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Skripsi ini membahas pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Baca Tulis AlQur’an di SD Negeri 4 Kelet. Kajian skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya
pendidikan agama Islam khususnya pendidikan baca tulis Al- Qur’an sebagai
dasar pedoman hidup. SD Negeri 4 Kelet merupakan salah satu lembaga
pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler Baca Tulis AlQur’an yang tujuannya adalah agar semua peserta didik mampu membaca serta
mampu menulis Al-Qur’an dengan baik dan benar. Studi ini dimaksudkan untuk
menjawab permasalahan: (1) Bagaimana metode pelaksanaan kegiatan ekstra
kurikuler BTA di SD Negeri 4 Kelet Keling Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017?
(2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan ekstra
kurikuler BTA di SD Negeri 4 Kelet Keling Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017?
(3) Apa saja kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler
BTA di SD Negeri 4 Kelet Keling Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017?.
Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan yang dilaksanakan di SD
Negeri 4 Kelet. Untuk mendapatkan data diperoleh dari wawancara terstruktur,
observasi partisipan, dan dokumentasi. Semua data dianalisis dengan pendekatan
fenomenologi dan analisis deskriptif.
Kajian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler
BTA di SD Negeri 4 Kelet cukup baik. Metode yang digunakan guru pembina
dalam proses pembelajarannya yaitu metode Iqro’ serta metode menyimak dan
membaca. Dalam kaitannya dengan Baca Tulis Al-Qur’an terhadap peserta didik
serta peran Kepala sekolah dan Guru BTA dapat memberikan kontribusi yang
besar dalam rangka untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam hal Baca
Tulis Al-Qur’an dengan tartil serta penulisan ayat- ayat Al-Qur’an agar lebih
maksimal. (2) Pada pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Baca Tulis Al-Qur’an,
masih banyak mengalami kendala ataupun hambatan khususnya dari peserta didik.
peserta didik mengalami banyak problem, yaitu problem motivasi, guru,
metode, waktu, dan lingkungan. Akibatnya, peserta didik kurang maksimal dalam
menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru pembina. (3) dari banyaknya
hambatan yang ada, maka dari pihak sekolah maupun guru selalu mengusahakan
yang terbaik untuk menutupi kekurangan tersebut dengan cara selalu
menyemangati peserta didik agar tidak patah semangat, serta melakukan
pendekatan-pendekatan yang bisa menjadikan peserta didik merasa nyaman dan
senang dalam belajar Baca Tulis Al-Qur’an
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MOTTO

) ٦: ْز يُ ْسزًا ( االوشزاح
ِ اِ َّن َم َع ْال ُعس
“Sesungguhnya disetiap masalah, disertai jalan keluar”
(QS. Al-Insyiroh : 6 )1

ْ ْيَزْ فَ ِع هللاُ الَّ ِذ ْيهَ ٰا َمىُوْ ا ِم ْى ُك ْم َوالَّ ِذ ْيهَ اُوْ تُو
)١١ : ت ( المجادله
ٍ اال ِع ْل َم َد َر َجا
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”
(QS. Al-Mujadilah : 11)2

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Jakarta : Pelita II, 1979), hlm. 1073.

2

Ibid, hlm. 910.
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