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PENANAMAN KARAKTER RELIGIUS SISWA MELALUI KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER ROHANI ISLAM DI SMP N 3 KARTASURA TAHUN 

PELAJARAN 2018/ 2019 

 

Abstrak 

Karakter religius merupakan salah satu karakter yang melekat pada diri seseorang sesuai 

dengan ajaran agama yang dianut serta mampu bersikap toleran kepada penganut agama lain. 

Penanaman Karakter religius menjadi hal yang penting untuk menghadapi perubahan zaman 

yang mendapat sorotan dari masyarakat luas. Salah satu cara menanamkan karakter religius 

siswa di SMP N 3 Kartasura yakni melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam. Dalam 

penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penanaman karakter religius siswa 

melalui kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam di SMP N 3 Kartasura dan membahas 

mengenai faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam 

dalam penanaman karakter religius siswa di SMP N 3 Kartasura. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan penanaman karakter religius siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Rohani Islam di SMP N 3 Kartasura, Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam dalam penanaman karakter religius siswa di SMP 

N 3 Kartasura. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan studi lapangan 

(field research) di SMP N 3 Kartasura. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pihak elemen-elemen sekolah. Dan analisis yang 

dilakukan dengan metode deduktif yang mana kesesuaian antara temuan teori yang ada dan  

dibuktikan dengan temuan data dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti dapat disimpulkan bahwa penanaman karakter religius siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP N 3 Kartasura yakni adanya kegiatan  Studi Dasar 

Islam (diskusi), Baca Tulis Al-Quran, Pembuatan Majalah Dinding, pengajian dan Sharing. 

Faktor pendukung dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam yakni dukungan dari Bapak 

dan Ibu Guru, siswa yang antusias mengikuti kegiatan dan adanya pembina dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Sedangkan faktor penghambat dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam 

yakni kurangnya pendanaan, renggangnya hubungan antara pengurus dan kurangnya fasilitas 

sarana dan prasarana.  

 

Kata Kunci : karakter religius, ekstrakurikuler rohani islam 

 

Abstract 

Religious character is one of the characters inherent in a person in accordance with the 

teachings of the religion adhered to and able to be tolerant to followers of other religions. 

Cultivation Religious character is an important thing to deal with the changing times that get 

the spotlight from the wider community. One way to instill the religious character of students 

in Kartasura Middle School 3 is through Islamic Spiritual extracurricular activities. In this 

study, we will discuss how to cultivate the religious character of students through Islamic 

spiritual extracurricular activities at SMP N 3 Kartasura and discuss the supporting and 

inhibiting factors of Islamic Spiritual extracurricular activities in planting the religious 

character of students in Kartasura Middle School 3. This study aims to describe the planting 

of the religious character of students through Islamic Spiritual extracurricular activities at 

SMP N 3 Kartasura, Describing the supporting and inhibiting factors of Islamic Spiritual 

extracurricular activities in planting the religious character of students in Kartasura 3 n 

Middle School. This study included qualitative research using field research in Kartasura 3 n 

Middle School. Techniques for collecting data through observation, interviews, and 

documentation from various parties of the school elements. Data analysis is done by 
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deductive method which matches the findings of existing theories and is proven by the 

findings of data in the field. Based on the results of the research conducted by the researcher 

it can be concluded that the planting of students' religious character through Islamic Spiritual 

extracurricular activities at Kartasura Middle School 3 is the existence of Islamic Basic Study 

activities (discussion), Reading Writing Al-Quran, Making Wall Magazine, recitation and 

Sharing. Supporting factors of Islamic Spiritual extracurricular activities are the support of 

Mr. and Mrs. Teachers, students who are enthusiastic in participating in the activities and 

there are coaches in extracurricular activities. Whereas the inhibiting factors of Islamic 

Spiritual extracurricular activities are lack of funding, the lack of relations between 

administrators and the lack of facilities and infrastructure. 

 

Keywords: religious character, islamic spiritual extracurricular 

 

1. PENDAHULUAN  

Karakter religius merupakan suatu sikap atau perilaku yang melekat pada diri seseorang 

sesuai dengan agama yang dianutnya serta mampu bersikap toleran terhadap penganut agama 

lain. Karakter ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap siswa yang sesuai dengan 

ajaran agama. Rendahnya sikap religius siswa disekolah dikarenakan banyaknya budaya 

asing yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan karakter religius siswa.  

Salah satu upaya dalam penanaman karakter religius siswa yakni dengan adanya 

kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam. Rohani Islam adalah organisasi yang bernuansakan 

nilai-nilai religius khusus untuk siswa yang beragama islam. Dengan adanya program 

penanaman karakter religius seperti pembiasaan sholat dhuha dan dhuhur, kegiatan diskusi, 

baca tulis Al-Quran, sharing, pembuatan majalah dinding dan pengajian, memungkinkan 

untuk merubah karakter religius siswa agar berperilaku terpuji.  

Ekstrakurikuler Rohani Islam merupakan salah satu ekstrakurikuler dengan kegiatannya 

yang berbasis agama. Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini terdapat program-program  yang 

dapat menciptakan dan membangun karakter religius siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini 

diterapkan kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari agar sikap dan kelakuan tetap 

berlandaskan pada agama.  

Sehubungan dengan penanaman karakter religius siswa dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP N 3 Kartasura yakni kegiatan yang dilakukan dalam 

usaha meningkatkan sikap keagamaan siswa salah satunya adalah dengan cara membimbing 

siswa dalam pergaulan sehari-hari, baik itu bergaul dengan teman sepermainan ataupun 

dengan orang yang lebih tua.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada bagaimana 

penanaman karakter religius siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler rohani Islamdi SMP N 3 
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Kartasura dan apa faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani 

Islam dalam penanaman karakter religius siswa di SMP N 3 Kartasura. Adapun tujuannya 

adalah untuk mendeskripsikan penanaman karakter religius siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler rohani Islam di SMP N 3 Kartasura dan mendeskripsikan faktor pendukung 

dan penghambat dari kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam dalam penanaman karakter 

religius siswa di SMP N 3 Kartasura. 

 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun 

yang menjadi subyek penelitian ini adalah kepala sekolah SMP N 3 Kartasura, Pembina 

Ektrakurikuler Rohani Islam, Ketua Ekstrakurikuler Rohani Islam, Siswa-siswi yang 

mengikuti ekstrakurikuler Rohani Islam. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Pertama, wawancara digunakan untuk memperoleh data terkait penanaman karakter 

religius melalui ekstrakurikuler Rohani Islam dan faktor pendukung dan penghambat dari 

kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam dalam penanaman karakter religius. Wawancara 

dilakukan kepada pembina ekstrakurikuelr Rohani Islam, Ketua ekstrakurikuler Rohani Islam 

dan siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam.  

Kedua, melalui observasi. Metode ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan 

terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang akurat (Mahmud, 

2011). Observasi dalam penelitian ini dilakukan di SMP N 3 Kartasura guna memperoleh data 

mengenai pelaksanaan ekstrakurikuler dalam penanaman karakter religius siswa.  

Ketiga, melalui dokumentasi. Adapun sumber dokumentasi dalam penelitian ini 

meliputi profil sekolah, denah sekolah, struktur organisasi, jumlah guru dan tenaga 

kependidikan, jumlah siswa, kegiatan dalam ekstrakurikuler Rohani Islam, struktur organisasi 

ekstrakurikuler Rohani Islam dan foto-foto kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 

kemudian penulis melakukan analisis dan menarik kesimpulan menggunakan metode 

deduktif. Metode deduktif yakni analisis data yang dilakukan dengan temuan teori yang ada 

kemudian dibuktikan dengan temuan data dilapangan sesuai tidak dengan teori yang ada. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penanaman Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani 

Islam di SMP N 3 Kartasura 

Karakter religius adalah sikap dan perilaku terpuji sesuai dengan agama yang dianutnya serta 

mempunyai sikap toleran terhadap penganut agama lain dan mampu hidup rukun (Pupuh, 

2013). Karakter religius sendiri termasuk dalam 18 karakter bangsa yang dirancang oleh 

Kementerian Pendidikan Nasional. Kemendiknas mengartikan bahwa karakter religius 

sebagai sebuah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ibadah agama lain, serta 

mampu bersikap toleransi (Kemendiknas, 2010).  Landasan religius bersumber pada agama. 

Untuk menginterpretasikan Religius dengan Allah Swt diperlukan menjalin hubungan dengan 

sesama manusia. Karakter religius merupakan salah satu karakter yang masuk kedalam 

pendidikan karakter.  

Penanaman karakter Religius merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih 

dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohaniah yang terdapat dalam diri 

manusia. Jika program penanaman nilai-nilai karakter religius dirancang dengan baik dan 

sistematis maka akan menghasilkan anak-anak atau orang-orang yang baik karakternya.  

Penanaman karakter religius siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam di 

SMP N 3 Kartasura bertujuan untuk mendukung terwujudnya lingkungan sekolah yang dapat 

menanamkan karakter keislaman kepada siswa. Melalui kumpulan-kumpulan kegiatan untuk 

membentuk karakter religius siswa dalam ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP N 3 

Kartasura.  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik agar 

menambah wawasan, sikap dan ketrampilan diluar jam pelajaran dengan tujuan untuk 

mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik dibawah bimbingan sekolah 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Kegiatan yang dilakukan diluar jam sekolah dengan tujuan 

untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik. 

Kegiatan Rohani Islam adalah suatu kegiatan bimbingan, arahan yang dilakukan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam dalam rangka menambah wawasan pengetahuan agama Islam 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Meningkatkan suatu pengetahuan, ketrampilan, nilai 

sikap, memperluas cara berfikir siswa yang kesemuanya itu dapat berpengaruh terhadap 

prestasi belajarnya. 

Jadi pengertian ekstrakurikuler Rohani Islam sebagai wadah keagamaan yang dikelola 

dan dikembangkan oleh siswa serta pembina Rohis, sehingga secara struktural dan 
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operasionalnya sudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang mempunyai 

kepengurusan, tujuan yang hendak dicapai secara jelas dan dapat memberikan dukungan 

terhadap pelajaran agama islam.  

Kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP N 3 Kartasura dilakukan diluar jam 

sekolah yakni setelah jam pulang sekolah. Kegiatan rutin ekstrakurikuler Rohani Islam 

dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat. Terdapat kegiatan harian, mingguan dan bulanan 

dalam ekstrakurikuler Rohis. Kegiatan harian diantaranya pembiasaan kepada para siswa 

untuk melaksanakan ibadah shalat dhuha dan dhuhur berjamah di masjid SMP N 3 Kartasura. 

Kegiatan mingguan yakni kegiatan diskusi, Baca Tulis Al-Quran dan sharing. Kegiatan 

bulanan yakni untuk kegiatan pengajian.  

Fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam bagi siswa yakni untuk menambah 

wawasan pengetahuan dalam pemahaman agama sehingga mampu mengembangkan dirinya 

sejalan dengan norma agama sehingga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

sesuai dengan aturan-aturan agama. Fungsi lain dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam 

yakni untuk melatih sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam menjalankan 

tugas. 

 Tujuan dari program kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam yakni untuk 

memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta didik, menyalurkan bakat dan minat 

serta menuntun seseorang dalam rangka meningkatkan kualitas keagamaannya. Mampu 

mengamalkan dan berperilaku terpuji merupakan tujuan riil dari kegiatan ekstrakurikuler 

Rohani Islam. 

Metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam pembahasan ini 

metode kegiatan ekstrakurikuler PAI adalah cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan 

program kegiatan ekstrakurikuler PAI disekolah. Jenis metode yang dapat digunakan dalam 

proses kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yakni : ceramah, tanya jawab, diskusi, cerita, 

sosiodrama, demonstrasi, latihan, kunjungan lapangan, pemberian tugas dan pembiasaan 

(Badrudin, 2014). 

Penerapan metode kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP N 3 Kartasura 

yakni: 

a. Metode ceramah  

Metode ini digunakan untuk penyajian materi dalam kegiatan rutin di SMP N 3 Kartasura. 

Materi dapat tersampaikan dengan mudah, efektif dan efisien. Selain itu agar 
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mempermudah pemateri memberikan nasehat-nasehat kepada seluruh anggota yang 

mengikuti kegiatan ini. 

b. Metode diskusi 

Untuk meningkatkan keakraban dan kemampuan berbicara siswa, metode yang digunakan 

adalah diskusi berkelompok. Pemikiran dan cara pandang siswa yang berbeda-beda akan 

dapat tersalurkan dan dapat ditemukan satu titik tengah apabila terjadi ketidak samaan 

pendapat. Tujuan dari diskusi ini juga untuk siswa berlatih dalam menerima dan 

menghargai pendapat orang lain. 

c. Metode latihan (drill) 

Metode ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tujuannya agar siswa melakukan 

secara berulang-ulang dan terbiasa.  

d. Metode pembiasaan  

Metode ini bertujuan untuk pembiasaan kepada siswa mengenai kegiatan-kegiatan agar 

dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sholat tepat pada waktunya, asmaul 

husna.  

Aktivitas dakwah yang dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam yakni 

terdapat dakwah umum dan dakwah khusus. Dakwah umum yakni dakwah yang dilakukan 

dengan cara yang umum. Dakwah ini harus dibuat dalam bentuk yang menarik, sehingga 

memunculkan objek untuk mengikutinya (Koesmarwanti, 2000). Dakwah ini meliputi 

penyambutan siswa baru, penyuluhan problem remaja, studi dasar islam, majalah dinding, 

kursus membaca Al-Quran. Sedangkan dakwah khusus yakni proses pembinaan dalam 

rangka pembentukan kader-kader dakwah dilingkungan sekolah. Kegiatan dalam dakwah ini 

yaitu mabit dan diskusi.  

Terdapat beberapa program kegiatan yang dibuat dalam ekstrakurikuler Rohani Islam 

di SMPN 3 Kartasura. Yang termasuk dalam dakwah umum yakni pertama, studi dasar Islam 

(diskusi), hal ini siswa diberikan materi-materi keagamaan dengan tujuan memotivasi siswa 

agar tertarik dan serius mengikutinya. Kedua, Baca Tulis Al-Quran, dalam kegiatan ini 

dilaksanakan pada hari Rabu yang mana siswa sesuai dengan kelopmoknya (tahsin atau 

tahfid). Ketiga, majalah dinding kegiatan dalam pengembangan kreatifitas siswa dengan 

membuat mading yang berisikan gambar, kata-kata sederhana, atau cerita pendek. Mading ini 

dapat dilihat oleh semua warga sekolah, sehingga dapat mendukung proses penanaman 

karakter religius. Keempat, pelaksanaan kegiatan pengajian yang dapat diikuti oleh semua 

warga sekolah setiap hari Jumat di minggu ke 4 yang bertempat dihalaman sekolah. Pemateri 
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yang dapat didatangkan dari pihak luar sekolah untuk menambah antusias siswa untuk 

mengikuti kegiatan ini. Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis di SMP N 3 Kartasura yang termasuk 

dakwah khusus yakni sharing dalam kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat yang 

dipandu oleh pembina Rohis dengan pembahasan mengenai masalah-masalah yang dihadapi 

dalam organisasi Rohis. 

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dari Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam di 

SMP N 3 Kartasura  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam di 

SMP N 3 Kartasura. Ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan ini. 

Adapun faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam sebagai berikut : 

a. Dukungan dari Bapak dan Ibu Guru 

Dukungan dari Bapak dan Ibu Guru SMP N 3 Kartasura sangat baik sekali. Bapak dan ibu 

guru sangat antusias mengikuti kegiatan yang dilakukan di sekolah, memberikan 

dukungan baik moral maupun material. Apabila ditunjuk menjadi pemateri dalam kegiatan 

rutin, bapak dan ibu langsung siap tanpa ada keraguan. 

b. Siswa yang antusias mengikuti kegiatan 

Siswa sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Adanya anggota 

tetap dan nggota tidak tetap membuktikan bahwasanya siswa sangat antusias untuk 

mengikuti keguatan ini. 

c. Adanya guru yang membimbing kegiatan tersebut. 

Guru yang membina dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam yaitu Bapak Daswita, S. 

Ag. Salah satu guru Pendidikan Agama Islam di SMP N 3 Karasura.  

Sementara untuk faktor penghambat yang sering terjadi adalah : 

a. Kurangnya pendanaan  

Faktor utama dari sebuah kegiatan yaitu pendanaan. Ketika kekurangan dana ketika 

mengadakan kegiatan akan menjadikan kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan 

tujuan kegiatan. Misalnya ketika ingin membuat mading, kebutuhan untuk membeli 

peralatan-peralatan tidak ada maka pembuatan mading akan ditunda setelah dana tersebut 

sudah ada.  

b. Renggangnya hubungan antara pengurus 

Kurangnya koordinasi antara pengurus sering menyebabkan dalam pelaksanaan rutin 

terlambat. Renggangnya hubungan ini disebabkan karena kecemburuan sosial yang 

muncul antara pengurus, kecemburuan sosial akibat salah satu pengurus yang kurang 
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komitmen dalam melaksanakan tugas yang diembannya menyebabkan beberapa pengurus 

yang lain merasa cemburu karena tidak adanya sanksi atau tindakan bagi pengurus yang 

tidak menjalankan tugasnya. 

c. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana 

Ruang khusus untuk anggota Rohani Islam di SMP N 3 Kartasura belum tersedia. 

Mengakibatkan semua pertemuan rutin hanya dilakukan di masjid SMP N 3 Kartasura. 

Mengenai penyampaian materi terbatas adanya media yang kurang tersedia seperti LCD 

dan microfon, sehingga materi yang tersampaikan kurang dapat dipahami oleh siswa.   

 

4. PENUTUP 

Dari penjelasan data-data yang diperoleh terkait Penanaman Karakter Religius Siswa Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP N 3 Kartasura Tahun Pelajaran 2018/ 2019 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Penanaman karakter religius siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam di 

SMP N 3 Kartasura yakni dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan 

peserta didik, menyalurkan bakat dan minat serta menuntun seseorang dalam rangka 

meningkatkan kualitas keagamaannya. Mengenai metode yang digunakan diantaranya 

metode ceramah, diskusi, latihan dan pembiasaan. Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis yang 

dibagi menjadi dakwah umum yaitu Studi Dasar Islam (Diskusi), BTA, Majalah dinding, 

Pengajian. Kemudian dakwah khusus yaitu sharing. 

Faktor pendukung dari kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam di SMP N 3 Kartasura 

yakni dukungan dari bapak dan ibu guru, antusias siswa dalam mengikuti suatu kegiatan, dan 

adanya pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan faktor penghambat dari kegiatan 

ekstrakurikuler Rohani Islam yakni kurangnya pendanaan, renggangnya hubungan antara 

pengurus, dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana.  
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