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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Minat

Pada dasarnya konsep teoritis ini sangat berkaitan dengan apa yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dengan berpijak pada konsep

teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji suatu masalah dengan

benar.

Proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan

pendidikan yakni kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtiar

pendidikan.10 Untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni standar

kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai ujung tombak

pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilannya.

Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa diikuti oleh kemampuan

guru dalam mengimplementasikannya dalam kegiatan proses pendidikan,

maka kurikulum itu tidak akan memiliki makna.

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan

dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap

sesuatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan

rasa senang.11 Menurut Muhibbin Syah minat secara sederhana berarti

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar

terhadap sesuatu.12

1 Wina Sanjaya, 2010, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana), h. 5.

11 Syaiful Bahri Djamarah, 2008, Psijkologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 166.
12 Muhibbin Syah, 2008, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya), h. 136.
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Menurut Sardiman minat diartikan sebagai suatu kondisi yang

terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya

sendiri.13 Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab

minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan

perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi

objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.14 Menurut

Zakiah Daradjat minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan

sesuatu  hal yang berharga bagi orang. Sesuatu yang berharga bagi

seseorang adalah yang sesuai dengan kebutuhannya.15

Minat merupakan gejala jiwa. Minat juga merupakan hal yang abstrak,

karena keabstrakannya keberadaan minat hanya dapat diketahui, adanya minat

yang diekspresikan, minat yang diwujudkan dan minat yang

diinventarisasikan.

1. Minat yang diekspresikan itu seperti, seseorang dapat mengungkapkan

minatnya dengan kata tertentu, misalnya seseorang yang mengatakan

bahwa ia tertarik pada kegiatan muhadharah, maka ia akan membaca,

menghafal dan menampilkan.

2. Minat yang diwujudkan itu seperti, seseorang dapat mewujudkan minatnya

melalui tindakan atau perbuatan tertentu, ikut serta berperan aktif dalam

13 Sardiman, 2010, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers), h.
76.

14 Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab, 2004, Psikologi Suatu Pengantar,
(Jakarta: Kencana), h. 262-263.

15 Zakiah Daradjat, 1995, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi
Aksara), h. 133.
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suatu aktivitas, misalnya berminat pada kegiatan muhadharah, maka ia

akan berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Contoh: Seorang santri

bersedia menjadi petugas pembawa acara dalam muhadharah atau ceramah

pembuka pertama kegiatan muhadharah.

3. Minat yang diinventarisasikan ialah seseorang yang menilai minatnya itu

dapat diukur dengan menjawab sejumlah pertanyaan tertentu atau berperan

penting serta aktif dalam suatu aktivitas tertentu. Contoh aktif dalam setiap

kegiatan muhadharah dilaksanakan.16

Dari beberapa pengertian minat yang telah dikemukakan oleh

beberapa ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa minat adalah

rasa suka dan perhatian serta ketertarikan seseorang terhadap sesuatu baik

manusia, benda, atau kegiatan yang membuat orang tersebut merasa terikat

dan memberikan perhatian penuh terhadap suatu objek yang disukainya

tanpa adanya perintah atau paksaan dari luar.

2. Teknik Pengukuran Minat

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengadakan

pengukuran minat yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data.17

teknik penelitian yang sangat penting. Pengukuran

minat dengan metode observasi mempunyai satu keuntungan, karena

16 Dewa Ketut Sukardi, 1988, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 83-
84

17 Amri Darwis, Azwir Salam, Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam,
(Pekanbaru: Suska Press), h. 52
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dapat mengamati dalam kondisi yang wajar dan tidak rekayasa.

Observasi dapat dilakukan dalam setiap situasi dan pencatatan hasil

observasi dapat dilakukan selama observasi berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan di

mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan

dan responden atau informan juga menjawab secara lisan, sebagaimana

halnya observasi.18

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen penelitian yang menggunakan

barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku,

dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.19

d. Angket

Angket ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau

pernyataan secara tertulis kepada responden.

3. Bentuk-Bentuk Minat

Minat merupakan salah satu faktor penentu terhadap keberhasilan

mencapai sesuatu yang direncanakan. Tinggi rendahnya minat dapat

menentukan keberhasilan atau kegagalan mencapai suatu tujuan. Menurut

Gie minat dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

18 Ibid, h. 52-53
19 Hartono, 2011, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publising), h. 62
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a. Minat primitif adalah minat yang meliputi kesadaran tentang

kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk

mempertahankan organisme yang bersifat biologis seperti kebutuhan

makan, minum, bebas bergaul dan sebagainya.

b. Minat kultural dapat disebut juga minat sosial yang berasal atau

diperoleh dari proses belajar. Jadi minat kultural lebih tinggi nilainya

dari pada minat primitif.20

4. Cara Menumbuhkan Minat

Menurut Tomi Darmawan ada tiga cara untuk menumbuhkan minat

yaitu:

a. Membangkitkan suatu kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk

menghargai keindahan dan mendapatkan penghargaan.

b. Menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau.

c. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik karena

mengetahui kesuksesan yang diperoleh akan menimbulkan kepuasan.21

Menurut JT Loekmono cara menumbuhkan minat sebagai berikut:

a. Periksa kondisi jasmani anak.

b. Menggunakan metode bervariasi dan media yang menarik, sehingga

dapat merangsang untuk belajar.

c. Membantu anak untuk memperoleh kondisi kesehatan mental yang

lebih baik.

d. Sikap dan tingkahlaku guru yang baik dalam memberikan pelajaran.

20 www.fourseasonnews.com/2014/01/macam-jenis-dan-bentuk-minat.html?m=1
21 Tomi Darmawan, 2007, Minat Strategi dalam Pencapaian Tujuan, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar), h. 13
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e. Selalu memberikan hal-hal yang dapat menarik perhatian siswa.22

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh

peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari

kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan

tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan

peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh

kurikulum. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan di sekolah atau

pun di luar sekolah yang terkait dengan tugas belajar suatu mata pelajaran

bukanlah kegiatan Ekstrakurikuler.23

Adapun tujuan dari kegiatan Ekstrakurikuler ini adalah:

a. Menjadi arahan operasional dalam pengembangan program dan

kegiatan ekstrakurikuler oleh satuan pendidikan.

b. Menjadi arahan operasional dalam pelaksanaan dan penilaian kegiatan

ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan

pendidikan adalah:

a. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat

peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan

manusia seutuhnya.

22 JT Loekmono, 1985, Bimbingan Bagi Anak Remaja yang Bermasalah,(Jakarta: CV.
Rajawali), h. 25

23 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun
2013
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Pedoman kegiatan Ekstrakurikuler ini diharapkan bermanfaat bagi

pengguna yang meliputi :

a. Dewan guru dan tenaga kependidikan sebagai pengembang dan

pembina program ekstrakurikuler.

b. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program ekstrakurikuler di

satuan pendidikan.

c. Komite sekolah/madrasah sebagai mitra sekolah yang mewakili orang

tua peserta didik dalam pengembangan program dan dukungan

pelaksanaan program kstrakurikuler.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di

Pondok Pesantren Dar El Hikmah, dan usaha mewujudkan tujuan

didirikannya lembaga pendidikan ini yaitu membentuk generasi yang

beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri. Maka Pengurus Pondok

Pesantren Dar El Hikmah membuat sebuah program yang wajib diikuti oleh

seluruh santri yang belajar di lembaga pendidikan ini yaitu muhadharah.24

Muhadharah dalam kamus bahasa arab محاضرة ج محاضرات yang

artinya kuliah/pidato.25 Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia

muhadharah artinya pencurahan perhatian dan perasaan untuk mengingat

Tuhan.26 Kegiatan Muhadharah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah

Pekanbaru dilaksanakan dua kali dalam satu minggu, yaitu pada hari sabtu

24 Buku panduan dan penilaian Muhadharah Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru
tahun 2014

25 Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus
Wadzuryah), h. 104.

26 Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya:
Arkola), h. 491.
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pukul 14.00 – 15.00 dan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 – 22.00.

kegiatan Muhadharah ini dibimbing langsung oleh IPM (Ikatan Pengurus

Muhadharah) dan dipantau langsung oleh ustaz dan ustazah pembina

Muhadharah yang sudah dipercaya oleh Pondok Pesantren Darel Hikmah.

Dalam pelaksanaan muhadharah, semua siswa dituntut agar dapat

mengikuti kegiatan muhadharah dengan baik. Bagi siswa yang akan tampil

telah diberitahu pada hari sebelumnya, sehingga siswa dapat

mempersiapkan diri sebelum tampil untuk menyampaikan pidatonya.

Sedangkan siswa yang tidak mendapat giliran pada hari itu, harus

mendengarkan dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh

teman-temannya. Karena sebelum akhir acara pembimbing akan menunjuk

beberapa siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari pidato yang telah

disampaikan oleh siswa yang telah tampil sebelumnya. Muhadharah ini

dilakukan perkelas dan terpisah antara putra dan putri. Setiap kelas

didampingi oleh kakak pembina kelas empat. Pada waktu tertentu,

kegiatan Muhadharah dilaksanakan gabung antara putra dan putri. Setiap

siswa juga diberi buku pidato yang terdiri dari beberapa judul pidato dan

dibawa ketika kegiatan muhadharah dilaksanakan. Dari beberapa judul

pidato itu santri boleh memilih satu judul pidato yang akan ditampilkan.

Bagi siswa yang tidak hafal konsep pidato akan dikenakan hukuman yang

telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu keluar dari kelas dan menghafal

konsep sampai hafal. Jika siswa sudah hafal, siswa diperkenankan masuk

kelas kembali dan menampilkan pidatonya.
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Adapun sistem penilaian dalam kegiatan Ekstrakurikuler

muhadharah perlu diberikan terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan

ekstrakurikuler. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan

keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang

dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif. Sedangkan penilaian

kegiatan Muhadharah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru

diberikan secara objektif kepada semua siswa. Jika siswa mampu

menghafal dan menampilkan pidatonya dengan baik, maka nilai yang akan

diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa.

Bahkan siswa yang berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler

muhadharah akan diikutsertakan dalam berbagai cabang perlombaan diluar

sekolah. Jika masih ada siswa yang memiliki kesulitan dalam menghafal

akan dibantu dan dibimbing oleh masing-masing pembina Muhadharah.

Kegiatan muhadharah adalah kegiatan ekstrakurikuler yang

menitik beratkan kepada latihan berbicara dihadapan khalayak ramai,

dengan tujuan setiap santri yang mengikuti program ini dapat

meningkatkan kualitas diri dan dapat berbicara serta mengeluarkan

pendapat dengan baik, sehingga akan tumbuh generasi-generasi

pendakwah yang akan menjadi pemimpin umat di masa depan.27

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat sebagai salah satu faktor internal psikologis yang

mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar, minat tidak muncul

dengan sendirinya, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan minat

27 Buku panduan dan penilaian Muhadharah Pondok Pesantren Dar El Hikmah
Pekanbaru tahun 2014
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dalam diri siswa itu timbul terhadap beberapa mata pelajaran yang

diajarkan oleh guru bidang studi. Beberapa faktor yang mempengaruhi

minat antara lain:

a. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu, di

antaranya:

1) Faktor Motivasi

Minat seseorang akan semakin tinggi apabila disertai

motivasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Prinsip

dasarnya ialah bahwa motivasi seseorang cenderung akan

meningkat apabila yang bersangkutan memiliki minat yang besar

dalam melakukan tindakannya.28

2) Faktor Perhatian

Menurut Gazali dalam Slameto yang dikutip dari buku

karangan Tohirin menyatakan bahwa perhatian merupakan

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju

kepada suatu objek atau benda-benda atau sekumpulan objek.

Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, siswa harus memberi

perhatian penuh pada bahan yang dipelajarainya, karena apabila

bahan pelajaran tidak menjadi perhatian bagi siswa, akan

menimbulkan kebosanan, sehingga yang bersangkutan tidak suka

lagi belajar.29

28 Muhamad Surya, 2004, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka
Quraisy), h. 69.

29 Tohirin, 2006, Psikologi Pembelajran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada), h. 129.
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3) Faktor Bakat

Bakat adalah merupakan suatu potensi atau kemampuan

khusus yang bersifat menonjol yang dimiliki seseorang. Dengan

melalui pendidikan atau latihan-latihan tertentu bakat tersebut akan

dapat berkembang dan diaktualisasikan menjadi satu kemampuan

atau kecakapan yang nyata. Bakat akan memungkinkan seseorang

untuk berprestasi lebih baik dalam bidang yang sesuai dengan

bakat yang dimilikinya.30

4) Faktor Kematangan

Kematangan merupakan suatu tingkatan atau fase dalam

pertumbuhan seseorang, di mana seluruh organ-organ biologisnya

sudah siap untuk melakukan kecakapan baru.31

5) Faktor Kesiapan

Kesiapan atau readiness merupakan kesediaan untuk

memberi respons atau bereaksi. Kesediaan itu datang dari dalam

diri siswa dan juga berhubungan dengan kematangan. Kesiapan

amat perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa

belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya

akan lebih baik.

30 Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab, 2004, Psikologi Suatu Pengantar,
(Jakarta: Kencana), h. 254.

31Tohirin, Op. Cit, h. 135.
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b. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri individu, di

antaranya:

1) Faktor Belajar

Minat dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan

belajar siswa yang semula tidak menyenangi suatu pelajaran

tertentu lama kelamaan disebabkan bertambahnya pengetahuan

mengenai pelajaran tersebut minat pun akan tumbuh, sehingga ia

akan lebih giat lagi mempelajari pelajaran tersebut. Secara

sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.32

2) Faktor Bahan Pelajaran

Bahan pelajaran yang menarik minat siswa, akan sering

dipelajari oleh siswa yang bersangkutan. Dan sebaliknya bahan

pelajaran yang tidak menarik minat siswa tentu akan

dikesampingkan oleh siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh

Slameto bahwa minat mempunyai pengaruh yang sangat besar

tehadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak

sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan

sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya.33

3) Faktor Guru

Guru juga termasuk salah satu objek yang dapat

merangsang dan membangkitkan minat belajar siswa. Guru yang

baik, pandai, ramah dan disiplin serta disenangi banyak murid-

32 Alex Sobur, 2003, Psikologi Umum, (Jakarta: Pustaka Setia), h. 246.
33 Slameto, 2003, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka

Cipta), h. 57.



22

murid sangat besar pengaruhnya dalam membangkitkan minat

siswa, sebaliknya guru yang memiliki sikap yang buruk tidak

disukai oleh murid, akan sulit untuk merangsang perhatian dan

minat dalam diri siswa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah

hadis:

ثنَا االْوَزاِعيُّ َحدَّثنِي ھَاُروُن بُن ِرنَا  اَْخبََرنَا أَبُو الُمِغْیَرِة َحدَّ
ِب َعْن َعْبِد هللاِ بن َمْسُعْوِد اَنَھُ َكاَن یَقُْوُل َرُسْوُل هللاِ َصلى 
هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : أُْغُد َعا لًِما أَْو ُمتََعلًِّما أَْو ُمْستَِمًعا أَْو ُمِحبًّا, 
َوالَ تَغُد فِْیَما بَیَن َذا لَِك فَأِنَّ َما بَْیَن َذا لَِك َجا ِھل, َوإِنَّ 
الَمالَِءَكةَ تَبُسطُ أَجنَِحتَھَا لِّرُجِل َغَدا یَبتَِغي الِعلَم ِمَن الِر َضا 

[ رواه : البیھقي ]34َما یَصنَعُ بَ 
Artinya : Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud bahwasannya

Rasulullah SAW bersabda, “Jadilah kamu seorang yang
Alim atau seorang Pendidik atau Pendengar atau
Pencinta (Ilmu; Ulama) dan janganlah kamu tidak
menjadi seorang diantara kesemuanya sebagai seorang
yang bodoh, karena sesungguhnya malaikat senantiasa
membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut
ilmu.”

4) Faktor Keluarga

Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga, oleh

karena itu keluarga sangat besar pengaruhnya dalam menentukan

minat dalam diri siswa terhadap pelajaran. Hal ini ditegaskan

dalam hadis:

ثَنَا إِْسَما ِعْیُل َعْن  حّدثنا ُمؤّمُل ْبُن ِھَشا ٍم یَْعنِي الیَْشُكِرْئ َحدَّ
اُر بُن َداوُ  اِر أَبِْي َحْمَزة قَا َل أَبُْو َداُوَد َوھَُو َسوَّ َزةَ ’َد أَبُوا َحمَسوَّ

ِه قَاَل  الُمَزنِيُّ الَصْیَرفِيُّ َعْن َعْمُرو بن ُشَعْیِب َعْن أَبِْیِھ َعْن َجدِّ
وا أَْوالََدُكْم بِااَصالَِة  قَاَل َرُسوُل ّهللاِ َصلى ّهللا علیھ وسلم. "ُمرُّ

34 Alfiah, 2011, Hadis Tarbawi, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press), h. 45.
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َعْشِر ِسنِْیَن َوھُْم أَْبنَاُء َسْبعِ ِسنِْیَن َوْضِربُْوھُْم َعلَْیھَا َوھُْم أَْبنَاُء 
قُْوا بَْینَھُْم في الَمَضاِجِع." [ رواه: أبوداود ] َوفَرِّ

Artinya : “Diriwayatkan dari Mu’ammal bin Hisyam yakni al-
Yasykuriy dari Isma’il dari Sawwar bin Dawud Abu
Hamzah al-Muzaniy al-Sairafiy dari Amr bin Syu’aib
dari ayahnya dari kakeknya ia berkata Rasulullah SAW
bersabda: Suruhlah anak-anak mu melaksanakan shalat
pada saat mereka berusia tujuh tahun dan pukullah
mereka jika mereka meninggalkannya saat mereka
berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dari
tempat tidurnya.” ( Abu Dawud).35

5) Teman

Melalui pergaulan seorang siswa akan dapat terpengaruh

arah minatnya, karena teman-teman pergaulannya. Seseorang yang

bergaul dengan teman-teman yang memiliki minat, pemahaman

dan pengamalan agama yang baik akan mempengaruhi minat

keagamaannya sebaliknya seseorang yang bergaul dengan teman-

teman yang tidak memiliki minat, pemahaman dan pengamalan

agama yang baik bahkan terbiasa melanggar aturan-aturan agama

maka akan mempengaruhi minat keagamaannya. Sehingga ia

melakukan hal-hal yang serupa dengan teman-teman

sepergaulannya.

6. Peran Minat Terhadap Ekstrakurikuler muhadharah

Sebagai salah satu aspek kejiwaan, minat memiliki peranan yang

sangat penting dalam setiap sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh

seseorang. Minat dapat membuat seseorang dapat memperoleh atau

bahkan tetap melakukan sesuatu dengan baik, dengan adanya minat pada

35 Alfiah, Ibid, h. 72.
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suatu objek tertentu akan membuat seseorang merasa senang dalam

melakukan hal tersebut. Minat erat kaitannya dengan perasaan terutama

perasaan senang, karena minat itu terjadi karena adanya sikap senang,

seseorang yang berminat kepada sesuatu berarti ia senang kepada sesuatu

itu.

Minat adalah perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat

berkembang jika ada motivasi. Jika seseorang telah memiliki minat

terhadap suatu objek tertentu maka ia akan terdorong untuk memperoleh

sesuatu yang ia senangi dan terus melakukannya dengan tekun. Minat

dapat berpengaruh terhadap kualitas pencapaian hasil yang baik dari setiap

kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Minat memiliki kaitan yang erat dengan pengamalan, perbuatan

seseorang sebab minat sangat mempengaruhi corak perbuatan yang

ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Seseorang tidak dapat

melakukan suatu kegiatan atau tindakan dengan tekun dan memperoleh

hasil yang baik dari perbuatan yang ia lakukan tanpa adanya minat di

dalam dirinya.36

Sedangkan yang dimaksud dengan minat terhadap kegiatan

Ekstrakurikuler muhadharah adalah kecenderungan untuk selalu mengikuti

dan melaksanakan kegiatan Muhadharah yang disertai dengan keinginan

untuk mengahafal konsep pidato dan menerapkannya dalam kehidupan

bermasyarakat, serta menjadikan pribadi yang mandiri dan berprestasi

yang sifatnya menetap.

36 http://pinarac.wordpress.com/2012/04/06/fungsi-minat-dalam-belajar/
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang minat siswa terhadap kegiatan

Ekstrakurikuler muhadharah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah

Pekanbaru. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulis

Setyowati, pada tahun 2008 dengan judul Minat Siswa dalam Mengikuti

Kegiatan Ekstrakurikuler Wirid Yasin di SLTP Negeri 1 Lubuk Dalam

Kabupaten Siak. Dapat diambil kesimpulan bahwa minat siswa dalam

kegiatan Ekstrakurikuler Wirid Yasin di SLTP Negeri 1 Lubuk Dalam

Kabupaten Siak dikategorikan “Kurang”, karena prosentase hanya 51.13 %.

Di mana jawaban tersebut terletak pada rentang prosentase 50 % - 75 % yang

dijadikan sebagai standar dalam penelitian ini. Penelitian ini juga relevan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri pada tahun 2004 dengan

judul Minat Siswa dalam Belajar Tahfiz Al-Qur’an di MTs Al-Ittihadiyah

Rumbai Pekanbaru. Hasil yang diperoleh dalam penelitiannya secara kualitatif

bahwa minat siswa dalam belajar tahfiz Al-Qur’an kurang berminat dengan

prosentase 65.41%.

Meskipun dalam hal ini penulis meneliti tentang minat seperti yang

diteliti oleh Sulis Setyowati, namun tetap terdapat perbedaan. Jika Sulis

Setyowati meneliti tentang Minat Siswa dalam Mengikuti Kegiatan

Ekstrakurikuler Wirid Yasin, sedangkan penulis meneliti Minat Siswa dalam

Megikuti Ekstrakurikuler muhadharah. Begitu juga dengan penelitian yang

dilakukan oleh Hasan Basri tentang Minat Belajar Siswa dalam Mengikuti
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Kegiatan Ekstrakurikuler Tahfiz Qur’an. Sedangkan penulis meneliti dalam

bidang Ekstrakurikuler muhadharah.

C. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari

penelitian ini, maka ada baiknya jika teori-teori yang digunakan dalam

penelitian ini dioperasionalkan. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Minat

Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler muhadharah di Madrasah

Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru dengan indikator-indikator sebagai

berikut:

1. Indikator Minat

a. Siswa mengikuti kegiatan muhadharah dengan baik

b. Siswa membawa buku pidato ketika kegiatan muhadharah

dilaksanakan

c. Siswa mempersiapkan diri dengan menghafal beberapa konsep pidato

d. Siswa bersemangat untuk menampilkan pidato yang sudah dihafal

sebelumnya

e. Siswa saling menghargai dengan mendengarkan setiap teman yang

menampilkan pidatonya

f. Siswa menerima dan memperbaiki saran dan kritik dari pembimbing

kegiatan muhadharah

2. Indikator Faktor-faktor

a. Faktor bahan pelajaran

b. Faktor keluarga
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c. Faktor perhatian

d. Faktor teman

e. Faktor pengawasan


