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Pendidikan merupakan proses humanisasi melalui pengangkatan manusia ke taraf 

insani. Artinya, pendidikan adalah usaha membawa manusia keluar dari kebodohan, 

dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humannes). Untuk 

dapat tercapainya tujuan pendidikan, tiga aspek (aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik) yang meliputinya haruslah dipenuhi. Hanya mengandalkan kegiatan intra 

kurikuler di sekolah tidaklah cukup untuk dapat memenuhi tiga aspek pendidikan. 

Partner terbaik dari kegiatan intra kurikuler di sekolah adalah kegiatan ekstra 

kurikuler. Ciri khas pendidikan Muhammadiyah adalah lebih condong pada ilmu 

keagamaannya. Tidak heran kalau mata pelajaran Ismuba menjadi andalan di seluruh 

lembaga pendidikan Muhammadiyah secara normatif. Mata pelajaran Al-qur’an hadits 

adalah “ruh” mata pelajaran Ismuba di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Oleh 

karena pentingnya mata pelajaran Al-qur’an Hadits ini, maka usaha yang optimal sangat 

diperlukan dalam mengangkat mata pelajaran ini sebagaimana mestinya.  

Kegiatan ekstra kurikuler baca Al-qur’an menjadi ekstra yang diunggulkan dalam 

usaha mengangkat prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-qur’an Hadits. Hanya 

dengan mengangkat prestasi belajar siswa, mata pelajaran Al-qur’an Hadits tetap akan 

menjadi “ruh” dari semua mata pelajaran Agama Islam di lembaga pendidikan 

Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

kegiatan ekstra kurikuler baca Al-qur’an, kondisi prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ini dan untuk mengetahui adanya korelasi antara kegiatan ekstra kurikuler 

baca Al-qur’an dengan prestasi belajar siswa di SMAM 08 Cerme.  

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Sedangkan untuk memperoleh 

data dengan menggunakan pengumpulan data yang meliputi metode observasi, 

interview, quesioner dan dokumentasi dengan jumlah sampel 34 siswa yang aktif dalam 

kegiatan ekstra kurikuler baca Al-qur’an yang sesuai dengan jenis datanya yaitu, jenis 

data subjek. Sumber datanya berasal langsung dari responden, yaitu sumber data 

primer. Variabel penelitiannya diukur dengan menggunakan skala  ordinal. Teknik 

analisa yang digunakan adalah korelasi r product moment. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan di SMAM 08 Cerme adalah kegiatan ekstra kurikuler baca 

Al-qur’an menpunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Berpijak dari hal diatas, maka skripsi ini mengkaji tentang “Pengaruh Kegiatan 

Ekstra Kurikuler Baca Al-qur’an Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Al-qur’an Hadits di SMAM 08 Cerme”. Dalam skripsi ini, penulis akhiri dengan 

beberapa kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada guru mata pelajaran Al-qur’an 

Hadits, kepala sekolah SMAM 08 Cerme dan guru kegiatan ekstra kurikuler baca Al-

qur’an untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler baca 

Al-qur’an guna memenuhi harapan dan cita-cita Muhammadiyah. 

 


