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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Hal yang berkaitan dengan Guru PAI dalam meningkatkan kemmapuan

membaca Al-Qur’an, maka peneliti berusaha untuk mendapatkan data secara

langsung dan sumber data yang ada di SMAN 1 Campurdarat Tulungagung,

sumber data tersebut meliputi data-data hasil wawancara dengan Guru PAI,

Waka Kurikulum dan Peserta didik. Wawancara yang bersifat santai dan

berlangsung dalam beberapa hari, tanpa menganggu aktivitas subyek. Selain

data hasil wawancara peneliti juga menggunakan data, hasil observasi dan

dokumentasi, baik dokumentasi dari lembaga maupun dokumentasi yang

diperoleh sendiri oleh peneliti pada saat pengumpulan data.

Adapun penyajian data hasil penelitian di deskripsikan melalui tiga pokok

pembahasan yang meliputi : 1) Paparan Data 2) Temuan Penelitian

A. Paparan Data

Setelah melakukan penelitian di SMAN 1 Campurdarat dengan

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat

didiskripsikan data dan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan yang digunakan guru PAI dalamMeningkatkan

Kemampuan Membaca Al-Qur’an siswa di SMAN 1 Campurdarat

Tulungagung.
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Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman

hidup bagi setiap muslim. Membaca Al-Qur’an bagi seorang muslim

dinilai sebagai ibadah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa

mempelajari Al-Qur’an hukumnya adalah wajib karena Al-Qur’an

sebagai pedoman paling pokok bagi setiap muslim. Dalam agama

Islam, melaksanakan pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an adalah

amalan ibadah kepada Allah swt. Oleh karena itu, dalam pendidikan

Islam juga sangat diperlukan adanya pendidikan dalam baca Al-

Qur’an, agar peserta didik memiliki kemampuan dalam membaca dan

memahami firman Allah swt.tersebut.

Begitu pentingnya kegiatan membaca Al-Qur’an bagi

kehidupan di dunia dan akhirat. Untuk itu perlu adanya upaya untuk

peningkatan kemampuan dan pentingnya motivasi dalam membaca

Al-Qur’an pada siswa. Hal ini dikarenakan pergaulan remaja saat ini

tergolong bebas dan aktivitas keagamaan yang dilakukan semakin

berkurang.

Oleh karena itu, dalam pendidikan di sekolah umum pun

perlu adanya pengajaran tentang baca tulis Al-Qur’an, dimana

pengajaran tersebut masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam. Dan biasanya di sekolah umum jam pelajaran PAI khususnya

pengajaran tentang baca tulis Al-Qur’an lebih sedikit porsinya
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dibandingkan dengan sekolah yang berlabel agama. Maka tidak heran

jika kebanyakan siswa dari tingkat SD sampai tingkat atas SMA/SMK

bahkan di perguruan tinggi yang kurang mampu dalam membaca Al-

Qur’an.hal ini bukan dikarenakan mereka tidak bisa sama sekali atau

belum pernah belajar dalam membaca Al-Qur’an. namun krena

kurangnya kesadaran, kurangnya motivasi, dan pembiasaan disri

siswa dalam membaca Al-Qur’an sehingga berpengaruh pada

kemampuan setiap individu dalam,membaca Al-Qur’an.

Berdasarkan observasi dan wawancara di SMAN 1

Campurdarat kemarin diperoleh data bahwasanya pada kelas X

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa sudah baik hanya saja mereka

ada yang belum lancar dan belum bisa melafalkan sesuai dengan

kaidah tajwid yang meliputi makhrorijul huruf, pelafalan hukum

tajwid. Bahkan di sana juga masih ditemui anak yang belum bisa

membaca Al-Qur’an. Melihat hal ini, tentunya seorang guru PAI akan

terus menerapkan beberapa pendekatan untuk meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an agar menjadi lebih baik. Dan untuk

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di butuhkan

beberapa pendekatan agar tujuan pembelajaran Al-Qur’an dapat

sesuai dengan tujuan diantaranya:

a. Pendekatan pembiasaan



105

Seperti yang diungkapkan pak Anas Fatkhulloh salah satu guru

PAI kelas 9 di SMAN 1 Campurdarat Tulungagung :1

Di sekolah ini diterapkan pembiasaan membaca Al-Qur’an
yang diprogramkan sekolah mbak, jadi setiap pagi sebelum
pelajaran dimulai semua siswa diwajibkan membaca Al-
Qur’an di dalam kelasnya masing-masing selama 10 menit.
Saya mewajibkan semua siswa untuk membaca Al-Qur’an
sebelum mata pelajaran dimulai. Di sini proses pembelajaran
dimulai pada jam 07.00 tepat. Jadi,sebelum dimulai murid
harus sudah masuk kelas untuk membaca Al-Qur’an.
Pendekatan ini sangat membantu dalam membiasakan anak
untuk lebih senang sekali dengan Al-Qur’an. Sampai sekarang
saya juga belum mencoba menggunakan pendekatan yang
lainnya di karenakan menurut Saya pendekatan ini sudah
sesuai di terapkan untuk sekarang.

Gambar 4.1 Kegiatan Pembiasaan membaca Al-Qur’an di

awal pelajaran

Dan untuk memperkuat pendapat tersebut, bapak Hendrik,

selaku Waka Kurikulum juga penjelasannya guna untuk

memperkuat data yang akan diperoleh melalui hasil observasi pada

kegiatan bimbingan membaca Al-Qur’an sebagai berikut :

1 Dokumentasi wawancara dengan bapak Anas Fatkhulloh, Guru PAI Kelas X, tanggal 13
Januari 2020, pukul 09.00 WIB.
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Menurut saya ya mbak pendekatan pembiasaan adalah salah
satu pendekatan yang efektif dilaksanakan di sekolah ini.
Dengan kita membiasakan anak atau murid dengan membaca
Al-Qur’an di awal pembelajaran maka akan membiasakan
anak juga untuk melatih kemampuannya secara tidak langsung.
Apalagi masa SMA/ SMK adalah masa dimana psikolgi anak
yang tidak mau diarahkan apabila tidak sesuai dengan
keinginannya, maka dari itu kami membiasakannya di awal
pembelajaran. Dengan membiasakan membaca Al-Qur’an
maka akan memberikan dampak postif bagi diri peserta didik
itu sendiri. Karena Al-Qur’an merupakan pedoman bagi
manusia dan tuntunan untuk seumur hidup, maka kita sebagai
umat Islam harus belajar membaca Al-Qur’an agar mampu
dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-
Qur’an tersebut.2

Penjelasan yang sama juga diungkapakan oleh salah satu

siswa di SMAN 1 Campurdarat Tulungagung :

Di setiap pagi pembiasaan yang di terapkan sekolah adalah
,membaca Al-Qur’an minimal 1 surat bu, sebelum pelajaran
masuk itu kami di wajibkan seperti itu steiap hari. Menurut
saya sih enak, di karenakan saya juga senang membaca Al-
Qur’an. Kan kalau pagi pagi juga itu kita masih fresh atau
masih segar. 3

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 hari akan menjadi lebih lancar.

b. Pendekatan individu

Pendekatan dalan pendidikan Islam adalah sebuah asumsi

terhadap hakikat pendidikan Islam. Setiap pendekatan yang

2 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik, Waka Kurikulum di SMAN 1
Campurdarat, tanggal 14 Januari 2020, pukul 09.00 WIB

3Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB
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digunakan akan memakai metode yang berbeda pula antara satu

pendekatan dengan pendekatan lainnya. Oleh karena itu metode

selalu terkait dengan pendekatan, sementara pendekatan selalu

merujuk pada tujuan. Untuk itu pendekatan yang digunakan guru

Al Qur’an Hadits dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an di SMAN 1 Campurdarat adalah sebagai berikut:

Sebagaimana hasil wawancara dengan pak Anas Fatkhulloh :

Selain pendekatan pembiasaan, pendekatan yang sering saya
gunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-
Qur’an adalah cenderung ke individu mbak, yaitu dengan
mendekati siswa secara satu-persatu ini saya lakukan ketika
pembiasaan berlangsung, ketika ada anak yang belum bisa
atau belum lancar dalam membaca Al-Qur’an besoknya akan
saya bimbing sendiri di masjid sekolah. Saya juga menuntut
anak untuk bisa dengan menambahkan nilai plus (+) bagi
murid yang lancar membaca al-quran. Dan juga dengan begini
saya juga akan lebih mengetahui latar belakang dari
masing-masing siswa. Dan nilai tersebut masuk raport,
termasuk juga nilai keterampilan siswa.dengan adanya seperti
ini anak anak akan lebigh termotivasi dengan adanya nilai
lebih yang saya berikan bagi yang sudah bisa membaca dan
bagi yang belum lancar membaca saya menuntut mereka
harus lebih belajar lagi di rumah. Karena pendekatan individu
murid juga akan lebih semangat lagi untuk belajar membaca
Al-Qur’annya.4

Dan untuk memperkuat pendapat tersebut, bapak Hendrik,

selaku Waka Kurikulum juga penjelasannya guna untuk

memperkuat data yang akan diperoleh melalui hasil observasi pada

4Dokumentasi wawancara dengan bapak Anas Fatkhulloh, Guru PAI Kelas X, tanggal 13
Januari 2020, pukul 09.00 WIB



108

kegiatan bimbingan membaca Al-Qur’an sebagai berikut :

Memang pendekatan yang di gunakan guru PAI dalam
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di masjid
adalah menggunakan pendekatan individu dengan sistem
privat, dan dengan begini menurut saya guru juga akan lebih
mengetahui kemampuan dari masing-masing siswa, karena
guru secara langsung akan bertatap muka dengan siswanya.
Guru juga akan lebih mmeperhatikan lagi murid yang belum
bisa membaca Al-Qur’an. Dan menurut saya pendekatan ini
sudah sangat bisa di terapkan di sekolah ini, anak-anak pun
antusias dalam melaksanakan perintah dari yang guru
lakukan. Sejauh ini ada progress yang diperoleh dengan
membiasakan anak tersebut.

Penjelasan yang sama juga diungkapakan oleh salah satu

siswa di SMAN 1 Campurdarat Tulungagung :

Pendekatan individu dalam meningkatkan kemampuan
membaca Al-Quran di SMAN 1 Campurdarat juga di lakukan
nya kegiatan membaca di salah satu ektrakulikuler keagaaman
di sekolah ini mbak. Ekstra tersebut diikuti oleh para siswa
yang berminat dengan tujuan untuk melancarkan membaca
Al-Quran. Para murid kita ajak bersama – sama untuk
memperlancar membaca Al-Qur’annya dan bagi yang belum
lancar kami mengajarnya secara perorangan pada waktu
diluar jam pelajaran juga dan di kegiatan ekstra keagamaan
tersebut. Dan kami di beri nilai tambahan bagi nilai
keterampilan bagi yang sudah lancar membacanya dan bagi
yang belum wajib memperlancar guna untuk menambah nilai
kami. Dan untuk penambahan dari nilai tersebut itu kami jadi
semangat dalam belajarnya. Untuk sejauh ini yang sudah di
terapkan guru masih ada 2 pendekatan bu. Yang satu setiap
pagi dan yang satu penambahan nilai keterampilan
membaca.5

Dari hasil observasi diatas dapat diketahui bahwa pendekatan

yang digunakan guru PAI dalam meningkatkan kemampuan

5 Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB
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membaca Al Qur’an di SMAN 1 Campurdarat Tulungagung

tersebut merupakan komponen komponen penting dalam

pembelajaran Al-Qur’an yang akan selalu merujuk pada tujuan

yang telah ditetapkan berdasarkan sistem pendidikan Islam.

Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an di SMAN 1 Campurdarat ini

tidak terlepas dari pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), yaitu

bahwa ketika adanya KBM mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam, dimana materinya sesuai dengan kurikulum yang digunakan

oleh sekolah tersebut. Selain dilaksanakan pada saat KBM, juga

diadakan ekstra membaca Al-Qur’an dimana pelaksanaannya

diadakan di mushola dan hari pelaksanaannya sesuai kesepakatan

antara siswa dengan guru PAI diluar jam pelajaran.

2. Metode yang digunakan guru PAI dalam Meningkatkan

Kemampuan Membaca Al-Qur’an siswa di SMAN 1 Campurdarat

Tulungagung.

Dalam suatu pembelajaran Al-Qur’an tentunya untuk bisa

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar serta mudah dipahami

khususnya bagi seorang guru atau pendidik perlu yang namanya

metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar, metode

diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Metode yang
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dimaksud adalah metode-metode atau cara-cara mengajar Al-Qur’an

agar dalam pembelajaran mudah dipahami dan dimengerti.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dengan guru PAI di

SMAN 1 Campurdarat Tulungagung bahwa upaya dalam

meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an siswa kaitannya

dalam hal pembelajaran salah satunya upaya yang dapat dilakukan

adalah dengan penggunaan metode. Karena dengan menggunakan

metode khususnya dalam pembelajaran Al-Qur’an akan memudahkan

siswa untuk memahami materi dan dengan harapan siswa bisa

mempraktekkan. Metode ketika proses belajar Alquran bagi siswa

yang belum bisa membaca Alquran atau belum lancar dalam membaca

Al-Qur’an perlu adanya bimbingan yang esktra atau lebih untuk

mengenalkan huruf hijaiyyah serta pelafalan makhroj alhuruf yang

baik dan benar seperti siswa maju satu per satu kemudian membaca

Alquran serta dibimbing betul sekiranya bagaimana siswa tersebut

bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’annya. Metode-metode

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Metode Drill

Metode drill (latihan) yaitu siswa disuruh membaca dan

melafalkan Al-Qur’an sesuai dengan makhraj djan hukum bacaan

sebagaimana yang telah dicontohkan oleh guru. Seperti yang

dikatakan oleh Pak Anas Fatkhulloh :

Iya mbak, salah satu upaya yang saya lakukan ketika
mengajar dalam membaca Al-Qur’an kaitannya dengan hal
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kelacaran saya sering menggunakan metode drill. Sebelum
siswa membaca Al-Qur’an, saya terlebih dulu memberikan
contoh membaca AlQur’an tersebut. Jadi setelah saya
selesai mencontohkan, kemudian anak-anak langsung
menirukan bacaan saya. Saya menyuruh siswa untuk
menirukan bacaan yang saya lafalkan, tidak hanya satu atau
dua kali pelafalan, tetapi berulang-ulang. Hal ini saya
lakukan agar lidah dan mulut anak terbiasa dengan huruf-
huruf yang ada pada Al-Qur’an. Saya juga sudah pernah
menggunakan metode lain selain metode drill dan sorogan,
yang saya beri nama metode Post to Post metode ini seperti
ada guru di setiap post yang akan di tuju, akan tetapi
metode ini hanya saya terapkan 1 kali percobaan tetapi
kurang efektif dimana anak anak juga kurang senang.
katanya, dan menggunakan metode ini juga butuh guru yang
banyak. Kan kalau menggunakan metode drill ini hanya
satu guru di setiap kelas nya yang akan membimbingnya.
Dan alhamdulillah sampai sekarang metode ini saya
terapkan di sekolah ini. 6

Dan untuk memperkuat pendapat tersebut, bapak Hendrik,

selaku Waka Kurikulum juga penjelasannya guna untuk

memperkuat data yang akan diperoleh melalui hasil observasi pada

kegiatan bimbingan membaca Al-Qur’an sebagai berikut :

Guru PAI khususnya kelas X yang saya lihat kayak
menggunakan metode drill mbak, kan saya juga pernah
memperhatikan pembelajarannya beliau. Menggunakan
metode tersebut terlihat anak sangat aktif dalam bimbingan
atau pembelajaran membaca Al-Qur’an tersebut. Guru
sepertinya kalau menggunakan metode tersebut juga pernah
di uji coba berhasil atau tidaknya suatu metode
pembelajaran khususnya dalam meningkatkan membaca Al-
Qur’an anak. Hasil nya yang diperoleh dari metode tersebut
anak juga lancar dalam membaca Al-Qur’annya di
karenakan juga kan di ulang ulangi terus oleh guru. Untuk
menggunakan metode lain saya belum tahu mbak, kan saya
juga ada kesibukan lain dan tidak bisa selalu melihat apa
yang dilakukan guru dalam pembelajarannya.7

6 Dokumentasi wawancara dengan bapak Anas Fatkhulloh, Guru PAI Kelas X, tanggal 13
Januari 2020, pukul 09.00 WIB

7 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik, Waka Kurikulum di SMAN 1
Campurdarat, tanggal 14 Januari 2020, pukul 09.00 WIB
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Pernyataan Bapak Anas di atas juga didukung oleh salah

satu siswa yang di bimbing oleh beliau, sebagai berikut :

Iya Bu, saya senang ketika diajar oleh beliau. Selain mudah
dalam menjelaskan, beliau orangnya juga penyabar pak.
Ketika mengajar membaca ayat atau surat dari Al-Qur’an
biasanya beliau mencontohkan terlebih dahulu, kemudian
menyuruh kami untuk membaca secara bersama-sama dan
diulangi sampai beberapa kali. Jadi kami lebih bersemangat,
dengan bertatap muka langsung dengan guru kami lebih
merasa di perhatikan dan lebih mengerti bagaimana cara
mmebaca Al-Qur’annya. Sebelumnya beliau juga
menerapkan metode lain selain ini bu. Tapi saya tidak suka
dengan metode yang dulu di karenakan kayak ujian lisan
dengan guru. Kan kalau menggunakan metode drill hanya di
ulang-ulangi cara membaca nya dan kalau salah langsung di
beri tahu dan di suruh langsung membetulkannya.8

Gambar 4.2 Guru menggunakan metode Drill untuk

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an

Dari hasil observasi dapat penulis simpulkan bahwa upaya

yang dilakukan guru PAI khususnya dalam meningkatkan

kelancaran baca Al Qur’an dalam proses pembelajaran salah

satunya dengan menggunakan metode tersebut, yakni terlebih

8 Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB
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dahulu guru mencontohkan cara membaca kemudian para siswa

secara bersama-sama menirukan apa yang telah dicontohkan oleh

guru PAI tersebut. Penggunaan metode dan kegiatan tersebut

merupakan salah satu upaya dari guru PAI untuk meningkatkan

kelancaran membaca serta akan memudahkan para siswa ketika

belajar membaca Al Qur’an dan akan memperoleh hasil yang

maksimal apabila memakai metode tersebut.

b. Metode Sorogan

Metode sorogan yang didasari atas peristiwa yang terjadi

ketika Rasulullah saw. Setelah menerima wahyu seringkali

Rasulullah membacanya lagi didepan malaikat jibril

(mentashihkan). Metode ini adalah metode individual dimana

murid mendatangi guru untuk mengkaji suatu kitab atau Al-Qur’an

dan guru membimbingnya secara langsung. Seperti yang dikatakan

oleh Pak Anas Fatkhulloh :

Selain dengan metode drill guru juga biasa menggunakan
metode soroga. Menggunakan metode ini saya terapkan
pada saat saya dulu di pesantren, para kyai juga
menerapakan metode sorogan ini. Jadi penerapannya di
sekolah itu anak-anak maju satu persatu mbk, jadi selesai
menggunakan metode drill untuk di awal jam pertemuan
saya menggunakan metode sorogan untuk mengetahui hasil
dari anak anak belajar di rumah.Biasanya saya gunakan ini
pada waktu jam mata pelajaran PAI yang menggunakan
waktu panjang sehingga, waktu yang digunakan pas untuk 1
kelas tersebut. Menurut saya, metode tersebut hasil nya juga
bagus, anak anak ada peningkatan yang tidak langsung
signifikan sih tapi kan bertahap itu lebih baik. Saya dengan
metode ini menjadi kan lebih kritis dalam mengontrol anak
untuk melancarkan cara membaca nya. Jadi penerapnnya
bersamaan dengan metode drill yang saya gunakan.9
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Dan untuk memperkuat pendapat tersebut, bapak Hendrik,

selaku Waka Kurikulum juga penjelasannya guna untuk

memperkuat data yang akan diperoleh melalui hasil observasi pada

kegiatan bimbingan membaca Al-Qur’an sebagai berikut :

Metode yang di terapkan oleh guru saat ini hanya metode drill
dan sorogan, karena yang saya lihat 2 metode ini bersamaan
dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dimana
anak lebih di kritis i lagi oleh guru dalam membaca Al-Qur’an
nya dan agar anak juga bertambah nilai keterampilannya.
Seperti yang saya ungkapan hasil nya juga terlihat dari niali
keterampilan siswa di raport dan guru juga menyantumkan
nilai tersebut. Karena menurut saya untuk nilai keterampilan
itu di ambil saja dari nilai mereka lancar membaca Al-
Qur’annya. 10

Pernyataan Bapak Anas di atas juga didukung oleh salah

satu siswa yang di bimbing oleh beliau, sebagai berikut :

Bimbingan yang kami lakukan biasanya 2 jam bu, setelah
membaca doa awal pembelajaran pak anas biasanya
menggunakan metode yang drill, metode nya biasanya setelah
pak anas membaca terlebih dahulu baru kami mengikuti dan
harus dilakukan secara berulang-ulang sampai benar. Dan
setelah itu kami di suruh maju satu satu dengan bimbingan pak
anas, guna nya untuk mengetahui kelancaran kami secara
perorangann bu. Menurut saya sih bu, kami senang bila belajar
dengan pak anas. Beliau orang nya kritis juga apabila kita tidak
lancar maka akan di ulangi lagi. Jadi kalau teman yang belum
bisa insyaallah akan juga bisa lancar membacanya. 11

10 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik, Waka Kurikulum di SMAN 1
Campurdarat, tanggal 14 Januari 2020, pukul 09.00 WIB

11 Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB
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Gambar 4.3Guru menggunakan metode sorogan dalam

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an

Dari hasil observasi, Guru PAI menggunakan 2 metode yaitu

metode sorogan dan metode drill dalam meningkatkan kemampuan

membaca Al-Qur’an pada anak-anak. Metode ini di rasa efektif

dalam penerapannya di sekolah karena anak anak juga bisa ikut

aktif dalam pembelajarannya. Kedua metode tersebut di terapkan di

masjid dengan membawa anak anak di masjid guru lebih fleksibel

dengan mengevaluasi para murid dan progres yang sudah di

hasilkan.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung yang digunakan guru PAI

dalamMeningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an siswa di

SMAN 1 Campurdarat Tulungagung.

Proses pelaksanaan belajar mengajar disekolah sudah

menjadi kewajiban setiap pendidik, supaya peserta didiknya dapat

memperoleh hasil belajar yang sebaik baiknya sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Namun tidak

selamanya proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan

yang hendak dicapai dalam suatu pembelajaran. Seperti halnya pada
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yang terjadi pada SMAN 1 Campurdarat Tulungagung. Ada beberapa

siswa yang masih kurang lancar dalam membaca Al-Qur’an sehingga

perlu adanya suatu upaya bimbingan membaca Al-Qur’an yang

dilakukan oleh guru Al-Qur’an Hadits. Dan tentunya untuk

melaksanaan hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor pendukung

diantaranya:

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam meningkatkan

kemampuan baca Al-Qur’an siswa, sesuai dengan pengamatan

peneliti dan didukung informasi dari informan sebagai berikut :

a. Memadainya sarana dan pra sarana

Dalam melakukan suatu kegiatan tentunya sebuah sarana

merupakan sesuatu yang penting demi berjalannya kegiatan

tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya tempat atau

gedung untuk melakukan kegiatan tersebut. Tanpa adanya suatu

sarana atau fasilitas bukan tidak mungkin akan menghambat

proses kegiatan tersebut. Demikian sama halnya dengan

melakukan kegiatan baca Al-Qur’an yang dilakukan oleh para

guru-guru. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku-buku yang

tersedia di perpustakaan maupun masjid. Seperti ; buku tajwid,

iqro’ maupun Al-Qur’an dan terjemahnya. Sehingga anak-anak

bisa meminjam dan membacanya kapan saja ketika sedang
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membutuhkan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Anas Fatkhulloh, sebagai

berikut :

Di SMAN 1 Campurdarat ini terkait dengan upaya
meningkatkan kemampun membaca Al-Qur’an siswa sudah
cukup memenuhi, yaitu dengan adanya kelas-kelas, buku-
buku penunjang seperti juz amma, tajwid dan lain sebagainya.
Dengan adanya pendukung melalui sarana dan prasana
seperti masjid dan buku buku tersebut menjadikan murid
yang senang membaca Al-Qur’annya akan menjadi lebih
semangat lagi. Karena kami juga sangat peduli sekali terhadap
anak yang cinta terhadap Al-Qur’an. 12

Gambar 4.4 Buku-buku tajwid dan Al-Qur’an yang ada di

lemari sebagai sarana yang disediakan oleh Sekolah SMAN 1

Campurdarat.

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan bapak

Hendrik selaku Waka Kurikulum juga menuturkan sebagai berikut:

12 Dokumentasi wawancara dengan bapak Anas Fatkhulloh, Guru PAI Kelas X, tanggal 13
Januari 2020, pukul 09.00 WIB
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Sarana-sarana di sini sudah terbilang cukup baik, selain kelas,
juga ada masjid dan perpustakaan yang menyediakan buku
keagamaan. Selaku dari wakil kepala sekolah saya dan kepala
sekolah juga ikut berkontribusi dalam mendukung adanya
murid yang senang membaca Al-Qur’an. Apalagi seandainya
ada murid kami yang menghafalkan Al-Qur’an juga sangat
senang dan bangga. Kami akan berusaha menciptakan
lingkungan yang mempunyai siswa dan siswi yang berakhlakul
karimah. Dengan ini sekolah sangat setuju sekali dalam upaya
guru yang menciptakan murid yang akan senang dalam
membaca Al-Qur’an melalui menyediakan sarana dan
prasarana. 13

Gambar 4.5 Masjid Sekolah SMAN 1 Campurdarat

sebagai Prasarana penunjang untuk meningkatkan

kemampuan siswa membaca AL-Qur’an

Pernyataan Bapak Anas di atas juga didukung oleh salah

satu siswa yang di bimbing oleh beliau, sebagai berikut :

Iya bu, kami setiap ingin membaca Al-Qur’an juga ada buku
13 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik, Waka Kurikulum di SMAN 1

Campurdarat, tanggal 14 Januari 2020, pukul 09.00 WIB
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buku tajwid nya dan Al-Qur’an yang disediakan oleh sekolah
di masjid dan perpustakaan. Di sela – sela sesusai menunaikan
ibadah sholat dhuhur kami membacanya sebentar guna untuk
meningkatkan membaca Al-Qur’an kami. Saya juga biasanya
juga dengan teman sebangku saya. Di sana kami membaca
sedikit sedikit tapi setiap hari dikarenakan juga waktu nya
yang tidak panjang dan kami juga belum makan pas waktu
istirahat jam 12 siang itu.14

Dari hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa fasilitas

merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang suatu

kegiatan agar berjalan dengan mudah dan lancar khususnya

kegiatan membaca AlQur’an. Faktor pendukung guru dalam

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an adalah

tersedianya sarana seperti Juz amma dan Al-Qur’andan prasarana

nya adalah masjid dan perpustakaan yang menyediakan buku

keagamaan. Setiap pembiasaan membaca Al-Qur’an akan dimulai

pada kegiatan yang diadakan sekolah murid-murid setiap kelas

dengan didampingi guru membaca Al Qur’an. Dan apabila murid

yang tidak membawa dipersilahkan mengambil di masjid yang

disediakan oleh sekolah. Sekolah sangat berkontribusi dalam hal

yang berhubungan untuk kelancaran siswa nya dalam membaca

Al-Qur’an. Sekolah sangat mendukung bagi siswa yang senang dan

akan berusaha menyediakan fasilitas yang di butuhkan guna untuk

menciptakan siswa yang berakhlaqul Kharimah siswa yang

mempunyai adab. Dengan mereka gemar membaca Al-Quran

14 Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB
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mereka juga akan memperbanyak amal ibadah nya juga tak terasa

menjadi dekat dengan Allah Swt.

b. Adanya media pembelajaran

Menurut bapak Anas Fatkhulloh faktor lain yang dapat

mendukung beliau dalam meningkatkan kemampuan membaca

AlQur’an adalah adanya media seperti laptop dan LCD , seperti

yang diungkapkan beliau kemarin:

Menurut saya ya mbak dengan adanya laptop dan LCD ini
akan sedikit membantu saya dalam meningkatkan
kemampuan membaca Al-Qur’an, dan disini semua guru juga
sudah banyak yang punya laptop. Jadi saya tinggal
mengajarkan hukum tajwid dengan menampilkan di layar
proyektor dan memberikannya soal kepada anak-anak. Anak-
anak jadi juga akan faham tentang tajwid nya dan bisa
merapkannya.15

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan bapak

Hendrik selaku Waka Kurikulum juga menuturkan sebagai berikut :

Setelah adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti
halnya dengan Al-Quran dan masjid di sekolah. saya selaku
waka kurikulum juga memfasilitasi dengan adanya proyektor
disetiap kelas apabila para guru ingin memakainya untuk
menunjang pembelajaran tersebut agar anak juga faham dan
mengerti kami memfasilitasi layar proyektor atau LCD. kalau
laptop insyaallah para guru juga sudah mempunyai masing
masing jadi kami hanya memfasilitasi LCD tersebut.16

Pernyataan Bapak Anas di atas juga didukung oleh salah

satu siswa yang di bimbing oleh beliau, sebagai berikut :

15 Dokumentasi wawancara dengan bapak Anas Fatkhulloh, Guru PAI Kelas X , tanggal 13
Januari 2020, pukul 09.00 WIB

16 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik, Waka Kurikulum di SMAN 1
Campurdarat, tanggal 14 Januari 2020, pukul 09.00 WIB
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Di kelas juga disediakan sekolah bu untuk kita belajar dalam
memahami bacaan hukum tajwid pada Al-Qur’an. Kami juga
biasanya di ajarkan dan diberi tugas dari laptop nya pak guru.
Dan kami juga harus menjawab pertanyaan, biasanya kalau
waktu nya kurang bisa dibuat PR (Pekerjaan Rumah). 17

Gambar 4.6 Ruang Kelas MIPA 4 yang memiliki LCD

Media pembelajaran akan mempermudah guru dalam

menyampaikan pelajaran Al-Qur’an. Dengan akan mempermudah

guru dalam menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan

tentang hukum tajwid Al-Quran kepada murid. Sekolah sangat ikut

berperan aktif dalam memperlancar suatu pembelajaran di kelas

maupun di luar kelas. Suatu pembelajaran yang diikuti semua

murid yang aktif di dalamnya akan membuat keberhasilan dalam

kegiatan pembelajaran itu sendiri dan apabila pembelajaran itu

berhasil akan mencetak murid yang mempunyai wawasan luas

tentang keilmuwannya.

c. Kegiatan membaca Al-Qur’an diperdalam melalui ekstrakurikuler.

17 Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB
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Dalam kegiatan belajar membaca Al-Qur’an selain masuk pada

materi-materi pelajaran khususnya Al-Qur’an, juga ada

pemantapan atau pendalaman terkait masalah membaca Al-

Qur’an.

Maksudnya selain masuk pada waktu kegiatan pembelajaran Al-

Qur’an juga ada kegiatan lain untuk lebih memperdalam kaitannya

dengan membaca Al-Qur’an tersebut. Misalnya seperti

diadakannya semacam ekstrakurikuler. Dengan adanya ekstra ini

diharapkan siswa akan lebih paham dan jelas tentang bagaimana

dalam membaca Al-Qur’an yang baik dan benar. Sebagaimana

yang diungkapkan oleh Bapak Anas Fatkhulloh selaku guru PAI,

sebagai berikut :

Kalau untuk anak-anak yang kurang mampu atau belum bisa
membaca Al-Qur’an dengan baik, baik dari segi tajwid,
makhorijul huruf dan lain-lain, selain mengajar pada jam mata
pelajaran PAI, biasanya kita klarifikasikan kita pada jam jam di
luar jam sekolah. Dengan kata lain di jam selain mata
pelajaran Al-Qur’an yaitu ada jam ekstrakurikuler di hari
jum’at jam 16.00 wib. Kami bekerja sama dengan pembina
keagamaan di sekolah untuk membantu saya memberikan
bimbingan bagi yang belum bisa. Pada kegiatan ini anak-anak
yang belum bisa maka akan di bantu membimbing agar
mereka bisa lancar dalam membacanya. Jadi, kegiatan
keagamaan itu sendiri anggota nya bisa dari anggota asli dan
juga bisa bagi anak yang belum lancar membaca yang sudah
saya tunjuk untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tersebut.

Hal di atas juga didukung oleh penjelasan Bapak Hendrik

selaku Waka Kurikulum, sebagai berikut :
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Memang benar, dalam rangka meningkatkan kualitas
keberagamaan siswa disini salah satu upayanya adalah
dengan diselenggarakannya kegiatan ekstrakurikuler. Dari
ekstra ini siswa akan benar-benar dibimbing sampai siswa
benar-benar bisa. Dengan di bantu nya juga dari kegiatan
ekstra tersebut guru juga akan di mudahkan dalam
mengawasi sampai mana progress anak dalam berlatih untuk
bisa dan lancar dalam membaca. Jadi anak di bimbing dengan
sangat terarah.18

Pernyataan Bapak Anas di atas juga didukung oleh salah

satu siswa yang di bimbing oleh beliau, sebagai berikut :

Kalau saya kan berhubung sudah ikut kegiatan ektra
keagamaan tersebut bu, tapi teman saya yang statu kelas ada 5
anak yang belum lancar dalam membaca Al-Quran jadi pak
anas memerintahkan untuk mengikuti kegaiatan ektra tersebut
guna untuk mereka yang belum bisa dan kalau sudah lancar
juga akan mendapatkan nilai tambahan keterampilan yang di
janjikan oleh pak anas tadi. 19

Dari hasil observasi pada kegiatan ekstrakulikuler keagamaan

di SMAN 1 Campurdarat sendiri juga menjadi salah satu faktor

pendukung dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran

siswa di sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari jumat

jam 16.00 wib. Kegiatan tersebut juga berguna bagi anak yang

belum lancar dalam membaca Al-Qur’annya. Di dalam kegiatan

tersbut diadakan dengan membaca sama sama Al-Qur’an

kemudian di koreksi lansung oleh pembina dari ekstra tersebut.

d. Adanya minat siswa

18 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik , Waka Kurikulum, tanggal 14 Januari
2020, pukul 09.00 WIB.

19 Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB.
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Salah satu faktor yang mendukung guru dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an yaitu adanya minat dari siswa,

siswa yang mempunyai minat membaca Al-Qur’an sangat tinggi

mereka akan senang belajar dan tidak akan mengalami kesulitan

ketika membaca AlQur’an apabila dalam dirinya timbul keinginan

untuk mendalaminya lebih tekun. Apabila sudah ada minat dalam

diri siswa maka akan lebih memudahkan guru untuk meningkatkan

kemampuan membaca AlQur’an, seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Anas Fatkhulloh :

Adanya semangat dan minat belajar dari para siswa itu adalah
pendorong bagi saya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Karena begini, ada timbal balik antara guru dan siswa
sehingga apa yang menjadi keinginan guru dalam
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, meskipun
tidak semua siswa memiliki minat sama dalam membaca Al-
Qur’an. Apabila sudah ada timbal balik yang kuat maka proses
itu juga akan lebih mudah dan lancar, dimana penghambat
nya akan sangat kecil sekali. Menumbuhkan rasa minat dari
siswa itu juga susah karena pada masa-masa remaja para
anak-anak itu juga susah untuk dikendalikan. Dan apabila ada
anak yang sudah minat atau senang terhadap Al-Qur’an kami
para guru akan terus mendukungnya dan ,memperkokoh
pondasi yang baik itu agar terus dikembangkan dan mencetak
generasi yang Qurany.20

Hal di atas juga didukung oleh penjelasan Bapak Hendrik

selaku Waka Kurikulum, sebagai berikut :

Begitu pun sebaliknya guru dan sekolah pun sangat bangga
sekali apabila dari kami mempunyai murid yang penghafal Al-
Qur’an. Maka dari itu sekolah dan guru ikut berperan aktif

20 Dokumentasi wawancara dengan bapak Anas Fatkhulloh, Guru PAI Kelas X dan XI,
tanggal 13 Januari 2020, pukul 09.00 WIB
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dalam mencetak murid murid yang tersebut. Akan tetapi
untuk waktu sekarang kami akan fokuskan untuk membuat
anak minat dan sayang terhadap Al-Qur’an. 21

Pernyataan Bapak Anas di atas juga didukung oleh salah

satu siswa yang di bimbing oleh beliau, sebagai berikut :

Saya alhamdulillah nya itu minat sekali bu dalam membaca
Al-Qur’an, dan alhamdulillah nya sekolah juga mendukung
apa yang kami inginkan dan memfasilitasi apa yang kami mau,
jadi semua kayak di permudahkan gitu bu. Tugas kami hanya
mempertahankan dari minat kami tersebut bu. Meskipun saya
belum jadi penghafal Al-Qur’an tapi setidaknya saya akan
terus belajar bu dan menumbuhkan rasa minat itu terus
menerus. Dalam kegiatan belajar membaca Al-Qur’an selain
masuk pada materi-materi pelajaran khususnya Al-Qur’an,
juga ada pemantapan atau pendalaman terkait masalah
membaca Al-Qur’an. Maksudnya selain masuk pada waktu
kegiatan pembelajaran Al- Qur’an juga ada kegiatan lain untuk
lebih memperdalam kaitannya dengan membaca Al-Qur’an
tersebut.
22

Gambar 4.7 Adanya minat membaca Al-Qur’an dari

siswa yang di tunjukkan melalui belajar setiap selesai

21 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik , Waka Kurikulum, tanggal 14 Januari
2020, pukul 09.00 WIB.

22 Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB.
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habis sholat dhuhur di masjid sekolah

Dari hasil observasi sekolah dan guru saling berkontribusi

dalam meningkatkan minat anak dalam membaca Al-Qur’an. Kami

mencoba menumbahkan rasa minat tersebut memfasilitasi bagi

anak yang berminat. Dengan adanya minat tersebut juga

memperlancar segala nya, menjadi kan murid yang berakhlak

Karimah.

Selain faktor pendukung, tentunya sudah pasti juga ada

faktor penghambat yang dilakukan dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an, guru pasti menemui suatu

hambatan-hambatan atau faktor penghambat dalam proses

pembelajaran, yaitu :

a. Lingkugan keluarga

Lingkungan merupakan salah satu tempat untuk berinteraski

satu dengan lainnya, yang menimbulkan pengaruh-pengaruh, baik

pengaruh positif maupun negatif terhadap kepribadian seseorang

dan dilakukan setiap harinya. Salah satunya adalah faktor

keluarga.

Keluarga merupakan tempat pertama untuk melakukan

interaksi terutama anggota keluarga itu sendiri. Demikian pula

interaksi yang dilakukan anak terhadap orang tuanya atau
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sebaliknya akan berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan

kepribadian anak tersebut. Sama halnya dengan hal pendidikan,

kalau orang tua kurang peduli, kurang perhatian, bahkan

pengawasan terhadap perkembangan pendidikan anaknya, maka

akan kurang sempurna anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan

ilmu yang diperolehnya.

Misalnya orang tua kurang peduli dan perhatian terhadap

kebutuhan pendidikan anaknya. Hal ini yang boleh dibilang akan

mempengaruhi anak untuk berkembang kurang baik. Atau dengan

kata lain lingkungan keluarga bisa dikatakan negatif apabila

dirumah tidak ada dorongan orang tua untuk membimbing

anaknya

belajar, khususnya dalam membaca Al-Qur’an.

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam proses

belajar anak didik. Kebanyakan siswa SMAN 1 Campurdarat

Tulungagung ditinggal orang tua mereka menjadi TKI keluar negeri

sehingga siswa kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya

yang seharusnya dapat mengontrol dan memantau kegiatan

anaknya sehari-hari, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anas

Fatkhulloh:

Disini ya mbak ada beberapa siswa yang ditinggal pergi oleh
salah satu orang tuanya ke luar negeri, ada juga yang orang
tuanya mengalami perceraian, ini mengharuskan anak hanya
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tinggal dengan salah satu orang tuanya atau bahkan tinggal
bersama kakek dan neneknya. Sehingga tidak ada yang
memperhatikan dalam hal belajar terlebih dalam
menumbuhkan kecintaan dan kebiasaan dalam mengaji serta
membaca Al-Qur'an ketika di rumah. Dan kebanyakan di desa
sekitar juga para anak-anak remaja nya di suruh untuk
membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja selesai
belajar di sekolah dari pada belajar mengaji di TPA ( Tempat
Pembelajaran Al-Qur’an ) di sekitar rumah mereka. Meskipun
anak tidak selalu dalam pengawasan orangtua namun
diharapakan orangtua selalu perhatian dan peduli terhadap
anaknya. Ada lagi ketika anak itu ditinggal merantau atau pergi
keluar negeri dan anak itu dititipkan ke simbahnya. Ini menjadi
perhatian yang lebih dari berbagai pihak terumata pihak
sekolah. Meskipun anak ditinggal merantau ya orang tua itu
harus mengontrol ankanya melalui telfon, menanyakan
bagaimanatentang keadaan anaknya. Pengontrolan anak pada
saat masa remaja sangat lah harus lebih teliti sekali karena
pada saat ini masa masa dimana para remaja ingin mengetahui
hal-hal yang tidak diperbolehkan.23

Hal di atas juga didukung oleh penjelasan Bapak Hendrik

selaku Waka Kurikulum, sebagai berikut :

Selain motivasi/dorongan yang diberikan oleh guru di sekolah,
maka motivasi dan perhatian yang diberikan oleh orangtua
juga sangat penting pengaruhnya terhadap kemampuan baca
tulis Al-Qur’an. Dikarenakan sekarang itu banyak orang tua
yang bekerja di luar negeri sehingga tidak lagi memperhatikan
dan mempedulikan pendidikan bagi anaknya terutama dalam
bidang agama. Bahkan, jangankan orang tua yang bekerja di
luar negeri, orang tua yang bekerja di rumah pun misalnya
menjadi petani ataupun pegawai, sekarang itu banyak yang
menganggap bahwa pendidikan agama itu tidak lagi penting.
Bahkan tidak peduli dengan anaknya apakah sudah bisa baca
Al-Qur’an atau belum, karena mereka lebih mementingkan
untuk mencari ekonomi. Oleh karena itu, selain motivasi dari
guru maka motivasi dan perhatian dari orang tua juga
mempunyai pengaruh yang penting dalam meningkatkan
kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. 24

23 Dokumentasi wawancara dengan bapak Anas Fatkhulloh, Guru PAI Kelas X, tanggal 13
Januari 2020, pukul 09.00 WIB

24 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik , Waka Kurikulum, tanggal 14 Januari
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Pernyataan Bapak Anas di atas juga didukung oleh salah

satu siswa yang di bimbing oleh beliau, sebagai berikut :

Saya setiap selesai sekolah langsung di suruh bapak untuk
mencari rumput bu di tegalan. Jadi untuk memperlancar
membaca Al-Quran itu tidak bisa belajar di rumah. Jadi, hanya
belajar di sekolah saja. Maka dari itu saya kurang bisa lancar
dalam membaca Al-Quran. Katanya bapak juga yang penting
untuk pakan sapi nya saja, saya belajar saja juga jarang cuman
kalau ada PR. Saya anak pertama yang harus mmebantu
keluarga bu dan tidak boleh meninggalkan kewajiban
membantu bapak ibu di rumah. Soalnya sapi saya juga banyak
kasihan orangtua saya untuk mencari pakan sendiri. 25

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwasanya faktor

penghambat dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak

dalam membaca Al-Qur’an, padahal orang pertama yang harus

memberikan pendidikan adalah keluarga karena waktu anak

bersama keluarga lebih banyak dibandingkan di sekolah.

Kebanyakan orang tua sekarang mempercayakan anaknya

sepenuhnya kepada pihak sekolah mereka beranggapan bahwa

apabila anaknya telah bersekolah di SMA maka telah cukup

mendapatkan pendidikan umum dan agama terutama belajar Al-

Qur’an. Padahal dalam lingkungan masyarakat khususnya keluarga

juga menjadi salah satu pendorong menjadikannya pendidikan

moral keagamaan dari dalam diri murid itu sendiri. Pondasi akhlaq

yang baik bagi anak harus ditimbulkan dari aspek apapun.

25 Dokumentasi wawancara dengan siswa di SMAN 1 Campurdarat, tanggal 15 Januari
2020, pukul 12.00 WIB.
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Mengatasi kurangnya perhatian dan pengawasan dari orangtua

adalah dengan cara menghimbau orangtua siswa saat mereka

dikumpulkan dalam acara penerimaan raport. Pihak sekolah dan

keluarga juga harus saling berkontribusi menyelesaikan problem

yang timbul untuk keberlangsungan lancarnya transfer ilmu dan

akhlaq itu sendiri. Para orangtua di himbau untuk mengawasi

kegiatan dari para murid juga guna untuk meningkatkan akhlaqul

karimahnya. Dengan mendekatkan anak kepada Al-Quran satu

langkah mendorong nya untuk menjadi insan yang kamil.

b. Kurangnya kesadaran siswa

Lancar tidaknya suatu pendidikan juga tergantung peserta

didik itu sendiri, karena apabila mereka mempunyai

kemauan/minat untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam

menekuni pengetahuan sesuai kemampuannya maka akan

mendukung proses pendidikan dan tentunya tidak akan

mengalami kesulitan dalam belajarnya. Begitu pula sebaliknya

apabila dalam diri peserta didik tidak ada kemauan untuk belajar

dan tidak mengembangkan kemauannya maka akan menghambat

proses pendidikan dan peserta didik cenderung mengalami

kesulitan belajar. Seperti halnya kurang ada dari kemauan dan

minat untuk membaca Al-Qur’an. Faktor yang menghambat guru

PAI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an yang
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lainnya yaitu kurangnya kesadaran siswa.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anas Fatkhulloh

selaku guru PAI, beliau mengatakan:

Lancar tidaknya proses pembelajaran juga tergantung pada
anaknya mbak (peserta didik), kalau di rumah mereka malas-
malasan tidak belajar, tidak mau membaca Al-Qur’an,
biasanya mereka pasti kesulitan bahkan tidak lancar ketika
disuruh membaca Al-Qur’an (grotal-gratul). Untuk mengatasi
kurangnya kesadaran siswa diperlukan adanya nasehat terus-
menerus dengan cara menyampaikan akan pentingnya
membaca Al-Qur’an yang akan dipertanggungjawabnya di
akhirat nanti. Saya selalu menasehati kalau mereka tidak mau
belajar mengaji,bakal merugikan diri kalian sendiri, karena
manfaat membaca Al-Qur’an sangat besar sekali dan tidak
hanya bermanfaat di dunia saja tetapi juga diakhirat.26

Hal di atas juga didukung oleh penjelasan Bapak Hendrik

selaku Waka Kurikulum, sebagai berikut :

Saya juga selalu menasehi bagi anak yang maish malas dalam
belajar Al-Qur’an tapi anak anak itu kalau di nasehati itu di
dengarkan tapiu tanpa ada perlakuan. Akan tetapi apabila pada
waktu yang terdesak mereka bisa langsung melaksanakannya.
Maka dari itu bagi anak yang malas akan kami janjikan akan
nilai tambahan guna untuk meningkatkan dan membuang
kemalasan mereka. 27

Hal ini sependapat dengan yang diungkapakan oleh salah satu

siswa di SMAN 1 Campurdarat Tulungagung :

Saya belum bisa lancar bu,dalam membaca Al-Quran
dikarenakan juga malas di rumah untuk belajarnya juga.
Sehabis sekolah saya di suruh orang tua membantu mereka di
ladang atau sawah biasanya juga sudah malu besar gini buat
belajar mengaji di TPA. Kami juga selalu di nasehati pak anas

26 Dokumentasi wawancara dengan bapak Anas Fatkhulloh, Guru PAI Kelas X , tanggal 13
Januari 2020, pukul 09.00 WIB

27 Dokumentasi wawancara dengan bapak Hendrik , Waka Kurikulum, tanggal 14 Januari
2020, pukul 09.00 WIB.
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agar gemar juga belajar mengaji tapi ya gimana bu godaan
syetan lebih dahsyat. 28

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa

lancar tidaknya proses pembelajaran juga tergantung pada

siswanya khususnya dalam membaca Al-Qur’an. Apabila ketika

dirumah mereka tidak sering membaca Al-Qur’an, maka ketika

disekolah mereka akan sulit bahkan tidak lancar dalam membaca

Al-Qur’an. Pemberian nasehat ini juga biasanya di sampaikan tidak

hanya di luar kelas tapi juga pada saat awal pembelajaran, guru

memberikan stimulus dorongan motivasi melalui cerita-cerita pada

zaman lampau.

B. Temuan Data

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang mencangkup tiga

aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang mana harus

dilaksanakan secara seimbang agar tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat

tercapai seperti apa yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka

memerlukan faktor-faktor yang mendukung proses pendidikan yang

berlangsung. Salah satunya adalah dari guru, di mana seorang guru harus

mampu menjalankan tugasnya secara profesional, tidak hanya sekedar

menyampaikan tetapi juga mengaplikasikannya dalam pembelajaran.

Temuan penelitian yang dimaksud disini adalah mengungkapkan data

yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang sesuai dengan masalah

28 Dokyumentasi wawancara dengan para siswa kelas X, tanggal 15Januari 2020, pukul
12.00 WIB
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yang ada di dalam pembahasan skripsi ini. Setelah melakukan penelitian di

SMAN 1 Campurdarat Tulungagung baik hasil penggalian data melalui

wawancara, observasi maupun dokumentasi. Temuan-temuan tersebut

antara lain:

1. Pendekatan yang digunakan guru PAI dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di SMAN 1 Campurdarat

Tulungagung.

Pendekatan yang digunakan guru PAI dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di SMAN 1 Campurdarat

meliputi:

1) Pendekatan pembiasaan, jadi setiap pagi sebelum pelajaran dimulai

semua siswa diwajibkan mengikuti pembiasaan membaca Al-

Qur’an selama 10 menit.

2) Pendekatan individu, Ketika menemukan siswa yang masih

kesulitan membaca Al-Qur’an guru langsung membimbingnya

sendiri di masjid. Guru juga menerapkan sistem nilai tambah bagi

siswa yang berusaha membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.

2. Metode yang digunakan guru PAI dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an di SMAN 1 Campurdarat

Tulungagung yaitu, menggunakan metode Drill dan Latihan.

Metode ini diterapkan saat bimbingan.

Metode yang digunakan guru PAI dalam meningkatkan
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kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di SMAN 1 Campurdarat

meliputi:

1) Metode Drill

Metode Drill ini diterapkan pada saat awal pembelajaran

dilakukan selama 10 menit.

2) Metode Sorogan

Setelah menggunakan metode Drill guru juga menggunakan

metode sorogan guna untuk mengevaluasi dari hasil belajar murid

di rumah.

3. Faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di SMAN 1

Campurdarat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa adalah sebagai berikut :

1) Memadainya sarana dan pra sarana

Tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas bukan tidak mungkin

akan menghambat proses kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan

dengan adanya buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun

masjid.

2) Adanya media pembelajaran seperti laptop dan LCD.

Media pembelajaran akan mempermudah guru dalam

menyampaikan pelajaran Al-Qur’an.
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3) Kegiatan membaca Al-Qur’an diperdalam melalui ekstrakurikuler

keagamaan seperti Rohis.

Dengan adanya ekstra ini diharapkan siswa akan lebih paham

dan jelas tentang bagaimana dalam membaca Al-Qur’an yang baik

dan benar.

4) Adanya minat siswa yang selalu ingin meningkatkan kemampuan

membaca Al-Qur’annya.

Salah satu faktor yang mendukung guru dalam meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an yaitu adanya minat dari siswa.

Yangmenjadi faktor penghambat guru Al-Qur’an Hadits

dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di

antaranya :

1) Lingkungan keluarga, disebabkan kurangnya perhatian dari orang

tua.

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam proses

belajar anak didik, orang tua yang kurang peduli dan perhatian

terhadap kebutuhan pendidikan anaknya.

2) Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya membaca Al-Qur’an.

Lancar tidaknya suatu pendidikan juga tergantung peserta

didik itu sendiri, karena apabila mereka mempunyai

kemauan/minat untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam

menekuni pengetahuan itu sendiri.
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