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: Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Untuk
Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di
Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi

Skripsi ini mengkaji tentang Strategi Guru Pendidikan Agama Islam
Untuk

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di

Sekolah

Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi
Permasalahan yang terjadi yakni murid kurang pandai dalam hal
membaca Al-Qur’an. Untuk mengetahui Strategi Guru Pendidikan Agama
Islam dalam Meningktakan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Di Sekolah
Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi diantaranya mengajarkan siswa
dengan metode mengahafal, melakukan pendekantan kepada siswa berupa
pendekatan pembiasaan dan pendekatan individu, mengingatkan dengan
memberi teguran. Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini terdiri
atas data primer dan data sekunder. Kendala guru Pendidikan Agama Islam
dalam meningkatkan kemampuan Baca Al-Qur’an siswa kelas VII di
Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi diantaranya lingkungan
keluarga, kurangnya alokasi waktu bimbingan, kurangnya kesadaran
siswa. Solusinya dalam meningkatkan kemampuan Baca Al-Qur’an siswa
kelas

VII

Sekolah

Menengah

Pertama

Al-Ikhlas

Kota

Jambi

memberitahukan kepada orang tuasiswa.
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ABSTRACT
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Title

: Strategy for Islamic Religious Education Teachers
Improve the Ability to Read Al-Qur'an in
Al-Ikhlas Middle School, Jambi City
This thesis examines the Strategy of Islamic Religious Education Teachers

to Improve the Ability to Read Al-Qur'an in Al-Ikhlas Junior High School, Jambi
City.
The problem that occurs is that students are not good at reading the AlQur'an. To find out the Strategy of Islamic Religious Education Teachers in
Improving the Ability to Read Al-Qur'an in Al-Ikhlas Junior High School, Jambi
City, among others, teach students the memorization method, conduct approaches
to students in the form of a habituation approach and an individual approach,
remind by giving reprimands. The types of data collected in this study consist of
primary data and secondary data. Obstacles for Islamic Education teachers in
improving the ability to read Al-Qur'an VII grade students at Al-Ikhlas Junior
High School in Jambi City include family environment, lack of time allocation for
guidance, lack of student awareness. The solution is to improve the ability to read
Al-Qur'an VII grade students of Al-Ikhlas Junior High School in Jambi City to tell
parents of students.

Key Words : Strategy, Teacher, Islamic Religious Education, Al- Qur'an
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Umat Islam diperintahkan untuk pandai membaca Al-Qur’an dengan fasih
sesuai dengan kaidah bacaan ilmu tajwid, setelah itu memahami arti atau
kandungan ayat agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari. Hal
ini bisa terlaksana jika umat Islam mau membekali dirinya dengan ilmu
pengetahuan karena menuntut ilmu memang menjadi kewajiaban dalam
agama islam.
Al-Qur’an adalah firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat (bukti
kebenaran atas kenabian Muhammad) yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad yang tertulis di dalm mushaf-mushaf, yang diriwayatkan dengan
jalan mutawatir. Dan yang membacanya dipandang beribadah (Masfuk Zuhdi,
1997:1). Untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup
baik di dunia maupun di akhirat melalui Al-Qur’an, maka setiap umat Islam
harus berusaha belajar mengenal, membaca dan mempelajarinya. (Zuhdi,
1997:2).
Al-Qur’an diturunkan Allah kepada manusia untuk dibaca dan diamalkan.
Ia telah terbukti menjaddi pelita agung dalam memimpin manusia mengarungi
perjalanan hidupnya. Tanpa membaca manusia tidak akan mengerti akan
isinya dan tanpa mengamalkannya manusia tidak membaca manusia tidak
akan dapat merasakan kebaikan dan keutamaan petunjuk Allah dalam AlQur’an (Thalib, 2005:11).
Kemampuan membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur’an adalah
merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami serta mengamalkan
kandungan Al-Qur’an sehingga peningkatan kemampuan baca tulia Al-Qur’an
sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan vital. Tujuannya agar tercipta tujuan
pendidikan Islam yaitu manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak yang
mulia serta terbentuknya generasi Qur’ani.
Dalam kehidupan kaum muslimin tidak akan terlepas dari Al-Qur’an
karena Al-Qur’an yang sangat lengkap dan sempurna isinya itu diyakini

sebagai petunjuk serta menjadi pedoman hidup dalam urusan duniawi dan
ukhrawi sehingga tidaklah.
Mengeherankan jika kaum muslimin selalu kembali kepada Al-Qur’an
setiap menghadapi permasalahan kehidupan. Ini berarti Al-Qur’an suatu
tulisan dari Tuhan Yang Maha Esa yang menunjukkan tata cara kehidupan
didunia ini baik dari segi hukum, muamalah (jual-beli), sosial, ibadah, dan lain
sebagainya yang lengkap dan sempurna.
Kemampuan membaca Al-Qur’an ini tidak hanya untuk di dunia saja,
tetapi juga untuk bekal di akhirat kelak. Keberhasilan guru dalam
melaksanakan tugas pembelajaran sangat ditentukan oleh pemahamannya
terhadap

komponen

pembelajaran

secara

efektif.

Kemampuan

menyelenggarakan proses belajar mengajar merupakan salah satu persyaratan
utama seorang guru dalam mengupayakan hasil yang lebih baik dari
pengajaran yang dilaksanakan.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan selain
pengembangan kurikulum, upaya lain yang tidak kalah penting yaitu melalu
perbaikan proses kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan inti
dalam kegiatan pendidikan karena hal itu dapat mempengaruhi aktivitas
belajar peserta didik.
Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan
kemampuan baru kepada pebelajar. Karena pembelajaran itu adalah sebuah
proses maka semestinya ada strategi yang harus dilakukan agar penambahan
informasi dan kemampuan baru itu dapat tercapai secara efektif dan efesiensi.
Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka makna dari komponen
strategi pembelajaran adalah langkah – langkah yang terencana dan bermakna
luas dan mendalam serta berdampak jauh ke depan dalam menggerakkan
seseorang agar dengan kemampuan dan kemauannya sendiri dapat melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan belajar.
Al-Qur’an sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW. Menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada sebelumnya. Al-

Qur’an diperuntukkan untuk seluruh makhluk di alam ini. Umat Islam harus
bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
Apabila terjadi kesalahan huruf dalam bacaannya akan terjadi kesalahan
arti. Oleh karena itu menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap muslim.
Dari Ummul Mu`minin ‘Aisyah d berkata, bahwa Rasulullah shalallahu
‘alaihi wasallam bersabda:

ِ
ِ َجر
ِ اهر ِِبلْ ُقر
ِ ِ ِ َّ آن َم َع
ٌّ َْبَرةِ َوالَّ ِذي يَ ْق َرأُ الْ ُق ْرآ َن َويَتَ تَ ْعتَ ُع فِ ِيه َو ُه َو َعلَْي ِه َش
ان
ْ ُ ال َْم
َ ْ اق لَهُ أ
ََ الس َف َرة الْك َرام ال
)(متفق عليه
Artinya : Orang yang pandai membaca Al-Qur’an nantinya akan berkumpul
bersama para malaikat yang mulia dan taat. Adapun bagi orang yang
terbata-bata ketika membaca Al-Qur’an, merasa berat dan kesulitan, ia
akan mendapat dua pahala (HR. Muslim).
Guru pendidikan Agama Islam diharapkan mampu meningkatkan
kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an. Meskipun Pada
dasarnya mereka sudah memiliki kemampuan dasar, namun masih sangat perlu
bimbingan dari keliruan penyebutan huruf hijaiyyah. Sedangkan agama
menuntut bacaan yang sempurna. Di dalam Al-Qur’an banyak ayat yang
menganjurkan umat manusia membacanya dengan janji imbalan pahala.
Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara, maka masih ditemukan
siswa/i Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi yang belum
mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Sangat dibutuhkan
strategi guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam agar supaya siswa/i bisa
membaca Al-Qur’an dengan fasih.
Berdasarkan pengamatan awal (Grand Tour) yang dilakukan oleh penulis
di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi bahwa :
3. Masih banyak ditemui kesalahan siswa dalam membaca Al-Qur’an,
misalnya masih ada beberapa siswa yang masih kurang lancar tajwidnya
seperti terbata-bata dalam membaca ayat Al-Qur’an, belum mampu

mempraktikan bacaan mad dengan benar yaitu terkadang bacaan mad tidak
dibaca panjang dan yang seharusnya pendek malah dibaca panjang.
4. Siswa masih banyak melakukan kesalahan dalam membaca hukum bacaan
yang dibaca dengung dan tidak dibaca dengung. Dalam membaca
makhrajrijul hurufnya siswa masih belum bisa membedakan huruf hijaiyah.
5. Siswa masih belum bisa melagukan dan melantukan ayat-ayat Al-Qur’an
dengan baik dan benar.
Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang
berjudul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan
Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Sekolah Menengah Pertama Islam AlIkhlas Kota Jambi.”
B. Fokus kajian
Dalam penelitian ini akan meneliti dan mengkaji secara mendalam
tentang strategi Guru Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan
Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Sekolah Menengah Pertama Islam AlIkhlas Kota Jambi. Penelitian ini akan memfokuskan pada beberapa hal di
antaranya :
1. Siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi
2. Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana tingkat kemampuan siswa membaca Al-Qur’an di SMP AlIkhlas Kota Jambi?
2. Bagaimana Strategi guru PAI dalam meningkatkan kemampuan membaca
Al-Qur’an pada siswa di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi guru pendidikan agama
Islam. Untuk meningkatkan kemampuan membaca Alqur’an di Sekolah
Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi?

4. Apa saja solusi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an
dikelas VII Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak
capai melalui serangkai ativitas penelitian ,karena segala yang diusahakan
pasti mmempunyai tujuan tertentu yang sesui dengan permasalahan .sesui
dengan permasalahn persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah
yang disebutkan ,maka penelitian ini mempunyai tujuan :
1. Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an di SMP
Al-Ikhlas Kota Jambi pada siswa

b. Untuk mengetahui Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam
meningkatkan kemampuan membaca A-Qur’an Kelas VII di SMP AlIkhlas Kota Jambi

c. Mengetahui kendala guru dalam meningkatkan kemampuan membaca
Al-Qur’an di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi\

d. Untuk mengetahui solusi dalam meningkatkan kemampuan membaca
Al-Qur’an siswa kelas VII di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitisn ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:
a. Teoritis
Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan hasilnya dapat menjadi
bagian

langkah-langkah

dalam

pengembangan

keilmuan

bidang

pendidikan pada umumnya, dan serta khusus upaya pendidikan agama
dalam keluarga di masyarakat
b. Praktis
Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan teman-teman dan
pembahasan hasil penelitian dapat menjadi kontribusi dalam upaya
meningkatkan pendidikan agama Islam dalam keluarga, kendala, dan
faktor tertentu dalam pendidikan agama dalam keluarga. Oleh karena itu,

hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu landasan
ilmiah dalam memecahkan persoalan serupa berkanaan pendidikan agama
dalam keluarga.
c. Untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana
strata satu (S-1) dalam ilmu Pendidikan Agama Islam.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Pengertian Kemampuan Membaca Al-Qur’an
Dari segi bahasa, Al-Qur’an berarti “yang dibaca” atau “bacaan”.
Sedangkan menurut istilah pengertian Al-Qur’an adalah kitab suci umat
Islamyang berisi firman-firman Allah SWT, yang diwahyukan kepada
Rasul secara mutawattir. Al-Qur’an yang Allah turunkan melalui Malaikat
Jibril kepada Rasulullah itu, terjadi pada bulan Ramadhan pada tanggal 17
Ramadhan di gua Hira dengan ayat 1-5 yang maknanya manusia diajarkan
untuk membaca, terkhusus umat Islam untuk membaca Al-Qur’an.
Membaca Alqur’an merupakan langkah pertama dalam berinteraksi
dengannya,

kemudian

diteruskan

dengan

tadabbur,

yaitu

dengan

merenungkan dan memahami sesuai petunjuk salafus shalih, lalu
mengamalkannya dalam kehidupan sehari—hari kemudian dilanjutkan
dengan mengajarkannya (Asnelly,1998 :71).
Menurut M. Samsul Ulum (2010 : 40) dalam bukunya yang berjudul
menangkap cahaya Al-Qur’an

“Al-Qur’an adalah wahyu allah yang

diturunkan kepada Nabi SAW. Utnuk semua manusia yang hidup sejak
Nabi Muhammad diutus menjadi rasul sampai manusia yang hidup di akhir
zaman”. Sedangkan menurut Manna al-Qaththan, Al-Qur’an adalah
“Firman Allah (kalamullah) yang diturunkan kepada Muhammad SAW.
Yang mebacanya menjadi suatu ibadah”. Lebih lanjut Totok Jumantoroo
(2007:93) menyimpulkan pengertian Al-Qur’an sebagai berikut :
“Wahyu atau firman Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW, dengan perantaraan malaikat jibril, atau dengan cara lain, dengan
menggunakan bahasa Arab untuk pedoman dan petunjuk bagi manusia, dan
merupaan mukjizat Nabi Muhammad saw. Yang terbesar, yang diterima oleh umat
islam secara mutawattir, dan dinilai ibadah bagi orang yang membacanya.

Dari

pengertian

membaca

Al-Qur’an

diatas

penulis

dapat

menyimpulkan bahwa membaca Al-Qur’an adalah suatu perbuatan atau

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesan dan pesan dari
sebuah ajaran ilahi dan sudah berbentuk kitab yang merupaan ibadah bagi
orang yang membacanya, karena merupakan kalamullah yang diturunkan
kepada Rasul-Nya yaitu Muhammad SAW dan sebagai pedoman serta
petunjuk bagi manusia kepada jalan yang lurus yaitu jalan keselamatan di
dunia dan di akhirat.
Pengertian kemampuan membaca secara umum yaitu kesanggupan,
kecakapan dan kekuatan (Depdikbud, 1995:623). Sedangkan secara istilah
kemampuan adalah sesuatu yang benar-benar dapat dilakukan oleh
seseorang, artinya pada tatanan realitis hal itu dapat dilakukan karena
latihan-latihan dan usaha-usaha juga belajar (Najid, 2002 : 166).
Semua peradaban yang berhasil dan bertahan lama bahkan dapat
berkembang dengan segala kualitasnya, justru dimulai dari suatu bacaan
yang bersumber dari sesuatu yang bersurat (kitab) dan bersifat (alam
semesta), atau dikenal dengan syarat kauniyah dan ayat qauliyah.
Pengetahuan dan peradaban yang dirancang oleh Al-Qur’an adalah
pengetahuan yang bersifat terpadu atau teritegrasi antara akal dan qalbu.
Karena itu dengan adanya firman-firman Allah SWT mereka diarahkan dan
diharapkan dapat kembali menduduki posisinya dengan benar dan sesuai
kembali dan tujuan untuk turunkan di muka bumi.
Al-Qur’an adalah kitab Allah yang Maha Bijaksana yang diturunkanNya kepada Nabi Muhammad ebagai petunjuk jalan hidup yang lurus,
undang-undang yang abadi, syariat yang paten, yang membuat kebahagiaan
umat manusia di dunia dan akhirat. Al-Qur’an mempunyai pengaruh yang
besar bagi kehidupan manusia, oleh karena tujuan membaca Al-Qur’an itu
sendiri ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang
berbata-bata membaca Al-Qur’an akan memperoleh dua pahala, satu pahala
karena bacaannya dan satu lagi karena kesabarannya dalam berusaha payah
membaca Al-Qur’an berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya melebihi
pahala orang yang mahir dalam meninggalkan bacaan Al-Qur’an, meskipun
menghadapi kesulitan dalam membacanya (Zakariya, 2008 : 602).

Tujuan pokoknya diturunkannya Al-Qur’an menurut M. Quraish
Shihab adalah
a) Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang
tersimpul dalam keimanan akan keEsaan Tuhan dan kepercayaan akan
kepastian hari pembalasan.
b) Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan
norma-norma diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara
individuak atau kolektif.
c) Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan
dasar-dasar

hukum

yang

harus

diikuti

oleh

manusia

dalam

hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya.
Sedangkan tujuan dari membaca Al-Qur’an secara umum pada
dasarnya adalah agar pembaca mampu mengenal, membaca dan menulis
huruf, kata serta kalimat dan potongan-potongan ayat Al-Qur’an dengan
benar sesuai kaidah ilmu tajwid.
Membaca dalam suatu pendidikan merupakan fokus mendasar dan
menetukan. Maka dapat disimpulkan tujuan dari membaca Al-Qur’an
yaitu:
1) Peserta didik mampu membaca Al-Qur’an dengan fasih dan benar
2) Peserta didik senang dan membiasakan diri membaca Al-Qur’an
3) Peserta didik mengetahui ilmu tajwid
4) Peserta didik termotivasi untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur’an
5) Mengembangkan bakat dan minat dalam bertilawah Al-Qur’an
6) Meningkatkan perasaan beragama peserta didik sehingga nantinya
mengambil

pelajaran

dan

mengamalkan

ajaran-ajaran

yang

terkandung di dalam Al-Qur’an
7) Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
a. Adab atau etika dalam membaca Al-Qur’an
Ketika membaca Al-Qur’an, setiap muslim sangat perlu
memperhatikan adab atau etika untuk mendapatkan kesempurnaan
pahala dalam membacanya.

1. Membacanya dalam keadaan sempurna, suci dari hadits dan najis,
menutup aurat dengan pakaian yang sopan, dan dengan posisi duduk
yang santun dan tenang. Dianjurkan agar membersihkan mulut
dengan bersiwak (sikat gigi) sebelum membaca, serta mengahadap
kiblat.
2. Membacanya perlahan dengan (tartil) dan tidak tergesa-gesa agar
dapat menghayati ayat yang dibaca.
3. Memperhatikan bacaan dengan memahami ilmu tajwidnya
4. Membaca Al-Qur’an dengan isti’adzah atau ta’awudz
5. Membaca Al-Qur’an dengan berusaha mengetahui artinya dan
memahami intisari dari ayat yang di baca dengan beberapa
kandungan ilmu dan hikmah yang ada di dalamnya.
6. Membaca Al-Qur’an dengan tidak mengganggu orang yang sedang
shalat dan tidak perlu membacanya dengan suara keras
7. Membaca dengan saling bergantian, membaca Al-Qur’an boleh
dilakukan secara bergantian dan yang mendengarnya haruslah dengan
khusyuk dan tenang.
8. Berhenti untuk bedoa ketika membaca ayat rahmat dan ayat adzab
9.

Membaca Al-Qur’an secara khusyuk dengan menangis sedih dan
terharu karena sentuhan pengaruh ayat dibaca yang meyentuh jiwa
dan perasaan

10. Melakukan sujud tilawah pada saat selesai membaca ayat sajadah,
pada setiap waktu, baik siang ataupun malam, jika pembacaanya
belum batal wudhu
11. Suara tidak telalu keras dan tidak perlalu pelan, terutama pada saat
menjadi imam shalat.
12. Memperbanyaak membaca Al-Qur’an dan mengkhatamkannya
13. Membiasakan membaca Al-Qur’an pada malam hari dengan harapan
akan lebih khusyuk.
14. Berdoa setelah membaca Al-Qur’an
15. Berbuat sesuai dengan Al-Qur’an

b. Tingkatan dalam Membaca Al-Qur’an

Menurut Quraish Shihab Al-Qur’an bisa didenifisikan “FirmanFirman Allah SWT yang disampaikan oleh malaikat Jibril AS sesuai
redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat
secara teratur. Maka dalam pembacaan Al-Qur’an dikenal empat
tingkatan dalam bacaan, yaitu :
1) Tahqiq, yaitu membaca dengan sangat teliti, pelan, dan hati-hati,

sesuai dengan garis-garis yang ditentukan dalam ilmu tajwid
pembacaan ini biasanya diterapkan pada kalangan penulis, sebagai
latihan “pelemasan” lidah, untuk membiasakan diri mengeluarkan
bunyi huruf sesuai dengan makhrajnya. Disyaratkan dalam
penerapan bacaan ini tidak “keterlaluan”, sehingga melahirkan
ritme “tawallud” (pemantulan pada huruf-huruf yang tidak
memiliki karakter memantul “qalqalah”), penggunaan huruf ra’
yang berlebihan, dst.
2) Hard, yaitu pembacaan dengan tingkat kecepatan tinggi namun

tetap memperhatikan hukum-hukum bacaan yang dibenarkan.
Bacaan dengan hard ini biasanya mengurangi sedikit-sedikit dari
sifat huruf yang seharusnya menghilangkan sebagai bunyi
dengung dan beberapa reduksi dalam bacaan-bacaan hukum
lainnya, namun pembacaan ini masih diperbolehkan.
3) Tadwir, yaitu satu tingkatan bacaan antara tahqiq dan hard, sesuai

dengan

bacaan

mayoritas

imam

Qiraat,

karena

masih

memanjangkan bacaan Mad Munfasih walaupun tidak sampai
pada tingkat Isyba’ (panjang sekali).
4) Tartil, yaitu pembacaan tenang dan taddabur, dengan tingkat

kecepatan standart, sehingga pembacaan bisa maksimal menutupi
setiap hukum bacaan dan sifat-sifat huruf yang digariskan.
Pembacaan Al-Qur’an dengan tartil inilah yang digunakan sebagai
standart baca dalam setiap pembacaan Al-Qur’an.

c. Problematika dalam Membaca Al-Qur’an
Penyebab

kesulitan

membaca

Al-Qur’an

dalam

bahan

penelitian yang dimaksud disini sebagai bentuk problematika yang
sering dihadapi oleh siswa dalam membaca Al-Qur’an. Pengetahuan
yang diberikan kepada anak didik melalui proses pendidikan disuatu
lembaga tidak mudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang
dimaksud, hal ini disebabkan banyaknya perbedaan potensi yang
dibawa anak didik. Dalam keadaan di mana anak didik atau siswa
tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut
dengan kesulitan belajar, kesulitan dalam belajar ini pula yang dapa
mempersulit siswa dalam belajar membaca Al-Qur’an (Ismiati
2008:129).
Ada beberapa kesulitan dalam membaca Al-Qur’an yang sering
ditemui dalam pengajarran Al-Qur’an bagi siswa anatara lain :
1. Siswa sulit membedakan bacaan Alif sampai Ya’ dengan benar
sesuai dengan makhraj dan sifatnya.
2. Siswa tidak dapat membaca dengan lancar kalimat yang tetdiri
dari dua suku kata atau lebih.
3. Siswa belum mengerti dengan jelas tentang hukum-hukum
bacaan (tajwid).
Dalam pengajaran membaca Al-Qur’an pada siswa ada
beberapa hal kesulitan yang sering dialami oleh siswa. Maka
biasanya belum menguasai atau sulit membedakan huruf hijaiyah
antara yang satu denga yang lain, dan juga belum bisa membaca
kalimat yang lebih dari dua suku kata atau lebih. Guru berperan
penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dengan
menggunakan beberapa strategi dan metode.
d. Faktor-faktor Kesulitan Membaca Al-Qur’an
1. Faktor Intern Siswa, meliputi gangguan atau kekurang mampuan

psiko-fisik siswa, yakni :

a) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara seperti

rendahnya kapasitas intelektual atau intelegensi siswa;
b) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti

labilnya emosi dan sikap
c) Yang bersikap psikomotorik (ranah rasa), antara lain

terganggungnya alat-alat indera penglihat dan pendengar.
2. Faktor Ekstern Siswa, meliputi semua situasi dan kondisi
lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar. Faktor
ini dapat dibagi tiga macam, yakni :
a) Lingkungan keluarga, contohnya : ketidakharmonisan
hubungan ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan
ekonomi kelurga.
b) Lingkungan

perkampungan/masyarakat,

contohnya

:

wilayah perkampungan kumuh (slum area), dan teman
sepermainan yang nakal.
c) Lingkungan sekolah, contohnya : kondisi letak gedung
sekitar yang buruk seperti pasar, kondisi guru serta alatalat belajar yang yang berkualitas rendah (Munawir,
2005:93)
Dalam diri siswa memiliki intelegensi yang berbeda-bda
untuk menerima suatu pelajaran. Siswa yang memiliki intelegensi
yang rendah akan menemui kesulitan dalam menerima pelajaran,
yang demikian dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar.
dalam membaca Al-Qur’an, alat indera yang memegang peranan
penting

adalah

lisan

(alat

ucapan),

maka

indera

yang

memegangperanan adalah lisan (alat ucapan), mata (alat lihat),
dan telinga (alat dengar). Jika alat indera ini berfungsi kurang
baik, maka hal ini akan menjadikan hambatan dan kesulitan bagi
anak untuk menerima pengajaran dengan baik dan sempurna
(Zubaida, 2009:23).

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan
pertama. Tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan
dalam belajar yang termasuk dalam faktor ini adalah orang tua.
Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya
dalam belajar agama khususnya belajar membaca Al-Qur’an,
tidak memperhatikan kemajuan belajar anaknya dalam membaca
Al-Qur’an, akan menyebabkan anak tersebut sulit untuk membac
Al-Qur’an.Begitu pula bagi seorang guru dapat menjadi faktor
kesulitan dalam belajar membaca Al-Qur’an, apabila :
a) Guru tidak kualifikasi dalam pengambilan metode yang
digunakan dalam belajar membaca Al-Qur’an. Sehingga cara
menerangkan kurang jelas sukar dimengerti oleh muridmuridnya.
b) Hubungan guru dengan murid kurang baik. Hal ini bermula
pada sifat dan sikap guru yang tidak disenangi oleh muridmuridnya, seperti : kasar, suka marah, tak pernah senyum,
tak pandai menerangkan menjengkelkan, tinggi hati tak adil
dan lain-lain.
c) Metode mengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan
siswa dalam belajar Al-Qur’an.
d) Guru dalam mengajar tidak menggunakan alat peraga atau
media yang memungkinkan semua alat inderanya berfungsi.
e) Metode belajar yang menyebabkan murid pasif, sehingga
anak tidak ada aktifitas.
f) Metode mengajar tidak menarik, kemungkinan materinya
tinggi atau tidak menguasai bahan.
g) Guru hanya menggunakan satu metode saja dan tidak
variasi. Hal ini menunjukkan metode guru yang sempit,
tidak

mempunyai

kecakapan

diskusi,

tanya

jawab,

eksperimen, sehingga menimbulkan aktivitas murid dan
suasana menjadi hidup (Khuzwain, 2007:30)

Sedangkan menurut Jalaluddin (2008:187) kesulitan membaca
Al-Qur’an memiliki empat faktor, diantaranya sebagai berikut :
1. Orientasi Cara Berfikir
Pengaruh modernisasi banyak mempengaruhi pemikiran
orang. Kemajuan teknologi dengan segala hasil yang
disumbangkan bagi hidup manusia, dapat mengalihkan
perhatian untuk hidup lebih erat kepada alam kebendaan. Hal
ini

mendorong

mereka

untuk

menuntut

ilmu

yang

diperkiranakan dapat membantu ke arah pemikiran praktis dn
dapat menunjang prestise kehidupan duniawi. Maka tidak
heran kalau pengetahuan tentang Al-Qur’an dan cara
membacanya kalah bersaing dengan kepentingan hidup yang
lain sehingga hampir diabaikan.
2. Kesempatan dan tenaga
Arah berpikir yang material telah mendudukkan status
wajib belajar Al-Qur’an ke proporsi yang lebih kecil.
Pengaruh ini telah menimbulkan gejala baru, yaitu belajar AlQur’an secara sambilan. Akibatnya, terjadi kelangkaan
penyediaan kesempatan dan kelangkaan tenaga. Waktu yang
digunakan untuk belajar Al-Qur’an lebih sedikit dibandingkan
dengan waktu yang digunakan untuk menuntut pengetahuan
lain. Akhirnya tenaga pengajar yang tersedia tidak sempat
berkembang seimbang dengan kebutuhan.
3. Metode
Perkembangan teknologi telah merubah kecenderungan
masyarakat untuk menuntut pengetahuan secara lebih mudah dan
lebih cepat, yaitu dengan memanfaatkan jasa teknologi untuk
media pendidikan baik media-visual, audio-visual atau komputer
dengan cara yang semakin tepat guna. Khusus untuk pendidikan
Al-Qur’an cara ini masih langka dan mahal metode lama dengan
beberapa seginya mengkin sudah kurang serasi dengan keinginan

yang tepat guna ini. Akibatnya metode dengan demikian berangsur
kurang diminati. Akhirnya minat untuk mempelajari Al-Qur’an
kian menyusut.
4. Aksara
Kitab suci Al-Qur’an ditulis dengan aksara dan bahasa Arab.
Faktor ini menyulitkan bagi mereka yang berpendidikan non
pesantren/madrasah karena pengetahuan itu tidak dikembangkan
secara khusus di sekolah umum. Akibatnya pelajar yang
berpendidikan umum sebagian besar buta aksara kitab sucinya.
Faktor-faktor di atas menuntut Prof. Dr. Jalaluddin banyak
mempengaruhi kecenderungan yang menimbulkan sikap masa bodoh
dan anggapan siswa bahwa belajar Al-Qur’an sulit.

e. Kesulitan-kesulitan dalam Membaca Al-Qur’an
Menurut Rozali Abdullah (2012:83) dalam membac Al-Qur’an
terdapat metode belajar yang sangat variatif, karena belajar AlQur’an bukan hanya sekedar mengenalkan huruf-huruf Arab beserta
syakal yang menyertainya, akan tetapi harus juga mengenalkan
segala aspek yang terkait dengannya seperti, makharijul huruf, ilmu
tajwid dan bagian-bagiannya. Dengan demikian, Al-Qur’an dapat
dibaca sebagimana mestinya. Hal inilah yang sering dianggap sulit
oleh siswa untuk memahami cara belajar membaca Al-Qur’an agar
lebih baik. Macam-macam kesulitan yang sering kita jumpai dalam
membaca Al-Qur’an diantaranya, sebagai berikut :
1. Melafalkan Huruf-huruf Hijaiyah (Makharijul Huruf)
Mengenal huruf hijaiyah adalah langkah awal bagi siapa
saja sebelum membaca Al-Qur’an dengan baik, demikian juga
dengan siswa. Oleh karena itu bila belum mengenal dengan
baik huruf-huruf aksara Al-Qur’an maka untuk melafalkan akan
terasa sulit.

2. Penguasaan Ilmu Tajwid
Kaidah ilmu tajwid merupakan hal penting bagi siapapun
yang membaca Al-Qur’an. Tajwid sebagai suatu disiplin ilmu
mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang harus dipedomani
dalam mengucapkan huruf-huruf dari makhrajnya. Disamping
itu harus pula diperhatikan hubungan setiap huruf dengan yang
sebelum dan sesudahnya dalam cara pengucapannya. Oleh
karena itu tidak dapat diperoleh hanya sekedar dipelajari namun
harus melalui latihan, praktek dan menirukan orang yang baik
bacaanya (Khuzwain, 2007:93).
Membaca Al-Qur’an termasuk ibadah, oleh karena itu
membacanya harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
Sikap memperbaiki bacaan Al-Qur’an dengan menata huruf
sesuai dengan tempat atau haknya merupakan suatu ibadan
pula, sama halnya meresapi, memahami, dan mengamalkan isi
kandungan Al-Qur’an merupakan suatu ibadah. Sahabat
Abdullah bin Mas’ud berpesan, “jawwidul Qur’an”, bacalah
Al-Qur’an dengan baik (bertajwid)’. Para ulama menjelaskan,
membaca Al-Qur’an yang tidak sesuai dengan ilmu tajwid
sebagai al-Lahn, yakni kekeliruan atau cacat dalam membaca.
Atas dasar itu perlunya membaca Al-Qur’an secara
bertajwid, anak (siswa) hendaknya diajarkan ilmu tajwid.
Karena dalam ilmu tajwid diajarkan bagaimana cara melafalkan
huruf yang berdiri sendiri, huruf yang dirangkai denga huruf
lain, melatih lidah mengeluarkan huruf dari makhrajnya, belajar
mengucapkan

bunyi

yang

panjang

dan

pendek,

cara

mengulangkan bunyi huruf dengan menggabungkan (idghom)
berat atau ringan, bedesis atau tidak, mempelajari tanda-tanda
berhenti dalam bacaan dan sebagainya (Mimbarul, 2002:33).

3. Kelancaran Bacaan
Kurangnya kemampuan siswa baik dalam menlafalkan
huruf hijaiyah (makharijul huruf) maupun kaidah ilmu tajwid
dapat menyebabkan pengucapan atau bacaannya terbata-bata.
Hal ini disebabkan kurangnya latihan anak (siswa) dalam
membaca Al-Qur’annya masih kurang lancar. Membca AlQur’an tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainnya
karena Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT. Oleh karena itu,
membacanya mempunyai etika zahir, yaitu membacanya
dengan tartil. Maka tartil adalah dengan perlahan-lahan sambil
memperhatikan huruf dan barisnya.
f. Faktor-fakor

yang

Mempengaruhi

Kemampuan

Siswa

Membaca Al-Qur’an
1. Motivasi
Motivasi adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri
seseorang yang mendorong orang untuk bertingkah laku atau
berbuat sesuatu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Berupa
suatu kebutuhan, tujuan, cita-cita atau suatu hasrat/ keinginan
yang merupakan daya penggerak dari dalam diri untuk
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam mencapai suatu
tujuan.
Macam-macam motivasi, yaitu :
a. Motivasi Insrinsik
Motivasi yang berasal dari diri siswa itu sendiri atau
tidak adanya rangsangan dari luar. Misalnya siswa yang
gemar membaca Al-Qur’an,tidak perlu adanya orang yang
menyuruh atau mendorongnya. Karena siswa ingin sekali
menguasai pelajaran Al-Qur’an.
b. Motivasi Ekstrinsik
Motivasi yang pendorongnya diluar kaitan atau tidak
ada hubungannya dengan nilai yang terkandung di dalam

objek atau tujuan pekerjaannya. Misalnya siswa mau
membaca Al-Qur’an karena takut kepada guru atau karena
ingin memperoleh nilai baik dan sebagainya.
2. Pola latihan
a. Sikap
Sikap (attitude) sebagai suatu kecenderungan untuk
mereaksikansuatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak
suka atau acuh tak acuh. Bisa dengan tiga kemungkinan,
yaitu suka (menerima atau senang) mempelajariAl-Qur’an,
tidak ska (menolak atau tidak senang) dengan pelajaran AlQur’an dan sikao acuh tak acuh.
b. Minat
Minat

(interest)

kecenderungan

untuk

selalu

memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus.
Minat ini erat kaitannya dengan perasaan senang, karena itu
dapat dikatakan minat terjadi karena sikap senang terhadap
pelajaran Al-Qur’an. Siswa yang senag pelajaran Al-Qur’an
berarti sikapnya senang kepada pelajaran Al-Qur’an.
g. Metode Belajar Membaca Al-Qur’an
Metode pembelajaran Al-Qur’an adalah suatu cara yang
sistematis guna memudahkan guru untuk mencapau tujuan yang
telah direncanakan yaitu supaya siswa bisa atau kompeten membaca
AL-Qur’an dengan lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
Metode-metode tersebut disusun secara sistematis dan diupayakan
mencakup materi-materi yang dibutuhkan, terdiri dari beberapa jilid
dan setiap jilid memiliki tahapan serta target kemampuan yang
terencana (Komariah, 2003:84).
Keberhasilan suatu program, terutama pengajaran dalam proses
belajar mengajar tidak terlepas dari pemilihan metode. Pada saat ini
begitu banyaknya metode belajar membaca Al-Qur’an yang

digunakan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemapuan belajar
siswa. Diantaranya yaitu :
1. Metode Al-Baghdady
Metode Al-Baghdady berasal dari Baghdad Irak. Metode
Al-Baghdady adalah metode tersusun (tarkibiyah), maksudnya
yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan
merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan
metode alif, ba’, ta’. Metode ini adalah metode yang paling
lama muncul dan metode yang pertama berkembang di
indonesia.
Cara pembelajaran metode ini adalah :
1) Hafalan
2) Eja
3) Modul
4) Tidak variatif
5) Pemberian contoh yang absolut
2. Metode Iqro’
Metode Iqro’ adalah metode yang menekankan langsung
pada latihan membaca dimulai dari tingkatan yang sederhana,
tahap demi tahap, sampai pada tingkat yang sempurna. Materi
pelajaran pokok metode Iqro’ adalah belajar membaca AlQur’an sampai fasih dan benar sesuai dengan ilmu tajwid
(Depag, 1999:63).
3. Metode Qiroati
metode Qiroati adalah suatu metode membaca Al-Qur’an
yang langsung mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan
kaisah ilmu tajwid. Adapun dalam pembelajarannya metode
Qiroaty, guru tidak perlu memberi tuntunan membaca, namun
langsung saja dengan bacaan yang pendek (Ibid, hal 19-22).
menjelaskan materi-materi pokok balasan disertai dengan
contoh-contoh ayat, kemudian peserta didik yang di wajibkan

membaca sendiri di TKA dan TPA, pada metode ini peseta didik
tidak dibenarkan membaca ayat-ayat yang dipelajari, dan
sekaligus peserta didik langsung di ajarkan cara-cara menyebut
huruf-huruf hijaiyyah sesuai dengan kaidah-kaidah qira’ah yanf
benar dan diajarkan pula tentang cara-cara menulis ayat-ayat AlQur’an sesuai kaidah-kaidah penulisan.
2. Strategi
a. Pengertian Strategi
Strategi berasal dari konsepsi kemiliteran dipergunakan dalam
suatu aksi untul mencapai suatu tujuan. kata strategi berasal dari
bahasa yunani yakni strategos yang berarti jendral. Dalam hal ini ,
strategi dimaknai sebagai suatu perencanaan angkatan perang yang
teliti atau suatu siasat yang cocok untuk menjamin bagi tercapainya
tujuan. secara umum, strategi diartikan sebagai pedoman bertindak
untuk

mencapai

sasaran

yang

telah

ditetapkan.

Karena

menunjukkan efektfitasnya dalam mencapai tujuan, kemudian
dalam perkembangnya, strategi digunakan dalam banyak bidang,
termasuk bidang pendidikan dan pembelajaran. Strategi dalam
bidang pendidikan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
suatu kebijakan bagi tercapainya tujuan pendidikan (Epon, 2013 :
42).
Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis
besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang
telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi
bila diartikan sebagai pola-pola untuk kegiatan guru anak didik
ddalam perwujudan kegiatan mengaja untuk mencapai tujuan yang
elah digariskan. Dengan demikian strategi ada intinya adalah
langkah-langkah terencana yang bermakna luas dan mendalam yang
dihasilkan dari sebuah proses pemikiran dan perenungan yang
mendalam berdasarkan pada teori dan pengalaman tertentu
(Abuddin Nata,2009 : 206).

b. Konsep Strategi Pembelajaran
Pada kesimpulannya yang dinamakan strategi pembelajaran
adalah langkah-langkah terencana yang bermakna luas yang
mendalam serta berdampak jauh ke depan dalam menggerakkan
seseorang dengan kemampuan dan kemauan sendiri dapat
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan belajar. Komponenkomponen yang harus diperhatikan dalam menetapkan srategi
pembelajaran antara lain.
Menetepkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku dan
kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
1) Menentukan pilihan berkeenaan dengan pendekatan terhadap
masalah belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan
hidup masyarakat.
2) Memilih prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang
dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan
pegangan dalam kegiatan pembelajaran.
3) Penetapan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar
mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam
melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran.
c. Macam-macam Strategi Pembelajaran
Degeng

dan

Hamzah

B.

Uno,

memasukkan

strategi

pembeajaran kedalam macam pembelajaran yang diklafikasikan
menjadi

tiga tahapan

atau yang disebut

dengan

variabel

pembelajaran , yaitu (Made, 2012 :4)
1) Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi
isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran
“mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan seperti
pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan
yang lain setingkat dengan itu. Sehingga kondisi yang seperti
ini sangat dipengaruhi oleh tujuan dan karakteristik bidang
studi.

2) Strategi penemuan, yaitu bahan pejaran dicari dan ditemukan
oleh peserta didik melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas
guru lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi
peserta didiknya.
3) Strategi pembelajaran kelompok, yaitu bntu belajar kelompok
besar atau klasikal. Peserta didik dikelompokkan lalu
dibimbing oleh seorang atau beberapa orang guru.
4) Strategi pembelajaan individu, yaitu bahan pelajaran diberi oleh
guru agar peserta didik belajar secara mandiri. Kecepatan,
kelambatan dan keberhasilan pembelajaran peserta didik sangat
ditentukan

oleh

kemampuan

individu

mereka

yang

bersangkutan.
5) Strategi Pengolahan
Strategi pengolahan adalah cara untuk menata interaksi antara
siswa dan variabel strategi lainnya (Made, 2012 : 5)
d. Prinsip-prinsip Penggunaan Strategi
Ada

beberapa

prinsip

yang

harus

diperhatikan

dalam

menggunakan strategi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
1) Berorientasi pada tujuan
Segala aktivitas guru dan peserta didik diupayakan untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena
keberhasilan suatu strategi dapat ditentukan dari keberhasilan
peseta didik mencapai tujuan tertentu.
2) Aktivitas
Belajar adalah berbuat memperoleh pengalaman tertentu
sesuai denga tujuan yang diharapkan. Karena itu strategi harus
dapat mendorong aktivitas peserta didik.
3) Individualitas
Mengajar adalah mengembangkan setiap individu peserta
didik. Walupun kita mengajar pada sekelompok peserta didik,

namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah
perubahan perilaku setiap peserta didik.
4) Integritas
Mengajar

harus

dipandang

sebagai

usaha

mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan
hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi
juga meliputi mengembangkan aspek dan aspek psikomotorik
selurh aspek kehidupan siswa secara terintegrasi (Nunuk,
Agung, 2012: 8).
3. Guru Pendidikan Agama Islam
a. Pengertian Guru PAI
Kaso kata ‘guru’ bersal dari kaso kata yang sama bahasa india
yang artinya “orang yang mengajarkan tentang kelepasan sengsara”.
Dalam tradisi agama hindu, guru dikenal sebagai ‘maha resi guru’
yakni para pengajar yang bertugas untuk mengembleng para calon
biksu di bhinaya panti (1861-1941), menggunakan istilah Shanti
Niketan atau rumah damai untuk tempat para guru mengamalkan
tugas muliannya membangun spiritualitas anak-anak bangsa di
indonesia (Rojid, Nurfuadi, 2009: 20).
Sedangkan pengertian guru pendidikan Agama Islam dalam
Kapita Selekta Pendidikan Islam yang menggunakan rujukan hasil
konferensi Internasional tentang pengertian guru Pendidikan Agama
Islam adalah sebagai murabbi, mualim dan muaddib. Pengertian
murabbi adalah guru agama harus orang yang memiliki sifat
rabbani, yaitu bijaksana, terpelajar dalam bidang pengetahuan
tentang Rabb. Pengertian

muallim adalah seseorang guru yang

harus alimun (ilmuwan), yakni menguasai ilmu teoritik, memiliki
kreativitas, komitmen yang sangat tinggi dalam mengembangkan
ilmu serta sikap hidup yang selalu menjunjung tinggi nilai di dalam
kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian ta’dib adalah integrasi
antara ilmu dan amal. Jadi pengertian guru PAI adalah guru yang

mengajar bidang studi PAI yang mempunyai kemampuan sebagai
pendidik serta bertanggungjawab terhadap peserta didik.
b. Syarat Guru Pendidikan Agama Islam
Tidak sembarangan orang yang dapat melaksanakan tugas
sebagai seseorang guru. Untuk menjadi seseorang guru yang baik
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Uno, Profesi
Kependidikan , 29) :
1. Guru hrus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Guru harus
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berlakuan baik.
Sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia
yang susila yang bertaqwa kepada Tuhan YME maka sudah
selayaknya guru sebagai pendidik harus dapat menjadi contoh
dan melaksanakan ibadah dan berkelakuan baik.
2. Guru harus sehat rohani dan jasmani. Kesehatan rohani dan
jasmani merupakan salah satu syarat penting dalam setiap
pekerjaan. Karena, orang tidak akan dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik jika ia diserang suatu penyakit. Sebagai
seorang guru syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang
tidak dapat diabaikan
3. Guru haruslah orang yang bertanggung jawab tugas dan
tanggung jawab seorang guru sebagai pendidilk, pembelajar,
dan pembimbing bagi peserta didik selama proses pembelajaran
berlangssung yang telah dipercayakan dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, guru juga bertanggung jawab terhadap keharmonisan
perilaku masyarakat lingkungan disekitarnya.
c. Kedudukan Guru
Guru adalah alah satu komponen manusiawi dalam proses
belajar mengajar, yang ikut berperan dalam pembentukan sumber
daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena
itu sebab itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang
pendidikan

harus

berperan

secara

aktif

dan

menerapkan

kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntunan
masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat
dikatakan bahwa dalam diri gru ini yerletang tanggung jawab untuk
membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf
kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata
sebagai pengajar yang melakukan transfer of knowledge, tetapi juga
sebagai pengajar yang melakukan tranfer of value dan sekaligus
sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun
siswa dalam belajar (Uno, Profesi Kependidikan, Hal 15)
d. Tugas Guru Pendidikan PAI
Tugas guru hendaknya dapat menumbuhkan semangat untuk
belajar sama antara peserta didik didalam kelas. Karena kerja sama
adalah awal dari tersambungannya hubungan pemikiran atau
istilanyamemudah
pembelajaran

transfer

(guru)

pengetahuan

dengan

pada

responding

antara

(siswa).

media
Proses

pembelajaran harus memungkinkan tumbuh berkembang dan
terpupuk saling pengertian dalam mengembangkan hubungan antar
manusia secara intensif dan berkesinambungan. Terjadi komunikasi
yang intensif antara peserta didik engan guru akan meningkatkan
kualitas proses pembelajaran (Maunah, 2016,160).
Berkaitan

dengan

tugas

guru

Syafruddin

Nurdin

mengemukakan bahwa “mengajar adalah suatu perbuatan yang
terpadu dan dilaksanakan secara berthap”, dengan demikian
kesistematisan rencana akan memudahkan guru dalam menarik
perhatian siswa, seperti yang digambarkannya melalui analisis
berikut ini (Maunah,2009 : 244).

Tabel 1.1
Tahapan-Tahapan Tugas Guru
TUGAS GURU

tahap sebelum

Tahap

Tahap sesudah

pengajaran

Pengajaran

Pengajaran

(pre-active)

(inter-active)

(Post-Active)

Perencanaan semester

Pengelolaan kontrol

Menilai kemajuan

catur wulan, unit

penyampaian onformasi

Siswa merencanakan

suat pelajaran

penggunaan tingkah laku

Proses belajar

verbal dan non verbal

Mengajar

Bekal bawaan siswa,

Balikan

Perumusan tujuan

psikologis

penerapan

konsep

Pemilihan metode
Pengalaman belajar
Bahan dan peralatan
Mempertimbangkan

Mendiagnosis kesulitan

Hasil belajar siswa

Ciri-ciri siswa, langkah

Belajar evaluasi

Kognitif, afektif, dan

Pengakaran, pola

Psokomotorik

Pengelompokkan dan
Prinsip belajar
Sedangkan menurut Imam al-Ghazali tugas guru (Ustad) yang
utama adalah menyempurnakan, membersihkan dan menyucikan
serta membawa hati manusia untuk mendekatkan dirinya pada
Allah SWT. Hampir sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh
Imam al-Ghazali, Abdurrahman al-Nawawi membagi tugas
pendidik yang utama dengan dua bagian.

Pertama, penyucian,

pengembangan, pembersihan dan pengankatan jiwa kepada
penciptanya, menjauh dari kejahatan dan menjaganya agar selalu
berada dalam fitrahnya. Kedua, pengajaran yakni pengalihan
berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati kaum

mukmin, agar mereka merealisasikannya dalam tingkah laku dan
kehidupan (Ngainum,2009 :17).
e. Kerangka Berfikir
Dari pendidikan agama Islam identik dengan dasar pemikiran
Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Qur’an
dan al-Hadis. Kemudian dasar tersebut dikembangkan dalam ijma
yang diakui, ijtihad dan tafsir yang benar dalam bentuk hasil
pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tntang jagad raya,
manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan
akhlak, dengan merujuk kepada kedua sumber yaitu Al-Qur’an dan
al-Hadis sebagai sumber utama.
Berdasarkan PP RI No. 50 Tahun 2007 dalam pasal 2
disebutkan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia
indoneisa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan
kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan
agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik
dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama
yang

menyerasikan penguasaanya dalam ilmu

pengetahuan

teknologi dan seni.
Pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan
untuk

menumbuhkan

dan

meningkatkan

keimanan

melalui

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan serta
pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi
muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaan,
berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada
jenjang pendidikann yang lebih tinggi.

Jalan pikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :
KERANGKA BERFIKIR
Strategi Pembelajaran
AL-Qur’an

Faktor Pendukung
dan Penghambat

Guru PAI

Meningkatkan
Kemampuan
Membaca Al-Qur’an

Metode
Pembelajaran

Gambar 1. Kerangka Berfikir
Skema di atas adalah gambaran Smp Islam Al-Ikhlas Kota Jambi. Dua
elemen yang perlu dibenahi pada smp pembacaan strategi pembelajaran guru PAI
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. Guru PAI sebagai ujung
tombak pendidikan membutuhkan strategi, serta komitmen kepada sekolah guru
pembina dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Kesemuaanya adalah
mutlak simbiotik, dimana guru dan kepala sekolah dan guru pembina
membutuhkan sekolah sebagai lapangan kreatifnya yang kesemuanya mengarah
kepada perbaikan sistem pendidikan. Selain dari pada itu, siklus tersebut
membutuhkan perubahan paradigma dengan bertitik tolak pada skema di atas.

B. Studi Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Alif Kurniawan (2012) tentang
Upaya Guru PAI Dalam Mengatasi Kesuitan Belajar Membaca Alqur’an
Pada Siswa Kelas VIII SMP N 2 Kalasan diketahui hasil penelitian : 1)
upaya guru yaitu melakukan bimbingan individu penerapan strategi
mengeja, pemberian tugas, pemberian motivasi, serta memperbanyak

latihan, 2) tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas VII SMP
2 Kalasan masuk dalam kategori cukup, 3) Faktor pendukung :
tersediannya sarana dan prasarana dan adanya ekstrakulikuler qiraah dan
tartil, Faktor penghambat : lemahnya memahami huruh hijaiyah,
kurangnya perhatian orang tua, waktu terbatas, lemahnya kemauan siswa
untuk belajar membaca Al-Qur’an serta pergaulan siswa di lingkungan
masyarakat. (Muh. Alif Kurniawan, Upaya Guru PAI dalam mengatasi
Kesulitan belajar membaca Al-Qur’an pada siswa kelas VIII SMP N 2
Kalasan, Kalasan : Skripsi tidak diterbitkan, 2012).
2. Penelitian yang dilalukan oleh Fatimatuz Zahroq (2014) tentang Strategi
peningkatan

kemampuan

membaca

Al-Qur’an

melalui

proram

pengembangan diri siswa di Madrasah Tsanawiyahh Al-Huda Bandung
Tukungangung ajaran 2014-2015. Kalasan diketahui hasil penelitian : 1)
bagaimana upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di
MTs Al Huda Bandung Tulungangung Ajaran 2014-2015? 2) bagaimana
metode yang digunakan sekolah untuk meningkatkan kemampuan
membaca Al-Qur’an siswa MTs Al- Huda Bandung Tulangungang
Ajaran 2014-2015? 3) bagaimana dampak dari strategi peningkatan
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa melalui pengembangan dari
siswa MTs Al-Huda Tulangungang Ajaran 2014-2015? (Dewi Fatimuz,
Zahroq, Strategi Penngkatan Kemampuan Membaca AL-Qur’an Malului
Program Pengembangan diri siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda
Bandung Tulungangung Ajaran 2014-2015, Tulungangung : Skripsi
tidak diterbitkan, 2015).
3. penelitian yang dilalukan oleh Mernawati (2016) tentang Strategi Guru
Pendidkan Agama Islam dalam menciptakan baca Al-Qur’an siswa di
SMA Islam Kepanjen Malang. Kalasan diketahui hasil penelitian : 1)
Strategi guru yaitu melakukan pengajaran anak dalam membaca dan
menulis Al-Qur’an, 2) tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an pada
anak SMA, 3) Faktor Pendukung : tersedianya sarana dan prasarana dan
adanya ekstrakulikuler qiraah dan tartil, Faktor penghambat : lemahnya

pemahaman siswa terhadap huruf hijaiyah. (Mernawati, strategi guru
pendidikan PAI dalam menciptakan baca Al-Qur’an siswa si SMA Islam
Kepanjen Malang, Malang : Skripsi tidak diterbitkan, 2016).

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Moleong (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai
proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan yang dapat diamati yaitu Strategi Guru Pendidikan Agama Islam
untuk meningkatkan kemampuan Membaca Al-Qur’an di Sekolah Menengah
Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi yang dikaji dari sudut pandang
Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan metode
pengumpulan data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan
dilakukan pada tahun 2019.
B. Setting dan Subjek Penelitian

1. Setting Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2019 dengan subjek
penelitian di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.
Alasan penulis mengambill judul ini karena penulis melihat masih
banyaknya anak yang tidak bisa membaca Al-Qur’an di Sekolah
Menengah Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru bidang studi Pendidikan
Agama Islam, 40 orang siswa kelas VII dan Kepala Sekolah. Subjek yang
di teliti adalah dengan menggunakan cara purposive sampling yaitu teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan
melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel datanya
adalah orang yang ahli makanan (Sugiyono,2012 : 85). Penelitian ini
selanjutnya menetapkan guru bidang studi Pendidikan Agama Islam
sebagai informan kunci (Key Informan), Kepala Sekolah dan Siswa
sebagai informan tambahan. Subjek peneletian ini sebagian didatangi dan
diwawancarai, dan sebagian lagi diamati dan diobservasi secara langsung.

Hal ini dilakukan untuk penyesuaian informasi atau data yang diperoleh
melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi melalui
teknik triangualsi, sehingga data dan informasi sampai pada titik jenuh.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah bersifat kualitatif yaitu penelitian yang
memberikan gambaran tentang stimulus dan kejadian faktual serta
sistematis faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang
dimiliki untuk melakukan penelitian dasar. Dan sering juga disebut
penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada penelitian alamiah.
Penelitian ini menyajikan gambaran berupa data tertulis/lisan dari
informan karena penelitian ini bertujuan memberikan pandangan secara
lengkap dan mendalam mengenai subyek yang diteliti.
Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud penelitian kualitatif disini
adalah hasil penelitian mendeskripsikan objek secara alamiah, faktual dan
sistematis, yaitu Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Untuk
Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Sekolah Menengah
Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.
2. Jenis Data
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data
skunder kalau di pergunakan oleh orang yang tidak berhubungan
dengan penelitian yang bersangkutan (Mukhtar, Bimbingan Skripsi,
Tesis, dan Artikel Ilmiah, (Jambi, Sultan Thaha Press, 2010 : 87) data
primer dalam penelitian ini adalah tentang strategi guru dalam
mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an di Sekolah Menengah
Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi seperti :
1. Bentuk kesulitan belajar yang dialami siswa Pendidikan agama
islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.

2. Faktor Penyebab Kesulitan belajar yang dialami siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama
Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.
3. Strategi yang digunakan guru dalam menghadapi kesulitan
membaca Al-Qur’an di Sekolah Menengah Pertama Islam AlIkhlas Kota Jambi.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung
dari sumbernya (Ibid, hal. 91). Data Sekunder dalam penelitian ini
adalah data yang diambil di gambaran umum di Sekolah Menengah
Pertama Al-Ikhlas Kota Jambi meliputi:
1) Historis dan Geografis
2) Struktur Organisasi
3) Keadaan guru dan siswa
4) Keadaan sarana dan prasarana.
3. Sumber Data
Sumber data adalah dimana data diperoleh (Mukhtar, hal. 91). Adapun
yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru,
dan siswa siswi.
D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara langsung
terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk
kemudian dilakukan pencatatan, Observasi sebagai alat pengumpul data
dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah
disiapkan sebelumnya. (Joko Subagyo,2011: 63)
Penulis menggunakan metode Observasi untuk melihat strategi guru
dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an pada Mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Ikhlas
Kota Jambi. Meliputi:
a.

Bentuk kesulitan belajar yang dialami siswa untuk meningkatkan
kemampuan membaca Al-Qur’an di Sekolah Menengah Pertama
Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.

b.

Faktor penyebab kesulitan membaca Al-Qur’an untuk meningkatkan
kemampuan membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam di Sekolah menengah Pertama Islam Al-Ikhlas Kota
Jambi.

c.

Strategi yang digunakan guru dalam mengatasi kesulitan membaca AlQur’an untuk meningkatkn kemampuan membaca Al-Qur’an pada
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.

2. Wawancara
Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan
Informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan
pada para responden (Ibid, hal. 39). Wawancara dapat dikatakan
merupakan alat tukar menukar informasi yang tertua dan banyak
digunakan umat manusia dari seluruh zaman ( Hadeli,2006:82) wawancara
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara
langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para
responden. ( Koentjaraningrat, 1997 : 129)
Wawancara ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang
strategi guru untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di
Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi, meliputi:
a.

Bentuk kesulitan belajar yang dialami siswa untuk meningkatkan
kemampuan membaca Al-Qur’an di Sekolah Menengah Pertama
Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.

b.

Faktor penyebab kesulitan membaca Al-Qur’an untuk meningkatkan
kemampuan membaca Al-Qur’an pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah menengah Pertama Islam Al-Ikhlas Kota
Jambi.
c.

Strategi yang digunakan guru dalam mengatasi kesulitan membaca AlQur’an untuk meningkatkn kemampuan membaca Al-Qur’an pada
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi.

3. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel-variabel yang berupa catatan, manuskrip, buku, surat kabar,
majalah, notulen rapat, prasasti, lengger, agenda dan sebagainya.
(Arikunto,2006 :149)
Adapun data yang diperoleh melalui dokumentasi adalah data-data
yang berhubungan dengan historis dan geografis, struktur organisasi,
keadaan sarana dan prasarana serta keadaan guru dan siswa.
E. Teknik Analisis Data
Penelitian

tentang

gaya

kepemimpinan

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan mptivasi kerja guru pada Sekolah Menengah Pertama Islam AlIkhlas Kota Jambi ini adalah sebuah penelitian kualitatif deskriftif, dengan
cara wawancara kepada responden.
Keseluruhan data yang terkumpul dianaisis. Analisis data merupakan
upaya dalam rangka mencari, mengindentifikasikan dan mensistematisasi
cacatan dari observasi langsung, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada
untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan
menyajikan sebagai teman bagi orang lain.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersama dengan
pengumpulan data. Sehubungan dengan pendapat tersebut, maka kegiatan
analisis data dalam penelitian ini sepanjang proses pengumpulan data di
lapangan berlangsung hingga data yang dikehendaki sudah dianggap lengkap.
Pelaksanaannya ketika peneliti mengadakan observasi, wawancara,
analisis dilakukan dengan membandingkan maupun menghubung-hubungkan
antara satu informasi dengan informasi lainnya. Dengan cara semacam ini

peneliti dapat mengembangkan pelacakan dan penjelajahan lebih lanjut
terhadap data yang diperlukan.
Analisis data berikutnya dilanjutkan ketika penelitian membuat catatan
hasil temuan ke dalam buku catatan lapangan. Data tersebut diklarifikasikan
sesuai dengan permasalahn dan tujuan penelitin, kemudian diberi pengkodean
sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis secara keseluruhan.
Penelitian analisis secara keseluruhan dilakukan setelah kegiatan
pengumpulan data di lapangan dinyatakan rampung dan data diperlukan sudah
lengkap. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif semua data
hasil temuan di lapangan.
Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan
analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data
(Sugiyono,2006 : 275). Menurut Milles dan Huberman, ada beberapa prosedur
analisisi data dalam penelitian kualitatif dengan langkah-langkah sebagai
berikut (Ibid, Hal 335).
1. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkul, meneliti hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data
Setelah

data

direduksi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori
dan sejenisnya.
3. Verifikasi data
Vertifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah
data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam vertifikasi
data ini akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat
objektivitas serta adanya keterkaitan antara data dari sumber yang satu
dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk menguji kembali peristiwa yang terjadi dilapangan maka perlu
dilakukan pemeriksaan keabsahan data (Trustwortthiness) yang diperoleh. Hal
ini disebabkan karena tanpa pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh
peneliti dari lapangan secara cermat, tepat dan teknik tertentu, maka sulit
dipertanggung jawabkan kebenaran dari penelitian yang di lakukan.
Sehubungan

dengan

pemeriksaan

ini

secara

teorites,

Hammersley

mengemukakan Subtle From Of Realism yang terdiri atas tiga tiga elemen,
yaitu:
1. Validitas yang di identifikasi dengan keyakinan terhadap pengetahuan
kita,
2. Realitas diasumsikan sebagai hal yang bebas untuk diteliti, dan
3. Realitas diandang sebagai perspektif factual oleh sebab itu data dalam
penelitian ini digambarkan secara representative.
Gambaran peristiwa di atas obyek yang diamati mempertimbangkan
derajat koherensi internal, masuk akal, dab berhubungan dengan peristiwa
factual dan realistic. Fenomena lapangan harus bebas dari intevensi subyektif
peneliti. Menurut Scriven bahwa sesuatu yang obyektif adalah sesuatu yang
dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Oleh karena itu kepastian yang
dimaksud adalah kepastian data yang diperoleh. Dengan demikian
pemeriksaan keabsahan data merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan
data penelitian crosscheck dengan data yang sama atau data yang
bertentangan.

G. Jadwal Penelitian
Nopemberdesember

No

Kegiatan

2019

1 2 3 4

Januarifebruari
2020

Maret-april

Mei-juni

2020

2020

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Juliagustus

Septemberoktober

2020

2020

1 2 3 4

1 2 3 4

√

1

Pengajuan
judul

2

Pembuatan
proposal

3

Penunjukan
dosen
pembimbing

4

Perbaikan
proposal

5

ACC Seminar
Pembimbing
1

√

6

ACC Seminar
Pembimbing
2

√

7

Pengajuan
seminar
proposal

8

Seminar
proposal

9

Perbaikan
proposal

10

Pengesahan
judul dan Izin
Riset

11

Riset

√
✓✓

√

√

V
√
√

√

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan. Penelitian dilakukan dengan
pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar
proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka penulis
mengadakan penelitian data, vertifikasi dan analisis data dalam waktu yang

berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum
diajukan kepada ujian skripsi. Hasil sidang dilanjutkan dengan perbaikan dan
pergandaan laporan penelitian skripsi.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis
SMP Al-Ikhlas Kota Jambi terletak di daerah Perumahan Villa Kenali
Permai Kecamatan Mayang Mangurai Kelurahan Alam Barajo Kota
Jambi. Adapun letak Madrasah Aliyah Al-Ikhlas adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara

: Jalan Setapak

b. Sebelah Timur

: Perumahan Villa Kenali Permai Mayang Mangurai

c. Sebelah Selatan

: Tanah Kosong

d. Sebelah Barat

: Masjid Jami’ Al-Ikhlas Villa Kenali Permai
Mayang Mangurai

Dengan bangunan di atas tanah kurang lebih 1200 meter persegi milik
Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Villa Kenali Permai. Keadaan ini cukup
baik, siswa mendapatkan ruang yang cukup memadai untuk mereka belajar
dan melakukan kegiatan-kegiatan sekolah yang lain. Ketenangan
lingkungan terjaga dengan baik karena pintu masuk kesekolahan hanya
dari satu arah.Pagar tembok yang tinggi juga mengurangi gangguan dari
pihak luar terhadap sekolah.
Perumahan dan rumah penduduk di sekitar SMP Al-Ikhlas memiliki
penataan yang sangat baik. Jalan komplek Perumahan Villa Kenali Permai
yang teratur mempermudah akses lalu lintas menuju sekolah.Walaupun
letaknya didaerah padat pemukiman dan dekat dengan pusat keramaian
seperti pasar dan pertokoan, namun tidak pernah terjadi kemacetan yang
menyebabkan keterlambatan siswa, guru, dan staf di SMP Al-Ikhlas.
(Dokumentasi, 17 Juni 2020)

2. Struktur Organisasi

Dalam suatu lembaga pendidikan tentunya ada struktur organisasi yang
dijadikan sebagai pedoman menjalankan tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing personel sekolah.SMP AL Ikhlas Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi saat ini dipimpin oleh Bapak Milus, S.Pd yang bertugas
sebagai kepala sekolah dan supervisor mengkoordinir kegiatan sekolah,
yang maksudnya agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan
semestinya.
Selain Kepala sekolah sebagai pimpinan, disamping itu wali kelas
juga memegang peranan penting yaitu bertanggung jawab dalam
melaksanakan administrasi kelas yang dipercayakan kepadanya, untuk
menunjang kelancaran proses pembelajaran dalam pendidikan.
Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan kepala sekolah
mengadakan

pengawasan,

kordinasi

dan

pengambilan

keputusan-

keputusan yang diperlukan dalam tubuh organisasi, sedangkan organisasi
tanpa struktur, membuat personil sulit untuk melaksanakan aktivitas dalam
melaksanakan kegiatan program kerja berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi masing-masing personil. Kemudian dalam organisasi harus
mempunyai program kerja yang jelas, sehingga membuat semakin mudah
dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itulah Mengenai struktur
organisasi SMP AL Ikhlas Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dapat
dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI SMP AL-IKHLAS KOTA JAMBI

Yayasan Pendidikan
Villa Kenali Permai

Kementerian Agama

Kepala
Sekolah
Milus S.pd

Kepala Tata
Usaha dan Staff

Bendahara
Ana siska S.Pd

Waka Kurikulum

Waka Kesiswaan

Sri wahyuni.S.Pd

Dra.mismaiwarni

Koordinator BK

Wali Kelas

Adetia.S.Pd

Amrina S.Pd
Siswa
suhadi

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka jelas bahwa lembaga
pendidikan itu memiliki pimpinan tertinggi yaitu kepala sekolah/pimpinan.
Kepala sekolah selaku pelaksana di lapangan dan bertugas selaku
supervisor pendidikan yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan
mengkoordinir semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan. Dalam hal
ini kepala sekolah, mempunyai tanggung jawab, baik yang berkenaan
dengan tugas proses pembelajaran maupun tugas dalam memperlancar
jalannya administrasi pendidikan itu sendiri.
3. Keadaan Guru dan Siswa

a. Keadaan Guru
Guru merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
proses pembelajaran, kemudian guru adalah tenaga didik yang sangat
penting dalam proses pembelajaran, dimana guru merupakan tenaga
edukatif yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing siswa
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Guna meningkatkan mutu
pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka
dibutuhkan tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya
masing-masing, sehingga yang penulis ketahui bahwa seluruh
personel di Secara geografis SMP AL Ikhlas Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi pada tahun ajaran 2020/2021 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.1:
Keadaan Guru SMP AL Ikhlas Kota Jambi

NO.

NAMA GURU

JABATAN

1

Milus, S.Pd

Kepala Sekolah

2

Sri Wahyuni, S.Pd

Wk. Kurikulum

3

Dra. Mismaiwarni

Wk. Siswa

4

Vivi Yulyana

TU/Operator

5

Fitriyani, M.PdI

Wk. Sarpras

6

A.Yanto, S.PdI

Guru

7

Adetia, S.Pd

Guru

8

Amrina, S.Pd

Guru

9

Ana Siska, S.Pd

Guru

10

Eka Priadinata, S,Pd

Guru

11

Hajrini, M.PdI

Guru

12

Ice Anggralia, S.Pd

Guru

13

Megawati, S.Pd

Guru

14

Ratna Dewi, S.Pd

Guru

15

Riska Rama Dewi, S.Pd

Guru

16

Sabri Hidayat, S.Pd

Guru

17

Agung Prasetyo

Staff TU

18

Mukminin, M.PdI

Guru PAI

19

M. Khamdani, S.Kom

20

Sisri Putri Yani

21

Aca

Teknisi Komputer
OB
Kebersihan/Penjaga

(Dokumentasi, 08 Agustus 2020)

b. Keadaan Siswa
Didalam pendidikan ada beberapa unsur yang harus ada, agar
proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Salah satu unsur tersebut
adalah anak didik, anak didik merupakan unsur yang tidak dapat
diabaikan keberadaannya dalam prosaes pembelajaran.Demikian juga
halnya dengan SMP AL Ikhlas Kota Jambi, sebab anak didik
merupakan objek dari pendidikan. Siswa merupakan unsur pokok
dalam

penyelenggaraan

pendidikan.

Tanpa

siswa

maka

penyelenggaraan pendidikan tidak akan terlaksana. Untuk mengetahui

keadaan siswa yang berada di SMP AL Ikhlas Kota Jambi, dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2:

Jumlah
Siswa
176

Keadaan Siswa SMP AL Ikhlas Kota Jambi
Jenjang Kelas
Jenis
Kelamin
1
2
3
L
P
<15
TH
L
P Lk Pr Lk Pr
27

16

39

15

58

21

124

52

2

Usia
=1517 TH

>17
TH

168

6

(Dokumentasi, 09 agustus 2020)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang ada
di SMP AL Ikhlas Kota Jambi cukup banyak, ini tentu saja merupakan
salah satu bentuk dari kepercayaan masyarakat sekitar, khususnya
orang tua kepada pihak sekolah dalam memberikan pendidikan kepada
anak-anak mereka.
c. Keadaan Sarana dan Prasaran
Keberhasilan dalam proses pembelajaran dilakukan berkaitan
dengan komponen-komponen yang ada, antara lain; guru, siswa,
metode mengajar, tujuan yang ingin dicapai dan sarana dan prasarana
pendidikan.Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen
pendidikan yang tidak boleh diabaikan perannya. Untuk mencapai
kegiatan belajar mengajar (KBM) yang bermutu sangat dibutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai, baik berupa gedung, ruang
belajar yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, laboratorium
Komputer, dan lainnya yang mutlak diperlukan.
Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan maka dalam suatu lembaga pendidikan
harus

adanya

faktor

yang

menunjang

terlaksananya

proses

pembelajarannya tersebut, karena itu sarana dan prasarana merupakan

salah satu faktor yang mempunyai fungsi penting yang dapat
memperlancar proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan.
Sarana pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses
pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan juga dapat
memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar, sementara
prasarana merupakan fasilitas yang membantu dan menunjang proses
pembelajaran, adapun sarana yang dapat menunjang berlangsungnya
proses pembelajaran SMP AL Ikhlas Kota Jambi.
Untuk mendukung jalannya proses pembelajaran harus diperlukan
sarana dan prasarana yang bersifat memadai dalam pelaksanaan
pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah
semua fasilitas peralatan baik langsung maupun tidak langsung yang
berfungsi sebagai penunjang dan memperlancar dalam kegiatan
pembelajaran.Pada hakikatnya sarana dan prasarana tersebut dapat
pula mempermudah tercapainya tujuan pendidikan.SMP AL Ikhlas
Kota Jambi, dalam menyelenggarakan pendidikan telah memiliki
berbagai fasilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel 4.3:
Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
NO

NAMA

JUMLAH

KETERANGAN
Baik

1

Ruang Kelas

4

2

Ruang
Perpustakaan

1

3

Ruang
Laboratorium
Komputer

1

4

Ruang Guru

1

Baik

5

Ruang TU

1

Baik

Baik

Baik

Baik

6

Ruang Kepala
Sekolah

1

7

Ruang BK

1

baik

8

Ruang UKS

1

Baik

9

Ruang OSIS

1

baik

10

Ruang Koperasi

1

Baik

11

Ruang Gudang

1

baik

12

Toilet Siswa

2

Baik

13

Toilet Guru

1

baik

14

Lapangan upacara

1

Baik

15

Tempat Parkir

1

Baik

16

Mushollah

1

Baik

(Dokumentasi, 08 agustus 2020)

Berdasarkan keterangan sarana dan prasarana yang ada di SMP
AL Ikhlas Kota Jambi telah berusaha semaksimal mungkin dalam
mencukupi kebutuhan pendidikan khususnya yang berkaitan langsung
dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari sarana dan prasarana yang ada
tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sehingga
guru dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif.
Sarana dan Prasarana pendidikan merupakan kebutuhan pokok
dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari di setiap lembaga
pendidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, tentunya
dalam pencapaian tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara
optimal.

B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an di SMP Al-Ikhlas Kota
Jambi
Kondisi peserta didik berkaitan dengan kemampuan dalam membaca
Al-Qur’an sangat beragam. Hal ini berkaitan dengan kurikulum 2013
diterapkan di kelas VII salah satunya yaitu ditempuh dengan memberikan
layanan yang optimal dalam rangka mengembangkan keberagaman peserta
didik melalui pembelajaran pendidikan agama islam di SMP Al-Ikhlas
Kota Jambi. Dengan memberikan perhatian peserta didik untuk
meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Qur’an. SMP Al-Ikhlas
Kota Jambi merupakan salah satu pendidikan swasta di Kota Jambi. Hal
ini senada dengan penuturan guru PAI. Berikut wawancara dengan Bapak
Mukmin selaku guru PAI mengatakan bahwa:
‘’Kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an sangat

beragam, mulai dari membacanya terbata-bata, proses pengenalan
huruf, ada yang belum menguasai tajwid, dan ada sebagian yang
lancar. Keberagaman tersebut karena latar belakang peserta didik
yang berbeda-beda. Misalnya, asal sekolah, pendidikan dan formal,
taman pendidikan Al Qur’an, lingkungan tempat tinggal, perhatian
orang tua, dan minat peserta didik. (Wawancara, 08 Agustus 2020)
Kemudian hal ini ditekankan lagi oleh kepala sekolah sekolah
menengah pertama yakni pak milus mengatakan bahwa :
Kemampuan membaca alquran dalam membaca alquran ada
bermacam macam yakni aada yang tidak tahu sama sekali, terbata
bata ada yang sudah bisa huruf tapi belum lancar..ada yang sudah
tapi makhrojul huruf nya masih ada perbaikan (wawancara 11
agustus 2020)
Keberagaman kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an
dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun sekolah berupaya meningkatkan
keterampilan atau kemampuan peserta didik melalui strategi yang di
terapkan oleh guru PAI.

2. Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca alQur’an pada Siswa SMP Al-Ikhlas Kota Jambi

Di Sekolah ataupun Madrasah, peranan guru hampir setara
dengan peranan orang tua kandung di rumah.Yaitu guru mempunyai
tanggung jawab yang besar dalam mendidik siswa dan siswi dengan baik.
Terlebih guru yang mengajar bidang studi PAI di SMP Al-Ikhlas Kota
Jambi, harus mampu mengajarkan cara membaca Al-Qur’an bagi siswa
dan siswinya selagi mereka masih dalam usia yang relatif nuda, maka
pembelajaran membaca Al-Qur’an harus dibiasakan disekolah terkhusus
di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi.
a. Mengajarkan Siswa dengan Metode Menghafal

Upaya guru Pendididikan agama islam yaitu suatu yang sangat
diusahakan oleh guru tersebut untuk mengajarkan anak-anak didiknya
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an dikelas VII.
Kemampuan membaca Al-Qur’an di Sekolah ini sangat ditekankan
bagi siswa dan siswi di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi ini. Agar mereka
nanti setelah lulus dari Sekolah tersebut, mereka diharapkan bisa
membaca Al-Qur’an dan tidak menorehkan kesan kalau siswa dan
siswinya yang bersekolah di sana tidak diajarkan membaca Al-Qur’an
di SMP Kelas VII tersebut.
Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

berupa

observasi,

wawancara, dan dokumentasi di SMP Al-Ikhlas Kota Jambi, dan
terlebih lagi hasil dari wawancara yang memang merupakan jawaban
langsung dari orang-orang yang terlibat di dalam strategi guru PAI
seperti kepala sekolah, terlebih guru yang mengajar mata pelajaran
Iqro’ serta siswa dan siswi yang belajar di kelas VII SMP Al-Ikhlas
tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran Iqra’ di kelas VII
tersebut. Sehingga murid-murid tersebut bisa dengan mudah cara
membaca Al-Qur’an dengan baik. Demikian peneliti mengemukakan
pertanyaan kepada nara sumber seperti kepala sekolah, guru dan
siswai-siswi terkait yang ada di kelas VII dan menemukan jawaban

dari fokus pemasalahan upaya guru Iqro’ di kelas VII SMP Al-Ikhlas
Kota Jambi tersebut. Diketahui bahwa guru Iqro’ di SMP Al-Ikhlas
melakukan upaya atau usaha agar siswa dan siswi kelas VII Al- Ikhlas
mampu membaca Al-Qur’an dengan lebih baik, hal tersebut diketahui
dari hasil wawancara atas nama pak Mukmin selaku guru PAI sebagai
berikut:
“Strategi yang saya lakukan yakni mengajarkan mereka dengan
metode menghafal.Sebelum masuk kelas, saya menyuruh
mereka untuk muraja’ah hafalan yang telah mereka hafal
dengan maksud memperdengarkan bacaan mereka dan saya
menyimak bacaanya dari para siswa dan siswi
tersebut.”(Wawancara, 8 Agustus 2020).
Dari hasil wawancara tersebut, didapat bahwa guru Iqra’ tersebut
telah mengupayakan agar siswa dan siswi di SMP Al-Ikhlas
khususnya kelas VII bisa membaca Al-Quran dengan baik, yaitu
dengan menerapkan metode mendengarkan bacaan siswa dan sebelum
mereka memulai pembelajaran dikelas berdasarkan hafalan yang
mereka hafal sebelumnya. Dari hasil observasi peneliti bahwa guru
PAI ersebut benar adanya demikian, yaitu menyuruh anak didiknya
menyetor hafalan dan membenarkan bacaan siswa (Observasi, 8
Agustus 2020).
Dari metode yang diterapkan oleh guru tersebut, diketahui Kepala
Sekolah SMP Al- Ikhlas Kota Jambi mendukung kegiatan yang
dilakukan oleh guru PAI tersebut, ini berdasarkan hasil wawancara
peneliti dengan Kepala Sekolah SMP Al-Ikhlas Kota Jambi yaitu
Bapak Milus:
“Saya sebagai Kepala Sekolah mendukung kegiatan guru PAI
agar berusaha semaksimal mungkin agar siswa dan siswi dan
nantinya bisa membaca Al-Qur’an dengan baik. Sebenarnya
hal pertama untuk mendidikk anak-anak bisa membaca AlQur’an yaitu dari kedua orangtuanya. Orangtua lah yang
pertama kali sebagai guru dan pembimbing primer kepada
buah hatinya dan sekaligus berperan penting dalam pendidikan
pertama. Jadi kami disini sebagai pihak kedua tidak
mengajarkan dari awal lagi tentang baca Al-Qur’an, tetapi

kami disini mengajarkan supaya mampu membaca Al-Qur’an
lebih baik lagi. Sehingga, kami disini mengajarkan mereka
melanjutkan tahapan kedua setelah dibina orang tua. Ataupun
kami memberikan pelajaran penerus.” (Wawancara 8 Agustus
2020)
Awalnya yang menjadi tuntunan dan contoh bagi anak yaitu
orangtuanya yang berperan selaku diberi amanah oleh Allah. Adapun
kewajiban orangtuan yaitu, mendidik anak membina dan membimbing
anaknya agar menjadi anak yang sholeh dan sholeha, terlebih lagi
menuntun anak agar pandai mengaji dan membaca Al-Qur’an. Inilah
yang dirasakan oleh pihak sekolah SMP Al-Ikhlas. Mereka harus
membimbing peserta didiknya dalam pembelajaran PAI, yakni dalam
membaca ayat-ayat Al-Qu’an untuk memperbaiki kesalahan bacaan
dari muridnya. Upaya yang diakukan oleh guru PAI didukung oleh
Kepala Sekolah SMP Al-Ikhlas. Dukungan ini bertujuan untuk
membuat suatu trobosan atau membuat metode kepada siswa dan
siswinya dalam pelajaran PAI. Pihak sekolah terus mendukung adanya
kegiatan ini, diharapkan bisa menjadi metode agar anak tersebut
pandai dalam mengaji dan membaca Al-Qur’an. Pihak madrasah
mendukung cara dari guru PAI sebagai langkah agar peserta didik
dapat menguasai cara membaca Al-Qur’an dengan lebih baik lagi.
Sehingga reputasi siswa terlebih di SMP ini tidak tercoreng akibat
mereka tidak bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar.
“Kami mengupayakan siswa dan siswi itu bisa membaca AlQur’an yakni menghapal surah-surah pendek sebagai bekal
mereka di masyarakat. Dengan metode demikian mungkin
nantinya setelah hapal bisa diperbaiki lagi kesalahannya
dengan membacanya.” (Wawancara 8 Agustus 2020)
Guru PAI menetapkan metode menghapal kepada siswa siswi
dengan mengedepankan hafalan surah-surah pendek yang nantinya
mereka akan terbiasa dengan bacaan-bacaan yang mereka hapal.
Nanti dengan sendirinya mereka perlahan-lahan bisa diperbaiki
sedikit-demi sedikit tentang Makhrijul huruf, tajwid, dan sebagainya.

Diharapkan nantinya mereka tebiasa mengulang hafalan mereka dan
memperdengarkan bacaan mereka di dalam kelas. Hal yang
dikhawatirkan pihak sekolah yakni mereka khawatir bila anak
didiknya yang telah lulus nanti terjun di masyarakat, namun mereka
tidak mampu mengaplikasikan bacaan Al-Qur’an dengan baik. Ini
bisa mencoreng nama sekolah tersebut di kalangan masyarakat bila
anaknya menguasai baca Al-Qur’an.
Guru PAI tersebut memberikan hapalan kepada siswanya
dengan catatan nantinya menyetor hafalan mereka. Dengan metode
ini, momen yang paling tepat untuk meihat potensi mereka dari segi
bacaan. Dan dari sanalah sang guru tersebut memperhatikan
masalah-masalah yang timbul dari siswa dan siswinya ketika
melantunkan ayat Al-Qur’an. Baik dari makhrojul huruf maupun
hukumnya. Beliau senantiasa membimbing serta membenarkan huruf
demi huruf yang salah dibaca oleh siswanya. (Observasi, 10 agustus
2020)
b.

Melakukan

Pendekatan

Kepada

Siswa

Berupa

Pendekatan

Pembiasaan

Hati guru janganlah terlalu jauh dengan murid ketika berada
bersama mereka. Hal ini bertujuan untuk selalu dekat dengan mereka
dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran kepada mereka
agar mereka bisa menerima pelajaran dari hati ke hati. Adapun
metode pendekatan yang dilakukan guru adalah:
a) Pendekatan Pembiasaan
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukmin, salah satu
guru PAI SMP Al-Ikhlas Kota Jambi:
“Di sekolah ini ditetapkan kebiasaan membaca Al-Qur’an
yang direncanakan. Jadi setiap pembelajaran PAI sebelum
memulai pelajaran semua siswa di suruh membaca AlQur’an dan mengulang hafalan di dalam kelas masingmasing.” (Wawancara dengan Bapak Mukmin 8 Agustus
2020)

‘’Memotivasi anak betapa pentingnya belajar Al-Qur’an
dengan menjelaskan keutamaan berdasarkan Al-Qur’an dan
Hadist kemudian belajar Al-Qur’an dengan cara
mengasyikkan salah satunya belajar dengan quiz-quiz bagi
siswa yang mengenal huruf hijahiyah’’ (Wawancara,8
Agustus 2020)
Dengan adanya pembiasaan membaca Al-Qur’an tersebut
diharapkan anak-anak lebih terampil dalam membaca Al-Qur’an.
Jadi anak yang belum lancar membaca Al-Qur’an dengan adanya
pembiasaan yang dilakukan setiap pelajaran PAI.
b) Mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur’an
Mengatasi kesulitan membaca Al-Qur’an tidak dapat
dipisahkan dari faktor kesulitan membaca Al-Qur’an karena itu,
mencari sumber penyebab utama dan sumber-sumber lainnya
adalah menjadi mutlak adanya dalam rangka meningkatkan
kemampuan membaca Al-Qur’an dengan guru bidang studi guru
pendidikan agama islam yaitu Pak Mukmin yang menyatakan
bahwa:
“Dengan melihat kondisi belajar membaca Al-Qur’an
bahwa saya menyadari kekurangan saya dalam mengajar,
mengupayakan untuk mengatasi kesulitan belajar Al-Qur’an
dalam jangkauan yang bisa saya lakukan pada mata
pelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Menengah
Pertama Islam Al-Ikhlas Kota Jambi secara garis besar
langkah-langkah yang ditempuh guru bidang studi
Pendidikan Agama Islam” (Wawancara Pak Mukmin guru
bidang studi Pendidikan Agama Islam)
c) Pengumpulan data
Untuk menemukan sumber kesulitan belajar diperlukan
banyak informasi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui
observasi, kunjungan rumah, daftar pribadi, meneliti pekerjaan
anak, tugas kelompok, dan melaksanakan tes
“Untuk mendapatkan data tentang kesulitan membaca AlQur’an melakukan wawancara terhadap setiap orang,
melakukan observasi, dan meneliti pekerjaan, siswa dalam

mengerjakan tugas beberapa hal yang terjadi terhadap siswa
membaca Al-Qur’an, kurangnya minat belajar membaca AlQur’an sehingga menimbulkan keributan kelas.” (Pak
Mukmin, Guru Pendidikan Agama Islam, 11 Agustus 2020)
d) Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang
dicapai mengalami kegagalan atau kemajuan. Alat yang
digunakan Evaluasi dapat berupa tes membaca Al-Qur’an melalui
pengamatan terhadap proses pembelajaran membaca Al-Qur’an
yaitu Pak Mukmin di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Ikhlas
Kota Jambi sebagai berikut:
“Untuk siswa yang kelelahan belajar Al-Qur’an terlihat
lebih konsentrasi dan lebih serius dalam pembelajaran
langsung dan siswa harus memahami materi yang diajarkan
sebelumnya untuk memahai tingkat kemampuan membaca
Al-Qur’an apakah anak tersebut mengalami peningkatan
atau kemunduran.” (Wawancara Pak Mukmin, Guru
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama AlIkhlas Kota Jambi)
3. Kendala yang Dihadapi Guru dalam Meningkatkan Membaca AlQur’an
Setiap pembelajaran, pasti mempunyai suatu masalah dan kendala
yang dihadapi pada setiap Sekolah. Tidak terlepas di SMP Al-Ikhlas
tersebut, ditemukan beberapa masalah tentang adanya kendala yang
dihadapi oleh guru dan hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran
tersebut.
a. Lingkungan Keluarga
Lingkungan Keluarga sangat berpengaruh dalam proses belajar
anak didik. Terutama orang tua hal pertama yang utama yang
mendidik, membina dan mengarahkan putra dan putrinya. Hal ini
sangat berlaku bagi anak dalam mendapatkan pengetahuan membaca
Al-Qur’an dari kecil. Orangtua nyalah memberi pengajaran dasar

membaca al-Qur’an tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh
Bapak Mukmin selaku guru PAI.
“Orangtualah yang pertama kali sebagai guru dan pembimbing
primer kepada buah hatinya dan sekaligus berperan sangat
penting dalam pendidikan pertama. Jadi kami disini sebagai
pihak kedua tidak mengajarkannya lagi. Ataupun kami
memberikan pembelajaran penerus.” (Wawancara, 8 Agustus
2020)
Hasil wawancara diatas menimbulkan bahwa faktor penghambat
dan kendala dalam meningkatkan membaca Al-Qur’an siswa adalah
kurrangnya perhatian orang tua dalam membaca Al-Qur’an. Padahal
orang yang pertama yang memberikan pembelajaran membaca AlQu’ran.

Kebanyakan

orang

tua

sekarang

mempercayakan

sepenuhnya di sekolah dan beranggapan bahwa apabila anaknya
telah bersekolah di SMP Al-Ikhlas ini telah cukup mendapatkan
pendidikan umum dan agama terutama dalam membaca Al-Qur’ran.
Anggapan mayoritas orang tua bila anaknya telah disekolahkan di
SMP Mereka menganggap anaknya sudah pandai membaca AlQur’an. Hal ini belum tentu benar.
b. Kurangnya Alokasi Waktu untuk Bimbingan
Di SMP Al-Ikhlas ini waktu yang digunakan untuk bimbingan
hanya 30 menit dan ini sangat kurang padahal belajar untuk
membaca Al-Qur’an memerlukan waktu yang sangat banyak. Seperti
yang diungkapkan oleh Pak Mukmin:
“Kemampuan siswa membaca Al-Qur’an masih sangat kurang hal
ini dikarenakan waktu yang digunakan untuk mempelajari AlQur’an masih sangat kurang. Apabila waktu untuk mata pelajaran
PAI digunakan untuk membaca Al-Qur’an maka kompetensi yang
seharusnya dikuasai oleh siswa tidak tersampaikan secara
keseluruhan karena kurangnya waktu yang dibutuhkan maka
solusinya bimbingan membaca Al-Qur’an diluar jam pelajaran.”
(Wawancara, 8 Agustus 2020)

Kemudian penegasan ini ditegaskan lagi oleh siswa kelas VII
yakni bernama suhadi mengatakan bahwa :
‘’ saya kalau belajar alquran waktu nya sedikit dan lagi pula siswa
nya banyak dan sangat tidak efektif dalam bimbingan membaca
alquran ( wawancara,11 agustus 2020 )
4. Solusi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa
a. Memberikan Nasehat dan Semangat siswa
Untuk mengatasi kurangnya kesadaran siswa diperlukan adanya
nasehat dengan cara menyampaikan akan pentingnya membaca AlQur’an yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ini
merupakan salah satu syarat untuk masuk sekolah SMP Al-Ikhlas
terlebih di perguruan tinggi Islam yang menjadi syarat mutlak untuk
bisa lulus pengambilan ijazah S1 seperti yang disampaikan oleh guru
PAI yakni Bapak Mukmin:
‘’Anak-anak jika kalian tidak tahu mengaji akan merugikan diri
sendiri karena menfaat membaca Al-Qur’an sangat besar sekali
dan tidak hanya bermanfaat di dunia saja tetapi juga di akhirat.’’
(Wawancara, 8 Agustus 2020)
Dari penjelasan diatas , penulis mengambil kesimpulan bahwa
kalau kita tidak bisa mengaji maka kita bisa lupa dan tersesat didunia.
Tanpa tahu ilmu Al-Qur’an tersebut sangat berpengaru dalam
mengartikan bahkan memaknai suatu ayat. Suatu contoh jika kita
menyebut Qolbun dan Kalbun, dari segi penyebutan hurufnya
berbeda. ini bisa menjadi salah paham, salah arti, dan salah makna
yang bisa berakhir fatal. Dikarenakan mengaji dapat menambahkan
pahala dan mengingat Allah SWT.
b. Penambahan Kegiatan di Hari Lain
Kendala yang cukup memperhatikan adalah faktor guru, baik
guru mata pelajaran maupun guru ekstrakurikuler membaca AlQur’an. kadang guru sibuk seperti rapat, mendampingi kegiatan
lomba, dan sebagainya. Solusinya yaitu menggantikan kegiatan pada

hari lain dengan alokasi waktu yang cukup lama. Seperti yang
dikatakan guru PAI sebagai berikut:
‘’Iya Pak kalau saya ada halangan saya atau guru ada yang
rapat, mengatakan pada siswa untuk mengganti dihari yang lain.
jika ada guru lain yang bersedia yang menggantikan saya, minta
guru tersebut untuk mengawasi siswa membaca Al-Qur’an.
Sehingga kurangnya ketepatan membaca Al-Qur’an dapat di
koreksi dan di perbaiki.’’ (Wawancara, 8 Agustus 2020)
Dari penjelasan Bapak Mukmin tersebut dapat disimpulkan
bahwa penambahan kegiatan dihari lain, maka dapat diharapkan dapat
memberikan solusi bagi siswa agar tidak ketinggalan materi yang
baru.
a. Memberikan Himbauan Kepada Orang Tua Siswa
Mengatasi kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua
dengan cara menghimbau orang tua siswa saat dikumpulkan dalam
acara penerimaan rapor seperti yang disampaikan oleh Bapak
Mukmin:
‘’Meskipun anak tidak selalu dalam pengawasan orang tua
karena kesibukan namun dapat diharapkan orang tua selalu
peduli dan perhatian sama anaknya masalah anak bisa ngaji atau
tidak. Ini menjadi perhatian. Maka dari itu kami dari pihak
sekolah menghimbau orangtua.’’ (Wawancara, 8 Agustus 2020)
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika orang tua
tidak perhatian sama anak maka orang tua tidak akan mengerti dengan
anaknya tersebut atau bahkan orang tua tidak mau tau pada anaknya
baik buruknya anak di sekolah.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada pembahasan
sebelumnya:
5. Tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an oleh siswa siswi di SMP AlIkhlas Kota Jambi sangat beragam, mulai dari membacanya terbatabata, proses pengenalan huruf, ada yang belum menguasai tajwid, dan
ada sebagian yang lancar. Keberagaman kemampuan peserta didik
dalam membaca Al-Qur’an dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun
sekolah berupaya meningkatkan keterampilan atau kemampuan peserta
didik melalui strategi yang di terapkan oleh guru PAI.
6. Strategi guru PAI dalam meningkatkan keterampilan membaca alQur’an pada siswa SMP Al-Ikhlas Kota Jambi diantaranya mengajarkan
siswa dengan metode menghafal dan melakukan pendekatan kepada
siswa berupa pendekatan pembiasaan.
7. Kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan membaca Al-Qur’an
pada siswa siswi SMP Al-Ikhlas Kota Jambi diantaranya lingkungan
keluarga serta kurangnya alokasi waktu untuk bimbingan.
8. Solusi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa
yaitu memberikan nasehat dan semangat, penambahan kegiatan di hari
lain, serta memberikan himbauan kepada orang tua siswa.
B. Rekomendasi
Sebelum mengakhiri tulisan ini, peneliti menyampaikan beberapa saran
yang dirasa berguna dan bermanfaat sebagai masukan dalam upaya guru
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an di SMP
Al-Ikhlas Kota Jambi. Dan terkhusus untuk diri sendiri sebagai guru
pendidikan agama islam. Adapun saran tersebut bahwa:
1.

Kepala Sekolah terus berupaya untuk meningkatkan keampuan siswa
dalam membaca Al-Qur’an yang perlu dilakukan, hal tersebut penting
karena membaca Al-Qur’an merupakan keharusan seluruh umat

muslim, baik tua maupun muda agar baca tersebut bagus, maka
diperlukan dengan upaya sungguh-sungguh.
2.

Kepada guru bidang studi PAI, sejiranya bisa membimbing para peserta
didik penuh dengan kesabaran dan melakukan upaya yang bisa
memberikan tuntunan membaca al-Qur’an dengan baik dan benar.

3.

Kepada siswa dan siswi SMP Al-Ikhlas agar bisa terus berupayauntuk
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. sehingga kalian bisa menjadi
Qori dan Qoriah. Aamiin.

C.

Penutup
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT yang
telah menganugrahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini belum tentu sempurna baik dari
isinya maupun dari segi pembahasannya. Untuk itu, kritikkan dan saran
sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Bila ada kesalahan dan
kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis mohon maaf
yang sebesar-besarnya.
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