
11 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka diperlukan sebagai salah satu cara dalam rangka 

melihat sejauh mana permasalahan yang sama telah diangkat oleh orang 

lain. Peninjauan terhadap permasalahan tersebut berguna sebagai claim 

ide, sehingga keaslian dari hasil penelitian tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan hasil dari plagiasi karya 

orang lain. Berikut merupakan jurnal dan beberapa judul skripsi yang 

dapat melengkapi penelitian dari penulis, yaitu; 

1. Menurut jurnal yang dipublikasikan oleh Asep Dahliyana
12

 yang 

berjudul “Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler” penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 

Bandung tersebut bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan 

menganalisa mengenai informasi tentang pendidikan karakter 

yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hasil dari 

penelitian ini adalah adanya hubungan kegiatan ekstrakurikuler 

dengan pendidikan karakter, yaitu sebagai salah satu cara untuk 

pengejawantahan antara pengetahuan yang diperoleh di kelas 

dengan sikap dan keterampilan yang didapat melalui 

ekstrakurikuler. Sehingga siswa dan siswi diharapkan mampu 

mengembangkan diri dari segi keterampilan dan memiliki budi 

pekerti yang luhur sesuai dengan cita-cita sekolah tersebut. 

2. Senada dengan jurnal yang telah dipublikasikan oleh Asep 

Dahliyana, Ira Yumira
13

 juga menyoroti adanya pendidikan 

karakter melalui ekstrakurikuler. Ira Yumira berusaha lebih 

                                                           
12

. http://ejournal.upi.edu/index.php/SosioReligi/article/view/5628 : telah diakses pada 25 

Februari 2018 pukul 20.16 WIB  (Jurnal Sosio-Religi Vol. 15 No. 01, Maret 2017) 
13

.  http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/view/610 : telah 

diakses pada 25 Februari 2018 pada pukul 20.32 (Jurnal EMPOWERMENT Vol. 01 No. 02, 

September 2012) 
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menspesifikasikan hal tersebut dengan jurnal yang telah 

dipublikasikan dengan judul, “Peran Pendidikan Baca Tulis Al-

qur’an Sebagai Muatan Lokal Dalam Upaya Membentuk 

Karakter Kepribadian Siswa Studi di SMP Tri Bhakti Nagreg” 

penelitian tersebut mengangkat masalah mengenai keprihatinan 

akan rendahnya karakter kepribadian yang dimiliki oleh siswa dan 

siswi Nagreg. Rendahnya karakter kepribadian tersebut juga 

dibarengi dengan rendahnya kesadaran untuk dapat membaca Al-

qur’an. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Baca 

Tulis Al-qur’an dimasukkan dalam satuan pendidikan diluar 

sekolah berbentuk ekstrakurikuler. Beragam juga respon dari 

siswa dan siswi yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut, beberapa 

diantaranya menyebutkan bahwa akhirnya mereka tersadar 

pentingnya membaca Al-qur’an karena sudah menjadi kebutuhan 

rohani dan demi mendapatkan penerangan tentang agama. 

Dampak yang dirasakan oleh siswa dan siswi pun beragam, 

disebutkan dalam hasil penelitian tersebut adalah banyaknya siswa 

dan siswi yang mengaku lebih bersemangat dalam pembelajaran 

PAI karena lebih tahu maksud dari pembelajaran tersebut setelah 

dapat membaca Al-qur’an, dan dapat mempraktekkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Khumaida Salma dalam skripsinya yang berjudul “Peran 

Ekstrakurikuler Wajib Iqro’ Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Membaca Al-qur’an Siswa Kelas X Tahun Pelajaran 2013/2014 

(Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo)”
14

 

mengungkapkan bahwa kegelisahan guru PAI terhadap banyaknya 

siswa yang belum dapat membaca Al-qur’an merupakan salah 

satu faktor dibentuknya ekstrakurikuler membaca Iqro’.  Hasil 

                                                           
14

. Khumaida Salma, Peran Ekstrakurikuler Wajib Iqro’ Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Membaca Al-qur’an Siswa Kelas X Tahun Pelajaran 2013/2014 (Studi Kasus di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo); Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014 
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penelitian yang menyebutkan bahwa ekstrakurikuler membaca 

Iqro’ sudah tepat dilakukan, mengingat salah satu visi dari SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah memberantas buta huruf arab 

dikalangan siswa dan siswi, akan tetapi dari segi pengelolaan dan 

pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut dinilai masih 

kurang. Dengan demikian berlangsungnya kegiatan 

ekstrakurikuler membaca Iqro’ masih kurang optimal. Pada 

halaman terakhir, penulis menambahkan saran agar kegiatan 

ekstrakurikuler membaca Iqro’ dapat berjalan sesuai dengan 

semestinya, seperti : Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, dan Guru 

PAI diharapkan lebih memperhatikan program ekstrakurikuler 

yang berjalan, dan memberikan ruang untuk melaksanakan 

evaluasi setiap tahunnya agar ekstrakurikuler yang berjalan 

kedepan dapat lebih baik.  

4. Yuliana dalam skripsinya berjudul “Efektifitas Pelaksanaan 

Kegiatan Ekstrakurikuler Baca Al-qur’an di MTs YAPI Pakem 

Sleman, Yogyakarta”
15

 mengungkapkan pada dasarnya Guru PAI 

setidaknya mampu mengajarkan bukan hanya sebatas teori saja, 

akan tetapi juga dilakukan dalam tindakan sehari-hari siswa. Hal 

tersebut diungkapkan oleh penulis, karena baginya siswa tidak 

hanya harus pintar dalam hal pengetahuan umum saja, akan tetapi 

hal yang lebih mendalam seperti pengetahuan mengenai agama 

juga harus diperoleh siswa. Dengan adanya permasalahan tersebut 

maka penulis pun mulai meneliti efektifitas pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler Baca Tulis Al-qur’an di MTs Yapi Pakem, 

Sleman. Menurut hasil penelitiannya bahwa yang menyebabkan 

siswa/siswi termotivasi dalam rangka memperbaiki diri membaca 

Alqur’an terdapat banyak faktor, seperti dorongan dari keluarga, 

lingkungan, dan teman sejawat. Sistem yang digunakan oleh 

                                                           
15

. Yuliana, Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Baca Al-qur’an di MTs 

YAPI Pakem Sleman, Yogyakarta; Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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ekstrakurikuler BTA MTs Yapi Pakem Sleman adalah sistem 

sorongan, yaitu siswa membaca dan guru menyimak, beberapa 

siswa yang sudah lancar membaca Al-qur’an bisa mulai untuk 

menghafal surat-surat pendek. Ekstrakurikuler BTA juga dibekali 

dengan materi tambahan yaitu menulis huruf Arab/hijaiyah. 

5. Asfiah Ocwania dalam skripsinya berjudul “Pembinaan 

Kepribadian Islam Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Keagamaan Baca Tulis Al-qur’an di Madrasah Tsanawiyah Pagu, 

Kediri”
16

 penulis mengungkapkan bahwa masalah mengenai 

siswa banyak sekali yang harus diperbaiki dengan campur tangan 

Guru, apalagi apabila permasalah tersebut menyangkut soal 

kepribadian siswa. Hal yang paling menonjol dari hasil penelitian 

tersebut adalah adanya reaksi yang cepat tanggap dari Guri MTs 

Pagu, Kediri dalam memperbaiki kepribadian siswa/siswi yang 

diarahkan pada kepribadian islami. Hasil penelitian dari penulis 

menyebutkan bahwa ekstrakurikuler BTQ termasuk salah satu 

ekstrakurikuler yang harus di ikuti siswa, oleh karena itu sesuai 

dengan peraturan sekolah maka nilai keaktifan dalam 

ekstrakurikuler BTQ dilaporkan dalam raport sesuai dengan nilai 

mata pelajaran pengetahuan umum. Tidak hanya menuliskan nilai 

keaktifan pada raport siswa, Guru juga memberikan siraman 

rohani atau nasihat-nasihat baik siswa sebelum dilaksanakannya 

ekstrakurikuler BTQ. Di akhir halaman penulis memberikan saran 

seperti, guru juga harus mengontrol siswa dalam bertindak agar 

tetap selaras sesuai dengan hukum Islam. 

Perbedaan secara umum penelitian ini terhadap penelitian lain yang 

telah dilaksanakan sebelumnya terletak pada tempat penelitian. Tempat 

penelitian yang dituju oleh penulis adalah SMA Negeri 7 Surakarta, selain 

                                                           
16

. Asfiah Ocwania, Pembinaan Kepribadian Islam Siswa Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan Baca Tulis Al-qur’an di Madrasah Tsanawiyah Pagu, Kediri; Skripsi 

Fakultas Ilmu Tarbiayh dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang; 2015. 



15 
 

tempat penelitian hal lain yang membedakan penelitian ini terhadap 

penelitian yang telah lalu adalah penulis yang mencoba menyoroti peran 

guru PAI dalam penanaman karakter religius melalui ekstrakurikuler Baca 

Tulis Alquran. 

B. Tinjauan Teoritik 

Peneliti yang menyusun judul penelitian berupa “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman Karakter Religius Melalui 

Ekstrakurikuler BTA di SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Ajaran 

2017/2018” perlu menjelaskan terlebih dahulu kerangka teoritik dari judul 

tersebut, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

menginterpretasikan judul. Berikut kerangka teoritik; 

1. Peran Guru PAI 

a. Pengertian Guru 

Guru berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang 

mengajar atau orang yang pekerjaannya mengajar.
17

 Menurut 

Undang-undang guru dan dosen yang diatur dalam UU No. 14 

Tahun 2005 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik professional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah
18

.  

Galbreath J menjelaskan guru adalah profesi seseorang 

yang bekerja atas dasar panggilan hati nurani.
19

 Dalam 

melaksanakan tugasnya untuk mencerdasakan anak bangsa dengan 

didasari oleh hati nurani membuat guru  memiliki banyak gelar 

salah satu yang terkenal adalah “Pahlawan tanpa tanda jasa”. 

                                                           
17

. Pusat Bahasa, Kamus, 469 
18

. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 
19

. Dr. Aan Hasanah, M. Ed, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2012), 23 
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Slogan tersebut menuju kepada identitas seorang guru yang mau 

mengajar peserta didik tanpa pamrih. 

Alquran juga memiliki beberapa istilah yang mengacu 

untuk menggambarkan pengertian guru, yaitu : Al-mudzakir atau 

ahl al-dzikr yang dalam penyebutannya selalu didahului dengan 

kata Alquran yang jika ditafsirkan adalah orang yang dapat tampil 

sebagai pemberi peringatan kepada manusia lainnya, dengan cara 

mengemukakan kandungan Alquran dan mengingat rahmat Allah 

SWT. Kata Al-mudzakir terdapat pula dalam QS. Al-Qamar ayat 

17, 22, 32, dan 40. Terdapat juga istilah al-Rashihuna fi al-Ilm 

adalah orang yang memahami pesan-pesan ajaran Alquran yang 

memerlukan penalaran dan ta’wil (mengalihkan makna Alquran 

secara harfiyah pada makna majaziyah) tanpa harus bertentangan 

dengan makna Alquran secara keseluruhan, istilah tersebut bisa 

dilihat pada QS. Ali Imran ayat 7.
20

  

Guru yang telah identik dengan pekerjaan yang berasal dari 

hati nurani, bahkan lekat dalam diri seorang guru disematkan 

sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” membuat guru dinilai sebagai 

profesi yang sungguh mulia. Guru tidak hanya sebagai individu 

yang menyapaikan materi terhadap siswanya, namun juga aktif 

berperan mendidik dan berlaku sebagai pengganti orang tua ketika 

di sekolah. Maka profesionalitas guru sangat diperlukan agar 

kedepannya mampu memajukan kualitas pendidikan dan mampu 

mencetak peserta didik dengan karakter yang unggul. 

 

b. Tugas Guru 

Guru memiliki banyak tugas yang harus dilaksanakan, baik dalam 

rangka pengembangan diri, tugas bersifat administrative, serta 

tugas untuk mengembangkan diri siswa. Ada beberapa tugas guru 

                                                           
20

. Dr. H. Abuddin Nata, Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali, ( Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2001), 46 



17 
 

yang sejak dahulu memang telah lekat disandingkan dengan 

keberadaan guru, contohnya tugas untuk mendidik, mengajar, dan 

melatih. Drs. Bukhari Muslim mendefinisikan guru sebagai 

pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan 

seluruh potensi peserta didik , baik potensi afektif (rasa), kognitif 

(cipta), maupun psikomotorik (karsa).
21

 Dengan kata lain guru 

harus mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik yang sudah ada didalam diri siswa. 

Selain tugas guru seperti uraian di atas, berikut merupakan tiga 

pokok tugas guru yang lain, yaitu: 

1) Tugas guru dalam bidang profesi 

Tugas dalam bidang keprofesian dapat dikategorikan sebagai 

tugas yang sejak dahulu sudah melekat pada guru. Tugas 

tersebut meliputi mendidik yang artinya meneruskan serta 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar yang artinya 

mengembangkan ilmu teknologi, dan melatih yang artinya 

mengembangkan keterampilan pada siswa. 

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Ngainun Naim 

dalam bukunya
22

 menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru yang juga 

sebagai seorang pendidik, yaitu : 

- Harus menaruh kasih sayang terhadap anak didik, dan 

memperlakukan mereka seperti perlakuan terhadap 

anak sendiri. 

- Tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima 

kasih.  

- Memberikan nasihat kepada anak didik pada setiap 

kesempatan. 

                                                           
21

. Drs. Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), 83  
22

. Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 16-17 
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- Mencegah anak didik dari suatu akhlak yang tidak baik. 

- Berbicara kepada anak didik sesuai dengan bahasa dan 

kemampuan mereka. 

- Jangan menimbulkan rasa benci pada anak didik 

mengenai cabang ilmu yang lain (tidak fanatic pada 

bidang studi) 

- Kepada anak didik dibawah umur, diberikan penjelasan 

yang jelas dan pantas buat dia, dan tidak perlu 

disebutkan padanya rahasia-rahasia yang terkandung 

didalamnya dan dibelakang sesuatu, supaya tidak 

menggelisahkan pikirannya. 

- Pendidik harus mengamalkan ilmunya dan jangan 

berlainan kata dengan perbuatannya. 

2) Tugas kemanusiaan 

Pada tugas kemanusiaan guru harus mampu menjadi 

orang tua kedua pengganti orang tua yang berada dirumah. 

Tugas ini berkaitan erat dengan tugas guru yang seharusnya 

mampu melihat peserta didik sebagai makhluk bermain, 

makhluk remaja, dan sebagai makhluk berpikir (dewasa). 

3) Tugas dalam bidang kemasyarakatan 

Posisi guru di mata masyarakat memiliki tempat 

tersendiri, karena masyarakat beranggapan bahwa guru adalah 

orang terpercaya agar bisa mendapatkan ilmu. Menurut Al-

Ghazali tugas guru yang utama adalah menyempurnakan, 

membersihkan, menyucikan, serta membimbing hati manusia 

untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Pentingnya seorang 

pendidik bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa ilmunya 

lebih berharga daripada darah seorang syuhada.
23

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa guru tidak 

hanya mencoba menyampaikan materi, akan tetapi selalu 

                                                           
23

. Ibid Hal 87 
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paham dengan perkembangan siswa/siswi sehingga nantinya 

akan maksimal dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.
24

 

 

c. Guru Pendidikan Agama Islam 

Identitas guru sebagai pendidik, seseorang yang berkasih 

sayang, serta bekerja menurut panggilan hati nurani pun dilabelkan 

kepada semua guru termasuk guru Pendidikan Agama Islam. 

Keberadaan guru PAI merupakan wujud nyata dari UU No. 20 

Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 yang 

mewajibkan penyelenggaraan pendidikan agama pada semua strata 

pendidikan.
25

 Urgensi diwajibkannya pendidikan agama 

merupakan kesadaran penuh guna menciptakan kualitas manusia 

yang lebih baik. Dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang 

GBHN diamanatkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah 

hendak meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu beriman 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, 

disiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, 

serta sehat jasmani dan rohani. 

Menurut M. Athiyah al-Abrasyi yang dikutip oleh Marzuki 

mengemukakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidikan yang didasari adanya perbaikan budi pekerti sehingga 

dapat mencapai akhlak yang karimah (mulia)
26

. Dalam buku yang 

sama, Harun Nasution menjelaskan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah pendidikan yang tidak hanya mengisi peserta didik 

dengan ilmu pengetahuan umum dan hanya mengembangkan 

                                                           
24

. Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 20 
25

. Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009), 13 
26

. Dr. Marzuki, M. Ag, Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui PAI di Perguruan 

Tinggi Umum, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 4 
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keterampilannya semata, akan tetapi juga mengembangkan moral 

dan agamanya.
27

 

Menurut Hj. Nur Uhbiyati Pendidikan Agama Islam adalah 

sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang 

untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, 

karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya.
28

 Sejalan dengan pengertian beberapa ahli 

mengenai Pendidikan Agama Islam, Peraturan Menteri Agama No. 

13 Tahun 2014 mengartikan bawah Pendidikan Agama Islam 

adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 

tentang ajaran agama islam dan/menjadi ahli ilmu agama Islam 

serta mengamalkan ajaran Islam.
29

 

Banyaknya teori tentang guru dan Pendidikan Agama Islam, 

maka menurut penulis inti dari guru PAI adalah seseorang yang 

mengajarkan mengenai ajaran agama Islam dengan harapan 

siswa/siswi yang mendapat pengajaran tentang agama Islam 

memiliki cita-cita hidup sebagaimana Islam, dan dapat memiliki 

pengetahuan tentang agama Islam atau menjadi ahli agama Islam.  

 

d. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat.
30

 Menurut Soerjono 

Soekanto peran erat kaitannya dengan kedudukan seseorang. 

Apabila seseorang menjalankan kewajiban dan memperoleh hak, 

                                                           
27

. Ibid Hal 4 
28

. Dra. Hj. Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 

13 
29

. Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2014 
30

. Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Pt. Gramedia 

Pustaka Utama, 2012), 1051 
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maka seseorang dapat disebut telah menjalankan peranan.
31

 

Peranan seseorang diatur oleh norma-norma sosial yang berlaku, 

contohnya ketika guru berlaku kasar atau tidak sopan maka 

perannya sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari patut 

dipertanyakan.  

Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa setidaknya 

peran mencangkup tiga hal, yaitu: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam 

artian tersebut merupakan sebuah rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

2) Konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

3) Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.
32

 

Dengan adanya uraian diatas maka menurut penulis peran 

adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang ketika berada 

pada status sosial tertentu, yang dalam kehidupan sehari-hari 

tindakannya akan di nilai oleh masyarakat. 

Mengenai peran guru selain menjadi pendidik yang 

berkasih sayang, menurut Prey Katz guru seharusnya 

memposisikan diri sebagai seseorang yang menguasai bahan yang 

diajarkan, sebagai komunikator serta sahabat yang data 

memberikan nasihat bagi siswa/siswinya. Senada dengan yang 

disampaikan oleh Prey Katz, Federasi dan Organisasi Guru 

Sedunia mengungkapkan bahwa sejatinya seorang guru tidak 

hanya menguasai bahan yang akan diajarkan, akan tetapi juga 

                                                           
31

. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), 268 
32

 . Ibid, 269 
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mampu menjadi panutan bagi siswa/siswi dalam rangka transfer 

nilai dan sifat.
33

 

Sardiman dalam bukunya setidaknya mengklasifikasikan 

beberapa peran pokok guru PAI yang harus dilaksanakan di 

sekolah.  Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut ini: 

1) Informator 

Pada peran di poin pertama, guru berperan sebagai 

informator yang artinya sebagai pemberi informasi 

mengenai bahan ajar serta sebagai informan mengenai 

kegiatan akademik. 

2) Organisator 

Guru berperan sebagai organisator yaitu melakukan 

pengelolaan kegiatan akademik, workshop, silabus, dan 

jadwal pembelajaran. Komponen-komponen yang berkaitan 

dengan kegiatan belajar mengajar tersebut, diorganisasikan 

oleh guru dengan sedemikian rupa sehingga mampu efisien 

dan efektif dalam pelaksanaannya. 

3) Motivator 

Guru berperan sebagai motivator pada hakikatnya adalah 

melakukan dorongan terhadap siswa/siswi untuk 

meningkatkan gairah dan pengembangan kegiatan belajar-

mengajar. Peran guru sebagai motivator sangat penting 

dalam rangka terjadinya interaksi belaja-mengajar, serta 

sebagai bentuk simpati guru terhadap masalah yang 

dihadapi siswa/siswi. 

4) Inisiator 

Dalam hal ini guru berperan sebagai pencetus ide-ide dalam 

proses belajar. Ide tersebut perlu dilakukan dalam rangka 
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penyegaran pembelajaran agar siswa/siswi dapat 

menangkap dengan baik materi yang diajarkan. Ide tersebut 

juga bisa diartikan dalam membentuk sesuatu yang baru 

untuk menyukseskan tujuan kegiatan belajar-mengajar. 

5) Fasilitator 

Guru dalam hal ini berperan sebagai seseorang yang 

memberikan fasilitas, sehingga kemudahan dalam belajar 

dapat ditemukan oleh siswa/siswi. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat kemampuan menangkap materi yang berbeda 

antara siswa satu dengan yang lain.
34

  

Sejatinya peran guru PAI tidak hanya sebagai pengajar saja, 

akan tetapi masih banyak lagi peran yang harus dimiliki oleh seorang 

guru PAI. Bukan hal yang mudah untuk membimbing siswa/siswi agar 

lebih taat kepada Allah SWT atau membimbing untuk melaksanakan 

perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Maka peran guru PAI 

sebagai mana yang telah disebutkan di atas harus selalu ditingkatkan 

pada setiap guru PAI untuk menjawab permasalahan seiring 

berkembangan zaman.  

2. Karakter Religius 

Karakter berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “dipahat”. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa menyebutkan bahwa 

karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak.
35

 Menurut 

Kemendiknas yang dikutip oleh Haedar Nashir menjelaskan bahwa 

karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, 
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dan bertindak.
36

 Foesrter yang dikutip oleh Abdul Majid dan Dian 

Andayani mengungkapkan bahwa karakter adalah sesuatu yang 

mengualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas yang 

mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari 

kematangan karakter seseorang maka dapat diukur kematangan 

kedewasaannya.
37

  

Furqon Hidayat menjelaskan bahwa karakter merupakan 

kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti 

individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadikan 

pendorong atau penggerak seseorang dan merupakan pembeda dengan 

individu lain. 
38

 

Adanya uraian menurut para ahli mengenai karakter sesuai 

yang telah dipaparkan, maka menurut penulis karakter adalah sikap 

atau moral seseorang yang telah mendarah daging sehingga bisa 

menjadi pembeda antara individu satu dengan individu yang lain. 

Terdapat banyak karakter baik yang mencoba ditanamkan oleh 

guru PAI ketika berada di sekolah. Salah satu karakter tersebut adalah 

karakter Religius. Menurut KBBI-PB religius adalah bersifat 

keagamaan yang bersangkut paut dengan religi. Religi yang dimaksud 

dalam KBBI-PB adalah kepercayaan kepada Tuhan.
39

 Menurut 

Kemendiknas dalam 18 Karakter peserta didik, religius adalah ketaatan 

dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama 

(aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah sifat 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, 

serta hidup rukun dan berdampingan. Adanya uraian tersebut, maka 
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menurut penulis karakter religius adalah sikap yang berasal dari diri 

seseorang yang menunjukkan ketaatan serta kepatuhannya terhadap 

agama yang dianut, serta mampu toleran dan hidup rukun terhadap 

pemeluk agama lain. 

Terdapat sikap-sikap pendukung yang harus dimiliki sebelum 

siswa/siswi dikatakan berkarakter religius. Sikap-sikap pendukung 

tersebut meliputi taat beragama, toleran, dan mampu hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. Penjelasannya sikap pendukung karakter 

religius adalah sebagai berikut: 

a. Taat Beragama 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa taat adalah 

senantiasa tunduk atau patuh terhadap Tuhan dan ajaran agama 

yang dianut.
40

 Jika disambungkan dengan agama Islam, maka 

taat erat kaitannya dengan Iman yang dimiliki oleh seseorang. 

Iman umumnya berarti percaya atau yakin. Seorang ahli 

terjemahan Al-qur’an menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 

dua pengertian iman didalam Al-qur’an.
41

 

1) Iman yang hanya diakui melalui lisan.  

2) Iman yang diakui secara lisan, dan disertai dengan 

persetujuan dirinya, lalu mewujudkannya dalam bentuk 

perbuatan. Hal ini telah dijelaskan juga pada QS. Al-

Ibrahim : 27 : 

 

ْنيَا  ُ الهِذيَن آََمنُوا بِاْلقَْوِل الثهابِِت فِي اْلَحيَاِة الدُّ يُثَبُِّت َّللاه

 ُ  َوفِي اْْلَِخَرِة َويُِضلُّ َّللاه
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ُ َما يََشاء ُُ 42الظهالِِميَن َويَْفَعُل َّللاه  

Artinya : “Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang 

beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di 

dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang 

yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. 

Ibrahim: 72). 

Dengan adanya iman dalam hati seseorang maka dengan 

sendirinya orang tersebut akan patuh terhadap Tuhan-nya, 

melaksanakan ajaran agama, serta melaksanakan kewajiban dan 

menjauhi yang dilarang oleh-Nya. 

b. Toleran 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa toleransi 

berasal dari kata toleran yang berarti sifat yang menenggang 

(membiarkan/menghargai) pendirian (keyakinan/pendapat) 

yang berbeda dengan atau bertentangan dengan pendirian diri 

sendiri.
43

 Sementara toleransi memiliki arti mempunyai sikap 

toleran terhadap kelompok lain. Dalam kamus internasional 

kata toleransi diartikan a fair, objective, permissive attitude 

towards opinion and perspective that differ’s from one’s own
44

 

(sikap adil, jujur, dan objektif terhadap pendapat dan praktik 

yang berbeda dari miliknya sendiri) Toleransi juga telah 

dicontohkan oleh Rasulullah pada saat Perjanjian Madinah 

(Watqisoh Madinah) yang pada saat itu dibuat oleh Rasulullah 

dan kelompok lain dalam rangka agar dapat hidup 

                                                           
42

. Agus, dk, Al-Qur’an, 259 
43

. Pusat Bahasa, Kamus, 1477 
44

. Prof. Dr. Faisal Ismail, M. A, Dinamika Ketukunan Antarumat Agama, (Bandung: PT. 

Remaja Roksadaya, 2014) 6 



27 
 

berdampingan tanpa memandang agama, ras, dan suku.
45

 

Toleransi pun telah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah : 256 : 

يِنِۖ قَد تهبَيهَن ٱل ُغوِت َويُۡؤِمۢن ََلٓ إِۡكَراهَ فِى ٱلدِّ ـٰ ۡشُد ِمَن ٱۡلَغىِِّّۚ فََمن يَۡكفُۡر بِٱلطه رُّ

ِ فَقَِد ٱۡستَۡمَسكَ   بِٱَّلله

ُ َسِميٌع َعلِيم  ٌُ 46بِٱۡلُعۡرَوِة ٱۡلُوۡثقَٰى ََل ٱنفَِصاَم لَهَۗا َوٱَّلله  

Terjemahannya adalah sebagai berikut: 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 

sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut 

dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah 

berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan 

putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

(Al-Baqarah: 256). 

Pada dalil tersebut dapat diambil poin penting bahwa toleransi 

antar umat beragama didasari kepada pemikiran bahwa setiap 

agama menjadi tanggung jawab bagi pemeluknya, mempunyai 

bentuk ibadah yang berbeda, serta tiap-tiap agama memiliki 

beban yang berbeda pula. Toleransi tidak dikerjakan dalam 

masalah-masalah keagamaan, akan tetapi dilaksanakan dalam 

bekerjasama dengan masyarakat dan muamalah.
47

 

Perwujudan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan 

masyarakat juga dapat dilaksanakan sebagai berikut: 

1) Setiap penganut agama mengakui eksistensi agama lain 

serta menghormati setiap ibadah yang dilaksanakan 

oleh agama lain. 
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2) Saat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama 

diutamakan untuk memupuk rasa saling menerima dan 

saling percaya.
48

 

 

c. Hidup Rukun 

Hidup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

ada (eksis) kegiatan yang terus bergerak dan bekerja 

sebagaimana mestinya.
49

 Sementara rukun diartikan keadaan 

yang baik dan damai tanpa adanya pertengkaran dengan suatu 

kelompok.
50

 Dengan adanya pengertian tersebut maka menurut 

penulis hidup rukun adalah keadaan dimana seseorang mampu 

bergerak dan bekerja dengan damai tanpa adanya pertengkaran 

dengan suatu kelompok.  

Hidup rukun erat kaitannya dengan toleransi, terlebih toleran 

dalam hal memeluk agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada UUD bab XI pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan, “Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan 

agamanya dan kepercayaannya itu.”.
51

 Kedua sifat tersebut 

perlu ditanamkan dalam diri siswa/siswi agar siswa/siswi tidak 

memaksakan kehendaknya serta mampu melewati kehidupan 

yang terdiri dari berbagai macam orang, suku, ras, dan agama. 

Hidup rukun tanpa memaksakan kehendak juga telah dijelaskan 

dalam firman Allah pada QS. Al-Kahfi : 29 : 

َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم ِۖ فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر ِّۚ 

إِنها أَْعتَْدنَا لِلظهالِِميَن نَاًرا أََحاطَ بِِهْم ُسَراِدقُهَا ِّۚ َوإِْن 
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وا يَُغاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل يَْشِوي اْلُوُجوهَ ِّۚ بِْئَس يَْستَِغيثُ 

َراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقً  ا52الشه  

Terjemahannya adalah sebagai berikut: 

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; 

maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, 

dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". 

Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu 

neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka 

meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan 

air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. 

Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang 

paling jelek.” 

Agama Islam juga telah mengatur kode etik untuk hidup rukun, 

sebagaiamana berikut ini: 

1) Saling menerima, tiap subyek memandang dan menerima 

subyek lain dengan segala keberadaannya dan bukan 

menurut kehendak dan kemauan subyek pertama. 

Pengertian ini bisa dimaksudkan bahwa setiap golongan 

umat beragama menerima golongan agama lain, tanpa 

memperhitungkan perbedaan, kelebihan, serta kekurangan. 

2) Sikap saling mempercayai adalah kunci dari hidup rukun. 

Sikap saling mempercayai pula adalah buah dari hasil 

saling menerima sesuai dengan poin pertama. Kerukunan 

dalam pergaulan hidup antara umat beragama akan selalu 

terpelihara apabila tetap memelihara rasa saling percaya 

satu sama lain. 

3) Memiliki pemikiran yang positif. Hal ini dapat diwujudkan 

dalam kerjasama saat terjun di masyarakat. Dalam 

bermasyarakat pun selalu ada masalah yang muncul, 

dengan adanya pikiran positif maka dapat menghidari 

perpecahan dalam hidup rukun.
53
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Karakter religius serta sikap-sikap pendukung untuk menjadi 

pribadi yang religius telah dijelaskan di atas. Tidak hanya sekedar 

mengetahui pengertiannya saja, akan tetapi guru PAI juga harus 

mengetahui metode yang akan digunakan dalam penanaman karakter 

religius. Penanaman memiliki arti sebuah proses, perbuatan, dan cara 

menanamkan. Jika dikaitkan dengan karakter religius, maka menurut 

penulis penanaman karakter religius adalah proses yang dilakukan agar 

siswa/siswi memiliki kepribadian atau watak untuk taat kepada 

Tuhannya, mampu bersikap toleran, dan hidup rukun. Buku Ilmu 

Pendidikan Islam karya Arifin, memiliki beberapa metode dalam 

penanaman karakter, diantaranya adalah: 

a. Metode mendidik secara kelompok 

Metode ini juga bisa disebut sebagai “metode mutual 

education”. Metode kelompok seperti ini lebih efektif karena 

peserta kelompok bisa saling bertanya, memberikan ilmu, dan 

memberikan koreksi.
54

 

 

b. Metode intruksional 

Metode ini dilaksanakan dengan cara menginformasikan 

bagimana ciri-ciri orang-orang yang beriman dalam 

kesehariannya. Metode ini diterapkan agar menggugah 

kesadaran siswa/siswi dalam bersikap setiap harinya.
55

 

 

c. Metode bercerita masa lampau 

Metode ini diterapkan dengan cara mengisahkan peristiwa di 

masa lalu yang menyangkut ketaatan atau kemungkaran dari 
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seseorang.
56

 Salah satu ayat yang mengandung nilai pendidikan 

kisah masa lalu ada dalam QS. Yusuf: 111: 

لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ ألولِي األْلبَاِب َما َكاَن َحِديثًا يُْفتََرى َولَِكْن 

 تَْصِديَق الهِذي بَْيَن يََدْيهِ 

َُ 57َوتَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوهًُدى َوَرْحَمةً لِقَْوٍم يُْؤِمنُون   

Artinya adalah: 

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat 

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-

Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi 

membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 

segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum 

yang beriman.” 

 

d. Metode Bimbingan dan Penyuluhan 

Metode ini didasari atas firman-firman Allah SWT untuk 

menasehati manusia sehingga memiliki kehidupan batin yang 

tenang, serta bebas dari konflik kejiwaan.
58

 Metode bimbingan 

dan penyuluhan pun terdapat dalam QS. Yunus:57 : 

ُدوِر َوهًُدى  يَا أَيُّهَا النهاُس قَْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

 َوَرْحَمةٌ 

َُ 59لِْلُمْؤِمنِين  

Artinya adalah: 

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman.” 

 

e. Metode Keteladanan 
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Metode ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka 

dengan metode ini guru sebagai pendidik tidak hanya member 

informasi kepada siswa bagaimana cara menjadi seseorang 

yang beriman tanpa dirinya sendiri juga melaksanakan. Dengan 

metode keteladanan, siswa/siswi akan lebih percaya terhadap 

apa yang disampaikan oleh gurunya.
60

 Metode keteladanan 

terdapat juga dalam QS. Al-Ahzaab:21 : 

َ َواْليَْوَم اْْلِخَر  ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو َّللاه لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه

َ َكثِيرً  ا61َوَذَكَر َّللاه  

Artinya adalah: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.” 

 

f. Metode Diskusi 

Metode ini diterapkan dalam rangka menyatukan pemahaman 

akan suatu hal. Sebelum berdikusi baiknya bahan diskusi atau 

materi diskusi sudah tersusun. Diskusi dapat berlangsung 

dengan produktif apabila peserta yang menyampaikan 

pendapatnya tidak dengan emosi atau meluapkan kemarahan. 

Dalam diskusi tidak ada istilah menang atau kalah, karena 

sejatinya setiap orang memiliki dalil akan apa yang 

diucapkan.
62

 Metode diskusi juga terdapat pada QS. An-Nahl 

ayat 125: 

اْدُع إِلَٰى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة ِۖ َوَجاِدْلهُْم بِالهتِي ِهَي 

 أَْحَسُن ِّۚ إِنه َربهكَ 
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َُ 63هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضله َعْن َسبِيلِِه ِۖ َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدين   

Artinya adalah: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” 

 

g. Metode soal-jawab 

Metode ini sering dilakukan oleh Rasulullah dan Nabi yang 

lain saat mengajarkan agama yang dibawanya. Bahkan para 

filsuf juga menggunakan metode ini dalam mengajarkan 

pemikirannya kepada muridnya pada masa itu. Kelebihan dari 

metode ini adalah untuk meminimalisir kesalahpahaman yang 

terjadi, serta menumbuhkan sifat keberanian dari diri 

siswa/siswi agar mau bertanya dan tidak sesat pemikirannya.
64

  

Pemahaman mengenai karakter religius serta sikap-sikap 

pendukung dan metode penanaman karakter religius tidak hanya cukup 

bagi guru PAI, karena selain kedua itu guru PAI harus mampu 

menciptakan lingkungan yang religius ketika berada di sekolah. 

Abduddin Nata memiliki beberapa solusi untuk meningkatkan suasana 

religius di lingkungan sekolah, yaitu; 

a. Mengubah orientasi dan fokus pengajaran agama yang semula 

bersifat subject matter oriented atau diartikan yang semula 

berpusat pada pemberian pengetahuan agama dalam arti 

memahami dan menghafal ajaran agama menjadi pembiasaan 

hidup sesuai dengan ajaran agama. 
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b. Menambah jam pembelajaran agama melalui kegiatan 

ekstrakurikuler atau jam tambahan di luar kurikulum yang telah 

ditentukan. 

c. Pembinaan sikap keagamaan melalui bacaan sekolah, surat 

kabar, dan majalah dinding.
65

 

Karakter religius dipersiapkan agar siswa/siswi mampu hidup 

ditengah masyarakat yang heterogen tanpa adanya pertikaian, karena 

karakter religius tidak hanya memuat ibadah yang dikerjakan kepada 

Allah SWT, tetapi ada kewajiban untuk toleran dan hidup rukun 

dengan masyarakat yang berbeda dengan dirinya. Sebelum toleran dan 

hidup rukun, salah satu sikap penunjang yang terlebih dahulu 

dipersiapkan adalah ketaatanya terhadap Allah SWT, bekal ibadah 

kepada Allah SWT adalah hal yang utama agar siswa/siswi mampu 

toleran dan hidup rukun dengan siswa/siswi yang berbeda dengan 

dirinya sesuai dengan aturan dalam Islam.  

3. Ekstrakurikuler BTA 

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dalam 

dunia persekolahan ditunjukkan untuk menggali dan memotivasi siswa 

dalam bidang tertentu. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pun diharapkan mampu menumbuhkan optimisme dan semangat dalam 

diri siswa. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler adalah pemenuhan psikologis siswa, baik itu 

kebutuhan penghargaan, permainan, dan kegembiraan. Sehingga 

tujuan lain dari kegiatan ekstrakurikuler adalah mengistirahatkan siswa 

dari kelelahan berpikir yang menuntut mereka dalam kelas yang 

formal.
66
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Kegiatan ekstrakurikuler yang diteliti oleh penulis adalah 

ekstrakurikuler BTA atau Baca Tulis Alquran. Ekstrakurikuler BTA 

merupakan salah satu ekstrakurikuler keagamaan yang ada di SMA 

Negeri 7 Surakarta.  Menurut Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2014 

menyebutkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang 

dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler 

dan kegiatan kokurikuler yang berada dalam bimbingan dan 

pengawasan satuan pendidikan.  

Peraturan Menteri Agama No. 16 tahun 2010 menyebutkan 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan upaya pemantapan dan pengayaan 

nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan 

minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam 

intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka. 

Suharsimi AK yang dikutip oleh Suryo Subroto menjelaskan 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan sederetan kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang kegaiatannya 

dilaksanakan di luar dengan struktur program yang pada umumnya 

merupakan kegiatan pilihan.
67

 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh satu sekolah 

akan berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang lain. 

Hal ini bergantung kepada tingkat partisipasi dari peserta didik, tingkat 

keaktifan pembimbing kegiatan, dan kemampuan sekolah dalam 

melaksanakan kegiatan. Menurut Amir Daien kegiatan ekstrakurikuler 

dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kegiatan yang terus 

menerus dilaksanakan seperti kegiatan sepak bola, pramuka, dan 

Palang Merah Remaja. Kategori yang kedua adalah kegiatan 
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ekstrakurikuler periodic seperti lintas alam, dan pertandingan 

olahraga.
68

 

Jika melihat pemaparan tersebut maka menurut peneliti 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan berlainan 

dengan jam belajar pokok yang telah diatur sekolah dengan tujuan 

mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 

Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang banyak dilaksanakan 

di sekolah Negeri maupun sekolah Swasta adalah ekstrakurikuler BTA 

atau Baca Tulis Al-qur’an. Diadakannya ekstrakurikuler Baca Tulis 

Alquran merupakan salah satu cara untuk mewujudkan amanat dari 

Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 pasal 10 ayat 1 yang 

menyebutkan, “proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama 

merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan 

pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam 

bentuk tatap muka atau non tatap muka.” Dilanjutkan pada ayat 5 yang 

berbunyi, “perluasan dan pengembangan sebagaimana yang disebutkan 

dalam ayat 1 merupakan penggalian potensi, minat, bakat, 

keterampilan, dan kemampuan peserta didik di bidang agama.” 

KBBI-PB menyebutkan baca adalah kata kerja untuk mengeja 

huruf atau tulisan, sementara membaca adalah kata kerja yang 

digunakan untuk melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis 

dengan melisankan secara langsung atau hanya dalam hati.
69

 

Sedangkan menurut KBBI-PB  Alquran adalah kitab suci umat Islam 

yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhamamd SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, 

dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi 

umat manusia.
70

 Dalam kitab Ihya’ Ulumuddin
71

 terdapat pula 
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pembahasan mengenai amalan batin saat membaca Alquran, berikut 

adalah amalannya: 

a. Memahami keagungan dan ketinggian firman Allah SWT. 

b. Mengagungkan dzat yang berfirman (Allah SWT) 

c. Berusaha untuk konsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal 

duniawi untuk sementara waktu 

d. Memperhatikan dan merenungkan makna-makna yang 

terkandung dalam Alquran 

e. Menghindari hambatan-hambatan kepemahaman. 

Dengan adanya pemaparan tersebut maka menurut penulis 

ekstrakurikuler BTA adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam 

pelajaran pokok yang telah diatur sekolah dengan tujuan 

mengembangkan potensi dan minat siswa dalam membaca Alquran 

dengan harapan siswa dapat memahami isi dari Alquran serta 

menjadikannya sebagai pedoman hidup. 
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