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PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER TILAWAH AL-QUR’AN DALAM 

MENANAMKAN KARAKTER RELIGIUS DAN DISIPLIN PADA SISWA 

KELAS ATAS DI MIM SIDOKERTO 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini untuk 1) Mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an dalam menanamkan karakter religius dan disiplin 

pada siswa kelas atas di MIM Sidokerto, 2) Mendiskripsikan penanaman karakter 

religius dan disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an pada siswa 

kelas atas di MIM Sidokerto, 3) Mendiskripsikan kendala dan solusi dalam kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an dalam menanamkan karakter religius dan disiplin 

pada siswa kelas atas di MIM Sidokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

trianggulasi teknik dan sumber. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, 

penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu 1) 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an melalui beberapa tahapan, 

dalam tahap perencaan guru tidak menggunakan silabus dan RPP, kemudian tahap 

pelasaksanaan menggunakan metode demontrasi dan ceramah dengan alokasi waktu 

1 jam. Sedangkan tahap evaluasi siswa wajib menyetorkan beberapa ayat yang 

ditilawahkan kepada guru dan pada saat akhir pembelajaran guru menunjuk beberapa 

siswa untuk membaca beberapa ayat, 2) Penanaman karakter religius melaui kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an berupa pengarahan pentingnya dan manfaat 

membaca serta mengamalkan Al-Qur’an dan membiasakan siswa berdoa sebelum 

dan sesudah kegiatan. Penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler 

tilawah Al-Qur’an berupa pengarahan dan bimbingan guru agar siswa mentaati tata 

tertib yang berlaku di dalam kelas maupun di sekolah, 3) kendala guru dalam 

menanamkan karakter religius yaitu terdapat siswa yang tidak membawa Al-Qur’an, 

masih terdapat siswa yang belum bisa mengatur tinggi rendahnya nada dalam lagu 

tilawah. Kendala guru dalam menanamkan karakter dsiplin yaitu siswa kelelahan dan 

pengaruh teman yang membolos. Solusi guru dalam menanamkan karakter religius 

dan disiplin adalah dengan melakukan bimbingan setiap kegiatan ekstrakurikuler 

tilawah Al-Qur’an berlangsung. 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tilawah Al-Qur’an, Karakter 

 

Abstract 

The purpose of this study is to 1) Describe the implementation of the Qur'an's 

extracurricular activities in instilling religious character and discipline in upper class 

students at the Sidokerto MIM, 2) Describing the cultivation of religious character 

and discipline through Al-Qur’an extracurricular activities for students upper class at 

MIM Sidokerto, 3) Describing constraints and solutions in Al-Qur’an extracurricular 

activities in instilling religious character and discipline in upper class students at 

MIM Sidokerto. The type of research used is qualitative research. The validity of the 

data used in this study is triangulation of techniques and sources. Collecting data 
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through observation, interviews, documentation. Data analysis uses three 

components, namely data reduction, data presentation, verification and conclusion. 

The results of this study are 1) Implementation of the Qur'anic extracurricular 

activities through several stages, in the teacher planning stage do not use syllabus 

and lesson plans, then the implementation phase uses demonstration methods and 

lectures with an allocation of 1 hour. While the evaluation phase students must 

deposit a number of verses that are passed on to the teacher and at the end of the 

lesson the teacher appoints several students to read a few verses, 2) Planting religious 

characters through the Qur'anic extracurricular activities in the form of directing the 

importance and benefits of reading and practicing Al- Qur'an and accustom students 

to pray before and after the activity. Cultivation of character discipline through the 

Qur'anic extracurricular activities in the form of direction and guidance of the teacher 

so that students obey the rules that apply in the classroom and at school, 3) teacher 

constraints in instilling religious character that is there are students who do not carry 

the Qur'an , there are still students who have not been able to set the high and low 

tones in the tilawah song. The teacher's obstacle in instilling the dsiplin character is 

the student's fatigue and the influence of the truant friend. The teacher's solution in 

instilling religious character and discipline is by giving guidance every time the Al-

Qur'an recitation extracurricular activities take place. 

 

Keywords: Pelaksanaan, Al-Qur'an Recitations, Characters 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam 

mewujudkan suasana belajar mengajar agar para siswa dapat mengembangkan 

potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka siswa dapat memiliki kecerdasan, 

akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat 

bagi diri sendiri dan masyarakat. 

Pendidikan karakter saat penting dalam pelaksaaan proses pendidikan di 

setiap tingkat pendidikan. Pendidikan karakter menjadi dasar untuk mewujudkan 

siswa yang berakhlak mulia, memiliki moralitas yang besar, dan beradap. Maka dari 

itu pendidikan karakter harus dilakukan dengan tepat. Krisis moral pasa era 

globalisasi ini semakin di anggap biasa-biasa saja. Moral remaja pada era globalisasi 

ini telah menyimpang dari ajaran agama tertentu yang berlaku di dalam lingkungan 

masyarakart. Dampak negatif dari krisis moral tersebut adalah lahirnya generasi 

instan yaitu dapat menikmati keinginan tanpa proses kerja keras untuk 

mendapatkannya. Masjid (2011: 3-4) menyatakan bahwa ketika karakter suatu 



3 
 

bangsa rapuh maka semangat berkreasi dan berinovasi dalam berkompetisi yang 

ketat akan mengendur.  

Istilah pendidikan budi pekerti dan pendidikan moral pernah dipakai di 

Indonesia. Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah membantu manusia menjadi 

cerdas dan pintar, dan membantu menjadikan manusia yang baik. Menjadikan 

manusia yang cerdas dan pintar, sangatlah mudah dilakukan, tetapi menjadikan 

manusia yang baik, akan lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Sekolah diwajibkan 

untuk bertanggung jawab menanamkan dan membentuk karakter yang baik. 

Pendidikan karakter di sekolah di laksanakan untuk mempersiapkan siswa dalam 

menghadapi perkembangan era globalisasi. Namun masih banyak sekolah-sekolah 

dasar yang tidak mempersiapkan karakter-karakter yang baik untuk  untuk siswanya. 

Dalam menanamkan karakter-karakter siswa yang baik dapat dilakukan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an. 

Dengan demikian pendidikan sekolah dasar harus memiliki cara atau alat 

yang dapat digunakan untuk menanamkan penddikan karakter religius dan disiplin 

pada siswa. Marini (2017: 61) berpendapat bahwa pendidikan karakter dapat 

dilakukan di ruang kelas selama proses belajar mengajar khususnya dalam kegiatan 

pendahuluan, inti, penutup. Salah satu cara atau alat yang digunakan untuk 

menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan keagamaan di sekolah seperti ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an yang dapat 

meningkatkan keimanan dan ketaatan siswa. berbagai kegiatan keagamaan tersebut 

hendaknya di ikuti seluruh siswa, agar tujuan pendidikan karakter dapat tercapai 

dengan baik. 

Eka Prihatin (2011: 164) berpendapat bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah 

yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang ada di sekolah terdapat berbagai macamnya yaitu seni tari, tilawah, pramuka, 

bela diri, dan lain-lainnya. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-

Qur’an akan membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan minta dalam 

bertilawah Al-Qur’an. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilatar belakangi oleh 
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perimbangan bahwa dimasa depan siswa akan menghadapi tantangan era globalisasi 

yang akan selalu mengalami perubahan setiap saat.  

Tilawah Al-Qur’an dalam kurikulum SD sebagai mata pelajaran yang 

menyajikan kepada siswa pengalaman seni membaca Al-Qur’an. Pengalamaan ini 

digunakan untuk membantu usaha pendidikan karakter di sekolah dasar. Tilawah Al-

Qur’an dalam lingkungan pendidikan sangan penting dalam menjaga serta 

melestarikan budaya membaca Al-Qur’an, pendidikan dan pembelajaran tilawah Al-

Qur’an di lingkungan sekolah dasar sebagai tempat guru meningkatkan siswa dalam 

mebaca Al-Qur’an. 

MIM Sidokerto merupakan salah satu sekolah yang mengadakan kegiatan 

estrakurikuler tilawah Al-Qur’an yang dapat menanamkan karalter religius dan 

disiplin. Kegiatan kestrakurikuler tilawah Al-Qur’an tersebut sudah rutin 

dilaksanakan dan menjadikan sekolah ini berbeda sekolah yang terdapat pada 

wilayah tersebut. Namun, peneliti masih menemukan siswa yang belum mempunyai 

karakter religius dan disiplin karena terdapat siswa masih diam atau tidak ikut pada 

saat berdoa yang dilaksanakan pada saat sesudah maupun sebelum pembelajaran dan 

terdapat siswa saat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an masih 

ramai sendiri. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan karakter kepada siswa, 

MIM Sidokerto melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an untuk 

memperdalam sikap serta kewajiban dalam menjalankan kesehariannya, melalui 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an siswa diharapkan dapat menerapkan 

sikap religius dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini mendiskripsikan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an dalam menanamkan karakter religius dan 

disiplin pada siswa kelas atas di MIM Sidokerto. Peneliti memfokuskan untuk 

meneliti siswa pada jelas atas yaitu kelas IV dan V. Diharapkan tujuan Pendidikan 

Nasional dalam pendidikan karakter dapat terwujud degan adanya siswa memiliki 

karakter religius dan disiplin. Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih judul 

tentang “Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tilawah Al-Qur’an dalam Menanamkan 

Karakter Religius dan Disiplin Pada Siswa Kelas Atas di MIM Sidokerto”. 
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2. METODE  

Penelitian ini dilakukan di MIM Sidokerto yang beralamat di Talun, Sidokerto, 

Plupuh, Sragen. Madrasah ini dipimpin oleh Bapak Isnaini yang berkedudukan 

sebagai Kepala Madrasah. Peneliti melakukan penelitian di MIM Sidokerto karena 

pertama, Madrasah Ibtidaiyah ini memiliki kualitas yang cukup baik di daerah 

tersebut, kedua, Madrasah Ibtidaiyah ini merupakan salah satu sekolah yang 

mengadakan program ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an, ketiga, Madrasah 

Ibtidaiyah ini merupakan salah satu sekolah unggulan di daerah tersebut.  

Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai Juli. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2010: 1) 

mengemukakan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini dilakukakan untuk 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan implementasi ekstrakurikuler 

tilawah Al-Qur’an dalam menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa 

kelas atas di MIM Sidokerto. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menurut Sugiyono (2015: 83) menggunakan tianggulasi teknik dan sumber. 

Trianggulasi teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengumpulan 

data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi pada 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an di MIM Sidokerto. Sedangkang 

trianggulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah didapat melalui 

beberapa sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi dan penarikan 

kesimpulan (Sugiyono, 2010: 337-345)  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Tilawah Al-Qur’an Di MIM 

Sidokerto 

3.1.1 Perencanaan 

Pada kegiatan perencanaan, guru tidak menggunakan silabus dan juga tidak 

menyususn RPP seperti pembelajaran intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler tilawah 

Al-Qur’an tetap berjalan dengan baik dan memiliki tujuan. Tujuan diadakannnya 

tilawah Al-Qur’an ini selain agar siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an secara 

dilagukan diantaranya yaitu sebagai wadah menyalurkan minat dan bakat anak. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an di MIM Sidokerto dilakukan 

pada hari kamis pukul 14.00-15.00 WIB.  

3.1.2 Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan terdiri dari 4 tahapan meliputi : pendahuluan, inti, penutup, 

dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga melibatkan beberapa komponen 

yaitu tujuan, guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an. Menurut Suardi (2018: 17) pembelajaran yang 

baik merupakan akumulasi dari konsep mengajar dan konsep belajar 

penekananannya terletak pada perpaduan antara keduanya yakni pada penumbuhan 

aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dipandang sebagai suatu sistem. Sehingga 

dalam sistem belajar ini terdapat komponen-komponen yang satu sama lain 

berkaitan. Pemilihan metode Bapak Suroto selaku guru tilawah Al-Qur’an 

menggunakan metode demontrasi dan ceramah. Hadi Suseno (2017: 353)  

berpendapat bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan sekolah 

merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan 

peningkatan mutu akademik siswa. 

3.1.3 Evaluasi  

Pada kegiatan penutup sama halnya dengan pembelajaran pada umumnya, guru 

memberikan penguatan agar siswa tetap termotivasi untuk giat dalam berlatih tilawah 

Al-Qur’an. Kemudian untuk evaluasi guru melaksanakan dengan dua penerapan, 

yaitu ketika kegiatan itu berlangsung siswa yang tidak bisa langsung dibenarkan dan 
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ketika di akhir kegiatan guru memilih beberapa siswa untuk membaca beberapa ayat 

yang diplihkan oleh guru. 

3.2 Penanaman Karakter Religius Dan Disiplin Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Tilawah Al-Qur’an 

3.2.1 Penanaman Karakter Religius Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Tilawah Al-

Qur’an 

Karakter religius yang diterapkan di MIM Sidokerto dapat dilihat dari berbagai 

aspek, pada kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an di MIM Sidokerto guru 

memberikan arahan tentang dengan cara kita mengamalkan Al-Qur’an dapat 

membuat aqidah kita selalu lurus sekaligus beribadah kepada Tuhan. Sebagai sumber 

pokok ajaran Islam Al-Qur’an menjadi kitab yang tidak hanya sumber banyak 

pengetahuan, tetapi juga memberikan pahala bagi siapa saja yang membacanya, baik 

disertai pemahaman akan maknanya maupun tidak. Dari situlah muncul kenginanan 

siswa untuk terus belajar dan selalu membaca Al-Qur’an agar dapat mengamalkan 

apa yang terkandung dalam Al-Qur’an. Hal tersebut termasuk karakter religius 

seperti yang diungkapkan oleh Dini (2013: 8) menjelaskan tentang penanaman 

karakter religius dikalangan remaja dapat dilakukan dengan berbagai macam 

kegiatan contohnya membaca Al-Qur’an bersama, shalat berjamaah, memperingati 

hari besar Islam. 

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an di 

MIM Sidokerto, guru juga menanamkan karakter religius dengan cara membiasakan 

kepada siswa berdoa sebelum mulai dan sesudah selesai pembelajaran. Hal tersebut 

termasuk dalam bagian dari penanaman moral dan nilai religius pada anak. Hal 

tersebut bertujuan agar siswa-siswa senatiasa berdoa dan berikhtiar memohon 

kelancaran dalam proses kegiatan berlangsung dan pada saat perjalanan pulang nanti. 

Pembiasaan berdoa sebelum mulai dan sesidah selesai pembelajaran ini bertujuan 

memohon pertolongan kepada Tuhan yang diiringi dengan usaha dan tawakal kepada 

Tuhan, karena dalam diri siswa sudah melekat keyakinan kepada Tuhan sejak dini, 

sehingga dalam keadaan apapun akan meminta pertolongan kepada Tuhan melalui 

do’a. Hidayatullah (2010: 6) berpendapat bahwa pendidik yang berkarakter kuat 

tidak hanya memiliki kemampuan mengajar dalam arti sempit yakni hanya 
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mentransfer pengetahuan atau ilmu kepada siswa, melainkan ia juga memiliki 

kemampuan mendidik, guru harus memberikan teladan-teladan baik yang dapat 

dicontoh oleh siswa sebagai tuntunan dalam bertindak. Salah satu keteladana yang 

dapat dicontohkan guru dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di kelas adalah 

berdoa sebelum mulai dan sesudah selesai pembelajaran. 

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh kurnia Fatmawati pada tahun 

2016 tentang “Penanaman Karakter Religius dalam Pendidikan Kepramukaan di MI 

Ma’arif Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 

2015/2016” bahwa, karakter religius yang sebelumnya belum terluhat setelah siswa 

mengikuti pendidikan kepramukaan menjadi terlihat. Hal tersebut berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penanaman karakter religius telah 

dilaksanakan di MIM Sidokerto melalui kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an. 

Penanaman karakter pada kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an ini diharapkan 

akan membentuk karakter religius pada diri siswa yang berguna bagi dirinya, 

keluarganya, nusa dan bangsa. 

3.2.2 Penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-

Qur’an 

Penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an 

pada siswa di MIM Sidokerto terdapat beberapa aspek yaitu masuk kelas tepat 

waktu, mentaati peraturan, berpakaian sopan dan rapi, duduk sesuai tempatnya. Pada 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an di MIM Sidokerto terdapat aturan-aturan 

di kelas yang harus ditaati oleh seluruh siswa. aturan didalam kelas berisi tentang 

berbagai hal terkait dengan tuntutan yang harus ditaati seluruh siswa dalam perilaku 

sehari-hari. Dengan adanya aturan di kelas siswa akan memiliki pandangan tentang 

apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi/sanksi 

terhadap pelanggaran aturan yang ada. Aturan di kelas berperan penting dalam 

mendisiplinkan siswa, seperti yang diungkapkan oleh Chiu & Chow (2011: 517) 

bahwa, dalam menciptakan budaya disiplin di sekolah akan dipengaruhi slah satu 

faktor yakni aturan sekolah dan norma-norma yang dapat mempengaruhi disiplin 

kelas. 
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Dengan adanya aturan-aturan tersebut terbukti siswa menjadi lebih tertib 

dalam proses kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an di MIM Sidokerto ini. 

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni pada tahun 2017 tentang 

“Pendidikan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Karakte di MI Darul Hikmah Bantarsoka Kecamatan Purwokerto 

Barat Kabupaten Banyumas” bahwa, melalui kegiatan ekstrakuriluer karakte di MI 

Darul Hikmah Bantarsoka, dilaksanakan dalam bentuk disiplin ibadah, disiplin 

waktu, disiplin mentaati peraturan, disiplin belajar, dan disiplin bersikap. Hal 

tersebut memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penanaman 

karakter disiplin yang telah dilakukan oleh MIM Sidokerto melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an mampu menanamkan karakter disiplin pada setiap 

siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

3.3 Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Tilawah Al-

Qur’an Dalam Menanamkan Karakter Religius dan Disiplin di MIM 

Sidokerto. 

3.3.1 Hambatan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuer tilawah Al-Qur’an di MIM 

Sidokerto. 

3.3.1.1 Hambatan penanaman karakter religius 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam penanaman karakter 

religius pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an yang 

dilaksanakan di MIM Sidokerto yaitu terdapat siswa yang tidak membawa Al-Qur’an 

dan terdapat siswa yang belum bisa mengatur tinggi rendahnya nada dalam lagu 

tilawah. 

3.3.1.2 Hambatan penanaman karakter disiplin 

Berdasarkan data yang diperoleh, pengaruh dalam diri siswa merupakan faktor 

penghambat untuk menanamkan karakter disiplin siswa diantaranya siswa merasa 

kelelahan setelah mengikuti jam wajib di sekolah kemudian setelah pulang sekolah 

mereka harus mengikuti ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an ini. Kemudian terdapat 

siswa yang terpengaruh teman yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut.   
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3.3.2 Solusi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an dalam 

menanamkan karakter religius dan disiplin di MIM Sidokerto. 

3.3.2.1 Solusi penanaman karakter religius 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penanaman karakter religius dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an guru pada saat akhir 

pembelajaran selalu mengingatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya siswa 

harus selalu membawa Al-Qur’an. Kemudian untuk siswa yang belum bisa mengatur 

tinggi rendahnya nada dalam lagu tilawah guru memberikan perhatian khusus dan 

selalu membimbing sampai siswa tersebut dapat mengatur tinggi rendahnya nada 

dalam lagu tilawah. 

3.3.2.2 Solusi penanaman karakter disiplin 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penanaman karakter disiplin dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an guru selalu berusaha 

memberikan penguatan dan membiasakan memberikan istirahat kepada siswa agar 

siswa lebih siap mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ketika guru 

menjumpai salah satu siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tilawah 

Al-Qur’an ini maka guru akan memberikan bimbingan atau nasihat-nasihat. Karena 

apabila ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan berpengaruh 

terhadap siswa yang lain. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan hasil penelitian Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tilawah Al-Qur’an Dalam 

Menanamkan Karakter Religius dan Disiplin Pada Siswa Kelas Atas di MIM 

Sidokerto sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an di MIM Sidokerto sudah 

berjalan dengan baik. Implementasi kegiatan esktrakurikuler tilawah Al-Qur’an 

melalui beberapa tahapan, dalam tahap perencaaan guru tidak menggunakan 

silabus dan RPP, kemudian dalam tahap pelaksanaan yaitu menggunakan metode 

demontrasi dan ceramah dengan alokasi waktu 1 jam. Sedangkan tahap evalusi 

guru memberikan perbaikan pada saat pembelajaran dan pada akhir pembelajaran 
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dengan menunjuk beberapa siswa. Dalam kegiatan rutin terdapat komponen-

komponen yang mendukung pelaksanaan kegiatan diantaranya: tujuan, siswa, 

guru, metode, materi, media, dan evaluasi. Dalam kegiatan ekstrakurikuler 

tilawah Al-Qur’an siswa diberi bimbingan intensif sehingga dapat menanamkan 

karakter religius dan disiplin. 

b. Penanaman karakter religius melalui kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an 

di MIM Sidokerto sudah berjalan dengan baik. Proses penanaman karakter 

religius diantaranya: (1) adanya pengarahan tentang pentingnya atau manfaat 

dalam mebaca dan mengamalkan Al-Qur’an, (2) adanya pembiasaan siswa 

berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Penanaman karakter disiplin melalui 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an di MIM Sidokerto sudah berjalan 

dengan baik. Proses penanaman karakter disiplin diantaranya: adanya pengarahan 

dan bimbingan guru agar siswa mentaati tata tertib yang berlaku di dalam kelas 

maupun di sekolah. 

c. Kendala guru dalam menanamkan karakter religius melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an adalah terdapat siswa yang tidak membawa 

Al-Qur’an pada saat kegiatan ekstrakurikuler dan terdapat siswa yang belum bisa 

mengatur tinggi rendahnya nada dalam lagu tilawah Al-Qur’an. Kemudian 

kendala guru dalam menanamkan karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an adalah adanya faktor dari diri siswa sendiri, 

yaitu siswa kelelahan setelah mengikuti pembelajaran pada esok hari di sekolah 

sehingga menjadikan kurang berkonsentrasi mengikuti ekstrakurikuler tilawah 

dan pengaruh dari teman yang membolos dalam kegiatan ekstrakurikuler tilawah 

Al-Qur’an. Solusi guru dalam menanamkan karakter religius dan disiplin melalui 

kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an adalah dengan melakukan bimbingan 

yang dilakukan setiap kegiatan ekstrakurikuler tilawah Al-Qur’an serta pada 

kegiatan pembelajaran yang lainnya.  
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