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ABSTRAK 

 SUMARNI, “Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sebagai 
upaya menumbuhkan kesalehan sosial peserta didik di SMA Negeri 4 
Pinrang”,(dibimbing oleh bapak Muzakkir dan bapak Wahyu Hidayat). 

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan adalah kegiatan tambahan yang 
dilakukan oleh peserta didik di luar struktur program sekolah di luar jam pelajaran 
agar dapat memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan 
yang telah dipelajari peserta didik utamanya dalam mata pelajaran pendidikan Agama 
Islam. Sedangkan kesalehan sosial adalah Kesalehan sosial adalah suatu perbuatan 
dilakukan yang memiliki dampak positif  berkelanjutan, dan kesalehan sosial akan 
menimbulkan hal-hal positif yang sifatnya terus-menerus. Secara sederhana kesalehan 
sosial bisa dimaknai sebagai sikap dan perilaku seseorang yang memiliki unsur 
kebaikan atau manfaat dalam rangka hidup bermasyarakat. 
 Penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 4 Pinrang pada pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dalam hal ini sebagai pelaksana yaitu rohani 
Islam. Bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan sebagai upaya menumbuhkan kesalehan sosial peserta didik di SMA 
Negeri 4 Pinrang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 
kasus dengan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif 
studi kasus. adapun teknik pengumpulan datanya meliputi: wawancara, observasi, dan 
dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 
keagamaan sebagai upaya menumbuhkan kesalehan sosial peserta didik, yaitu 
membiasakan para peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di 
sekolah. Seperti melaksanakan shalat dhuhur setiap hari secara berjama’ah di 
musolah, kemudian dilanjut dengan kegiatan kultum, serta pada hari Jum’at mereka 
berinfak, melaksanakan salat duha secara berjama’ah dan selesai salat duha dilanjut 
dengan kegiatan literasi Al-qur’an, serta kegiatan pada hari-hari besar umat Islam 
yaitu memperingati isra mi’raj dan maulid, dengan adanya kegiatan-kegiatan 
keagamaan tersebut yang senantiasa dilaksanakan di sekolah, peserta didik terbiasa 
untuk beribadah kepada Allah swt. Dari kebiasaan tersebut keimanan dan ketakwaan 
peserta didik meningkat. Sehingga dengan meningkatnya keimanan juga 
mempengaruhi kesalehan sosial peserta didik, seperti memilki sikap pemaaf, 
bersedekah baik ketika lapang maupun sempit, menahan amarah, berbicara sopan 
kepada siapa saja, dan memiliki sikap kasih sayang. 
 
 
Kata Kunci: Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan, Kesalehan Sosial Peserta Didik 

 

 

 

 

 


