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SARI 

Mely, Isnaeni. 2019. Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Agroforestry Terhadap 

Minat Bertani Siswa di MTs Pakis Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Skripsi, Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Eva Banowati, M.Si. 136 halaman. 

Kata Kunci: Kegiatan Ekstrakurikuler Agroforestry, Minat Bertani. 

Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pertanian semakin terkikis. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan akan potensi alam daerahnya. MTs 

Pakis menerapkan kegiatan agroforestry yang disesuaikan dengan potensi daerah 

dan keunggulan daerah untuk mengembangkan kemampuan serta minat peserta 

didik dalam kegiatan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor 

yang menyebabkan diterapkan kegiatan agroforestry, menganalisis kegiatan 

ekstarkurikuler agroforetry, menganalisis minat bertani siswa, dan menganalisis 

pengaruh kegiatan ekstrakurikuler agroforestry terhadap minat bertani siswa di 

MTs Pakis. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Pakis yang 

merupakan sekolah filial dari MTs Ma’arif NU 2 Cilongok berjumlah 29 siswa, 

kepala sekolah dan relawan pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara purposive sampling ditujukan untuk kepala sekolah dan relawan pendidikan 

dan sampel jenuh ditujukan untuk siswa. Alat dan teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, statistik deskriptif, dan 

analisis regresi linier sederhana.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan 

diterapkan kegiatan ekstrakurikuler agroforestry di MTs Pakis didasarkan pada 

keterkaitan Dusun Pesawahan dengan hutan lindung lereng Gunung Slamet 

meliputi lokasi, kondisi alam, dan sosial masyarakat, (2) Kegiatan ekstrakurikuler 

agroforestry memiliki skor 120,8 dengan skor maksimal 144 sehingga dalam 

pelaksanaanya termasuk kriteria sangat baik karena didukung oleh komponen 

pembelajaran yang digunakan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, (3) 

Minat bertani siswa di MTs Pakis memiliki skor 58,9 dari skor maksimal 72 

termasuk kriteria sangat tinggi dikarenakan adanya kegiatan ekstrakurikuler 

agroforestry siswa menyadari bahwa potensi yang dimiliki oleh daerahnya 

mendukung untuk kegiatan pertanian dan hasil pertanian menguntungkan karena 

dapat dijual, dimasak dan digunakan untuk membantu keperluan sekolah siswa, 

(4) Besarnya kontribusi kegiatan ekstrakurikuler agroforestry terhadap minat 

bertani siswa sebesar 0,645 atau 64,5%. 

Saran penulis terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler agroforestry 

bahwa sebaiknya pihak sekolah membuat jadwal piket harian bagi siswa terkait 

dengan perawatan dan pemeliharaan tanaman sehingga kondisi lahan dan tanaman 

lebih terawat. Selain itu, dalam proses kegiatan praktik sebaiknya dibuat 

kelompok-kelompok kecil sehingga akan lebih efektif. 
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ABSTRACT 

Mely, Isnaeni. 2019. The Impact of Agroforestry Extracurricular Activities on 

Students’ Interest in Farming. Final Project, Departement of Geography, Faculty 

of Social Science, Semarang State University. Advisor Dr. Eva Banowati, 

M.Si.136 pages. 

Keywords: Agroforestry Extracurricular Activities, Students’s Interest In 

Farming 

The involvement of the younger generations in agricultural activities is 

increasingly eroded. That is caused by the minimum knowledge of their natural 

potential. Islamic Junior High School Pakis implementation agroforestry 

extracurricular activities to develop farming skills and farming interests for 

students’. Agroforestry extracurricular activities have not been implemented in

other schools. This study aims (1) to analyze the factors of the causes of applied 

an agroforestry extracurricular (2) to analyze agroforestry extracurricular 

activities, (3) to analyze students’ interest in farming, and (4) to analyze the 

impact of agroforestry extracurricular activities on students’ interest in farming. 

The sample in this study are all students in Islamic Junior High School

Pakis as much as 29 students so this research is called population research. 

Purposive sampling and saturation sampling method was used as sampling 

technique. The study uses primary data taken through questionnaire method, 

observation, interview and documentation. Data analysis technique used 

descriptive, descriptive statistics, and simple linier regression. 

The results of this study showed that (1) the factors influencing 

agroforestry extracurricular activities in Islamic Junior High School Pakis 

include location, natural conditions, and social conditions of the community. 

These factors are based on the connection of Dusun Pesawahan with the slope 

forests of Mount Slamet, (2) Agroforestry extracurricular activities have been 

implemented very well with a score of 120,8 because the learning components 

that used have suitable with the goals, (3) Students’ interest in farming are very

high with a score of 58,9 because the existence of agroforestry extracurricular 

activities, students’ realize that the potential owned by the region supports for 

agricultural activities and profitable agricultural results because it can be sold, 

cooked, and used to assist students’ school needs, (4) The contribution

agroforestry extracurricular activities to students’ interest in farming of 0,645 or

64,5%. 

Author’s advice on the implementation of agroforestry extracurricular

activities that the school should make a daily picket schedule for students’

regarding the care and maintenance of plants so that the land and the plant 

conditions are preserved. In addition, the process of practice activities should be 

made small groups so that it will be more effective. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

  Indonesia merupakan negara yang kaya akan hutan. Berdasarkan Statistik 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 bahwa luas kawasan hutan 

di Indonesia sebanyak 128 juta ha meliputi kawasan hutan konservasi (Konservasi 

Hutan Suaka Alam-Kawasan Hutan Pelestarian Alam) memiliki luas 27,4 juta ha, 

hutan produksi terbatas 26,8 juta ha, hutan produksi 29,3 juta ha, dan luas hutan 

yang bisa dikonversi 12,9 juta ha. Dengan berbagai macam hutan di Indonesia 

menyebabkan di Indonesia terdapat banyak sumber daya alam yang melimpah. 

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan 

bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

  Kekayaan hutan di Indonesia yang melimpah menjadikan manusia 

memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistemnya sebagai kebutuhan hidup dan 

ekonomi. Pemanfaatan sumber daya hutan tersebut dilakukan tanpa dibarengi 

dengan pelestarian sehingga hutan pun terganggu. Hutan yang mengalami 

gangguan akan menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan meliputi 

terganggunya berbagai jenis spesies, terganggunya siklus air, perubahan iklim, 

bencana alam dan lain sebagainya.  
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Banyaknya permasalahan hutan yang terjadi disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari. Manusia 

memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan dan mengolah 

sumber daya alam yang ada sehingga dapat dikelola dengan baik dan bijak. 

Pengetahuan tentang potensi alam diperlukan agar manusia memiliki rasa 

tanggung jawab dan lebih mengenal dengan lingkungan alam. Manusia harus 

bertanggung jawab terhadap kelestarian dan keberadaan alam karena manusia 

merupakan makhluk yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Pemanfaatan 

dan pengolahan sumber daya alam yang tidak bijak maka akan menimbulkan 

dampak negatif bagi ketersediaan sumber daya alam. 

  Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah harus 

diimbangi dengan sumber daya manusia yang mampu mengelola dengan cara 

yang benar tanpa merusak alam. Pengetahuan akan potensi suatu daerah perlu 

diterapkan bagi generasi penerus melalui kegiatan-kegiatan baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Selama ini pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang 

diterapkan di sekolah kurang dikaitkan dengan kondisi dan potensi alam. Padahal 

pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan lokal sangat 

penting untuk menjadikan siswa mengenali daerahnya, potensi daerahnya, 

keunikan daerahnya, dan sumber daya alam yang ada di daerahnya.  

  Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan 

pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Pengenalan 

lingkungan melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik (Basari, 2014:18). 

  Salah satu sekolah di Kabupaten Banyumas tepatnya di Dusun Pesawahan, 

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas telah menerapkan pembelajaran yang 

didasarkan pada potensi alam. Sekolah tersebut dikenal dengan sebutan MTs 

Pakis Berbasis Agroforestry. Dusun Pesawahan merupakan daerah yang berada di 

pinggir hutan lindung lereng Gunung Slamet. Walaupun letaknya di sekitar hutan 

tetapi terdapat bangunan sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak yang sulit 

mendapatkan akses pendidikan. Sekolah ini dibangun oleh relawan pendidikan 

yang peduli terhadap pendidikan anak pinggir hutan. Pada tahun 2013, relawan 

pendidikan menyurvei daerah ini dan mendapatkan angka putus sekolah sangat 

tinggi. Adanya hal tersebut menyebabkan dibangunnya sekolah di pinggir hutan. 

Pada awalnya merupakan sekolah tidak formal tetapi setelah para relawan mencari 

akses ke pendidikan formal akhirnya menjadi sekolah filial dari MTs Ma’arif NU

2 Cilongok serta lulusannya setara dengan SMP. 

  Berfokus pada pendidikan anak-anak daerah pinggir hutan menjadikan 

MTs Pakis menerapkan kegiatan agroforestry dalam bentuk ekstrakurikuler 

sekaligus merupakan ciri khas sekolah yang membedakan dengan sekolah-sekolah 
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lainnya. Kegiatan agroforestry merupakan kegiatan yang mengajarkan kepada 

peserta didik dengan berbagai keterampilan mengenai pertanian di area hutan 

sebagai kecakapan hidup, mengenalkan potensi alam dan mendekatkan peserta 

didik dengan lingkungan alam sekitar serta menarik minat peserta didik dalam 

kegiatan pertanian. Selama ini, pengetahuan dan keterampilan pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan dengan sistem agroforestry hanya diberikan bagi masyarakat. 

Tujuan agroforestry maupun tumpangsari bagi masyarakat adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan cara memberikan 

peluang kepada masyarakat desa atau petani pesanggem untuk bercocok tanam 

tanaman pangan guna peningkatan pendapatan. Bentuk kegiatan agroforestry

yang diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler ini meliputi pertanian, peternakan, 

perikanan dan kehutanan. 

  Berdasarkan observasi pada tanggal 25 Januari 2019 didapatkan informasi 

dari buku kegiatan agroforestry bahwa kegiatan agroforestry mengajarkan tentang 

berbagai macam praktik dan keterampilan mengenai pertanian, sebagian besar 

siswa menyukai kegiatan agroforestry. Kegiatan ini ditujukan untuk seluruh siswa 

di MTs Pakis atau dengan kata lain diwajibkan untuk semua siswa. Selain itu, 

kegiatan agroforestry belum banyak diterapkan di sekolah-sekolah lainnya.  

  Menurut penuturan Isrodin selaku Kepala Sekolah bahwa keterlibatan 

generasi muda dalam pertanian semakin terkikis maka dengan adanya 

pembelajaran yang diterapkan melalui kegiatan agroforestry peserta didik akan 

memiliki keterampilan dan pengetahuan akan pertanian dan lingkungan hutan. 

Pengetahuan dan keterampilan agroforestry diharapkan menjadi bekal 
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pengetahuan jangka panjang bagi siswa. Harapanya anak didik sebagai generasi 

penerus yang notabene berasal dari desa (pinggir hutan) tidak melupakan dan 

meninggalkan desanya tetapi mereka harus mampu memberdayakan dan hidup di 

desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitar. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Faktor apa saja yang menyebabkan diterapkan kegiatan agroforestry di 

MTs Pakis? 

2) Bagaimana kegiatan ekstrakurikuleragroforestry pada siswa di MTs Pakis? 

3) Bagaimana minat bertani pada siswa di MTs Pakis? 

4) Bagaimana pengaruh kegiatan ekstrakurikuler agroforestry terhadap minat 

bertani siswa di MTs Pakis? 

1.3.Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka dapat diketahui tujuan 

penelitiannya sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan diterapkan kegiatan 

ekstrakurikuler agroforestry di MTs Pakis. 

2) Untuk menganalisis kegiatan ekstrakurikuler agroforestry di MTs Pakis. 

3) Untuk menganalisis minat bertani pada siswa di MTs Pakis. 

4) Untuk menganalisis pengaruh kegiatan ekstrakurikuler agroforestry 

terhadap minat bertani siswa di MTs Pakis. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

  Memberikan pengetahuan yang baru dan sumbangan dalam ilmu 

khususnya berkaitan dengan bidang pendidikan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur tercapai tidaknya 

kegiatan ekstrakurikuler agroforestry yang dilaksanakan dan memberikan 

evaluasi untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler agroforestry  

agar semua warga sekolah dapat bersama-sama meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan bagi peserta didik dalam kegiatan pertanian 

sehingga dapat meningkatkan minat bertani pada generasi muda. 

1.5.Batasan Istilah 

1.5.1. Agroforestry 

  Pedoman Agroforestry dalam Program Perhutanan Sosial, agroforestry  

adalah sistem pengelolaan hutan dengan menerapkan pola budidaya tanaman 

hutan dengan tanaman pertanian, peternakan, perikanan baik pada saat sama atau 

berurutan untuk meningkatkan kelestarian hutan. Pada penelitian ini agroforestry

yang dimaksud adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan MTs Pakis dalam 

bentuk pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Fokus kegiatan 

agroforestry dalam penelitian ini yaitu kegiatan bercocok tanam. Dalam kegiatan 

agroforestry memanfaatkan lahan milik Perhutani seluas kurang lebih 1 hektar. 
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1.5.2. Ekstrakurikuler Agroforestry 

  Ekstrakurikuler Agroforestry merupakan program kegiatan yang 

diterapkan di salah satu sekolah di Kabupaten Banyumas yang disesuaikan dengan 

potensi daerah dan keunggulan daerah untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam kegiatan pertanian. Pada penelitian ini ekstrakurikuler 

agroforestry yang dimaksud adalah dalam hal pelaksanaan. Pelaksanaan suatu 

kegiatan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perlu adanya komponen-komponen pembelajaran yang 

saling mendukung untuk menentukan baik tidaknya pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler agroforestry.  Komponen-komponen tersebut meliputi materi yang 

disampaikan, pemilihan metode yang digunakan, media yang digunakan dalam 

menunjang keterlaksanaan kegiatan, peran guru dalam kegiatan, dan keikutsertaan 

siswa dalam proses kegiatan.  

1.5.3. Implikasi 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi adalah 

keterlibatan atau keadaan terlibat. Jadi, implikasi adalah suatu keadaan yang 

melibatkan suatu hal. Pada penelitian ini implikasi yang dimaksud adalah dengan 

adanya keterlibatan dalam kegiatan agroforestry berimplikasi pada minat bertani 

siswa. 

1.5.4. Minat Bertani 

  Menurut Slameto (2010:180) minat adalah suatu rasa suka dan rasa 

keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan atas suatu hubungan antara diri sendiri dengan 
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sesuatu di luar diri. Semakin kuat hubungan tersebut maka semakin besar minat. 

Peserta didik yang memiliki perhatian yang lebih terhadap sesuatu maka ia 

memiliki minat yang tinggi pada suatu kegiatan. Pada penelitian ini minat yang 

dimaksud adalah ketertarikan siswa pada kegiatan pertanian. 

  Minat dalam penelitian ini mengandung pengertian bahwa dengan adanya 

keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler agroforestry siswa akan memiliki 

ketertarikan terhadap kegiatan pertanian dapat dilihat dari perhatian siswa yang 

lebih terhadap sektor pertanian. Dengan memiliki perhatian yang lebih, siswa 

akan memiliki rasa senang dan merasa tertarik pada kegiatan pertanian. Kemudian 

dengan siswa memiliki perhatian, rasa senang dan ketertarikan pada kegiatan 

pertanian maka siswa dapat mewujudkannya dengan bentuk turut serta atau ikut 

terlibat dalam kegiatan pertanian. 

1.5.5. Faktor 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktor adalah hal 

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya 

sesuatu. Pada penelitian ini faktor yang dimaksud adalah faktor yang 

menyebabkan diterapkan kegiatan agroforestry di MTs Pakis ditinjau dari 3 aspek 

yaitu lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Deskripsi Teoritis 

2.1.1. Ekstrakurikuler 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut 

bahwa pengembangan potensi peserta didik dapat diwujudkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A 

Tahun 2013 bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang 

alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan perangkat operasional (supplement dan complements) kurikulum yang 

perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan 

satuan pendidikan.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 

2014 bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di 

bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler 
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diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan bakat, 

minat melalui kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah 

(Hendri, 2008:1-2, dalam Kurniawan dan Karyono, tanpa tahun:6). Menurut 

Wiyani (2013:107, dalam Yanti, dkk., 2016:965) bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan aspek-aspek tertentu 

yang berhubungan dengan penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang 

dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup dan 

lingkungan sekitar. Kegiatan ekstrakurikuler harus diarahkan pada kegiatan-

kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan pesera didik (Lestari, 

2016:138). 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk 

mengembangkan minat, bakat dan pengembangan diri peserta didik. Kegiatan 

yang dilakukan berupa aplikasi sesungguhnya dari ilmu pengetahuan sesuai 

dengan kebutuhan dan  lingkungan sekitarnya. 

Menurut Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler Tingkat SMP (2014) 

bahwa lingkup kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua (2) meliputi 

ekstrakurikuler individual dan ekstrakurikuler kelompok. Kegiatan ekstrakurikuler 

individual adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik secara 
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perorangan sesuai dengan pilihannya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler 

kelompok adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan peserta didik secara 

berkelompok dalam satu kelas (klasikal), berkelompok dalam kelas parallel 

maupun berkelompok antar kelas. 

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan 

kegiatan ekstrakurikuler pilihan (Permendikbud No. 62 Tahun 2014). 

a. Kegiatan ekstarakurikuler wajib 

Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh 

peserta didik. 

b. Kegiatan esktrakurikuler pilihan  

Kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang 

dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan 

bakat dan minat peserta didik. Dalam penelitian ini, kegiatan ekstrakurikuler 

agroforestry merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua siswa di 

MTs Pakis. 

2.1.2. Agroforestry 

Dalam bahasa Indonesia Agroforestry disebut dengan istilah wanatani 

yang berarti menanam pepohonan di lahan pertanian. Dilihat dari sudut 

filosofisnya, agroforestry adalah sistem yang dapat mempertahankan ekosistem 

dan lingkungan. Kegiatan agroforestry merupakan pemanfaatan lahan hutan untuk 

bertani: ketela pohon, jagung, kacang tanah baik sebagai sumber energi maupun 

sebagi raw material industri (Banowati dan Sriyanto, 2013:193).  
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Menurut Roche dalam (Arsyad, 2010:289) mendefinisikan agroforestry 

adalah penanaman atau pengusahaan tanaman pohon-pohonan yang dicampur atau 

diurutkan dengan tanaman-tanaman pertanian dan/atau rumput untuk ternak dalam 

bentuk usaha tani kecil atau perusahaan besar. Menurut King dan Chandler dalam 

Pengantar Agroforestry (2003) mendefinisikan agroforestry adalah sistem 

pengelolaan lahan berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi lahan secara 

keseluruhan, merupakan kombinasi produksi tanaman pertanian (termasuk 

tanaman tahunan) dengan tanaman hutan dan/atau hewan (ternak) baik secara 

bersama atau bergiliran dilaksanakan pada satu bidang lahan dengan menerapkan 

teknik pengelolaan praktis sesuai dengan budaya masyarakat setempat.  

Pedoman Agroforestry dalam Program Perhutanan Sosial, agroforestry  

adalah sistem pengelolaan hutan dengan menerapkan pola budidaya tanaman 

hutan dengan tanaman pertanian, peternakan, perikanan baik pada saat sama atau 

berurutan untuk meningkatkan kelestarian hutan. Jadi, agroforestry adalah 

penggabungan sistem budidaya pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. 

Sistem agroforestry maka petani diberikan alternatif untuk menggunakan sistem 

pengolahan lahan yang memadukan sistem pertanian, peternakan, untuk 

mendapatkan bahan pangan, kayu bakar, pakan ternak, bahkan kayu bangunan 

tanpa merusak ekosistem dan lingkungan (Bidura, 2017:5). Menurut Alao dan 

Suhaibu (2013, dalam Banowati, dkk., 2017:772)agroforestry adalah sistem 

manajemen sumber daya alam yang dinamis dan berbasis ekologi melalui 

integrasi pohon dengan tanaman pertanian dan dalam lanskap pertanian, 
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mendiversifikasi dan menopang produksi untuk meningkatkan manfaat sosial, 

ekonomi, dan lingkungan bagi pengguna lahan pada satuan unit yang sama.  

Dalam pelaksanaanya kegiatan agroforestry dapat diselenggarakan di 

dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (Banowati dan Sriyanto, 

2013:199). Kegiatan agroforestry yang diselenggarakan di dalam kawasan hutan 

dinamakan tumpangsari atau cemplongan sedangkan kegiatan agroforestry yang 

diselenggarakan di luar kawasan hutan dinamakan penghijauan atau tanaman 

pekarangan. Agroforestry yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan dinamakan 

tumpangsari atau taungnya merupakan pengelolaan tanah dimana petani dapat 

mengusahakan lahan kehutanan dengan berbagai jenis tanaman pangan seperti 

padi, jagung, ubikayu, kol, bawang merah, kentang disamping tanaman pokok 

kehutanan jati, pinus, sengon, mahoni dan lain-lain. 

Tujuan agroforestry maupun tumpangsari adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan cara memberikan peluang kepada 

masyarakat desa atau petani pesanggem untuk bercocok tanam tanaman pangan 

guna peningkatan pendapatan. Dengan cara demikian penduduk desa hutan 

diharapkan dapat berperan aktif dalam usaha penyelamatan dan pencegahan 

kerusakan hutan dan lahan. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan agroforestry 

tidak berfungsi sebagai pendapatan utama karena tidak memberikan pendapatan 

penuh bagi keluarga petani pesanggem tetapi manfaat yang diperoleh antara 

pengintegrasian pohon hutan dengan tanaman pertanian sangat besar. Hal tersebut 

dikarenakan penggunaan lahan secara optimal untuk produksi kehutanan dan 

pertanian secara keberlajutan dapat meningkatkan kualitas tanah. Keunggulan 
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agroforstry sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan sistem produksi dan mata 

pencaharian. 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan dengan menggabungkan tanaman 

pertanian, peternakan dan kehutanan pada satu bidang lahan yang sama dan pada 

waktu yang sama atau secara berurutan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekaligus pelestarian hutan. 

Agroforestry terdiri dari tiga komponen yaitu pertanian, peternakan dan 

kehutanan, dimana masing-masing komponen dapat berdiri sendiri-sendiri sebagai 

satu bentuk penggunaan lahan. Penggabungan tiga komponen tersebut 

menghasilkan beberapa bentuk agroforestry meliputi agrisilvikultur, agropastura, 

silvopastura, dan agrosilvopastura.  

a. Agrisilvikultur merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan 

kehutanan (pepohonan, perdu, palem, bambu, dll) dengan komponen 

pertanian. 

b. Agropastura merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan 

pertanian dengan komponen peternakan. 

c. Silvopastura merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan 

kehutanan dengan peternakan. 

d. Agrosilvopastura merupakan kombinasi antara komponen atau kegiatan 

pertanian dengan kehutanan dan peternakan/hewan. 
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Menurut Butarbutar (2009, dalam Mayrowani dan Ashari, 2011:85) juga 

mengemukakan bahwa agroforestry terdiri dari 3 model yang biasa diterapkan 

meliputi sylvofishery, sylvopasture, dan tumpangsari. 

a. Sylvofishery yaitu model agroforestry yang banyak dikembangkan di daerah 

pantai bermangrove di Indonesia. 

b. Sylvopasture yaitu model agroforestry yang merupakan perpaduan antara 

kehutanan dan peternakan. 

c. Tumpangsari yaitu model agroforestry yang berupa budidaya komoditas 

pertanian di kawasan hutan. 

Kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dalam satu 

lahan yang sama diharapkan dapat menjadi alternatif bagi peningkatan 

produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan serta 

pengembangan desa terpadu. Hal itu diharapkan menjadi suatu kebutuhan jangka 

pendek, menengah, dan panjang petani berupa sandang, pangan, dan papan akan 

tercukupi dengan sistem pertanian berbasis agroforestry. Hasil pertanian dan 

perikanan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan jangka pendek, sedangkan 

hasil peternakan dan perkebunan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan jangka 

menengah. Penjualan hasil kebun dan hasil hutan rakyat diharapkan dapat 

mencukupi kebutuhan membayar biaya kebutuhan jangka panjang. Walaupun di 

lingkungan masyarakat pedesaan telah banyak berbagai macam jenis mata 

pencaharian tetapi kegiatan di sektor pertanian tetap menjadi ciri khas kehidupan 

di pedesaan  (Nelson, 1955 dalam Mayrowani dan Ashari, 2011:82). 
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2.1.3. Ekstrakurikuler Agroforestry 

Ekstrakurikuler agroforestry merupakan kegiatan yang diterapkan di salah 

satu sekolah di Kabupaten Banyumas yaitu MTs Pakis yang disesuaikan dengan 

potensi daerah dan keunggulan daerah. Kegiatan  Agroforestry di sekolah ini yaitu 

memadukan pertanian dengan area hutan untuk menjadi bekal bagi siswa agar 

dapat memanfaatkan dan mengelola lingkungannya, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan serta minat dalam bidang pertanian. Kegiatan dalam pembelajaran 

agroforestry didominasi oleh kegiatan keterampilan dan praktik.  

Tujuan adanya kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menurut 

Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler Tingkat SMP (2014) yaitu untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, keterampilan, kepribadian, 

kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 

Sebagaimana tujuan kegiatan ekstrakurikuler secara umum di atas, maka 

kegiatan agroforestry di MTs Pakis juga memiliki tujuan meliputi: 

a. Memberikan pengetahuan kepada peserta didik cara-cara bertani, beternak, 

perikanan dan kehutanan 

b. Memberikan bekal keterampilan bertani secara organik, beternak, perikanan 

dan kehutanan. 

c. Agar siswa tidak melupakan latar belakang daerah asalnya dan mampu 

mengelola sumber daya alam yang ada. 

d. Mengenalkan dan menarik minat peserta didik dalam bidang pertanian dan 

melestarikan lingkungan. 
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2.1.4. Bentuk-Bentuk Kegiatan Agroforestry 

Kegiatan agroforestry merupakan program yang diterapkan oleh MTs 

Pakis untuk mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada peserta 

didik mengenai pertanian secara luas. Bentuk-bentuk kegiatan agroforestry 

meliputi pertanian (bercocok tanam), peternakan, perikanan dan kehutanan. 

Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2013 mendefinisikan bahwa pertanian adalah 

kegiatan mengelola sumber daya alam dengan bantuan teknologi, modal, tenaga 

kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup 

tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu 

agroekosistem. Definisi lain terdapat dalam Indikator Pertanian 2017 menjelaskan 

bahwa pertanian adalah kegiatan usaha yang meliputi budidaya tanaman pangan, 

holtikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Berdasarkan definisi yang 

telah dijelaskan bahwa pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam 

dengan berbagai kegiatan usaha meliputi bercocok tanam tanaman pangan 

maupun holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

Menurut UU RI Nomor 18 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa peternakan 

adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit 

dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, 

pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Perternakan adalah 

suatu kegiatan usaha atau kegiatan membudidayakan hewan yang orientasinya 

pada hasil (Banowati dan Sriyanto, 2013:43). 

Menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1985 bahwa perikanan adalah semua 

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
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ikan. Definisi lain mengemukakan bahwa perikanan merupakan segala usaha 

penangkapan budidaya ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran hasil 

(Banowati dan Sriyanto, 2013:43). Kegiatan dalam perikanan dapat berupa 

pembudidayaan ikan yang berarti kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau 

membiakkan ikan dan memanen hasilnya. 

Dalam penelitian ini bentuk kegiatan agroforestry difokuskan pada 

kegiatan pertanian (bercocok tanam). Kegiatan bercocok tanam yang diterapkan 

merupakan kegiatan bercocok tanam holtikultura dengan tanaman yang ditanam 

adalah tanaman sayuran. Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2010 bahwa 

holtikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat 

nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang 

berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.   

2.1.5. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diupayakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dan mendukung terwujudnya visi misi sekolah. setiap 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diusahakan dengan suasana yang kondusif, 

tidak terlalu membebani siswa dan tidak merugikan aktivitas kurikuler sekolah. 

Menurut Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan No 62 

Tahun 2014 bahwa pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler 

mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus 

sekolah atau klaster sekolah.  

Menurut Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler Tingkat SMP (2014:5) 

bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus mengacu pada prinsip 
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yaitu (1) partisipasi aktif yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut 

keikutsertaan peserta didik secara menyeluruh sesuai dengan minat dan pilihan 

masing-masing, (2) menyenangkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan 

dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik, dan (3) kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan dapat mengembangkan kemampuan siswa 

dalam bidang-bidang tertentu.  

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler terdapat banyak hal yang 

harus diperhatikan meliputi tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler, siapa yang 

terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler, dan isi dari kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang 

keberhasilan dalam mencapai tujuan kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri. Untuk 

menunjang keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan maka hendaknya memperhatikan aspek penting 

yang mendukung keberlangsungan kegiatan ekstrakurikuler. Komponen-

komponen yang dapat mendukung keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler dalam 

mencapai tujuan yaitu meliputi: 

a. Tujuan  

 Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. 

Tidak ada kegiatan yang diprogramkan tanpa adanya tujuan karena hal 

tersebut adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan 

ke arah mana kegiatan itu akan dibawa (Djamarah dan Zain, 2006:42). 

Tujuan adalah komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran 

lainnya seperti materi, kegiatan belajar mengajar yang didalamnya terdapat 
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peran serta siswa dan guru, pemilihan metode, media, sumber belajar, dan 

alat evaluasi.  

b. Materi 

Materi merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

karena materi akan memberikan warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2015:87). Materi dapat disebut sebagai 

sumber belajar (pengajaran) karena merupakan sesuatu yang membawa 

pesan untuk tujuan pengajaran. Materi yang diberikan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan materi yang sesuai dengan kegiatan 

ekstrakurikuler yang sedang berjalan dan dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa dalam menyalurkan bakat dan minat yang bersifat positif. 

Minat anak didik akan bangkit bila suatu bahan yang diajarkan sesuai 

dengan kebutuhan anak didik. Jadi, bahan pelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan anak didik akan memotivasi anak didik dalam jangka waktu 

tertentu (Djamarah dan Zain, 2006:44). Dengan demikian, bahan pelajaran 

atau materi pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam 

pengajaran sebab merupakan inti dalam proses belajar mengajar yang akan 

disampaikan kepada anak didik.  

c. Metode 

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah diharapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh 

guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

(Djamarah dan Zain, 2006:46). Dalam memilih metode yang akan 
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digunakan terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan yaitu 

kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan hasil belajar, kesesuaiannya 

dengan kondisi kelas/sekolah, kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan 

peserta didik, kemampuan guru dalam menggunakan metode, dan waktu 

yang tersedia (Arifin, 2009:24). 

d. Media 

Media pembelajaran merupakan alat/wahana yang digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2015:88). Selain itu, penggunaan media 

pembelajaran membantu mempermudah guru dalam menyampaikan isi 

materi pelajaran (Arifin, 2009:24). 

e. Guru 

Dalam kegiatan pembelajaran guru berperan sebagai pembimbing, 

motivator, dan fasilitator (Djamarah dan Zain, 2006:44). Dalam kegatan 

belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individual anak 

didik yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Guru dalam 

proses pembelajaran berperan dalam hal menyampaikan materi, 

menciptakan suasana yang kondusif, menyiapkan alat dan perlengkapan 

yang diperlukan, membimbing peserta didik, menggunakan teknik 

penilaian, menerapkan disiplin kelas dan sebagainya (Arifin, 2009:25). 

f. Siswa 

Siswa dalam proses pembelajaran berperan sebagai subjek sekaligus 

objek belajar. Sebagai subjek karena siswa adalah individu yang melakukan 



22 

proses belajar mengajar sedangkan sebagai objek karena adanya kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subjek belajar (Rifa’i dan Anni, 2015:87). Dalam proses pembelajaran 

diperlukan partisipasi aktif atau keterlibatan siswa. Dengan kata lain, dalam 

pembelajaran siswalah yang lebih aktif bukan guru. Siswa dalam kegiatan 

pembelajaran memiliki peran terutama dalam hal peran serta dalam kegiatan 

dan bimbingan, memahami jenis kegiatan, mengerjakan tugas-tugas, 

perhatian, keaktifan, motivasi, sikap, minat, umpan balik, kesempatan, 

melaksanakan praktik dalam situasi nyata.  

g. Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu 

pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar (Djamarah dan 

Zain 2006:48). Sebab, sumber belajar pada hakekatnya adalah untuk 

mendapatkan hal-hal baru (perubahan). Sumber belajar meliputi pesan, 

orang, bahan, alat, teknik, dan latar. 

Dalam penelitian ini kegiatan eksrakurikuler yang dimaksud adalah 

dalam hal pelaksanaan. Kegiatan ektrakurikuler agroforestry memiliki 

tujuan yaitu mengenalkan potensi alam dan mendekatkan peserta didik 

dengan lingkungan alam sekitar serta menarik minat peserta didik dalam 

kegiatan pertanian. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler telah berjalan dengan baik atau belum sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan maka perlu dilihat dari komponen-komponen yang 

mempengaruhinya. Dalam penelitian ini komponen-komponen yang 
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digunakan untuk menentukan baik tidaknya pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler agroforestry dilihat berdasarkan materi yang disampaikan, 

pemilihan metode yang digunakan, media yang digunakan dalam 

menunjang keterlaksanaan kegiatan, peran guru dalam kegiatan, dan 

keikutsertaan siswa dalam proses kegiatan. Komponen-komponen tersebut 

harus bersesuaian dan didayagunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan 

seefisien mungkin. Apabila salah satu komponen tidak sesuai dengan tujuan 

maka pelaksanaan kegiatan tidak akan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan (Djamarah dan Zain, 2006:42). 

2.1.6. Kendala Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala artinya 

halangan, rintangan. Jadi, kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi 

atau menghalangi pencapaian suatu tujuan. Kendala cenderung bersifat negatif 

karena menghambat atau menghalangi suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang. Adanya kendala dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak 

terlaksana dengan baik.  

Menurut Dalyono (2005:55) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dipengaruhi oleh 2 faktor meliputi faktor internal dan faktor eksternal. 

1) Faktor internal (berasal dari dalam individu), yaitu faktor yang didasarkan 

pada kondisi atau keadaan jasmani dan rohani siswa. 

2) Faktor eksternal  (berasal dari luar individu), yaitu faktor yang didasarkan 

pada kondisi lingkungan di sekitar siswa meliputi keluarga, keadaan 
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sekolah, kualitas guru, keadaan ruangan, perlengkapan/fasilitas dan 

sebagainya. 

2.1.7. Pendekatan Geografi 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dalam sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam 

konteks keruangan. Dalam pengkajian geografi terdapat tiga pendekatan utama 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan Spasial (Keruangan) 

Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi 

karena merupakan studi tentang keanekaragaman muka bumi dengan 

membahas masing-masing aspek keruangannya. Pendekatan keruangan 

menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya 

dalam ruang. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi 

alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. 

b. Pendekatan Ekologi (Lingkungan) 

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme 

hidup dan lingkungannya. Organisme hidup meliputi manusia dan 

lingkungannya sedangkan lingkungan meliputi air, udara, dan tanah. 

Pendekatan ekologi menekankan pada hubungan antar makhluk hidup dan 

komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam hal ini, hubungan antara 

manusia dan lingkungannya. 
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c. Pendekatan Kewilayahan 

Pendekatan kewilayahan merupakan pendekatan yang mencoba 

membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan 

aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara 

komprehensif. Pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan antara 

pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. 

Pendekatan geografi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

keruangan untuk mengkaji faktor yang menyebabkan diterapkan kegiatan 

agroforestry di MTs Pakis yang didasarkan pada aspek lokasi, kondisi alam, dan 

kondisi masyarakat. 

2.1.8. Minat 

Suatu kegiatan apabila tidak didasarkan pada minat maka akan 

membosankan dan menjenuhkan untuk dilakukan tetapi apabila suatu kegiatan di 

lakukan dengan adanya minat maka akan mudah dan menyenangkan untuk 

dilaksanakan. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Menurut Reber (1988, dalam Syah, 

2008:136) bahwa minat tidak termasuk istilah yang popular dalam psikologi 

dikarenakan minat sangat bergantung pada banyak faktor internal meliputi 

pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Tetapi minat 

sangat mempengaruhi kualitas belajar seseorang dikarenakan pemusatan perhatian 

seseorang secara intensif pada bidang studi tertentu memungkinkan seseorang 

untuk lebih giat belajar dan berprestasi pada bidang tersebut. Menurut Crow & 

Crow bahwa minat berhubungan dengan aktivitas yang mendorong seseorang 
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untuk menghadapi suatu hal meliputi orang, benda, kegiatan, pengalaman yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri (Djaali, 2008:121). Dari perspektif 

pendidikan, minat dapat menjadi kecenderungan dari hasil berharga. sebagai dasar 

motivasi intrinsik mendukung proses pembelajaran yang menumbuhkan 

pengetahuan, prestasi, dan akuisisi kompetensi (Hidi & Renninger, 2006; 

Wigfield & Cambria,2010, dalam August, 2014:1). 

Menurut Slameto (2010:180) menjelaskan bahwa minat tidak dibawa sejak 

lahir melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan 

mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat 

baru. Jadi, minat merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya.  

Minat adalah kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk 

memperhatikan objek atau kegiatan dalam bidang-bidang tertentu. Seseorang 

yang memiliki perhatian yang lebih terhadap sesuatu maka ia memiliki minat 

yang tinggi pada objek atau kegiatan itu. Slameto(2010:180) mengemukakan 

bahwa mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya membantu siswa 

melihat bagaimana hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan dirinya 

sendiri sebagai individu. Minat seseorang tergantung pada kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukan. Kebiasaan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan atau 

dorongan yang muncul dari dalam individu (Erliadi, 2015:92). 

Menurut Hurlock (1990:422, dalam Cambuaya:160) menyatakan bahwa 

minat merupakan hasil dari pengalaman atau proses belajar. Minat merupakan 

sumber motivasi yang mendorong peserta didik untuk memilih hal-hal yang 

disenangi maupun yang tidak disenangi.  Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu  
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itu bermanfaat maka akan terbentuk minat yang kemudian akan mendatangkan 

kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun sehingga 

minat tidak bersifat permanen tetapi bersifat sementara atau dapat berubah-ubah 

(Hurlock, dalam Mulyana dan Puspitasari, 2013:5). Berdasarkan definisi di atas 

dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan dari dalam individu yang 

menimbulkan rasa ketertarikan pada sesuatu hal tanpa adanya paksaan dari orang 

lain. 

Minat memiliki dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek 

kognitif adalah aspek yang didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang 

mengenai bidang tertentu yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun 

aspek kognitif adalah pengalaman dan apa yang dipelajari dari lingkungan. 

Sedangkan aspek afektif adalah konsep yang membangun konsep kognitif dan 

dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan atau objek yang menimbulkan minat. 

Menurut Mappiare (1982, dalam Panurat, 2014) bahwa bentuk minat seseorang 

dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan, tingkat ekonomi, status sosial, dan 

pengalaman. 

Menurut Crow & Crow (1973, dalam Budiati, 2014:103) menyatakan 

bahwa minat dipengaruhi oleh tiga faktor meliputi (1) faktor dorongan dari dalam 

individu, (2) motif sosial, dan (3) faktor emosional. 

Faktor pertama yang mempengaruhi minat adalah faktor dorongan dari 

dalam individu. Faktor dari dalam individu yaitu dorongan atau keinginan yang 

berasal dari dalam diri seseorang terhadap sesuatu sehingga menimbulkan minat 
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tertentu yang berkaitan dengan faktor biologis yaitu faktor-faktor yang berkaitan 

dengan kebutuhan-kebutuhan fisik. 

Faktor kedua yang mempengaruhi minat adalah motif sosial. Motif sosial 

yaitu dorongan atau keinginan yang dikarenakan adanya hasrat dari dalam diri 

seseorang sehingga menimbulkan minat tertentu. Dengan adanya faktor minat 

sosial maka akan menimbulkan seseorang untuk menaruh minat terhadap aktivitas 

agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan meliputi status sosial, harga diri, 

prestise, dan sebagainya. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi minat adalah faktor emosional. Faktor 

emosional adalah faktor yang berhubungan dengan perasaan dan emosi berupa 

dorongan-dorongan, motif, respon emosional, dan pengalaman yang diperoleh 

oleh individu. 

2.1.9. Indikator Minat 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa 

indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau 

keterangan. Jadi, indikator adalah acuan yang digunakan sebagai petunjuk untuk 

mengukur suatu kondisi. Menurut Safari (2003, dalam Ricardo dan Meilani, 

2017:82) bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur minat siswa meliputi: 

1) Perhatian dapat diukur dengan melihat keseriusan seseorang terhadap suatu 

kegiatan atau aktivitas. Perhatian muncul didorong oleh rasa ingin tahu. 

Apabila seseorang memiliki minat pada suatu hal maka dengan sendirinya 

akan memperhatikan objek tersebut. 
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2) Ketertarikan dapat diukur dari respon seseorang dalam menanggapi sesuatu. 

Respon tersebut menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan merasa 

tertarik terhadap orang, benda, kegiatan maupun pengalaman afektif yang 

dirangsang dalam suatu kegiatan tersebut. 

3) Rasa senang tampak dari kegairahan siswa terhadap suatu kegiatan. Siswa 

yang memiliki perasaan senang terhadap suatu kegiatan atau pelajaran maka 

siswa tersebut akan mempelajari ilmu yang disenanginya tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun. 

4) Keterlibatan, seseorang yang memiliki ketertarikan pada suatu objek maka 

akan merasa senang untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek 

tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki minat pada suatu hal 

maka akan mewujudkannya dengan cara terlihat aktif dan turut serta dalam 

kegiatan tersebut.  

Indikator minat lainnya yakni menurut Jefkins (1994:241, dalam

Ridhowati, 2013:55) dibagi menjadi 5 meliputi: 

1) Perhatian (attention), yaitu keseriusan atau pemusatan seseorang pada suatu

hal yang dianggap menarik. Apabila seseorang memiliki perhatian yang lebih 

pada sesuatu maka ia akan memiliki minat pada hal tersebut.

2) Ketertarikan (interest), yaitu adanya perhatian seorang individu. Ketertarikan

ditunjukan dengan usaha untuk berhubungan dan melakukan tindakan 

mendekati objek tersebut. 

3) Keinginan (desire), yaitu suatu dorongan untuk mengetahui secara lebih 

mendalam tentang objek tersebut.
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4) Keyakinan (conviction), yaitu suatu aspek yang muncul setelah orang 

mempunyai informasi terhadap suatu objek sehingga merasa tertarik.

5) Tindakan (action), yaitu orang yang berminat akan bergerak melakukan

sesuatu untuk mewujudkannya. Seseorang yang memiliki minat terhadap 

sesuatu maka akan mewujudkannya dengan bentuk ikut serta atau ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut.

Minat dalam penelitian ini mengandung pengertian bahwa dengan adanya 

keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler agroforestry siswa akan memiliki 

ketertarikan terhadap kegiatan pertanian dapat dilihat dari perhatian siswa yang 

lebih terhadap sektor pertanian. Dengan memiliki perhatian yang lebih, siswa 

akan memiliki rasa senang dan merasa tertarik pada kegiatan pertanian. Kemudian 

dengan siswa memiliki perhatian, rasa senang dan ketertarikan pada kegiatan 

pertanian maka siswa dapat mewujudkannya dengan bentuk turut serta atau ikut 

terlibat dalam kegiatan pertanian. 
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2.2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Penelitian 

1 Isna Choirina Manajemen 

Pembelajaran 

Muatan Lokal 

Agroganik 

Untuk 

Menumbuhkan 

Jiwa 

Kewirausahaan 

Peserta Didik 

-Pendekatan 

kualitatif dengan 

studi kasus 

-Teknik 

pengumpulan 

dengan cara 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

-Analisis data 

menggunakan 

kondensasi data, 

penyajian data, 

dan penarikan 

kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian diperoleh 

hasil meliputi: 

- Muatan lokal agroganik 

merupakan mata pelajaran 

yang berisi tentang budidaya 

pertanian organik. 

- Tujuan muatan lokal agroganik 

adalah untuk memberikan 

keterampilan dan bekal kepada 

peserta didik tentang pertanian 

organik, menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan peserta didik 

dan mengenalkan serta menarik 

minat peserta didik tentang 

pertanian organik. 

- Kegiatan pembelajaran terdiri 

dari 30% teori dan 70% 

kegiatan praktik. 

- Perencanaan pembelajaran 

muatan lokal agroganik 

meliputi mempersiapkan 

silabus, RPP dan materi 

pembelajaran. 

- Perencanaan kegiatan praktik, 

guru dibantu oleh ketua 

yayasan untuk mempersiapkan 

tempat, peralatan, dan bahan 

untuk praktik di lapangan. 

- Pengorganisasian pembelajaran 

terdiri dari langkah-langkah 

pembelajaran dan pihak yang 

terlibat. 

- Pelaksanaan pembelajaran 

muatan lokal agroganik adalah 

teori dan praktik.  

- Evaluasi pembelajaran muatan 

lokal agroganik adalah ujian 

teori dan praktik. 

- Faktor pendukung 

pembelajaran agroganik adalah 

tersedianya sarana dan 

prasarana yang menunjang. 
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- Faktor penghambat 

pembelajaran agroganik 

meliputi pengairan, guru 

bidang studi sibuk, sayuran 

yang ditanam diinjak-injak atau 

dicabuti, pupuk yang disuplai 

sekolah untuk LPKA tidak 

dimanfaatkan dan dibawa oleh 

petugas, kondisi peserta didik 

LPKA yang tidak boleh keluar. 

2 Indah Budiati Implikasi Siswa 

Dalam 

Pengelolaan 

Pertanian 

Terhadap 

Keberlanjutan 

Minat Bertani 

Di Wilayah 

Kecamatan 

Parongpong 

(Studi Kasus di 

SMA 1 

Parongpong) 

-Metode 

Campuran atau 

kombinasi 

kuantitatif dan 

kualitatif 

-Teknik 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

analisis data 

kepustakaan dan 

wawancara 

(wawancara 

terstruktur dan 

wawancara semi 

terstruktur) 

- Teknik analisis 

data kualitatif 

menggunakan 

analisis 

deskriptif 

sedangkan 

teknik analisis 

data kuantitatif 

menggunakan 

analisis statistic 

sederhana 

bentuk 

persentase dan 

teknik analisis 

jalur path. 

Hasil penelitan menunjukan 

bahwa minat bertani siswa SMAN 

1 Parongpong berada pada 

kategori kuat dengan skor rata-rata 

69,3 Faktor pendorong minat 

bertani pada siswa 

dilatarbelakangi oleh adanya motif 

ekonomi, motif sosial, faktor 

emosional dan faktor dorongan 

dari dalam diri individu. Faktor 

yang paling kuat mempengaruhi 

keberlanjutan minat bertani adalah 

dorongan dari dalam individu 

(11,83 %), kedua yaitu faktor 

emosional (5,24 %) dan urutan 

ketiga yaitu motif ekonomi 

(5,20%). Sedangkan faktor paling 

rendah yaitu motif sosial (5,20%) 

Minat siswa SMAN 1 Parongpong 

terhadap kegiatan pertanian 

berpengaruh secara signifan 

(86,49%) terhadap keberlanjutan 

minat bertani siswa SMAN 1 

Parongpong.  

3 Ni Made 

Losvitasari 

Persepsi 

Generasi Muda 

- Metode 

pengumpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh hasil: 
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Terhadap Minat 

Bertani di 

Kawasan 

Pariwisata 

Tanah Lot 

(Kasus Subak 

Gadon, 

Tabanan) 

data 

menggunakan 

wawancara 

terstruktur, 

kuesioner 

- Metode 

analisis data 

yang 

digunakan 

yaitu analisis 

kualitatif untuk 

mendeskripsik

an gambaran 

umum Subak 

Gadon III, 

Tabanan 

- Analisis 

kuantitatif 

menggunakan 

analisis uji 

beda non 

parametrik 

Mann Withney. 

- Generasi muda non pariwisata 

masih cukup memiliki minat 

bertani sedangkan generasi muda 

tidak memiliki minat bertani 

- Terdapat perbedaan persepsi 

generasi muda tentang dampak 

pariwisata terhadap minat 

bertani pada generasi muda 

pariwisata rumah tangga petani 

di Subak Gadon III, Baraban, 

Tabanan yaitu dilihat dari (1) 

kesenangan generasi muda untuk 

menekuni bidang pertanian 

daripada bidang pariwisata, (2) 

kesenangan generasi muda 

mengunjungi pameran yang 

bertemakan pertanian, dan (3) 

keinginan generasi muda untuk 

terlibat secara maksimal di 

bidang pertanian daripada 

pariwisata. 

4 Yeni Angreiny Peran 

Penyuluhan 

Agroforestry 

Dalam 

Peningkatan 

Pengetahuan 

Dan 

Pendapatan 

Masyarakat 

Pedesaan Di 

Sulawesi 

Tenggara 

-Kuantitatif 

melalui 

deskriptif 

statistik dan 

kualitatif 

Berdasarkan penelitian diperoleh 

hasil meliputi: 

- 211 responden atau 93% dari 

total respoden mendapatkan 

penyuluhan agroforestry yang 

dilakukan oleh pihak swasta 

dan pemerintah. 

- Penyuluhan yang berfokus pada 

kegiatan agroforestry terbukti 

dapat meningkatkan 

pengetahuan 93% dari petani 

yang mendapatkan penyuluhan. 

- Peningkatan pendapatan 

diperoleh oleh  203 petani 

(89%) dari peningkatan hasil 

kebun diperoleh oleh 195 petani 

(86%) melalui perbaikan kebun 

argoforest produktif dan 

penjualan bibit.  

5 Lailatul 

Magfiroh  

Minat Bercocok 

Tanam Siswa 

Dengan 

-Metode 

Kualitatif 

dengan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa : 

Minat bercocok tanam siswa MA 
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Menggunakan 

Teknologi 

Hidroponik 

(Studi Kasus 

Kelas X dan XI 

MA Manahijul 

Huda Ngagel 

Dukuhseti Pati 

Tahun 

Pelajaran 

2016/2017) 

menggunakan 

analisis 

deskriptif 

-Teknik 

pengumpulan 

data dengan cara 

observasi, 

angket dan 

dokumentasi 

Manahijul Huda Ngagel Dukuhseti 

Pati mengalami peningkatan 

setelah adanya kegiatan bercocok 

tanam menggunakan teknologi 

hidroponik dilihat dari nilai angket 

yang mengalami peningkatan 

sebesar 6,03% dari 79,17% 

menjadi 85,2 dengan kategori 

sangat baik. Peningkatan minat 

bercocok tanam siswa didukung 

dengan hasil observasi sebesar 

12,4 dengan kategori baik, 

wawancara dan dokumentasi 

memperoleh hasil yang sama. 

6 Mukholifah 

Wahyu Utami  

Peran Sekolah 

Tani Muda 

Dalam 

Meningkatkan 

Kesadaran 

Generasi Muda 

Terhadap 

Pertanian 

Organik 

-Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

-Teknik 

pengumpulan 

data dengan cara 

wawancara, 

observasi, dan 

dokumentasi 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh: 

- Kegiatan Sekolah Tani Muda 

dalam meningkatkan kesadaran 

generasi muda terhadap 

pertanian organik meliputi 

kelas tani, kunjungan, live in, 

kemah tani.  

- Peran sekolah tani dalam 

meningkatkan kesadaran 

generasi muda terhadap 

pertanian organik adalah 

fasilitas yang tersedia, mentor 

ahli, jejaring yang sangat 

mendukung Sekolah Tani 

Muda, serta pelatihan 

keterampilan peserta di dunia 

pertanian organik. 

- Hasil dari peningkatan 

kesadaran generasi muda 

terhadap pertanian organik 

dikatakan sudah sadar dengan 

buktinya yaitu generasi muda 

sadar dengan pentingnya 

bertani secara organik, 

mengaplikasikan pupuk 

organik, serta bertani dengan 

model pertanian organik. 

Generasi muda tahu dan 

mengerti untuk mengamalkan 

ilmu yang telah diperolehnya 

dalam kegiatan sekolah tani 
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muda meskipun belum 

sepenuhnya dalam 

menggunakan pupuk organik 

tetapi sudah ada kemauan 

untuk merubah sedikit demi 

sedikit menuju pertanian 

organik yang ramah 

lingkungan. 

7 Alisa Nicole 

Luckey 

Assessing 

Youth 

Perceptions and 

Knowledge of 

Agriculture: 

The Impact of 

Participating in 

an AgVenture 

Program 

Survei Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa setelah berpartisipasi dalam 

program AgVenture, 90% dari 

peserta ingin belajar lebih banyak 

tentang pertanian. Sementara 

minat dalam pertanian tampaknya 

tetap tidak berubah atau menurun 

di antara para peserta dari sebelum 

ke pasca tes, apresiasi pertanian 

meningkat, 61% merasa bahwa 

pertanian mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari mereka dan 

73% percaya bahwa pertanian 

penting bagi komunitas mereka. 

8 Lucy Karega 

Njeru  

Youth in 

Agriculture; 

Perceptions and 

Challenges for 

Enhanced 

Participation in 

Kajiado North 

Sub Country, 

Kenya 

Desain Cross 

Sectional 

Terdapat hubungan yang 

signifikan secara statistik antara 

persepsi pemuda pada pertanian 

dan partisipasi mereka di wilayah 

studi. Studi ini mengungkapkan 

persepsi negatif remaja tentang 

pertanian sebagai alasan mengapa 

banyak yang tidak berpartisipasi 

dalam sektor ini dimana 18,1 % 

pemuda menganggap bahwa tidak 

ada model peran yang baik dalam 

pertanian, dan 17,6 % menyatakan 

bahwa pertanian tidak 

menguntungkan, 10,6 % merasa 

bahwa status karir yang rendah 

dan 10,1 % merasa bahwa 

pertanian untuk anggota 

masyarakat yang sudah tua dan 

buta huruf. 
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2.3.Kerangka Berpikir 

Saat ini minat bertani pada remaja atau generasi muda telah terkikis. 

Banyak anak muda yang tidak berminat dalam kegiatan pertanian. Hal itu 

disebabkan karena pada masa kanak-kanak kurang diperkenalkan dengan dunia 

pertanian. Minat adalah kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk 

memperhatikan objek atau kegiatan dalam bidang-bidang tertentu. Dunia 

pertanian sangat penting diperkenalkan kepada remaja untuk membangkitkan 

minat mereka dalam dunia pertanian. Kegiatan pembelajaran harus disesuaikan 

dengan potensi dan kebutuhun daerahnya serta membekali siswa dengan 

pengetahuan dan keterampilan untuk hidup dimasa yang akan datang. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan 

pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Ekstrakurikuler 

yang diterapkan di sekoah bertujuan untuk dapat mengembangkan bakat dan 

minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia 

seutuhnya. 
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MTs Pakis merupakan madrasah di Kabupaten Banyumas yang 

menerapkan kegiatan ekstrakurikuler agroforestry. Kegiatan agroforestry 

merupakan kegiatan yang mengajarkan kepada siswa mengenai pertanian di area 

hutan. Kegiatan ini mengajarkan berbagai keterampilan sebagai bekal kecakapan 

hidup bagi peserta didik, mengenalkan potensi alam dan mendekatkan peserta 

didik dengan lingkungan alam sekitar serta menarik minat peserta didik dalam 

kegiatan pertanian. Dengan adanya keterlibatan siswa dalam kegiatan 

agroforestry maka siswa akan memiliki minat bertani atau tidak 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

2.4.Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh antara kegiatan ekstrakurikuler agroforestry 

terhadap minat bertani siswa di MTs Pakis. 

Ha  : Ada pengaruh antara kegiatan ekstrakurikuler agroforestry terhadap 

minat bertani siswa di MTs Pakis 

 

Pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler agroforestry

terhadap minat bertani siswa 

Indikator: 

1. Perhatian 

2. Rasa Senang 

3. Ketertarikan 

4. Keterlibatan 

Indikator: 

1. Materi yang disampaikan 

2. Pemilihan metode yang digunakan 

3. Media yang digunakan dalam menunjang 

keterlaksanaan kegiatan 

4. Peran guru dalam kegiatan 

5. Keikutsertaan siswa dalam proses kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

agroforestry 

Faktor penyebab diterapkan 

kegiatan agroforestry di MTs 

Pakis 

Ekstrakurikuler 

Agroforestry (X) 

Minat Bertani Siswa 

(Y) 

Minat generasi muda terhadap 

pertanian semakin terkikis 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler agroforestry merupakan kegiatan pertanian yang 

diterapkan di MTs Pakis yang bertujuan untuk mengenalkan dunia pertanian 

dan menarik minat bertani siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

diterapkan kegiatan ekstrakurikuler agroforestry di MTs Pakis yaitu faktor 

lokasi, faktor kondisi alam, dan faktor kondisi sosial masyarakat. Faktor-

faktor tersebut didasarkan pada keterkaitan Dusun Pesawahan dengan hutan 

lindung lereng Gunung Slamet. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler agroforestry di MTs Pakis dalam pelaksanaannya 

tergolong sangat baik berdasarkan perhitungan statistik deskriptif dengan 

memiliki skor sebesar 120,8 karena berada pada rentang skor >117 - 144. 

Sangat baiknya kegiatan ekstrakurikuler agroforestry di MTs Pakis 

didukung oleh komponen-komponen pembelajaran yang digunakan telah 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Minat bertani siswa di MTs Pakis tergolong sangat tinggi berdasarkan 

perhitungan statistik deskriptif dengan skor sebesar 58,9 karena berada pada 

rentang skor >58,5 - 72. Sangat tingginya minat bertani siswa dikarenakan 

oleh beberapa hal yaitu siswa menyadari potensi yang dimiliki oleh 
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daerahnya yang mendukung untuk kegiatan pertanian, siswa di sekolah ini 

sudah terbiasa dengan kehidupan pertanian dan kegiatan pertanian, dan 

siswa menyadari bahwa hasil panen dari kegiatan pertanian menguntungkan. 

4. Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler agroforestry terhadap minat bertani siswa 

di MTs Pakis diperoleh dari nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t 

hitung sebesar 7,006  >  t tabel sebesar 2,051  sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada pengaruh antara 

kegiatan ekstrakurikuler agroforestry terhadap minat bertani siswa. 

Besarnya kontribusi variabel X (kegiatan ekstrakurikuler agroforestry) 

terhadap variabel Y (Minat Bertani) sebesar 0,645 atau 64,5%. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Pada saat penelitian kondisi lahan dan tanaman kurang terawat dikarenakan 

tidak adanya jadwal piket harian bagi siswa sehingga saran bagi pihak 

sekolah sebaiknya membuat jadwal piket harian bagi siswa terkait dengan 

pemelihaaraan dan perawatan tanaman.  

2. Sebaiknya dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler agroforestry dibuat 

kelompok-kelompok kecil dalam kegiatan praktik sehingga akan lebih 

efektif. 
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