


ABSTRAK 
 
 
 Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya atau mengembangkan 
intelektual anak dengan pengetahuan agama saja akan tetapi menyangkut keseluruhan 
pribadi anak. Karenanya pendidikan agama lebih sulit pelaksanaannya daripada  
pendidikan yang lain, sebab sifat pendidikan ini sangat halus berhubungan dengan 
kepercayaan dan keyakinan serta keimanan pendidik sendiri. Menyadari hal itu, SMU 
Negeri 7 Yogyakarta mencari alternative pemecahan dalam rangka mencapai sasaran 
dan tujuan yang telah digariskan dalam kurikulum PAI yaitu dengan memanfaatkan 
OSIS khusus bidang kerohanian Islam. 
 Guru PAI bekerja sama dengan OSIS SMU Negeri 7 Yogyakarta melakukan 
pembinaan kegiatan ekstra kurikuler bidang keagamaan Islam untuk meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berakhlak mulia dalam kehidupan 
pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan ekstra kurikuler ini dilaksanakan di 
luar jam sekolah berupa kegiatan shalawatan, shalat berjama’ah di sekolah, belaja 
membaca al Qur’an dan kegiatan PHBI. 
 Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik 
proportional stratified sampling. Sampel yang di ambil sebanyak 120 siswa yaitu 
siswa kelas I dan Kelas II. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, dokumentasi, wawancara dan angket. Untuk menganalisa data yang ada 
digunakan metode analisa data kualitatif dan metode analisa data kuantitatif (statistic). 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstra kurikuler 
keagamaan di SMA N 7 Yogyakarta memeprlihatkan hasil cukup baik dan sangat 
positif. Sebanyak 99,2 % siswa menganggap pentingnya kegiatan ekstra kurikuler 
keagamaan. 80,8 % siswa merasakan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam 
meningkatkan keberagamaan mereka. Hal ini ddiketahui dari nilai rata-rata 
Pendidikan Agama Islam kelas I dan kelas II dengan nilai rata-rata 7,45. 
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