Ibu Nur Khasanah senantiasa memberi 

motivasi terlebih dahulu agar para peserta didik selalu semangat dalam belajar. 

Selain itu beliau juga memberi gambaran mengenai jurusan agama kepada 

peserta didik seperti halnya jurusan atau fakultas apa saja yang bisa diambil oleh 

para peserta didik jika melanjutkan ke PTAI atau PTU. Jadi lulusan jurusan 

agama tidak hanya bisa menjadi guru agama saja akan tetapi juga bisa profesi 

lainya53. 

                                                           
51

 Hasil observasi pada 26 April 2017.  

52
 Hasil wawancara dengan bapak Mariyo, kepala madrasah MAN Sukoharjo pada tanggal 21 

April 2017. 

53
 Hasil observasi pada tanggal 26 April 2017. 
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Begitu juga dengan Ibu Eni ketika memberikan materi Bimbingan 

Konseling untuk para peserta didik kelas X, sebelum Ibu Eni memberikan 

pelajaran beliau memberikan penjelasan bahwasanya sebentar lagi akan diadakan 

penjurusan. Ibu Eni meminta kepada para peserta didik agar memilih jurusan 

yang sesuai dengan minat mereka tidak asal ikut-ikutan temanya. Ibu Eni juga 

memberikan gambaran akan masing-masing jurusan, termasuk jurusan agama. 

Ibu Eni meminta kepada peserta didik agar mempersiapkan diri sejak sekarang54. 

Menurut Ikmal salah satu peserta didik kelas X, sebagai berikut. 

“bahwasanya ada beberapa guru agama yang senantiasa memberi 

semangat pada peserta didik untuk memilih jurusan agama dan juga sering 

memberikan informasi tentang penjurusan di MAN Sukoharjo meskipun tidak 

setiap jam pelajaran”55. 

 

Selain kedua uapaya diatas Bapak Mariyo juga melakukan sosialisasi 

atau pemberian informasi. Pemberian informasi yang dilakukan baik kepada 

peserta didik maupun kepada wali murid. Pada setiap tahun sekali diadakan 

pertemuan dengan wali murid. Dalam pertemuan tersebut selain membahas 

mengenai dana pembangunan madrasah, kepala madrasah juga memberikan 

informasi kepada para wali murid mengenai jurusan agama seperti visi dan misi 

jurusan agama diharapkan dengan adanya pertemuan wali murid ini, para orang 

                                                           
54

 Ibid.  

55
 Hasil wawancara dengan Ikmal, peserta didik MAN Sukoharjo kelas X pada tanggal 25 

April 2017. 
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tua mampu memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada anaknya untuk 

memilih jurusan agama56. 

Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kusundahari 

(WakaUrKur), sebagai berikut. 

“bahwasanya pertemuan wali murid dihadiri kurang lebih 150 wali 

murid”57.  

 

Selain itu juga surat pemberitahuan kepada wali murid.surat ini 

diberikan pada awal tahun ajaran baru yang mana isi surat tersebut adalah 

pemberitahuan dari pihak madrasah kepada wali murid bahwasanya menindak 

lanjuti Surat Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, maka 

pendidikan madrasah berdasarkan rakernas kementrian agama RI. Bahwasanya 

Madrasah Aliyah Negeri diwajibkan membuka program keagamaan. Sehubungan 

dengan hal tersebut MAN Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017 akan mengadakan 

program keagamaan. Adapun MAN Sukoharjo saat ini Tahun Ajaran 2016/2017 

memiliki 3 program/ jurusan yaitu, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), dan Keagamaan (Agama)58. 

Upaya yang selanjutnaya yang dilakukan oleh Bapak Mariyo adalah 

kebijakan kepala madrasah membuka ekstrakulikuler Baca Tulis Al-Qur’an 

                                                           
56

 Hasil wawancara dengan bapak Mariyo, kepala madrasah MAN Sukoharjo pada tanggal 21 

April 2017. 

57
 Hasil wawancara dengan bapak Kusundahari, WaKaUr kurikulum  pada tanggal 22 April 

2017. 

58
 Hasil dokumentasi pata tanggal 22 April 2017. 
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(BTA). Salah satu yang menjadi penyebab peserta didik yang enggan untuk 

memilih jurusan agama dikarenakan lemahnya mereka dalam BTA. Masih 

banyak peserta didik yang belum lancar membaca dan menulis Arab. Kegiatan 

ini awalnya hanya diwajibkan bagi peserta didik kelas agama saja, akan tetapi 

dikarenakan masih banyak peserta didik di MAN Sukoharjo yang belum lancar 

dalam membaca dan menulis Arab maka kegiatan ini diwajibkan bagi seluruh 

peserta didik di MAN Sukoharjo. Adapun untuk jadwal kegiatan ini adalah setiap 

hari Selasa dari pukul 14.00-15.00 WIB pengampunya adalah para wali kelas dan 

guru agama59. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler BTA ini diharapkan dapat 

memacu semangat peserta didik dengan terus belajar dan yakin untuk memilih 

jurusan agama. Karena peserta didik tidak perlu khawatir lagi jika mereka tidak 

bisa mengikuti pelajaran agama yang diberikan dijurusan agama. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suwardi (guru 

fiqih) yang mengajar dikelas agama, sebagai berikut. 

“Banyak siswa kelas agama yang BTA nya kurang lancar sehingga 

banyak guru agama yang mengajar mengalami kesulitan. Semoga dengan adanya 

kegiatan ekstrakulikuler BTA  ini kemampuan BTA peserta didik menjadi 

baik”60. 
 

Uraian diatas adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak 

madrasah khususnya perihal yang dilakukan oleh bapak kepala madrasah dalam 

                                                           
59

 Hasil observasi pada tanggal 11 April 2017.  

60
 Hasil wawancara dengan bapak Suwardi, guru fiqih pada tanggal 22 April 2017. 



52 
 

 
 

menumbuhkan minat peserta didik untuk memilih jurusan agama berdasarkan 

hasil wawancara peneliti kepada para subyek dan informan dan dengan melihat 

proses pelaksanaan upaya-upaya serta dokumentasi-dokumentasi penunjang 

upaya-upaya tersebut. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang dipaparkan pada bab IV serta teori pada bab II. Maka langkah 

selanjutnya adalah dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan kata-kata 

dalam bentuk narasi atau paragraf sebagai berikut: 

Sebagaimana yang diterangkan dalam teori BAB II61 bahwasanya salah 

satu jenis minat itu adalah minat berpola yang mana minat ini muncul karena 

dibangkitkan dengan usaha. Minat ini timbul sebagai akibat adanya pengaruh dan 

kegiatan yang berencana dan berpola. Minat ini muncul karena kesengajaan dari 

dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar baik dari keluarga, lingkungan, 

sekolah dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan sajian data dalam BAB IV62 

bahwasanya minat inilah yang akan digunakan oleh kepala madrasah MAN 

Sukoharjo dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk memilih jurusan 

agama. Adapun upaya-upayanya adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
61

 Lihat BAB II, hlm 14. 

62
 Lihat BAB IV, hlm 45. 
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1. Memberikan Stimulasi 

Berdasarkan teori pada BAB II63 untuk meningkatkan minat, diperlukan 

beberapa faktor berikut. Pertama, stimulasi. Faktor stimulan minat bisa 

internal bisa juga eksternal. Stimulan yang utama adalah kesadaran akan 

potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan 

kemampuan atau kelebihan seseorang. Jangan selalu melihat kepada 

kelemahan, karena dapat membuang dengan sia-sia, dan minat tidak akan 

muncul. Kedua, berusaha untuk kreaktif dengan mencari inspirasi dari mana 

saja dan dari siapa saja. Kreaktifitas akan menuntun untuk menuju pengenalan 

dan menumbuhkembangkan minat, sehingga dapat berkembang dan 

bermanfaat bagi kehidupan. Ketiga, memelihara kejujuran dan ketulusan. 

Seseorang harus jujur mengakui bakat yang dimilikinya sekalipun tidak begitu 

diminati. Ketulusan mensyukuri bakat dapat menumbuhkan minat meskipun 

perlu proses dan waktu. Bakat alami itu akan tetap ada, bisa dikembangkan 

dan dimanfaatkan dengan meningkatkan kekuatan minat. Hal ini sesuai 

dengan sajian data dalam BAB IV64
 adapun stimulan yang diberikan oleh 

Bapak Mariyo adalah stimulan esternal yakni dengan pemberian motivasi 

kepada peserta didik. Pemberian motivasi tidak hanya sekali akan tetapi 

                                                           
63

 Lihat BAB II, hlm 17.  

64
 Lihat BAB IV, hlm 47. 
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berulang kali. Sebagaimana diterangkan dalam teori BAB II65
 berhasil atau 

tidak tergantung pada pribadi seseorang. Karena minat itu sendiri berasal dari 

dalam individu. Jika sejak awal sudah terdapat ketertarikan akan sesuatu maka 

akan mudah untuk menumbuhkan minat seorang. Hal tersebut sesuai dengan 

sajian data BAB IV66
 bahwa motivasi ini bisa diberikan ketika pelaksanaan 

upacara bendera ataupun memberikan motivasi pada peserta didik yang 

berada di kelas agama. Pemberian motivasi ini diharapkan dapat 

menumbuhkan minat baru dalam diri peserta didik. 

2. Kerjasama dengan para pengajar dalam usaha menumbuhkan minat-minat 

baru dalam diri peserta didik. 

Sebagaimana dijelaskan dalam teori BAB II67 bahwasanya minat 

sesorang terhadap suatu hal atau kegiatan tertentu tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh di kemudian hari setelah adanya hubungan dan interaksi 

yang terjadi di luar dirinya. Adanya kerjasama antar komponen-komponen 

pendidikan akan mempermudah dalam pencapaian suatu tujuan. Hal tersebut 

sesuai dengan sajian data pada BAB IV68 bahwa yang dilakukan oleh Bapak 

Mariyo dalam melaksanakan upaya-upayanya dalam menumbuhkan minat 

peserta didik untuk memilih jurusan agama, Bapak Mariyo bekerja sama 
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dengan guru BK serta guru agama yang mengajar di kelas X. Adapun yang 

bisa dilakukan oleh guru BK dan guru agama adalah dengan cara memberikan 

informasi kepada peserta didik mengenai jurusan agama yang mencakup visi 

dan misi dari jurusan agama, hal ini sesuai dengan sajian data pada BAB IV69
. 

Peserta didik hanya beranggapan bahwasanya lulusan dari jurusan agama 

hanya bisa menjadi guru agama, guru Taman Pendidikan Al-Qur’an(TPA) dan 

kyai atau peluang kerjanya hanya sedikit jika dibandingkan jurusn IPA dan 

IPS. Dalam hal ini sangat terlihat bahwa pemahaman peserta didik mengenai 

jurusan agama masih begitu kurang. Hal ini sesuai dengan sajian data pada 

BAB IV70 bahwasanya perlu adanya pemberian informasi mengenai jurusan 

agama seperti halnya menjelaskan bahwa lulusan dari jurusan agama bisa 

melanjutkan ke PTAI maupun PTU. Dalam PTAI banyak sekali jurusan-

jurusan tidak hanya pendidikan saja. Sehingga lulusan dari jurusan agama 

tidak hanya akan berprofesi sebagai pengajar saja akan tetapi bisa memilih 

profesi yang lain apabila dengan syarat yang bersangkutan mampu untuk 

menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Diharapkan dengan adanya pemberian 

informasi para peserta didik akan lebih yakin dalam memilih jurusan sesuai 

dengan minat yang dimiliki. 
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3. Sosialisasi/ Pemberian Informasi 

Sebagaimana dijelaskan dalam teori BAB II71
 bahwasanay faktor-faktor 

yang menimbulkan minat adalah sebagai berikut 

a) Faktor pendorong dari dalam 

Faktor ini berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, 

simpati atau antipati, rasa cinta dan benci serta perasaan lain yang timbul 

dari dalam diri individu. Membangkitkan suatu kebutuhan merupakan 

dorongan dari dalam diri manusia misalnya ada keinginan untuk makan 

atau memotivasi aktivitas untuk mencari makan, hal ini muncul karena 

adanya kebutuhan biologis dan kebutuhan lainnya seperti rasa ingin tahu, 

hasrat menciptakan dan lainnya. 

b) Faktor motif-motif sosial 

Motif sosial adalah faktor yang timbul dari individu masing-masing. 

Faktor ini dapat berbentuk suatu obyek kegiatan seseorang yang ada 

dalam lingkungan pergaulannya baik itu pengaruh dari keluarga, sekolah 

maupun lingkungan masyarakat. Manusia selalu mengingat masa lalunya 

sehingga memacu dirinya untuk menjadi yang terbaik, hasratnya mampu 

untuk berkompetensi dalam pekerjaanya serta ingin mendapat 

penghargaan dari orang lain. Manusia selalu mencari kesempatan untuk 

mendapat hasil yang baik. Karena peran orang tua mampu menimbulkan 
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minat pada diri peserta didik. Peran orang tua yang dimaksud adalah 

sebagai faktor motif-motif sosial, dijelaskan bahwa salah satu faktor-

faktor yang dapat menimbulkan minat adalah faktor motif-motif sosial 

yang mana faktor ini timbul dari luar diri individu. Faktor ini bisa berupa 

pengaruh dari keluarga, lingkungan, sekolah dan masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan sajian data pada BAB IV72 bahwasanya sosialisasi adalah 

upaya yang dilakukan suatu pihak terhadap pihak yang lain dalam suatu 

perkumpulan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan  adanya 

sosialisasi diharapkan suatu program baru dapat secara cepat menyebar 

dikalangan umum serta penyelenggaraan program tersebut dapat berjalan 

dengan baik. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Mariyo 

adalah dengan cara memberikan informasi kepada wali murid denagn 

memberikan surat pemberitahuan bahwasanya di MAN Sukoharjo telah 

mebuka jurusan agama. Selain itu, pertemuan antara pihak madrasah 

dengan wali murid juga tidak kalah pentingnya. Dalam pertemuan 

tersebut pihak madrasah bisa dengan leluasa memberikan informasi 

secara langsung kepada wali murid mengenai jurusan agama. Diharapkan 

dengan adanya pemberian informasi kepada wali murid ini, para wali 

murid khususnya orang tua dapat memberikan arahan serta masukan 

kepada anaknya untuk memilih jurusan agama.  
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4. Kebijakan kepala madrasah membuka ekstrakulikuler BTA 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori pada BAB II73 menjelaskan 

bahwasanya minat itu timbul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat 

partisipasi, pengalaman, dan kebiasaan. 

a) Partisipasi merupakan keikutsertaan atau peran seseorang dalam suatu 

kegiatan, keikutsertaan seseorang dalam aktivitas tertentu dapat 

menumbuhkan minat. Dengan partisipasi maka seseorang akan terbiasa 

untuk melakukan suatu hal atau kegiatan dan lama beriringnya waktu akan 

menimbulkan rasa ketertarikan dan suka. Dengan adanya rasa tertarik dan 

suka timbulah minat untuk melakukan kegiatan tersebut. 

b) Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu yang pernah dialami, dijalani dan dirasakan. 

Pengalaman dapat terjadi karena interaksi seseorang dengan lingkunganya, 

baik lingkungan fisik maupun non fisik. Pengalaman dapat menimbulkan 

kesan yang mendalam bagi seseorang sehingga mampu merasuk kedalam 

jiwa seseorang. Karena dengan adanya kesan yang mendalam maka dapat 

menimbulkan minat. 
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c) Kebiasaan 

Kebiasaan adalah suatu yang bisa dikerjakan atau pola untuk 

melakukan tanggapan terhadap situasi yang dipelajari seseorang dan 

dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. 

Kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan terus-

menerus atau kontinyu. Seseorang yang awalnya tidak mempunyai minat 

terhadap suatu kegiatan karena ia sering melakukan kegiatan tersebut 

secara berulang-ulang maka akan timbul rasa senang akan muncul minat.  

Hal ini sesuai dengan sajian data pada BAB IV74 bahwasanya yang 

dilakukan oleh kepala madrasah MAN Sukoharjo dengan adanya kegiatan 

ekstrakulikuler yang diadakan di madrasah, diharapkan peserta didik dapat 

berpartisipasi, perperan, ikut serta dalam kegiatan tersebut karena hal ini 

dapat menumbuhkan minat. Dengan partisipasi maka seseorang akan 

terbiasa untuk melakukan suatu hal atau kegiatan dan jika kegiatan ini 

dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan rasa ketertarikan dan 

suka pada kegiatan yang di ikuti. Dengan adanya rasa tertarik dan suka 

maka timbullah minat untuk melakukan kegiatan tersebut. Masih banyak 

peserta didik di MAN Sukoharjo yang belum lancar membaca dan menulis 

arab sehingga menyebabkan proses belajar-mengajar menjadi terganggu, 

khususnya proses belajar-mengajar di jurusan agama. Maka dari itu kepala 
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madrasah membuat kebijakan untuk membuka ekstrakulikuler BTA. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler BTA ini kualitas BTA 

peserta didik menjadi lebih baik dan dapat menimbulkan minat bagi peserta 

didik kelas X untuk memilih jurusan agama. 

  Upaya-upaya tersebut terjadi dikarenakan masih banyak peserta didik 

enggan atau ragu memilih jurusan agama. Peserta didik memandang 

prospek ke depan dari jurusan agama ini kurang begitu bagus jika di 

bandingkan dengan jurusan IPA dan IPS. Selain itu banyak dari peserta 

didik yang belum lancar membaca dan menulis arab. Banyak yang masih 

mengira bahwa lulusan dari jurusan agama ke depanya hanya akan menjadi 

guru agama, guru TPA, dan kyai. Sehingga disini diperlukan upaya-upaya 

dakam menumbuhkan minat peserta didik untuk memilih jurusan agama. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi sebagaimana yang dipaparkan dalam BAB V tentang upaya-

upaya kepala madrasah dalam menumbuhkan minat peserta didik untuk 

memilih jurusan agama adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan Stimulan 

Cara membangkitkanya bisa dengan memberikan motivasi. 

Motivasi ini bisa diberikan ketika pelaksanaan upacara bendera ataupun 

memberikan motivasi pada peserta didik yang berada di kelas agama. 

Pemberian motivasi ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baru dalam 

diri peserta didik. 

2. Kerjasama Dengan Para Pengajar Dalam Usaha Menumbuhkan Minat-

minat Baru Dalam Diri Peserta Didik. 

Adanya kerjasama antara komponen-komponen pendidikan akan 

mempermudah dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam upaya 

menumbuhkan minat peserta didik kepala madrasah dapat bekerja sama 

dengan beberapa guru baik guru BK maupun guru bidang studi tertentu. 

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kepala madrasah 
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meminta kepada guru yang bersangkutan untuk senantiasa memberikan 

wawasan berupa infomasi kepada para peserta didik. 

3. Sosialisasi/Pemberian Informasi 

Cara yang bisa ditempuh dalam sosialisasi ini dengan memberikan 

informasi bisa melalui surat pemberitahuan dan pertemuan dengan wali 

murid. 

4. Kebijakan Kepala Madrasah Membuka Pengadaan Ekstrakulikuler BTA. 

Dengan adanya sebuah kegiatan ekstrakulikuler yang diadakan di 

madrasah, diharapkan peserta didik dapat berpartisipasi, berperan, ikut 

serta dalam kegiatan tersebut sehingga kualitas BTA peserta didik menjadi 

lebih baik dan dapat menumbuhkan mint peserta didik kelas X untuk 

memilih jurusan agama. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, ada 

saran sebagai berikut 

Dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut dapat dikatakan bahwa 

upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah MAN Sukoharjo sudah baik. 

Mungkin untuk kedepanya lagi bisa ditambahkan upaya-upaya yang lain 

tentunya disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Kepala madrasah bisa 

mengupayakan untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti halnya 

bekerja sama dengang PTAI atau PTU terdekat dalam rangka 
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mensosialisasikan jurusan agama. Sehingga peserta didik mendapat wawasan 

yang luas untuk lulusan dari jurusan agama. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. KEPALA MADRASAH 

1. Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik baru di MAN Sukoharjo? 

2. Bagaimana proses penjurusan yang terdapat di MAN Sukoharjo? 

3. Apa yang menjadi latar belakang ditambahkanya jurusan agama di MAN 

Sukoharjo? 

4. Bagaimana tanggapan serta respon dari pihak sekolah dan peserta didik mengenai 

jurusan agama tersebut? 

5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam menumbuhkan 

minat peserta didik untuk memilih jurusan agama? 

6. Apakah terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut? 

B. WakaUr Kurikulum, Guru kelas X dan Guru BK 

1. Apa yang Bapak/Ibu guru ketahui mengenai jurusan agama? 

2. Apakah ada upaya-upaya dari kepala madrasah untuk mensosialisasikan jurusan 

agama? 

3. Menurut Bapak/Ibu guru apakah kepala madrasah sudah melakukan upaya-upaya 

tersebut dengan baik? 

4. Bagaimana kurikulum dijurusan agama? 

5. Melalui apa saja yang dilakukan kepala madrasah untuk menumbuhkan minat 

peserta didik khususnya yang diberikan kepada para guru yang mengajar dikelas 

X? 

C. PESERTA DIDIK KELAS X 

1.  Apakah anda senang mempelajari ilmu agama? 

2. Apakah anda ingin memilih program agama? 

3. Seberapa besar keinginan anda terhadap jurusan agama? 



4. Apa yang menjadi alasan anda memilih jurusan agama? 

5. Apakah ada sosialisasi dari pihak madrasah mengenai jurusan agama? 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Letak geografis MAN Sukoharjo 

2. Sarana dan prasarana yang ada di MAN Sukoharjo 

3. Pelaksanaan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Pelaksanaan jurusan agama 

2. Data peserta didik dan guru 

3. Contoh angket penjurusan 

4. Nama peserta didik kelas X yang akan mengadakan penjurusan 



Dokumentasi MAN Sukoharjo 

 

 (Gambar 1. 1: Peneliti dan kepala Madrasah MAN Sukoharjo) 

 

  

 

 (Gamabar 1. 2: Peneliti dan Guru SKI kelas X MAN Sukoharjo) 

 

 

 

 



 

 

  

        (Gambar 1. 3: Visi madrasah terpampang di atas dinding perpustakaan MAN Sukoharjo) 

 

 

  

 

       (Gambar 1. 4: Misi madrasah terpampang di atas dinding perpustakaan MAN Sukoharjo) 

 

 

 



  

(Gambar 1. 5: depan ruang kelas X MAN Sukoharjo) 

 

 

(Gambar 1. 6: Masjid MAN Sukoharjo) 

 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



KELAS X MAN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

1. AFIFAH KHUSNUL KHOTIMAH 

2. AHMAD NASHIRUDDIN A.S 

3. AMAR NUR ROSYID 

4. ANNURIYA LESTARI 

5. ARIF DWI SAPUTRO 

6. A’ISYAH UMI NURUL AZIZAH 

7. DELA KAZAR’IN SALSALSABILA 

8. DEWA ALFAQUIN 

9. ENDANG ARLINDA OCTAVIANI 

10. ERIX SYAHRUL UTOMO 

11. FADIYAH NAFI’ NUR JANNAH 

12. HAINATUL UMMIL MUTTAKHIDAH 

13. HERDAN PRAYOGI PAMUNGKAS 

14. IKMAL 

15. INDAH KUSUMA WARDANI 

16. ISNAINI ZAHRAH NUR AZIZAH 

17. KURNIAWAN TRI JAYANTO 

18. LAILA NUR LATIFAH 

19. LISKANIA 

20. MICO NUR HUDHA 

21. MIRSA NUR AYU LARASATI 

22. NAUFAL YOSI MU’ARA RASYIQ 

23. NILAM ALVIATIA ASHITA 

24. RINDI ANTIKA AISWARA RAY 

25. ROIN USWATUN HASANAH 

26. ROSITA RAHMATUL LAILI 

27. SALSABILA ARUM KUSUMA 

28. SALSABILA SETYA INE AGISTARI 

29. SALVINI IGA PANGESTU 

30. SIDIQ PAMBUDI 

31. SUCI NUR OKTAVIA 

32. YASIN SULTHON  

33. ZAUJAH SHIDIQOH MARFUA’ TIMMUTHOHAROH 
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