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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Minat 

a. Pengertian Minat Siswa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi tehadap sesuatu.
13

 Menurut psikologi, 

minat merupakan faktor yang sangat penting dalam diri manusia untuk 

memunculkan dorongan dan perhatian dalam melakukan suatu 

aktivitas. 

Menurut pengertian yang bersifat umum, minat dipahami 

sebagai keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada 

suatu situasi atau objek yang menyenangkan dan memberikan 

kepuasan. Karena itu, minat dapat menimbulkan sikap yang 

merupakan suatu kesiapan berbuat apabila ada stimulasi khusus sesuai 

dengan keadaan.
14

 Minat seseorang mengenai suatu bidang dapat 

muncul dimulai karena tahu, kenal, dan kemudian merasa tertarik 

untuk mengetahui seluk beluk bidang tersebut secara lebih 

mendalam.
15

 

Sejalan dengan pengertian di atas, Dewa Ketut Sukardi 

mendefinisikan minat sebagai suatu kesukaan, kegemaran dan 
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kesenangan terhadap sesuatu. Di dalam suatu inventori, minat akan 

mengidentifikasikan prefensi individu terhadap orang, benda dan 

aktivitas lainnya. Minat sangat penting dalam pengambilan pilihan 

terhadap jabatan tertentu. Dalam suatu hal, mungkin individu merasa 

lebih puas dengan suatu pekerjaaan jika pekerjaan tersebut adalah 

menarik hatinya.
16

 

Definisi yang dikemukakan oleh Dewa Ketut Sukardi 

mengandung pengertian bahwa minat merupakan salah satu unsur 

kepribadian yang terdapat pada diri manusia dan memiliki peran 

penting untuk menentukan suatu keputusan karir di masa depan. Dewa 

Ketut Sukardi juga mengemukakan bahwa minat senantiasa 

dipengaruhi oleh pengalaman, hobi seseorang dengan aktivitas 

sekolah, aktivasi dalam kelompok sosial setelah keluar sekolah, 

pekerjaan paruh waktu dan hubungan dengan individu lainnya. 

Ekpresi minat kelihatan pada rasa suka, gemar dan senang 

terhadap sesuatu. Karena itu, seorang siswa yang memiliki minat 

terhadap suatu objek tentu cenderung memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap objek tersebut dibandingkan objek lainnya.  

Minat sebagai unsur kepribadian juga disebutkan dalam 

pengertian minat yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi dan Agus 

Sujanto. Menurut Abu Ahmadi, minat adalah kekuatan yang sadar dan 
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hidup, dan atau menciptakan sesuatu berdasarkan perasaan pikiran.
17

 

Sedangkan Agus Sujanto mendefinisikan minat dengan kekuatan dari 

dalam diri individu yang memiliki tujuan tertentu dan berlangsung di 

luar kesadarannya.
18

 

Menurut Wulyo, minat memiliki arti suatu sikap yang 

berlangsung terus menerus yang memolakan perhatian seseorang, 

sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek niatnya.
19

 

Kemudian ekspresi minat berupa rasa suka juga tergambar 

dalam definisi yang dikemukakan oleh Slameto. Menurutnya, minat 

merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada sesuatu atau 

aktivitas tanpa ada orang yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri dan sesuatu diluar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar pula minat 

pada diri seseorang. 

Zakiah Dradjat juga menyebut ekspresi minat dalam 

definisinya dan secara tegas ia menjelaskan bahwa minat adalah 

kecendrungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu yang berharga bagi 

orang. Sesuatu yang berharga bagi seseorang merupakan sesuatu sesuai 

dengan kebutuhannya.
20

 

Senada dengan hal di atas, Mudjito menjelaskan bahwa minat 

merupakan sikap atau perasaan yang positif terhadap suatu aktivitas 
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yang timbul akibat pengaruh dari luar dan bukan merupakan faktor 

hereditas.
21

 Berdasarkan ungkapan Mudjito di atas, dapat dipahami 

bahwa minat di samping merupakan unsur kepribadian yang terekpresi 

dalam bentuk rasa suka terhadap sesuatu atau objek juga bersifat 

hereditas. Karena itu, minat bukan dibawa sejak lahir melainkan 

diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu menurut Slameto 

dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya. Suatu minat 

mempengaruhi pula penerimaan minat-minat baru. 

Meskipun bersifat hereditas, minat adalah aspek psikis yang 

sangat penting untuk mendorong manusia dalam mencapai tujuan 

tertentu dari suatu aktivitas yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan 

selalu melatar belakangi timbulnya motivasi. Sedangkan motivasi yang 

positif akan menyebabkan timbulnya minat. 

b. Indikator Pengukuran Minat Siswa 

Abdul Hadis dan Nurhayati mengemukakan siswa yang 

memiliki minat dalam belajar dapat dilihat dari ciri ciri berikut ini: 

1) Siswa menunjukkan gairah belajar yang tinggi dalam melakukan 

aktivitas belajar 

2) Siswa tekun dan ulet dalam melakukan aktivitas belajar 

3) Siswa aktif dalam belajar 

4) Siswa memiliki sifat kreatif dan ingin lebih maju dalam belajar 
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5) Siswa produktif dalam melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan 

tugas tugas belajar 

6) Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar 

7) Siswa tidak cepat bosan dalam belajar 

8) Siswa menganggap aktivitas belajar sebagai hobi dan bagian dari 

hidup
22

 

c. Macam-macam Minat 

Minat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam dan 

tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Akyas  Azhari 

membagi minat tersebut kepada dua bagian, yaitu :
23

 

1) Minat primitif, yaitu suatu dorongan dari dalam diri manusia yang 

berkisar pada rasa senang, makan dan kebebasan beraktivitas. 

2) Minat kultural, yaitu suatu dorongan yang timbul dari dalam diri 

manusia yang meliputi pemenuhan kepuasan yang lebih tinggi lagi 

yang hanya bisa dicapai melalui belajar. 

Pembagian minat menurut Akyas  Azhari di atas merupakan 

macam-macam minat berdasarkan timbulnya. Sedangkan minat 

menurut arahnya dapat pula diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu: 

1) Minat intrinsik, yaitu minat yang langsung berhubungan dengan 

aktivitas itu sendiri. Minat ini jauh lebih mendasar dan asli. 

Misalnya, seseorang yang belajar karena senang membaca dan suka 
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pada ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, orang tersebut belajar 

bukan karena ingin mendapat pujian dan lain-lain.  

2) Minat ekstrinsik, yaitu minat yang berhubungan dengan tujuan 

akhir dari suatu kegiatan. Apabila tujuannya sudah tercapai besar 

kemungkinan minat itu hilang. Seseorang yang rajin belajar dengan 

tujuan menjadi juara atau lulus ujian, misalnya, minatnya akan 

menurun setelah tujuan tersebut berhasil diraihnya.
24

 

Kemudian apabila kita lihat dari cara mengungkapnya, maka 

minat dapat digolongan kepada empat bagian, yaitu : 

1) Expressed Interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara 

meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan 

kegiatan-kegiatan baik yang berupa tugas yang disenangi maupun 

tidak. Dari jawabannya dapat diketahui seberapa jauh minat yang 

dimilikinya. 

2) Manifest interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung atau mengobservasi terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh subyek atau dengan mengetahui 

hobinya. 

3) Tested interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara 

menyimpulkan dari hasil jawaban test objektif yang diberikan. Nilai 

yang tinggi pada suatu objek atau masalah biasanya menunjukkan 

minat yang tinggi pula terhadap masalah tersebut.  
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4) Inventoried interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan 

menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan yang biasanya 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada subyek, apakah 

ia senang atau tidak terhadap sejumlah aktivitas atau objek yang 

ditanyakan. 

d.  Faktor yang Mendasari Timbulnya Minat 

Minat merupakan unsur kepribadian (psikis) yang bukan 

dibawa oleh manusia sejak lahir. Minat adalah sesuatu yang dapat 

berubah karena sejak kecil manusia senantiasa mengalami perubuhan. 

Perubahan minat dan munculnya minat-minat baru sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat 

pada diri seseorang, yaitu :  

1) Faktor dorongan dari dalam diri individu yang bersangkutan, yaitu 

faktor yang berhubungan erat dengan dorongan fisik yang dapat 

merangsang individu untuk memperhatikan dirinya. 

2) Faktor sosial merupakan motif atau faktor yang dapat 

membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu yang diinginkan 

oleh individu agar dapat memenuhi kebutuhan sosial. 

3) Faktor emosional, yaitu faktor emosi dan perasaan yang bekaitan 

dengan minat terhadap suatu objek. Apabila hasilnya dapat dicapai 

dengan baik dan sukses maka akan menimbulkan perasaan senang 

dan puas bagi setiap individu.
25
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Di samping faktor yang dikemukakan oleh Crow Letter dan 

Alce Crow di atas masih dijumpai faktor-faktor lain mendasari 

munculnya minat. Masing-masingnya akan dijelaskan pada 

pembahasan berikut ini : 

1) Intelegensi (IQ) 

Intelegensi merupakan kemampuan yang sudah dibawa oleh 

setiap manusia semenjak lahir dan bersifat hereditas. Dengan 

intelegensi itu, manusia dapat berpikir dan berbuat untuk 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan dirinya dan 

masyarakat. Intelegensi menurut William Stern dan Ngalim 

Purwanto merupakan kesanggupan untuk menyelesaikan diri pada 

kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan 

tujuan.
26

 

Dalam proses belajar, intelegensi memiliki peran sangat 

penting dalam mendorong munculnya minat. Semakin tinggi tinggi 

seseorang semakin tinggi pula minat yang ada pada dirinya. Karena 

itu, kemampuan intelegensi merupakan faktor yang memiliki 

korelasi kuat yang mendasari munculnya minat pada diri siswa. 

2) Keadaan Fisik     

Faktor fisik merupakan bawaan semenjak kecil dan tidak 

dapat dirubah lagi.
27

 Faktor fisik dalam hubungannya dengan minat 

dimaksudkan sebagai kesehatan yang dimiliki oleh manusia. 

                                                             
26
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Karena itu, jika kesehatan seseorang terganggu, maka akan 

berpengaruh kepada fisiknya dan sekaligus membuat minat 

menurun.  

3) Motivasi          

Minat juga sangat dipengaruhi oleh motivasi yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam proses 

belajar, motivasi sangat penting bagi setiap siswa. Guru di sekolah 

dapat melakukan beberapa hal sehingga siswa memiliki minat yang 

kuat terhadap sesuatu, seperti menggairahkan siswa, memberikan 

harapan, membuat suasana tertentu dan mengarahkannya.
28

 

4) Lingkungan    

Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar kita dan 

kehadirannya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

minat belajar siswa. Lingkungan itu terbagi kepada tiga macam, 

yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan 

rumah cukup mempengaruhi minat, terutama yang berkaitan 

dengan suasana keluarga, pendidikan dan sikap orang tua. 

Misalnya, orang tua yang senantiasa bertengkar, kurang perhatian 

dan lain sebagainya membuat anak malas belajar karena tidak ada 

yang mengarahkan. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi minat 

siswa. Minat siswa di sekolah sangat ditentukan oleh guru, metode 

belajar-mengajar, laboratorium, perpustakaan, kurikulum dan 
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fasilitas lainnya. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi 

pertumbuhan minat seseorang. Banyak stimulus yang muncul dari 

lingkungan yang dapat mempengaruhi minat seseorang, baik 

langsung maupun tidak. 

5) Sosial Ekonomi   

Kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi minat belajar 

siswa, Fasilitas yang lengkap akan melahirkan gairah pada diri 

seorang anak untuk belajar. Sebaliknya, fasilitas yang tidak cukup 

dapat menyebabkan menurunnya minat seorang anak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor 

yang mendasari munculnya minat seseorang atau siswa terhadap 

sesuatu objek. dapat disederhanakan menjadi dua kelompok besar, 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan 

semua hal yang mempengaruhi munculnya minat pada diri 

seseorang, seperti tingkat intelegensi, emosi, motivasi dan fisik. 

Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan terdiri dari 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Selain faktor-faktor diatas dijumpai faktor-faktor lain yang 

mendasari timbulnya minat, yaitu : 

1) Adanya hubungan antara pelajaran dan kehidupan nyata 

2) Mempertimbangkan minat pribadi siswa 

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bergiat sendiri 

dengan belajar. 
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4) Siswa dapat melihat dan mengalami bahwa dengan bantuan yang 

dipelajari itu ia mampu mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

a. Cara Menimbulkan Minat Siswa 

Aljufri Syarif dan Kumaidi menjelaskan bahwa ada beberapa 

cara yang efektif untuk membangkitkan dan menimbulkan minat 

siswa, seperti langkah-langkah di bawah ini : 

1) Dengan menggunakan minat-minat yang sudah ada pada diri 

seseorang dapat ditimbulkan lagi minat baru yang ada sangkut 

pautnya dengan minat yang sudah ada itu. Misalnya siswa menaruh 

minat pada olahraga balapan mobil. Sebelum mengajarkan 

percepatan gerak, pengajar dapat menarik perhatian siswa dengan 

menceritakan sedikit mengenai balap mobil yang baru saja 

berlangsung, kemudian sedikit demi sedikit diarahkan kemateri 

pelajaran yang sesungguhnya.    

2) Membentuk minat-minat baru pada diri seseorang dapat dilakukan 

dengan memberikan informasi dan rangsangan-rangsangan pada 

orang tersebut tentang kegunaan sesuatu keterampilan bagi masa 

depannya. Ini dapat dicapai dengan jalan memberikan informasi 

pada siswa mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran yang 

akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu, menguraikan 

kegunaannya bagi siswa di masa yang akan datang.   

3) Mengkaitkan antara pengetahuan yang sudah dimiliki dengan 

pengetahuan baru yang akan bermanfaat bagi kehidupannya kelak. 
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Hal ini dapat dicapai dengan cara menghubungkan bahan pengajaran 

dengan sensasional yang sudah diketahui banyak siswa. Siswa, 

misalnya, akan menaruh perhatian pada pelajaran tentang gaya berat, 

bila hal ini dikaitkan dengan peristiwa mendaratnya manusia 

pertama di bulan.  

4) Memberikan insentif atau hadiah. 

Insentif merupakan alat yang dipakai untuk membujuk seseorang 

agar melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukanya dengan baik. 

Dengan pemberian insentif diharapkan membangkitkan motivasi 

siswa dan mungkin minat terhadap bahan yang diajarkan akan 

muncul. Studi eksperimental menunjukkan bahwa siswa-siswa yang 

secara teratur dan sistematis diberi hadiah karena telah bekerja 

dengan baik atau karena perbaikan dalam kualitas perkerjaannya, 

cenderung bekerja lebih baik dari pada siswa-siswa yang dimarahi 

atau dikritik karena perkerjaan yang buruk atau karena tidak adanya 

kemajuan.  

 

2. Ekstrakurikuler  

a. Pengertian Ekstrakurikuler  

Dalam kamus besar bahasa indonsia pengertian ekstra adalah 

tambahan diluar yang resmi, sedangkan kurikuler adalah bersangkutan 

dengan kurikulum. Ekstrakurikuler adalah kegiatan luar sekolah 

pemisah atau sebagian ruang lingkup pelajaran yang diberikan 

diperguruan tinggi atau pendidikan menengah dan tidak merupakan 
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bagian integral dari mata pelajaran yang sudah ditetapkan oleh 

kurikulum.
29

  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan 

perbaikan yang berkaitan dengan program kokurikuler dan 

intrakurikuler. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa  

yang memiliki minat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui 

bimbingan dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat 

membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para 

siswa.  Meskipun demikian, kegiatan ekstrakurikuler tetap sangat 

penting dalam upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta 

didik. 

Menurut Dewa Ketut Sukardi ekstrakurikuler adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh para siswa diluar jam pelajaran biasa, 

termasuk pada saat liburan sekolah, yang bertujuan untuk memberikan 

pengayaan kepada peserta didik dalam artian memperluas pengetahuan 

peserta didik dengan cara mengaitkan pelajaran satu dengan pelajaran 

lainnya.
30

  

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

pembinaan atau tanggung jawab pihak sekolah, yang bertempat di 

sekolah atau diluar sekolah, dengan ketentuan terjadwal atau pada 

waktu waktu tertentu, dalam rangka memperkaya, memperbaiki dan 
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memperluas pengetahuan siswa serta mengembangkan nilai nilai 

positif dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah 

dipelajari siswa untuk mata pelajaran inti maupun pilihan.  

Kegiatan ekstrakurikuler ini lebih ditekankan pada kegiatan 

kelompok, akan tetapi sama sama dilakukan diluar jam pelajaran kelas. 

Agar dapat terlaksana secara efektif, kegiatan ekstrakurikuler ini perlu 

disiapkan secara matang dan perlu adanya kerja sama antara pihak 

sekolah dan pihak pihak yang berhubungan. 

Kegiatan ekstrakurikuler, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah mengacu kepada landasan berikut ini : 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pasal 1 butir 6 menyebutkan bahwa konselor adalah 

pendidik, pasal 3 tentang pendidikan nasional bertujuan untuk 

pengembangan potensi peserta didik, pasal 4 tentang pendidikan 

yang diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran, dan pasal 12 ayat (1b) tentang setiap peserta 

didik yang pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya.  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Pasal 5 hingga 18 tentang standar isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah. 
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3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

yang memuat pengembangan diri peserta didik dalam struktur 

kurikulum setiap satuan pendidikan difasilitasi dan/atau dibimbing 

oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan.  

4) Dasar Standarisasi Profesi Konseling yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2004 untuk memberi 

arah pengembangan profesi konseling di sekolah dan di luar sekolah. 

Dalam mengimplementasikan program kegiatan ekstrakurikuler, 

pihak sekolah perlu menciptakan iklim sosio-kultural yang kondusif 

yang mendorong peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan, upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam rangka 

program ekstrakurikuler tersebut salah satunya dengan menyiapkan 

sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan minat dan bakat 

siswa.
31

 

b. Tujuan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik secara optimal, yaitu menjadi manusia yang 

mampu menata diri dan menjawab berbagai tantangan dari dalam diri 

dan juga lingkungannya secara adaptif dan konstruktif, baik di 

lingkungan keluarga maupun masyarakat.
32

 Kegiatan ini pada 

umumnya memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi, 
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 Departemen Agama, op.cit  h. 39 
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 Departemen Agama, Pedoman Kegiatan Pengembangan Diri, (Jakarta: Direktorat 
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memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

minat, kondisi dan pengembangan peserta didik dengan 

memperhatikan kondisi sekolah. Sedangkan tujuan khusus adalah 

menunjang peserta didik dalam mengembangkan dan mengekspresikan 

berbagai potensi mereka yang meliputi pengembangan : 

1) Bakat 

2) Minat 

3) Kreativitas 

4) Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan 

5) Kemampuan kehidupan keagamaan 

6) Kemampuan sosial 

7) Kemampuan belajar 

8) Wawasan dan perencanaan karir 

9) Kemampuan pemecahan masalah 

c. Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu bagian integral 

dari kurikulum yang memiliki nilai manfaat yang cukup besar pagi 

pengembangan pribadi peserta didik. Ekstrakurikuler ini dapat 

dijadikan wahan bagi penyelenggaraan program pengembangan diri, 

seperti melalui pramuka, PMR, kerohnaian, kesenian, bela diri dan 

olahraga.
33

 Berikut merupakan bentuk kegiatan ekstrakurikuler di 

Pesantren Ihsan Bording School: 
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1) Kegiatan Muhadharah 

Muhadharah dalam kamus bahasa arab محاضرة ج محاضرات 

yang artinya kuliah/pidato.
34

 Sedangkan dalam kamus bahasa 

Indonesia muhadharah artinya pencurahan perhatian dan perasaan 

untuk mengingat Tuhan.
35

 

Khusus ekstrakurikuler muhadharah diawali oleh 

pembacaan al-Qur’an dan puncaknya adalah penyampaian pidato 

dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab oleh siswa. Pidato 

adalah menyampaikan suatu maksud di depan orang banyak. Pidato 

perlu dilatih agar siswa tidak gugup atau merasa takut maupun 

rendah diri.
36

Kegiatan muhadarah juga diselingi dengan 

penampilan nasyid dan ditutup dengan asma al-husna.Acara ini 

dihadiri oleh semua siswa, pegawai dan majelis guru. 

2) Kegiatan Tahfizh dan Tahsin 

Tahfizh berarti menghafal, menghafal dari kata dasar hafal 

yang dari bahasa arab hafidza - yahfadzu - hifdzan, yaitu lawan 

dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Menghafal adalah 

proses mengulang sesuatu, baik dengan membaca atau mendengar. 

Kata tahsin berasal dari bahasa arab yang artinya memperbaiki, 

menghiasi  membaguskan, memperindah atau membuat lebih indah 

dari semula. Tahsin adalah mengeluarkan setiap huruf huruf al 

                                                             
34

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah), h. 

104. 
35

 Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola 1994), 

h. 491. 
36

 Nursito, Kiat Menggali Kreativitas,(Yogyakarta:PT. Mitra Gama Widya 1999), h. 80 



 28 

quran dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan 

mustahaknya atau dengan kata lain menyempurnakan semua hal 

yang berkaitan dengan kesempurnaan pengucapan huruf huruf 

alquran dari aspek dan sifat sifatnya yang senantiasa melekat 

padanya dan menyempurnakan pengucapan hukum hubungan 

antara satu huruf dengan yang lainnya seperti idzhar, ikhfa dan 

sebagainya. Kegiatan Tahfizh dan Tahsin diawali dengan 

pembacaan surah al quran secara bersama sama oleh seluruh siswa. 

Kemudian dilanjutkan dengan hafalan secara perorangan yang akan 

dipandu oleh guru pengembangan diri tersebut dan setiap siswa 

diwajibkan untuk menghafal satu surah dalam satu hari, jika tidak 

maka dihari berikutnya siswa diwajibkan menghafal dua surah 

sekaligus. 

3) Kegiatan Tilawah AlQuran 

Kata tilawah berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. 

Adapun tilawah menurut istilah tilawah adalah membaca alQuran 

dengan bacaan yang menampakkan huruf hurufnya dan berhati hati 

dalam melafazkannya agar lebih mudah untuk memahami makna 

makna yang terkandung didalamnya. Kegiatan tilawah alQuran 

dilakukan di pondok pesantren Ihsan Boarding School diluar jam 

pelajaran dan diikuti oleh siswa siswi untuk mengasah kemampuan 

mereka dibidang seni bacaan alQuran. 
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d. Kegiatan Pramuka 

Dalam kegiatan pramuka ini siswa dibentuk untuk bertanggung 

jawab dan melatih kedisiplinan. Kegiatan ekstrakurikuler ini juga 

bertujuan untuk mendidik anak dan menambah wawasan dan 

pengalaman siswa. Gerakan pramuka merupakan gerakan yang melatih 

mental siswa, kedisiplinan siswa, membentuk rasa tanggung jawab 

siswa, juga mampu membina kepercayaan diri siswa karena dengan 

mengiuti kegiatan pramuka ini siswa dilatih untuk siap menghadapi 

permasalahan apapun dan siap menghadapi tantangan. Kegiatan ini 

dilaksanakan sekali minggu yang diikuti oleh sebahagian siswa 

e.  Kegiatan Muhadatsah 

Muhadatsah menurut bahasa adalah percakapan, dialog dan 

berbicara. Kegiatan muhadatsah adalah kegiatan seseorang dalam 

menggunakan suara, intonasi, atau kalimat kalimat untuk 

mengungkapkan pikiran seperti pendapat, keinginan dan perasaan. 

Pembelajaran muhadatsah merupakan pembelajaran bahasa arab yang 

pertama tama diajarkan. Tujuannya agar siswa mampu bercakap cakap 

dalam pembicaraan sehari hari dengan menggunakan bahasa arab dan 

membaca alquran dalam sholat dan berdoa. Dengan adanya kegiatan 

muhadatsah pihak sekolah mengarapkan agar siswa mampu bercakap 

cakap dengan bahasa arab dengan lancar baik dengan teman maupun 

bersama guru. 
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f.  Kegiatan Nasyid 

Nasyid adalah salah satu seni islam dalam bidang seni suara, 

biasanya merupakan nyanyian yang bercorak islam dan mengandungi 

kata kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah dan sejenisnya. 

Biasanya nasyid dinyanyikan secara bersama sama dengan hanya 

diiringi gendang. Sedangkan pada zaman modern nasyid juga 

ditambahkan dengan bermacam alat alat musik seperti gitar, keyboard, 

drumb dan alat yang lainnya. Di pesantren Ihsan Boarding School 

siswa siswi yang mengikuti kegiatan ini diberikan fasilitas seperti alat 

alat musik, ruangan serta guru untuk belajar ekstrakurikuler tersebut. 

g.  Kegiatan Olahraga 

Kegiatan olahraga adalah semua bentuk kegiatan yang 

mengarah pada olah fisik (jasmani), olah pikir, olah ketangkasan, 

maupun olah mental spiritual melalui meditasi. Kegiatan 

ekstrakurikuler dalam bentuk olahraga, selain untuk media pelatihan 

kesehatan melalui tubuh, juga merupakan sarana bagi peserta didik 

untuk dapat mengembangkan potensi, bakat dan minat yang 

dimilikinya, sehingga menjadi manusia yang sehat dan berprestasi,  

baik secara individual maupun kolektif. 

h.  Kegiatan angklung 

Kegiatan ini adalah kegiatan seni daerah yang dimainkan dalam 

bentuk alat musik daerah (masyarakat sunda) untuk melestarikan 
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budaya daerah, sekaligus mengasah kemampuan siswa yang memiliki 

minat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

i.  Kegiatan Asta Karya 

Kegiatan ini merupakan kegiatan kreatifitas yang membuat 

suatu keterampilan menggunakan tangan. Asta Karya merupakan hasil 

hasil keterampilan yang dihasilkan oleh tangan tanpa bantuan mesin. 

Siswa yang mempunyai minat mengikuti kegiatan ini telah banyak 

memberikan hasil kerajinan tangan mereka mengolah benda yang tidak 

digunakan menjadi benda yang layak pakai seperti bunga mainan, pot 

bunga, dan asesoris yang ada di kelas. 

j.  Kegiatan Seni Bela Diri 

Seni bela diri merupakan kesenian yang timbul sebagai suatu 

cara seseorang mempertahankan atau membela dirinya. Di pondok 

pesantren ini bagi siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini 

harus memiliki fisik serta mental yang kuat karena itu menjadi aspek 

utama dalam mengikuti kegiatan ini. 

3. Minat Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan penunjang belajar 

siswa diluar kegiatan akademiknya di lingkungan sekolah. Kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah menjadi wadah bagi siswa untuk 

mengembangkan diri mereka dalam meningkatkan kemampuan atau 

keterampilan di berbagai bidang sesuai dengan masing masing minat dan 

bakat siswa.
37
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Pada umumnya remaja muda lebih menaruh minat pada pelajaran 

pelajaran yang nantinya akan berguna dalam bidang pekerjaan yang 

dipilihnya. Seperti remaja muda, remaja yang lebih tua memandang 

keberhasilan dalam olahraga dan kehidupan sosial sama pentingnya 

dengan keberhasilan dalam tugas tugas sekolah dan merupakan batu 

loncatan bagi keberhasilan masa depan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi sikap siswa yang lebih besar pada pendidikan, diantaranya: 

a. Sikap teman sebaya, berorientasi sekolah  

b. Sikap orangtua, menganggap pendidikan sebagai batu loncatan kearah 

mobilitas sosial 

c. Nilai nilai, yang menunjukan keberhasilan atau kegagalan akademis 

d. Relevansi atau nilai praktis dari berbagai mata pelajaran 

e. Sikap terhadap guru guru 

f. Keberhasilan dalam berbagai kegiatan pengembangan diri 

g. Derajat dukungan sosial diantara teman sekelas.
38

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 

sebelumnya, peneliti menemukan karya ilmiah dengan satu variabel judul 

yang hampir sama yaitu sama sama meneliti tentang minat siswa. 

Penelitian relevan yang penulis cantumkan merupakan hasil skripsi 

dari Hasan Basri pada tahun 2004 dengan judul Minat Siswa dalam Belajar 
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Tahfizh Al Quran di Mts Al Ittihadiyah Rumbai Pekanbaru. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian tersebut secara kualitatif, bahwa minat siswa dalam 

belajar tahfizh al quran kurang berminat, dengan persentase 65,41%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulis Setyowati, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, pada tahun 2008, Judul Penelitian Adalah Minat Siswa dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler Wirid Yasin SLTP Negeri 1 Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Minat Siswa dalam Kegiatan 

Ekstrakurikuler Wirid Yasin SLTP Negeri 1 Lubuk Dalam Kabupaten Siak 

adalah kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase yang diperoleh 

yaitu 51,13%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Minat Siswa dalam Mengikuti 

Kegiatan Muhadharah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian diketahui minat siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Muhadharah di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Hikmah Pekanbaru Tahun Ajaran 2016 berbeda-beda. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah persentase yang diperoleh yaitu 45,01% berada dalam taraf 

sedang. 

Dari paparan diatas bahwa penelitian tersebut mempunyai pesamaan 

dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu sama sama meneliti tentang 



 34 

minat siswa. Dan perbedaannya penulis lebih terfokus pada minat siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Purnamasri lebih terfokus hanya pada kegiatan ektrakurikuler muhadharah 

saja. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan sekaligus memudahkan penelitian. Kajian ini berkaitan  

dengan minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di Pondok 

Pesantren Ihsan Boarding School. Untuk mengetahui minat siswa dapat dilihat 

dari indikator di bawah: 

Indikator minat siswa: 

1. Siswa dapat menyebutkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

disenanginya 

2. Siswa dapat menyebutkan alasan memilih kegiatan tersebut 

3. Siswa disiplin dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

4. Siswa sangat menyukai kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya 

5. Siswa bersungguh sungguh dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah  

6. Adanya rasa kepuasan pada diri siswa setelah melakukan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah 
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Indikator faktor faktor yang mendasari timbulnya minat 

1. Intelegensi 

2. Motivasi 

3. Lingkungan 

4. Sosial ekonomi 

 

 

 


