


ABSTRAK 
 
 
  
 Di desa Banguntapan, tepatnya di dusun Karangjambe dan Karangbendo banyak 
anak-anak yang ikut pendidikan agama Islam luar sekolah, tetapi tidak jarang anak-anak yang 
kurang mendapatkan pendidikan agama luar sekolah, dikarenakan kurangnya perhatian orang 
tua tentang pentingnya pendidikan agama bagi anaknya. Banyak orang tua tidak melatih dan 
membiasakan anaknya shalat berjamaah di masjid. Ada juga orang tua merasa sudah cukup 
dengan pendidikan agama Islam yang didapat oleh anak di sekolah. Padahal di dusun tersebut 
ada suatu wadah untuk pembinaan mental spiritual anak-anak disamping juga materi-materi 
pendidikan agama Islam yang baik buat bekal nanti setelah mereka dewasa. 
 
 Penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan populasi berjumlah 102 anak 
yang berarti jumlah wali peserta didik  102 orang wali, dan pengambilan sample 
menggunakan metode purposive sample dan random sample. Untuk mendapatkan data yang 
diperlukan digunakan metode observasi, metode interview, metode angket, dan metode 
dokumentasi. Metode analisa data untuk data kualitatif diolah dengan analisa diskriptif 
analitik dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif. 
 
 Pelaksanaan pendidikan agama Islam luar sekolah pada anak-anak di desa 
Banguntapan dengan tujuan membekali dan menyiapkan santri/peserta didik menjadi 
generasi Qur’ani, membentengi dari pengaruh-pengaruh negative, menciptakan sarana 
silaturrohim di lingkungan anak-anak muslim. Materi yang diberikan meliputi al-Qur’an, 
Hadits, doa sehari-hari, fiqih (fashalatan), aqidah dan akhlak. Dalam pelaksanaannya 
didukung oleh tiga hal yaitu: 1. kerjasama yang baik diantara para ustadz/ustadzah; 2. 
Kegiatan belajar mengajar sudah terprogram dan terjadwal; 3. Adanya dukungan dari para 
tokoh muslim. Sedangkan penghambatnya adalah: 1. materi belum tersusun secara baik; 2. 
Kehadiran ustadz/ustadzah belum tepat waktu; 3. minimnya sumber daya ustadz/ustadzah. 
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